
Δικαίωσή μας για το ΞΕΝΙΑ. 
Χώρος πολιτισμού και 
αναψυχής μόνο. 
Όχι ξενοδοχείο. 
 

Η αρχή έγινε. Το ΞΕΝΙΑ θα λειτουργήσει και πάλι, όπως πρέπει, ως δημοτικός  χώρος, για πολιτισμό 

(δημ.βιβλιοθήκη, ωδείο, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων κλπ) και αναψυχή (καφέ, βόλτα κλπ), προς 

όφελος όλου του αρτινού λαού και του Δήμου μας γενικότερα. Με ευρεία πλειοψηφία (και μόνο με 2 

παρόν), το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας, στη χθεσινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την υποβολή πρότασης 

στο τρέχον ΕΣΠΑ για την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ και τη χρηματοδότησή του με το ποσό των 2,5 εκατ. 

Ευρώ, για χρήσεις δημόσιες,  που σχετίζονται με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της πόλης 

μας, αλλά και τις ανάγκες του Δήμου, εγκαταλείποντας πλήρως και οριστικά την προηγούμενη 

απόφασή του, περί  ιδιωτικού ξενοδοχείου. 

Η απόφαση αυτή μας γεμίζει ικανοποίηση και χαρά, καθώς δικαιώνει τους πολύχρονους αγώνες μας 

και θέτει τον θεμέλιο λίθο για την υλοποίηση ενός σχεδίου, που θα αποδώσει επιτέλους στον αρτινό 

λαό,  ανοιχτό και ελεύθερα προσβάσιμο, λειτουργικό και ανανεωμένο, έναν χώρο που αγάπησε – το 

ΞΕΝΙΑ- και παρέμενε, δυστυχώς,  για δεκαετίες κλειστό, μέσα στο Κάστρο της πόλης, που αποτελεί 

και ένα από τα βασικά μνημεία της. 

Η μεταστροφή της δημοτικής αρχής στο θέμα αυτό, ήταν μία θετική εξέλιξη, την οποία και 

χαιρετίζουμε. Μπροστά στον κίνδυνο να παραμείνει για πολλά ακόμη χρόνια το Ξενία κλειστό (λόγω 

και των ζητημάτων που τίθενται από το νόμο και το Υπ. Πολιτισμού), επέλεξε να εγκαταλείψει την 

ιδέα της πλήρους ιδιωτικοποίησης του χώρου και να αποδεχτεί την άλλη λύση, η οποία αν και αρχικώς 

μειοψηφική, εντούτοις αποδείχτηκε ότι είναι η μόνη εφικτή και εφαρμόσιμη .  Αυτό βεβαίως 

συμμερίστηκαν και οι υπόλοιπες πλευρές του Δημοτικού Συμβουλίου, πλην της ομάδας του κ. 

Στασινού, ο οποίος αποχώρησε επιδεικτικά από τη συνεδρίαση,  υπεραμυνομένος της 

πλήρους  ιδιωτικοποίησης του Ξενία και αδιαφορώντας για τις συνέπειες μιας μεγάλης καθυστέρησης 

με μάταιο αποτέλεσμα που θα έχει για την πόλη μας,  η θέση και η στάση του αυτή. 

Η  επαναλειτουργία του  ΞΕΝΙΑ, ως  χώρος ανοιχτός και ζωντανός, για πολιτισμό και αναψυχή,  ο 

οποίος υπό προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει και στην γενικότερη ανάπτυξη της πόλης (τουριστικής 

κλπ), αποτελεί  μια διεκδίκηση  του αρτινού λαού, που έρχεται από μακριά και πάει ακόμα μακρύτερα. 

Αποτελεί νίκη του αγώνα ανθρώπων που πίστεψαν σ΄αυτό και  πάλεψαν για χρόνια, με συνέπεια και 

επιμονή, παρά τις λοιδορίες και τις ύβρεις που δέχθηκαν όχι λίγες φορές.  Είμαστε περήφανοι που 

σ΄αυτόν τον αγώνα,  συμβάλλαμε ενεργά και εμείς ως δημοτική παράταξη. Δικαιολογημένα λοιπόν 

αισθανόμαστε ικανοποιημένοι και δικαιωμένοι.  Η  δικαίωση  αυτή όμως, πρωτίστως αφορά όλο  τον 

αρτινό λαό. Αφορά  όλους  τους συμπολίτες μας, άσχετα από την άποψη που είχαν σε πρώτο ή δεύτερο 

χρόνο. Όταν το ΞΕΝΙΑ ανοίξει τις πόρτες του για να υποδεχθεί τους πολίτες της  Άρτας,  μαθητές, 

γονείς, καλλιτέχνες και δημιουργούς, θα είναι μια νίκη της Άρτας συνολικά.  Σ΄αυτή την προσπάθεια, 

η οποία έχει δρόμο ακόμα και για  την οποία πρέπει ο Δήμος να επισπεύσει  τις ενέργειές του και να 

μεριμνήσει για την ταχύτερη δυνατή υλοποίησή της,  πρέπει  να  έχει συμπαραστάτες όλους μας.  Το 

ΞΕΝΙΑ  ως  προϊόν ενός αγώνα  συλλογικού,  ανήκει στην Άρτα.  Ανήκει στην  ιστορία και τον 

πολιτισμό  της, στους κατοίκους της και κυρίως στα παιδιά της και  στις επόμενες γενιές, που θα 

μπορούν  να το χαίρονται όπως πρέπει.- 
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