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ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Από την άποψη ότι η Κεντρική Πλατεία δεν χρειάζεται μεγάλες παρεμβάσεις σε αυτή ότι
τελικά πρέπει να γίνει μια εκτενής συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο πέρασε ο Δήμαρχος
Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ, ο οποίος με αφορμή την πρόταση που είχε κατατεθεί προ
λίγων ημερών από την παράταξη «Ιωάννινα 2023» για την ανάπλαση της κεντρικής
πλατείας, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για το οποίο πρέπει να
αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Δεν έλεγε τα ίδια βέβαια προεκλογικά, όταν μετ' επιτάσεως ακύρωνε το αποτέλεσμα του
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι το απέρριψε η κοινωνία (με τι στοιχεία
άραγε;).

Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή ετοιμάζεται να κάνει μια μικρή πολιτική
ανακυβίστηση στο εν λόγω ζήτημα, διατηρώντας πάντως ορισμένες επιφυλάξεις, τόσο για
το μέγεθος όσο και για το ύφος της παρέμβασης που πρέπει να γίνει στην πλατεία.

Η Δημοτική Αρχή, όπως είπε ο κ. Ελισάφ, θα έχει συγκεκριμένη πρόταση την οποία θα
καταθέσει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός του φθινοπώρου.
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Ο δήμαρχος ανέφερε ότι υπήρξε ήδη μία συνάντηση με τους μελετητές και έγινε εκτενής
συζήτηση για την πρόταση ανάπλασης μετά και τις αλλαγές που έχουν επέλθει σε
συνεργασία των μελετητών με την προηγούμενη δημοτική αρχή.

Δύο σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν, σχετίζονται με την κυκλοφορία στο
κέντρο της πόλης αλλά και με την αδυναμία παρέμβασης στο τμήμα της πλατείας έξωθεν
από την Περιφέρεια το οποίο είναι κατασκευασμένο με κοινοτικούς πόρους.

«Πολύ σύντομα θα υπάρξει μία ολοκληρωμένη άποψη και πρόταση για την κεντρική πλατεία
η οποία θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο», τόνισε ο δήμαρχος.

Η αντιπολίτευση

Ο επικεφαλής της «Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννενα», απευθυνόμενος στη Δημοτική Αρχή,
τόνισε ότι δεν μπορούν να θεωρούνται παρεμβάσεις το να αντικαθίστανται «200 πλακάκια
μπάνιου», αφού αυτά επέλεξε η δημοτική αρχή Γκόντα να τοποθετήσει στην πλατεία.

«Το κάναμε κι εμείς αυτό κάθε χρόνο. Είναι μια πρακτική που δεν θα έχει τέλος. Χρειάζεται
μια συνολική παρέμβαση για να αποκτήσουν επιτέλους τα Γιάννενα μια πλατεία που να τιμά
τους πολίτες», είπε ο κ. Μπέγκας.

Η Τ. Καλογιάννη, με τη σειρά της, εξέφρασε την ικανοποίησή της που η δημοτική αρχή
υιοθέτησε την πρότασή της και περιορίστηκε να πει ότι η παράταξή της αναμένει
στοιχειοθετημένη εισήγηση από τη δημοτική αρχή.

Ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση του Χρήστου Πατσούρα από την «Αριστερή Παρέμβαση». Ο
κ. Πατσούρας προέτρεψε τον δήμαρχο να απομονώσει κάποιες φωνές εντός της δημοτικής
αρχής, εννοώντας τον Νίκο Γκόντα που επί των ημερών της δημαρχίας του πήρε η πλατεία
τη σημερινή της μορφή.
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