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Το γεφύρι της Πλάκας στην 
Ήπειρο, πέτρινο τοξωτό 

γεφύρι στον Άραχθο ποταμό, 
που, σε αντικατάσταση παλιάς 
γέφυρας που γκρεμίστηκε, έχτι-
σε ο πρωτομάστορας Κωνστα-
ντίνος Μπέκας το 1866, ένα από 
τα ομορφότερα στολίδια της 
Ηπείρου, πριν από ακριβώς πέ-
ντε χρόνια, την 1η Φεβρουαρίου 
2015, γκρεμίστηκε από έντονα 
καιρικά φαινόμενα, βυθίζοντας 
σε θλίψη το πανελλήνιο. Ήταν 
το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι 

των Βαλκανίων.
Αξίζει όμως να παραθέσουμε 
αποσπάσματα από ένα εμπνευ-
σμένο και ποιητικό κείμενο, που 
γράφτηκε από τον συμπολίτη 
μας, με ρίζες ηπειρώτικες, Δημή-
τρη Παπανικολάου, παρουσιά-
στηκε (2015) και στη συνέχεια 
δημοσιεύτηκε εις ανάμνηση του 
έργου, που αποτελούσε «χειροτέ-
χνημα λεπτότητας και ακρίβειας», 
όπως το χαρακτηρίζει στο κείμε-
νό του με στόχο την ευαισθητο-
ποίηση όλων για την αναστήλω-
ση, που ευτυχώς συντελέστηκε.

Μη με λησμόνει
Του γεφυριού της Πλάκας

Μισό φεγγάρι πρόβαλε
σαν πέτρινο γεφύρι
 και φώτισε τον ουρανό
ασήμωσε τον τόπο.
                              
Χρυσό γεφύρι πέτρινο
στου φεγγαριού τη λάμψη
γέρνει και φέγγει την καρδιά
το νου μου  ταξιδεύει.

 Γεφύρι - θεογέφυρο
σα νιούτσικο φεγγάρι
αστέρι της απαντοχής
στον ουρανό της μνήμης
Έρχεσαι με τα όνειρα
μαγεύεις την ψυχή μου
κι αντιφεγγίζεις στα νερά
 το πέρασμα του χρόνου.
 
Όλοι το θαύμασαν, πολλοί το 
περπάτησαν, οι περισσότεροι το 
είδαν σε φωτογραφίες κι όσοι 
έζησαν εκεί, το αγάπησαν σαν να 
’ταν άνθρωπός τους κι έγινε με 
τον χρόνο, ένα με τη ζωή τους. 
Άλλοι ονειρεύτηκαν μαζί του και, 
ως στοιχείο ονειρικό, αποτέλεσε 
μέρος της προσωπικής τους μυ-
θολογίας. 
Υψώνονταν σαν μια ουράνια με-
λωδία, που ένωνε της φύσης τη 
ρωγμή. 
Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισ-
σότερο. Όλα στη θέση τους. Οι 
πελεκητές πέτρες, οι αρμοί με το 
κουρασάνι, τα τσέρκια, τα βάθρα, 
τα ανακουφιστικά τόξα και το 
εκθαμβωτικό άνοιγμα της καμά-
ρας που υψώνονταν επιβλητικά, 
ενώνοντας τις όχθες του ποτα-
μού Αράχθου, του αρχαίου Ινά-
χου, στον ιστορικό συνοικισμό 
Πλάκα, του χωριού Ραφταναίοι 
Ιωαννίνων.
Αξεχώριστο από το γύρω τοπίο, 
απορούσε κανείς πώς γίνεται να 
προεκτείνεται έτσι η φύση σ’ ένα 
έργο των ανθρώπων. 
Το μέτρο δίνει η φύση και μέτρον 
όλων ο άνθρωπος.
…………………………………………………
Ένας σφυγμός ζωής διατρέχει 
την άνοδο της καμάρας, καθώς 
το αρμολόι της πέτρας - χειροτέ-
χνημα λεπτότητας και ακρίβειας - 
απαλύνει το βάρος της, δίνοντας 
ρυθμό, ελευθερία και αισθητική 
διάσταση μεγαλείου.
Ένας λυρικός σπασμός που πέ-
τρωσε.
…………………………………………………
«Για ιδές θάμα κι αντίθαμα 
που γίνεται στον κόσμο», 
να μοιάζουν έργα του Θεού, 
τα έργα των ανθρώπων.

