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συγκροτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης ενημερώθηκαν σήμερα ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και η Υπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
τους στο εργοτάξιο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από
πρόσκληση της Υπουργού κ. Μενδώνη στον Περιφερειάρχη Αττικής
κ. Πατούλη.
Κοινό σημείο αναφοράς ήταν η επίτευξη καλύτερου συντονισμού
των εμπλεκόμενων φορέων που εμπλέκονται στην αποκατάσταση της
Πινακοθήκης προκειμένου το οικοδομικό πρόγραμμα να έχει
ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2020 και τα εγκαίνια των μόνιμων
εκθέσεών της, αλλά και μιας έκθεσης που θα σχετίζεται με τον
εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, να γίνουν
στις 25 Μαρτίου 2021.

Χρηματοδότηση από Περιφέρεια
Να σημειωθεί ότι το έργο χρηματοδοτείται συνολικά από την
περιφέρεια Αττικής με ποσό των 16,5 εκατομμυρίων ευρώ. Από
αυτά 12,5 εκατ. Ευρώ από το ΠΕΠ 2007 -2013 και των 4
εκατομμυρίων ευρώ από το ΠΕΠ 2014-2020.
Ο Γ. Πατούλης στο πλαίσιο της συνάντησης υπογράμμισε ότι για
την Περιφέρεια Αττικής ο Πολιτισμός είναι προτεραιότητα καθώς
είναι πολλαπλασιαστής ισχύος και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο
της ταυτότητας της Αττικής.
Στη συνέχεια επισήμανε χαρακτηριστικά: «Η νέα Εθνική
Πινακοθήκη, που σημαντικό τμήμα της ανακατασκευής της γίνεται
με χρήματα της Περιφέρειας, θα ενισχύσει σημαντικά το brand
name της Αττικής. Σε συνεργασία με την κυβέρνηση αλλά και τους

ιδιώτες που συνδράμουν στην κοινή προσπάθεια, δίνουμε ως
Περιφέρεια όλες μας τις δυνάμεις για να ολοκληρωθεί ένα
σημαντικό έργο, που φιλοδοξούμε ότι θα αποτελέσει σημείο
αναφοράς για την Πατρίδα και το Λεκανοπέδιο, προσελκύοντας
καθημερινά χιλιάδες Έλληνες και ξένους επισκέπτες».

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Μενδώνη
αφού καλωσόρισε τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα επιτάχυνσης
των διαδικασιών και τόνισε:
«Σήμερα είμαστε εδώ όλοι για να δείξουμε ακριβώς την τεράστια
σημασία που έχει το έργο αυτό για την Αθήνα και για την
Ελλάδα. Η Εθνική πινακοθήκη αποκτά πλέον τη δυνατότητα να
ανταγωνιστεί με ίσους όρους τις μεγάλες πινακοθήκες των
Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών».
Να σημειωθεί ότι στο έργο αποκατάστασης εμπλέκονται, οι
υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της
Πινακοθήκης και του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος. Για τον καλύτερο
συντονισμό και την ταχύτερη πορεία υλοποίησης των έργων έχει
αναλάβει ως project manager, ο Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Πολιτισμού Γ. Διδασκάλου.
Στην επίσκεψη παρέστησαν επίσης ο Γ.Γ. Υπουργείου Πολιτισμού
Γ. Διδασκάλου, ο Γ.Γ. Σύγχρονου Πολιτισμού Ν. Γιατρομανωλάκης,
η Ειδική Σύμβουλος του ΥΠΠΟΑ Α. Παναγιωταρέα, υπηρεσιακά
στελέχη του Υπουργείου και της Εθνικής Πινακοθήκης.

Ακολουθούν οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη Αττικής
Γ. Πατούλη και της Υπουργού κ. Μενδώνη:
Δήλωση Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη
Για μας, ο Πολιτισμός είναι προτεραιότητα. Είναι
πολλαπλασιαστής ισχύος και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
ταυτότητας της Αττικής. Η νέα Εθνική Πινακοθήκη, που σημαντικό
τμήμα της ανακατασκευής της γίνεται με χρήματα της
Περιφέρειας, θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη αξία στο brand name

Αττική.
Σε συνεργασία με την κυβέρνηση, αλλά και τους ιδιώτες που
συνδράμουν στην κοινή προσπάθεια, δίνουμε ως Περιφέρεια όλες
μας τις δυνάμεις για να ολοκληρωθεί ένα σημαντικό έργο, που
φιλοδοξούμε ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Πατρίδα
και το Λεκανοπέδιο, προσελκύοντας καθημερινά χιλιάδες Έλληνες
και ξένους επισκέπτες.
Η συμβολή μας, μαζί με τη συμβολή ιδιωτών αλλά κυρίως του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι τεράστια. Θέλω να
συγχαρώ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που έχουν αναλάβει την
εκτέλεση του έργου, αλλά κυρίως την Υπουργό κ. Μενδώνη η οποία
από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των δικών της καθηκόντων
έβαλε τα χρονοδιαγράμματα για την επίσπευση των εργασιών.
Είμαι βέβαιος με την συμβολή του Γ.Γ. Γιώργου Διδασκάλου ως
project manager και τη συνεργασία των υπηρεσιακών παραγόντων
όλα θα είναι έτοιμα προκειμένου να συμμετέχει η Εθνική
Πινακοθήκη το 2021 στον εορτασμό για τα 200 χρόνια της
απελευθέρωσης της Ελλάδας.

Δήλωση Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.
Μενδώνη
Είμαστε εδώ στην πρώτη επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής του
κ. Πατούλη σε έργο Πολιτισμού. Η Πινακοθήκη είναι ένα
εμβληματικό έργο για την Αθήνα το οποίο υλοποιείται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
και εκτελείται με χρηματοδότηση του ιδρύματος Νιάρχου και από
τις δυνάμεις της Εθνικής Πινακοθήκης.
Σήμερα είμαστε εδώ όλοι για να δείξουμε ακριβώς την τεράστια
σημασία που έχει το έργο αυτό για την Αθήνα και για την
Ελλάδα. Η Εθνική πινακοθήκη αποκτά πλέον τη δυνατότητα να
ανταγωνιστεί με ίσους όρους τις μεγάλες πινακοθήκες των
Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών.
Ο στόχος μας, είναι όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και από τον

Πρωθυπουργό, 25 Μαρτίου το 2021 να εγκαινιαστεί η πινακοθήκη
πλήρως λειτουργική με τις μόνιμες συλλογές της και με μια
περιοδική έκθεση αφιερωμένη στου εορτασμούς των 200 ετών, με
λειτουργικό το πωλητήριο της και το εστιατόριο της.
Τη στιγμή εκείνη νομίζω ότι θα είναι τεράστια ικανοποίηση για
όλους όσους έχουμε εμπλακεί στην υλοποίηση αυτού του έργου. Θα
είναι μεγάλη η ικανοποίηση και για τους υπηρεσιακούς
παράγοντες που περίπου μια 10ετία ασχολούνται με το σχεδιασμό
τον προγραμματισμό και την υλοποίηση αυτού του έργου.

