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Ο ΔΗΜΟΣ ΣΥΖΗΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Ένας γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος για τα προβλήματα του Κάστρου αναπτύχτηκε στη
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό Δημαρχείο Ιωαννίνων.

Στη συνάντηση, την οποία προκάλεσε ο Δήμος και συγκεκριμένα η Αντιδήμαρχος Πρασίνου,
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιακών θεμάτων, Ελένη
Βασιλείου, έδωσαν το παρών εκπρόσωποι και των δύο Συλλόγων που δραστηριοποιούνται
στο Κάστρο, κάτοικοι και επαγγελματίες καθώς και η Τροχαία Ιωαννίνων.

Στόχος, να ακουστούν προτάσεις και παρατηρήσεις των κατοίκων αλλά και επαγγελματιών
του Κάστρου κυρίως σε ότι έχει να κάνει με τα προβλήματα πρόσβασης και κυκλοφορίας
των οχημάτων

Παρών στη συνάντηση ήταν και ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, Θανάσης
Μανταλόβας, ο οποίος παρουσίασε τον σχεδιασμό για τις δράσεις αποκατάστασης των
Οθωμανικών Λουτρών και αναβάθμισής τους για δυνατότητα επίσκεψης και λειτουργικής
χρήσης.
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Κυκλοφοριακό και Θεατράκι

«Η αντιμετώπιση της κινητικότητας στο οδικό δίκτυο του Κάστρου αποτελεί μια σύνθετη
πρόκληση που προϋποθέτει τη δημιουργία ισορροπίας μεταξύ της ζήτησης μετακίνησης και
της προσφοράς στάθμευσης καθώς και της διοικητικής-εμπορικής και τουριστικής
δραστηριότητας, διατηρώντας ταυτόχρονα τη ζωντάνια και τις ιδιαιτερότητες του
Κάστρου.

Για την επίλυση των προβλημάτων απαραίτητη είναι αφενός η διαβούλευση και οι απόψεις
από τους ίδιους τους κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο Κάστρο
και αφετέρου η εφαρμογή συνολικών μέτρων κυκλοφοριακής διαχείρισης, ώστε να υπάρξει
αποδοτικότερη οργάνωση του χώρου και εξασφάλιση συνθηκών άνετης πρόσβασης και
διακίνησης στη συγκεκριμένη περιοχή», τόνισε στην αρχική της τοποθέτηση η κ. Βασιλείου,
η οποία στη συνέχεια ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις .

Από τον διάλογο αναπτύχτηκαν, κυρίως εκ μέρους των κατοίκων, διάφοροι προβληματισμοί
αλλά και προτάσεις για την άμβλυνση των κυκλοφοριακών ζητημάτων που παρατηρούνται
εντός αλλά και περιμετρικά του Κάστρου, ενώ πέρα του κυκλοφοριακού ζητήματος τέθηκαν
κι άλλα θέματα που απασχολούν τους κάτοικους, όπως η ηχορύπανση που δημιουργείται
στο θεατράκι στην περιοχή της Σκάλας από ορισμένες εκδηλώσεις, οι περισσότερες των
οποίων μάλιστα γίνονται χωρίς άδεια.

Η Δημοτική Αρχή, όπως δήλωσε η κ. Βασιλείου, είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε
ενέργειες προκειμένου να ικανοποιηθούν άμεσα ορισμένα αιτήματα των κατοίκων,
επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι μια ολιστική λύση για το κυκλοφοριακό θα έρθει μόνο μέσα
από μια σοβαρή μελέτη η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τις προτάσεις των κατοίκων.

Ήδη, πάντως, η Δημοτική Αρχή έχει δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την περιοχή του
Κάστρου με τους κατοίκους να αναγνωρίζουν ότι παρεμβάσεις όπως αυτές που γίνονται σε
πεζοδρόμια και δρόμους είναι πολύ σημαντικές για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής,
τονίζοντας ότι είχαν να δουν τέτοια έργα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
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Ισχυρό τοπόσημο

Πέραν των προβλημάτων που συζητήθηκαν και κατεγράφησαν στη χθεσινή συνάντηση, οι
κάτοικοι του Κάστρου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον Θανάση Μανταλόβα και
για τις πολιτιστικές παρεμβάσεις ύψους 5 εκ. ευρώ που ετοιμάζει η Δημοτική Αρχή για την
ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς που «κρύβεται» μέσα στα τείχη του.

«Για εμάς το κάστρο είναι ένα από τα δύο πιο ισχυρά τοπόσημα της πόλης και για το λόγο
αυτό έχουμε εντάξει στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ένα κονδύλι 5 εκ. ευρώ για
παρεμβάσεις σε πολιτιστικά μνημεία με σκοπό όχι μόνο να τα αναδείξουμε αλλά και να τα
διασυνδέσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως έχουν ήδη ξεκινήσει οι
επαφές με το υπουργείο Πολιτισμού προκείμενου να προχωρήσουν οι παρεμβάσεις.
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