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Στην συγκέντρωση υπογραφών προχωρούν πολίτες της Άρτας με αίτημα την
επαναλειτουργία του Ξενία μέσα στο Κάστρο της πόλης.

"Κάστρο όπως παλιά" είναι ο τίτλος της μεγάλης καμπάνιας που πραγματοποιείται και την
οποία υπογράφουν περίπου δυόμισι χιλιάδες κάτοικοι ενώ η συγκέντρωση υπογραφών
συνεχίζεται διαδικτυακά αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο.

Η πρόταση έχει αναλυτικά ως εξής:

«Μετά την ανακοίνωση της αρνητικής γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου (ΚΑΣ) για την επαναλειτουργία του πρώην «Ξενία» ως ξενοδοχείο μέσα στο
Κάστρο της Άρτας και δεδομένης της λαϊκής βούλησης των Αρτινών πολιτών που επί
δεκαετίες επιθυμούν να αναβιώσει η πόλη μας την παλιά της αίγλη με το «Κάστρο όπως
Παλιά», προχωρούμε στη συγκέντρωση υπογραφών με στόχο την επανεξέταση του θέματος
από το ΚΑΣ και τον αρμόδιο Υπουργό της κυβέρνησης.

Ως Αρτινοί πολίτες δεν θα συμβιβαστούμε με υποκατάστατα προτάσεων και ιδεών για το
πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ο χώρος του πρώην «Ξενία» και ούτε θα συνεναίσουμε επ' ουδενί
στην υλοποίησή τους. Ως τοπική κοινωνία απαιτούμε να δούμε ξανά το «Κάστρο όπως
Παλιά», με ένα ξενοδοχείο κατασκευασμένο με πλήρη σεβασμό στο ιστορικό περιβάλλον και
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την αρχιτεκτονική του Κάστρου, ένα ξενοδοχείο που θα φέρει την αίγλη του παρελθόντος
και θα αποτελεί πόλο έλξης για τουρίστες τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

Με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον της πόλης της Άρτας και της τοπικής κοινωνίας, όσον
αφορά την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη, και δεδομένου του γεγονότος ότι άλλες
αναπτυγμένες πόλεις της χώρας μας (χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ναύπλιο, η
Μονεμβασιά και η Ρόδος ) έλαβαν τη θετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ και σήμερα διατηρούν
ξενοδοχεία μέσα στο κάστρο τους, επιθυμούμε και ζητούμε κι εμείς ως Αρτινή κοινωνία να
γίνουμε μέτοχοι της ευημερίας, της ανάπτυξης και της προόδου και να καρπωθούμε ως λαός
τα οφέλη τους και στο δικό μας τόπο, χωρίς να αντιμετωπιζόμαστε ως ο τελευταίος
τροχός της αμάξης.

Για το λόγο αυτό, καλούμε όλους τους συνδημότες μας να προσυπογράψουν την πρόταση
«Κάστρο όπως Παλιά», ώστε να μεταφέρουμε στην ελληνική κυβέρνηση την ισχυρή βούληση
των Αρτινών πολιτών για την επαναλειτουργία ξενοδοχείου μέσα στο Κάστρο της Άρτας».
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