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Πέτρος Αγγελίδης-Δήμαρχος Σερρών:
“Η δημιουργία της Πινακοθήκης “Κωσταντίνος Ξενάκης” γίνεται πλέον
πραγματικότητα”
“ H δημιουργία της Πινακοθήκης ‘KΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ” γίνεται πλέον
πραγματικότητα.
Το έργο υλοποιείται και αποτελεί την ευτυχή κατάληξη μιας πολύχρονης και
συστηματικής προσπάθειας, που κατέβαλαν από κοινού ο Δήμος Σερρών, ο
καθηγητής του Α.Π.Θ Αριστοτέλης Νανιόπουλος με την ομάδα του και οι λοιποί
εταίροι”, δήλωσε φανερά ικανοποιημένος ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος
Αγγελίδης κατά την επίσκεψή του στο κτίριο του πρώην στρατοπέδου
“Παπαλουκά” όπου γίνονται οι εργασίες της Πινακοθήκης “Κωσταντίνος

Ξενάκης” την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2018 , συνοδευόμενος από τον
Αντιδήμαρχο Έργων Ηλία Γκότση και τον καθηγητή του ΑΠΘ Αριστοτέλη
Νανιόπουλο.
Η δημοτική αρχή επεσήμανε ο Δήμαρχος, μόλις ανέλαβε το 2011 ξεκίνησε
αμέσως την προσπάθεια για την υλοποίηση του έργου, πήρε όλες τις
αποφάσεις που χρειαζότανε και έκανε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για
την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα ώστε να φτάσει στην ανάδειξη
αναδόχου και να έρθει η στιγμή της έναρξης των εργασιών.
Το έργο της δημιουργίας Πινακοθήκης “KΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ” προυπολογισμού
683.000 ευρώ στο πρώην στρατόπεδο “ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ” όπως είναι γνωστό
εντάχθηκε οριστικά στο πρόγραμμα “Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 20142020 στις 01-09-2017, μετά από πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Σερρών με
τον τίτλο “ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΠΟΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ” και ακρωνύμιο “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΟΛΟ”.
Στο έργο 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).
Ο Δήμαρχος Σερρών ευχαρίστησε τον Κωσταντίνο Ξενάκη για τη δωρεά ενός
σημαντικού αριθμού έργων του στο Δήμο Σερρών, όπως επίσης ευχαρίστησε
τον κ. Νανιόπουλο και τους συνεργάτες του για τη μεγάλη τους συμβολή σε
αυτήν την επιτυχία, τον πρώην αντιδήμαρχο προγραμματισμού Παναγιώτη
Γρηγοριάδη, τον νυν εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο προγραμματισμού
Κωσταντίνο Καρπουχτσή, τον αντιδήμαρχο Έργων Ηλία Γκότση και τους
υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας και του τμήματος προγραμματισμού του
Δήμου Σερρών.
“Στόχος του έργου είναι η δημιουργία δύο Μουσείων στη διασυνοριακή
περιοχή, η Πινακοθήκη “ΚΩΝ/ΝΟΣ 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”, είπε o Σερραίος καθηγητής του Α.Π.Θ Αριστοτέλης
Νανιόπουλος. Υπογράμμισε επίσης ότι τα νέα Μουσεία θα λειτουργήσουν ως
όχημα για τη σταδιακή ανάπτυξη δύο εγκαταλελειμμένων στρατοπέδων, του
“ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ” στην πόλη των Σερρών και ενός αντιστοίχου στο Petrich, σε
πολιτιστικά πάρκα διεθνούς ακτινοβολίας, φιλοξενώντας ανεκτίμητους

θησαυρούς της πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο περιοχών.
Ολοκληρώνοντας ο κ. Νανιόπουλος τόνισε ότι η πόλη των Σερρών και το
Petrich της Βουλγαρίας είναι αδελφοποιημένες πόλεις, απέχουν χρονικά μόλις
40 λεπτά και οι δύο πόλεις έχουν ήδη συνεργαστεί σε ευρωπαικά
προγράμματα.
Για το έργο “Πινακοθήκη Ξενάκη” ο Δήμος Σερρών βραβεύτηκε με το β΄
βραβείο για το βιώσιμο πολιτιστικό τουριστικό προορισμό στην εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο της Κύπρου στις 25 Οκτωβρίου 2018, στα
πλαίσια του Ευρωπαικού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς.
“Νιώθω μεγάλη ικανοποίηση και χαρά διότι μια προσπάθεια 7 ετών από το
2011 που δουλέψαμε σκληρά , όλοι μαζί Δήμος Σερρών , ο Δήμος Petrich , o
καθηγητής του ΑΠΘ Αριστοτέλης Νανιόπουλος, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
και τα σωματεία Σερραίων Πολιτεία και Ε.Μ.Ε.Ι.Σ δικαιώθηκε και με το
βραβείο αυτό αλλά και με το γεγονός ότι το έργο “Πινακοθήκη Κωσταντίνος
Ξενάκης” υλοποιείται πλέον και εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς.” είπε ο
κ.Αγγελίδης ολοκληρώνοντας.
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