Κατά τον Ρώσο συγγραφέα Φιοντόρ 
Ντοστογιέφσκι, «Η ομορφιά θα σώ-
σει τον κόσμο». 
…………………………………………………
Όμως εμείς, κληρονόμοι αυτής 
της δωρεάς, αφήσαμε το γεφύ-

ρι στα χέρια ανύποπτων για τη 
χάρη και την ομορφιά. Κι ενώ, 
κατά χάριν και κατά μετοχήν μάς 
κληροδοτήθηκε από τους προ-
γόνους, για να το παραδώσουμε 
στις γενιές που έρχονται, το εγκα-
ταλείψαμε, έστω προς στιγμήν.
Το γεφύρι χάθηκε σε μια στιγμή 
κι έσβησε ο κόσμος όλος. 

«Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας». 
Ίσως γιατί μια στιγμή, αρκεί να γίνει 
το κακό, 
ίσως γιατί μια στιγμή, είναι ο χρό-
νος όλος.
Έπισις μωρέ έρμο; είπε η κυρά 
της Πλάκας, για τη σημαία του 
δικού της τόπου. 
Είχε πεταχτεί αλαφιασμένη από 
τον ύπνο της κι αντίκρυσε το 
αποκεφαλισμένο, όπως είπε, γε-
φύρι, σαν να ’βλεπε εφιάλτη. Δεν 
πίστευε στα μάτια της. 

Με δάκρυα στα μάτια της
πλάγιασε λυπημένη,
μήπως και δει σε όνειρο
το σιωπηλό γεφύρι,
έτσι όπως το έβλεπε
για όλα της τα χρόνια, 
περήφανο να στέκεται
να την παρηγοράει. 

Το γεφύρι ήταν γι’ αυτήν σύμβο-
λο ενός τόπου, που επέμενε να 
ζει σε πείσμα των καιρών. Μάρ-
τυρες και οι δυο τους μιας ταραγ-
μένης εποχής. Έζησαν καταρρεύ-
σεις, σκοτωμούς, αποχωρισμούς, 
μοναξιά.
Σύνορο το ποτάμι, από το 1881 
έως το 1913. Σύνορο για μια 
ακόμα φορά, στις αδελφοκτόνες 
συγκρούσεις μεσούσης της Κα-
τοχής. Το γεφύρι, σιωπηλό, πρό-
σμενε την ώρα της ειρήνευσης, 
της καταλλαγής των παθών. 
…………………………………………………

Κόκκινο εγίνη το νερό
κ’ έβαψε το γεφύρι.
Άδικο αίμα εχύθηκε
στη δίνη του καιρού.
…………………………………………………
Η βιωμένη μνήμη – ως αξία της 
παράδοσης – είναι ατίμητο φυ-
λακτό, φυλάσσει την αγάπη.
Τι έφταιξε κι έπεσε το γεφύρι; 
Που «δε στοιχειώσανε άνθρω-
πο», ούτε «του πρωτομάστορα την 
όμορφη γυναίκα»; 
«Ας έπεφταν τα σπίτια μας, μα όχι 

το γεφύρι», είπαν με μια φωνή, με 
ένα στόμα, όλοι οι κάτοικοι των 
γύρω χωριών.
Ο αγώνας που δόθηκε για δύο 
δεκαετίες, από τον «Σύλλογο 
Προστασίας Αράχθου» – για 
την αποτροπή του φράγματος 
που θα έπνιγε το γεφύρι – είχε 
αναγνωστεί ως κάτι ελπιδοφόρο. 
Γιατί ο αγώνας δόθηκε και κερδή-
θηκε, αλλά χάθηκε σε άλλο χρόνο 
και με άλλο τρόπο.
Ό,τι δεν μπόρεσε η εκδικητική 
μανία των Ναζί κατακτητών, που 
άνοιξαν «με σίδερο και φωτιά», 
πληγή στη μέση της καμάρας, 
έγινε κατορθωτό από τη γραφει-
οκρατία, που γύρισε την πλάτη 
της στην ομορφιά, αφήνοντας 
σκοπίμως το γεφύρι στο έλεος 
του χρόνου. 
…………………………………………………

Το όμορφο γεφύρι ξαναχτίστηκε 
από πέτρα και λάσπη, με την ίδια, 
παλιά τεχνική των μαστόρων της 
πέτρας, όμως με πιο σύγχρονα 
υλικά, όπως για παράδειγμα τα 
κονιάματα. Το αυθεντικό υλικό 
του γεφυριού χρησιμοποιήθηκε 
σε ένα μέρος του έργου, ενώ το 
πελέκημα της πέτρας έγινε με τον 
πατροπαράδοτο τρόπο. Οι ερ-
γασίες αναστήλωσης τελείωσαν 
λίγο πριν φύγει το 2019.
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