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Εναρκτήρια συνάντηση του έργου “CULTURAL DIPOLE” που 
χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Interreg V-A 

Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” 
 

Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες η εναρκτήρια συνάντηση του 
ευρωπαϊκού έργου με τίτλο:  “CREATION OF A CULTURAL DIPOLE IN THE CROSS 
BORDER REGION” (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΠΟΛΟΥ ΣΤΗ 
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) και ακρωνύμιο “CULTURAL DIPOLE” (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΔΙΠΟΛΟ). 

Η πρόταση του έργου υποβλήθηκε στις 22 Απριλίου 2016 και εντάχθηκε οριστικά στο 
πρόγραμμα “Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” στις 01-09-2017.  

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από το Δήμο Σερρών, το Δήμο Petrich,το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καθώς 
και από την Διαχειριστική αρχή του Προγράμματος  “Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 
2014-2020”.  

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία δύο Μουσείων στην διασυνοριακή περιοχή, η 
πινακοθήκη “Κωνσταντίνος Ξενάκης” στις Σέρρες και το “Πολυθεματικό Ιστορικό 
Μουσείο” στο Petrich, 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 στις Σέρρες και ενός αντίστοιχου στο Petrich, σε Πολιτιστικά Πάρκα, 
διεθνούς ακτινοβολίας, φιλοξενώντας ανεκτίμητους θησαυρούς της πολιτιστικής 
κληρονομιάς των δύο περιοχών.  

Σε ό,τι αφορά  την ανακαίνιση των δύο κτηρίων θα υλοποιηθούν πρότυπες παρεμβάσεις 
που αφορούν την προσβασιμότητά τους από Άτομα με Αναπηρίες, καθώς επίσης και την 
ενεργειακή τους συμπεριφορά. Ειδικότερα, το κτήριο της πινακοθήκης “Κωνσταντίνος 
Ξενάκης” στις Σέρρες θα είναι “Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης” και θα 
λειτουργήσει ως ιδιαίτερο παράδειγμα τέτοιου κτηρίου, στην ευρύτερη περιοχή. 

Αρχικά έγινε μία σύντομη παρουσίαση του προγράμματος “Interreg V-A Ελλάδα- 
Βουλγαρία 2014-2020” από την κυρία Galina Georgieva και στη συνέχεια ο καθηγητής 
Αριστοτέλης Νανιόπουλος παρουσίασε αναλυτικά το έργο “CULTURAL DIPOLE”. 

Στη συνέχεια ακολούθησε παρουσίαση των πακέτων εργασίας από τους εταίρους του 
έργου καθώς και συζήτηση σχετικά με τις εργασίες που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε 
κάθε πακέτο ξεχωριστά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων και των 
καθορισμό των επόμενων βημάτων στο πλαίσιο του έργου. 

 


