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CULTURAL DIPOLE 
Δημιουργία ενός πολιτιστικού 
διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή 

Το έργο “CULTURAL DIPOLE” ξεκίνησε τις εργασίες του τον 
Σεπτέμβριο του 2017. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία:
α) μιας Πινακοθήκης στις Σέρρες η οποία θα φιλοξενεί τη 
συλλογή μοντέρνας τέχνης του Κωνσταντίνου Ξενάκη και
β) ενός νέου Ιστορικού Μουσείου στο Petrich το οποίο θα 
φιλοξενεί τη συλλογή από πολύτιμα αρχαιολογικά, ιστορικά 
και άλλα αντικείμενα από το σημερινό Ιστορικό Μουσείο.

Το μακροπρόθεσμο όραμα του έργου είναι η δημιουργία 
δυο πολιτιστικών πάρκων στις Σέρρες και το Petrich τα οποία 
θα λειτουργούν ως ένα Πολιτιστικό Δίπολο ευρωπαϊκής 
σημασίας. Τα πολιτιστικά πάρκα θα φιλοξενούν σημαντικές 
συλλογές και θα προωθούν ενεργά την τέχνη και την 
πολιτιστική κληρονομιά στη διασυνοριακή περιοχή.

Σέρρες - Petrich: Ένα πολιτιστικό δίπολο
Οι Σέρρες στην Ελλάδα και το Petrich στη Βουλγαρία 
είναι αδελφοποιημένες πόλεις (από το 2005), οι οποίες 
έχουν συνεργαστεί σε κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα, 
αντιμετωπίζοντας διάφορες κοινές προκλήσεις όπως: 
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, προστασία του 
περιβάλλοντος, προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, 
διασυνοριακή επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη του τουρισμού. 
Στην παρούσα φάση βρίσκονται σε εξέλιξη και στις δύο 
πόλεις πρωτοβουλίες με στόχο την αξιοποίηση πρώην 
στρατοπέδων.

Οι Σέρρες και το Petrich απέχουν χρονικά περίπου 40 λεπτά 
με ΙΧ, συμπεριλαμβανομένων των συνοριακών ελέγχων, 
συνεπώς ένας επισκέπτης ο οποίος μένει σε μία από τις δύο 
πόλεις μπορεί να επισκεφτεί εύκολα και την άλλη.

Εταίροι και υποστηρικτές του έργου
Στο έργο “CULTURAL DIPOLE” συμμετέχουν τέσσερις 
εταίροι: Δήμος Σερρών (συντονιστής εταίρος), Δήμος 
Petrich, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ 
Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς και Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης/Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Ο σύλλογος «Σερραίων Πολιτεία» και η «Εταιρεία Μελέτης 
και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών» (ΕΜΕΙΣ) συμμετέχουν 
υποστηρικτικά στο έργο, χωρίς να λάβουν χρηματοδότηση.
 

Χρηματοδότηση του έργου 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους 
των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας 
Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Δράσεις του έργου
Το έργο “CULTURAL DIPOLE” ακολουθεί μία καλά δομημένη 
προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω κύριες 
δραστηριότητες: Προετοιμασία και υλοποίηση των 
προκηρύξεων,  κατασκευαστικές εργασίες για τα δύο 
κτήρια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, 
προετοιμασία των εκθεσιακών χώρων και τοποθέτηση 
των εκθεμάτων. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω θα 
ακολουθήσει η επίσημη τελετή εγκαινίων της Πινακοθήκης 
στις Σέρρες και του Μουσείου στο Petrich. H ανακαίνιση 
των δύο κτιρίων θα είναι σύμφωνη με τις αρχές της χαμηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης και ειδικότερα η Πινακοθήκη στις 
Σέρρες θα κατασκευαστεί ως κτήριο «Σχεδόν Μηδενικής 
Ενεργειακής Κατανάλωσης». Επίσης, πρότυπες προδιάγραφες 
σχετικά με τη φυσική και αισθητηριακή προσβασιμότητα θα 
εφαρμοστούν και στα δυο κτήρια. 
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