5. Αναπτυξιακός φάρος ο Πολισμός και η Ιστορία μας
Το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα του Δήμου μας, μας εμπνέει
καθημερινά, μας γεμίζει με περηφάνια αλλά και με ευθύνη για την
ανάδειξή και αξιοποίησή του, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να
αποτελέσει αναπτυξιακό φάρο για την Άρτα. Με την δρομολόγηση
μεγάλων έργων, όπως την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ Άρτας και τη
διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων, που προάγουν την ιστορία και
τον πολιτισμό μας, βάλαμε την Άρτα μετά από χρόνια στο προσκήνιο.
Τι πετύχαμε:
2014

2019

• Ιστορικό Δημαρχείο Άρτας. Επικαιροποιήσαμε/συμπληρώσαμε
τις απαιτούμενες μελέτες κα δημοπρατούμε το έργο, αφού
προβήκαμε στην πλήρη εξαγορά του κτηρίου και εξασφαλίσαμε 2
εκ. € μέσω ΕΣΠΑ, για την ανακατασκευή του.
• Πολιτιστική Διαδρομή Άρτας. Ολοκληρώνουμε τη μελέτη και
εξασφαλίζουμε άμεσα πόρους για την δημιουργία της, με την
κατασκευή πεζοδρομίων, ποδηλατόδρομων και σήμανσης.
• Ιδρύσαμε και λειτουργούμε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
• Δρομολογήσαμε την εξαγορά των κτηρίων ΕΑΣΑΦ στη Γέφυρα
Άρτας, για πολιτιστικές χρήσεις δίπλα στο Ιστορικό Γιοφύρι.
• Αναβαθμίσαμε τις συνθήκες διδασκαλίας του Δημοτικού Ωδείου
με τη μεταφορά του σε ανακαινισμένο δημοτικό κτήριο.
• Αναδείξαμε το ζήτημα της αποκατάστασης του Ι.Ν.
Παρηγορήτριας και βρέθηκε η χρηματοδότηση για την εκπόνηση
των μελετών.
• Προβήκαμε σε συνεργασία με την Αρχαιολογία στην αναβάθμιση
της οικίας Ζορμπά και σε έκθεση φωτογραφίας για την «Παλιά
Άρτα».
• Θεσπίσαμε τη ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑ την περίοδο της Μεγάλης
Εβδομάδας του Πάσχα.
• Αναδείξαμε τα 22 παλιά Αρχοντικά της πόλης, διοργανώσαμε
έκθεση φωτογραφίας, βραβεύσαμε τους ιδιοκτήτες τους και τα
επισκεφτήκαμε.

• Θεσμοθετήσαμε εκδηλώσεις στα «Ελευθέρια» για την
Απελευθέρωση της Άρτας.
• Αναδείξαμε την Ισραηλιτική Κοινότητα Άρτας, θεσπίζοντας
εκδηλώσεις τιμής και μνήμης της.
• Πραγματοποιήσαμε σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις και
εκθέσεις στην Πινακοθήκη Άρτας, στην Παρηγορήτισσα, στο
Κάστρο και στο Ιμαρέτ.
• Υποβλήθηκε πρόταση για την ένταξη της Άρτας στο «Δίκτυο
Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO» στον τομέα της Μουσικής
και αναμένονται τα αποτελέσματα τον Οκτώβριο 2019.
• Στηρίζουμε και επιχορηγούμε τη δράση όλων των Πολιτιστικών
Συλλόγων με τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και γιορτών που
προάγουν τον πολιτισμό και διατηρούν τα έθιμά μας.
Εξασφαλίσαμε 3,5 εκ. € από το ΕΣΠΑ για το ΞΕΝΙΑ Άρτας και
εκπονούμε τη μελέτη. Συνεχίζουμε με την επαναλειτουργία του
Ξενία ως καφέ-εστιατόριο, σύγχρονη Δημοτική Βιβλιοθήκη και
Δημοτικό Ωδείο και με Κάστρο Ανοικτό. Ολοκληρώνεται το 2022.

•

•

•

•
•

Για το Αύριο:
Ιστορικό Δημαρχείο Άρτας. Λειτουργία γραφείου τουριστικής
ενημέρωσης, γραφείων του Δήμου και ως αναγνωστήριο
ψηφιοποιημένου ιστορικού υλικού (εφημερίδες, βιβλία,
πρακτικά αποφάσεων κλπ). Ολοκληρώνεται το 2020.
Πολιτιστική Διαδρομή Άρτας. Αναπτύσσεται στην πόλη δίκτυο
ποδηλατοδρόμων με αναπλάσεις χώρων, για τη διασύνδεση των
μνημείων. Ολοκληρώνεται το 2021.
Εκπόνηση μελετών και εξασφάλιση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης
για την Μετατροπή των κτηρίων ΕΑΣΑΦ σε Κέντρο Πολιτισμού,
με διάφορες πολιτιστικές χρήσεις, αξιοποιώντας και το διπλανό
δημοτικό χώρο στάθμευσης.
Μεταφορά του Θεάτρου του Κάστρου, εντός αυτού με αύξηση
της δυναμικότητας και της ασφάλειας.
Εξεύρεση λύσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, για
την αναστήλωση του Αρχοντικού Παπακώστα.

• Αποκατάσταση των διατηρητέων κτηρίων, του παλιού
Δημοτικού Σχολείου της Γραμμενίτσας και του Αγίου Σπυρίδωνα.
• Ανάδειξη της Μουσικής Κληρονομιάς, με αξιοποίηση της
δυναμικής που παρουσιάζει ο Δήμος μας, σε συνεργασία με το
Τμήμα Μουσικών Σπουδών, το Μουσικό Σχολείο, των ωδείων της
πόλης και των πολιτιστικών συλλόγων.

Ολοκληρώνονται έργα πνοής για την ανάδειξη της
ιστορίας και του πολισμού μας.

