ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩN
Γραφείο Τύπου
Κ.Καραμανλή1,Σέρρες
τηλ. 2321350171

Σέρρες, 9/10/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΞΕΝΑΚΗΣ” ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 683.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΙNTERREG V-A
ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020”
Με μεγάλη ικανοποίηση ανακοινώνουμε την οριστική ένταξη της πρότασης για την δημιουργία της
πινακοθήκης “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ” στο πρώην στρατόπεδο “ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ”
προϋπολογισμού 683.000 ευρώ στο πρόγραμμα “Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”,
δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που
παραχώρησαν από κοινού τη Δευτέρα 09 Οκτωβρίου 2017, ο Δήμαρχος και ο Σερραίος καθηγητής
του Α.Π.Θ. κ. Νανιόπουλος Αριστοτέλης.
Ο Δήμαρχος αναφερόμενος στο ιστορικό του έργου είπε ότι η πρόταση του έργου με τίτλο
“ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΠΟΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ” και
ακρωνύμιο “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΟΛΟ” υποβλήθηκε στις 22 Απριλίου 2016 και εντάχθηκε
οριστικά στο πρόγραμμα “Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020” στις 01-09-2017. Η
σύνταξη της πρότασης του έργου έγινε από τον Σερραίο καθηγητή του Α.Π.Θ. κ Αριστοτέλη
Νανιόπουλο και την ομάδα του, σε συνεργασία με το Δήμο Σερρών και τους λοιπούς εταίρους.
Στο έργο, επεσήμανε ο κ. Αγγελίδης, συμμετέχουν ως εταίροι ο Δήμος Σερρών (επικεφαλής
εταίρος), ο Δήμος Petrich της Βουλγαρίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.). Την υλοποίηση του έργου υποστηρίζουν
επίσης το σωματείο “ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” και η “Εταιρεία Μελέτης Έρευνας Ιστορίας
Σερρών”(Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.).
Η ένταξη της πρότασης “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΟΛΟ” από τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος
“Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” και η κατασκευή της πινακοθήκης
“ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ”, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Σερρών, αποτελούν την ευτυχή
κατάληξη μιας πολύχρονης και συστηματικής προσπάθειας, που κατέβαλαν από κοινού ο Δήμος
Σερρών και το Σωματείο “ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” και ευχαρίστησε τον κ Νανιόπουλο και τους
συνεργάτες του για τη μεγάλη τους συμβολή σε αυτήν την επιτυχία, όπως επίσης ευχαρίστησε τον
πρώην αντιδήμαρχο Προγραμματισμού κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, τον εντεταλμένο δημοτικό
σύμβουλο Προγραμματισμού κ. Καρπουχτσή Κωνσταντίνο, τον αντιδήμαρχο Έργων κ. Γκότση
Ηλία και τους υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας και του τμήματος προγραμματισμού του Δήμου
Σερρών.
Ο κ Νανιόπουλος παίρνοντας το λόγο είπε, ότι στόχος του έργου είναι η δημιουργία δύο Μουσείων
στη διασυνοριακή περιοχή, η πινακοθήκη “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ” στην πόλη των
Σερρών και το “Πολυθεματικό Ιστορικό Μουσείο” στο Petrich της Βουλγαρίας, τα οποία
αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυροί πόλοι έλξης με σημαντικά οφέλη για την ευρύτερη
περιοχή. Επίσης τα νέα Μουσεία θα λειτουργήσουν ως όχημα για τη σταδιακή ανάπτυξη δύο
εγκαταλελειμμένων στρατοπέδων, του ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ στην πόλη των Σερρών και ενός

αντίστοιχου στο Petrich, σε πολιτιστικά πάρκα διεθνούς ακτινοβολίας, φιλοξενώντας ανεκτίμητους
θησαυρούς της πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο περιοχών. Η πόλη των Σερρών και το Petrich
της Βουλγαρίας είναι αδελφοποιημένες πόλεις και απέχουν χρονικά μόλις 40 λεπτά. Επίσης οι δύο
πόλεις έχουν ήδη συνεργαστεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
Το “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΟΛΟ”, τόνισε ο Σερραίος καθηγητής του Α.Π.Θ., αναμένεται να
ενισχύσει σημαντικά την προσελκυσιμότητα και την ταυτότητα της ευρύτερης περιοχής των
Σερρών και του Petrich. Μάλιστα το μοντέλο αυτό του “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΠΟΛΟΥ” μπορεί να
αποτελέσει μια καλή πρακτική, εφαρμόσιμη σε πολλές αντίστοιχες διασυνοριακές περιοχές της
Ευρώπης.
Ολοκληρώνοντας ο κ Νανιόπουλος είπε τα εξής: “Στο πλαίσιο του έργου μεταξύ άλλων, θα
υλοποιηθούν η προετοιμασία και ολοκλήρωση των απαιτούμενων προκηρύξεων, οι
κατασκευαστικές εργασίες καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού στα δύο κτήρια, σχεδιασμός των εκθεσιακών χώρων, η τοποθέτηση των εκθεμάτων και
η ευρύτερη προβολή των δύο Μουσείων. Σε ότι αφορά την ανακαίνιση των δύο κτηρίων θα
υλοποιηθούν πρότυπες παρεμβάσεις που αφορούν την προσβασιμότητα από Άτομα με Αναπηρίες,
καθώς επίσης και την ενεργειακή τους συμπεριφορά. Ειδικότερα το κτήριο της πινακοθήκης
“ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ” στις Σέρρες θα είναι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής
κατανάλωσης και θα λειτουργήσει ως ιδιαίτερο παράδειγμα τέτοιου κτηρίου στην ευρύτερη
περιοχή”.
Από το γραφείο τύπου
του Δήμου Σερρών

