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Ιωάννινα: Σε Πάρκο Πολιτισμού αναδεικνύεται το
Κάστρο
Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Λαογραφία & Μουσεία / Οικολογία, Αρχιτεκτονική &
Περιβάλλον (χλωρίδα-πανίδα) και Κλιματική αλλαγή

Η «αποκατάσταση και ανάδειξη του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο Ιωαννίνων
σε επισκέψιμο μνημείο», με απόφαση του περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου
Καχριμάνη, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020.

Το κτήριο του Οθωμανικού Λουτρού είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο με το
Προεδρικό Διάταγμα, από το 1925Δ. 11-6-1925. Τα Λουτρά είναι από τα
πρωιμότερα οθωμανικά μνημεία που έχουν διασωθεί μέσα στο Φρούριο των
Ιωαννίνων και συνδέεται άμεσα με την περιοχή της ΒΑ Ακρόπολης. Το κτήριο του
Οθωμανικού

Λουτρού,
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στερεωμένο, αναστηλωμένο, επισκέψιμο και λειτουργικό μαζί με τον άμεσο
περιβάλλοντα χώρο του διαμορφωμένο με πλακόστρωση.

Το έργο θα εκτελεσθεί με βάση την εγκεκριμένη αναστηλωτική μελέτη εφαρμογής,
έτσι ώστε να είναι επισκέψιμο από το κοινό, χωρίς να αποκαθίσταται η αρχική του
χρήση ως λουτρού. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,
εργασίες καθαρισμού από τη βλάστηση, αποκατάστασης και ανακατασκευής
τμημάτων του χώρου, κατασκευή και τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβασης κοινού
(συμπεριλαμβανομένων
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πληροφοριακού υλικού ή διοργάνωση εκδηλώσεων. Φορέας υλοποίησης του έργου,
προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ, είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

Ο

δήμος

Ιωαννιτών

εκφράζει

την

ικανοποίησή

του

για

την

ένταξη

στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης
των Οθωμανικών Λουτρών, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία Πάρκου
Πολιτισμού στο Κάστρο.
Ο δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ, ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες του
δήμου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων που συνεργάστηκαν για την
υποβολή της πρότασης και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το έργο θα ξεκινήσει
σύντομα. «Το Κάστρο αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας και του
πολιτισμού των Ιωαννίνων. Οφείλουμε να το αναδείξουμε. Εκτιμώ ότι γίνεται η
αρχή, ώστε τα επόμενα χρόνια να αποτελέσει ένα ανοιχτό, ένα ζωντανό Πάρκο
Πολιτισμού», τόνισε.
Η υποβολή του έργου είχε γίνει από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων στο
πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης που εγκρίθηκε και υπογράφηκε από τον
δήμο Ιωαννιτών, την Περιφέρεια Ηπείρου και το Υπουργείο Πολιτισμού.
Υπενθυμίζεται ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» έχει ενταχθεί ήδη το
έργο «Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων,
υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών στο Κάστρο
Ιωαννίνων» με προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
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