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Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά, να ξαναβρισκόμαστε εδώ στην Πανηπειρωτική, ένα χρόνο μετά και να
παρουσιάζουμε τα νεώτερα αποτελέσματα της συμβολής του ΕΜΠ στην υπόθεση της αναστήλωσης του
Γεφυριού της Πλάκας. Το Ε.Μ.Π. με συνέπεια συνεχίζει τις προσπάθειες, προκειμένου να πετύχουμε το
μεγάλο στοίχημα της αποκατάστασης του τόσο σημαντικού αυτού μνημείου.
Από την πρώτη στιγμή, το Πολυτεχνείο έθεσε το δυναμικό του στην υπηρεσία της υπόθεσης της
αναστήλωσης του Γεφυριού. Αμέσως μετά την κατάρρευση, μια ομάδα καθηγητών του Ε.Μ.Π.
μεταβήκαμε στην περιοχή για να ελέγξουμε την κατάσταση και να κάνουμε τις πρώτες επαφές με το
Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Ηπείρου, το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων και άλλους φορείς. Η
άμεση ανταπόκριση του Ε.Μ.Π. στην καταστροφή του Γεφυριού πηγάζει από δύο βασικά
χαρακτηριστικά του: Πρώτον, ότι είναι πάντα παρόν στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα της χώρας και
δεύτερον, δεν φοβάται τις μεγάλες τεχνολογικές προκλήσεις, αντίθετα «ζυγιάζει» την επιστημονική του
επάρκεια αντιμετωπίζοντας δύσκολα τεχνικά προβλήματα.
Η ομάδα που συνέστησε το Ε.Μ.Π. για τη διερεύνηση των στοιχείων που σχετίζονται τόσο με την
κατάρρευση όσο και με την αναστήλωση του μνημείου είχε ως κεντρικό χαρακτηριστικό τη
διεπιστημονικότητα. Είναι, ίσως, η πιο ευρεία ερευνητική ομάδα που συνέστησε ποτέ το Ε.Μ.Π., όσον
αφορά τις διαφορετικές ειδικότητες καθηγητών και ερευνητών που συνεργάστηκαν. Η συνεχής
αλληλεπίδραση και ο διαρκής διάλογος μεταξύ των μελών της ομάδας οδήγησε όχι σε ένα άθροισμα
απόψεων αλλά σε μια συνεκτική, διεισδυτική και πλατιά διερεύνηση του αντικειμένου. Ο τρόπος με τον
οποίο δούλεψε το ΕΜΠ την υπόθεση της αναστήλωσης του Γεφυριού της Πλάκας αποτελεί πρότυπο
διεπιστημονικής προσέγγισης κι αφήνει πίσω του μια σημαντική επιστημονική παρακαταθήκη.
Ειδικότερα, στην αποψινή εκδήλωση επιθυμούμε να τονίσουμε την ολοκλήρωση της πρώτης, φάσης
του έργου της αναστήλωσης. Ένας κύκλος ολοκληρώνεται. Το Ε.Μ.Π. με τις μελέτες που κατέθεσε, σε
συνεργασία με τους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού ολοκλήρωσε την προκαταρκτική φάση και,
πλέον, δεν απαιτούνται πρόσθετες μελετητικές φάσεις ούτε διοικητικές διαδικασίες για να οδηγηθούμε
στο κύριο μέρος του έργου. Δηλαδή, έχει ανοίξει ο δρόμος για την κατασκευή.
Με την αφορμή, λοιπόν, την εκδήλωση παραδίδουμε σήμερα στην Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία είναι
ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου, όπως είχαμε υποσχεθεί εντός τριών εβδομάδων, τη μελέτη ενίσχυσης
της θεμελίωσης. Με βάση αυτή, αυτό το καλοκαίρι μπορούμε πια να προχωρήσουμε στην έναρξη
κατασκευής του Έργου.
Απόψε θα παρουσιαστούν τα νέα ευρήματα από τις έρευνες και τις μελέτες του Ε.Μ.Π. Επιθυμούμε να
τονίσουμε το ρόλο των νέων ερευνητών σε αυτές. Το ΕΜΠ εμπιστεύεται το νεώτερο δυναμικό του, του
αναθέτει δύσκολα αντικείμενα και ικανοποιείται όταν όχι μόνο κάνουν δουλειά αντάξια των δασκάλων
τους, αλλά τους ξεπερνούν κάποιες φορές. Για το λόγο αυτό σήμερα, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην
παρουσία των νέων επιστημόνων, οι οποίοι συμμετείχαν εξ’ αρχής στη διεπιστημονική ομάδα του
Ε.Μ.Π. Γι’ αυτό και θα τους δοθεί σημαντικός χρόνος στις παρουσιάσεις.

Μέχρις εδώ, μπορούμε να πούμε ότι όλα πήγαν καλά. Όμως, όλα θα κριθούν από το εάν το έργο,
τελικώς, θα υλοποιηθεί. Το Πολυτεχνείο θα συνεχίζει να στηρίζει όσο πιο σθεναρά μπορεί την
προώθηση του έργου και την αποκατάσταση αυτού του εμβληματικού μνημείου.

