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Γνωριμία με το Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου 
Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.00πμ 
Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου - Presse Café 

 

 
Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες 
Αγαπητά μέλη των ΜΜΕ 
 
Πριν από 17 ακριβώς μήνες στις 11 Ιουνίου, 2014, ο εξοχότατος 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας τέλεσε τα εγκαίνια του Πολιτιστικού 
Κέντρου Στροβόλου, ενός σημαντικού οικοδομήματος που κοσμεί το 
κέντρο του Δήμου μας. 
 
Η απόφαση για την αναπαλαίωση της διατηρητέας οικοδομής και η 
εκτέλεση του νέου κτιρίου λήφθηκε το 2003.  Η απόφαση αποσκοπούσε 
στη βελτίωση των κοινωνικοπολιτιστικών υποδομών της ευρύτερης 
περιοχής του Στροβόλου, στην πνευματική καλλιέργεια των πολιτών, 
αλλά και στην αναβάθμιση του ιστορικού πυρήνα του Δήμου. 
 
Οι δύο πρώτες αίθουσες της διατηρητέας οικοδομής κτίστηκαν το 1915 
και με συνεισφορά της κοινότητας Στροβόλου και αποτέλεσαν το πρώτο 
σχολικό κτίριο της κοινότητας.  Το 1925 το κτίριο έλαβε την τελική του 
μορφή με την ανέγερση ακόμα δύο δωματίων, από τα οποία το ένα 
χρησιμοποιείτο σαν αίθουσα διδασκαλίας και το άλλο σαν γραφείο των 
δασκάλων.  Το 1968 στο κτίριο συστεγάζονταν δύο τάξεις του 
Δημοτικού Σχολείου, το Συμβούλιο Βελτιώσεως Στροβόλου και το 
Κοινοτικό Κρεοπωλείο.   
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Από το 1969 μέχρι το 1986 το κτίριο χρησιμοποιείτο αποκλειστικά σαν 
γραφεία του Συμβουλίου Βελτιώσεως Στροβόλου, ενώ ακολούθως και 
μέχρι το 2000, σαν γραφεία του νεοσύστατου τότε Δήμου Στροβόλου. 
 
Η κατασκευή του κτιρίου ολοκληρώθηκε το 2013.  Η συνολική δαπάνη 
του κτιρίου και των εγκαταστάσεων ανήλθε στο ποσό των €3.000.000. 
 
Η διατηρητέα οικοδομή αναπαλαιώθηκε διατηρώντας ανεπηρέαστο το 
χαρακτήρα του παραδοσιακού.  
 
Το νέο κτίριο αποτελεί συνδυασμό σύγχρονης και παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σαν κτίριο 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.  Έγινε αξιοποίηση  των τοπικών 
βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της περιοχής, με προκαθορισμένες 
σχέσεις ανοιγμάτων βάση προσανατολισμού.  
 
Ο νότιος κυκλικός υαλοπίνακας σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ως 
σύστημα ηλιακής καμινάδας, σύστημα που προθερμαίνει το φρέσκο αέρα 
κατά την περίοδο του χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι εκτονώνεται η θερμική 
ενέργεια προς το περιβάλλον.   
 
Το Πολιτιστικό Κέντρο αποτελεί πρότυπο αναπαλαίωσης, σχεδιασμού, 
κατασκευής και λειτουργίας Δημόσιων Κτιρίων σε όλη την Ευρώπη και 
έχει συμπεριληφθεί ως παράδειγμα καλής πρακτικής σε Ευρωπαϊκή 
Έκδοση που αφορά τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις. 
 

Στο αναπαλαιωμένο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου λειτουργούν 

αίθουσες ως χώροι διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, ποιοτικών 

μουσικών εκδηλώσεων, παρουσιάσεων βιβλίων και άλλων συναφών 

εκδηλώσεων. Ειδικότερα, λειτουργούν δύο αίθουσες πολλαπλών 
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χρήσεων, χωρητικότητας 60 - 70 ατόμων ανά αίθουσα, το φουαγιέ 

(χώρος με τζαμαρία), η αίθουσα δεξιώσεων - cocktail room, 

χωρητικότητας 60 - 70 ατόμων και  η αίθουσα συνεδριάσεων 

(conference room), χωρητικότητας 14 ατόμων.  Οι αίθουσες πολλαπλών 

χρήσεων και η αίθουσα συνεδριάσεων είναι εξοπλισμένες με τελευταίου 

τύπου εξοπλισμό για τη διεξαγωγή όλων των τύπων εκδηλώσεων.   

 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου, η οποία είναι εξοπλισμένη με 

σύγχρονες εγκαταστάσεις και διαθέτει αναγνωστήρια, αίθουσες 

εκδηλώσεων και ανεξάρτητη παιδική βιβλιοθήκη. Αποτελεί μια σύγχρονη 

βιβλιοθήκη, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.  

 

Όλοι οι χώροι του Πολιτιστικού Κέντρου διαθέτουν τις απαραίτητες 

υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), που επιτρέπουν την 

επίσκεψη και κίνηση μέσα στους χώρους αυτούς. Επίσης, διατίθενται 

χώροι στάθμευσης, με σήμανση για χρήση από άτομα με κινητικές 

δυσκολίες.   

 

Ευχαριστώ τους συνεργάτες μας σ΄ αυτή τη δημοσιογραφική διάσκεψη 

Presse Café και εσάς που μας κοσμείτε με την παρουσία σας.  

 

 
ΛΣΣ/ΕιρΠ 


