
         

                

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

               Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

Η παιδεία και η πολιτιστική μνήμη είναι τα δύο πολυτιμότερα αγαθά κάθε 

κοινωνίας. Σκοπός των δράσεων του Δήμου Φοινικαίων είναι η προώθηση και η 

ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς που από αρχαιοτάτους, 

ακόμα, χρόνους φέρουν τα χωριά μας. Η έμπνευση για σεβασμό στην παράδοση, 

την ιστορία, τον πολιτισμό φορέας μεταλαμπάδευσης των πολιτισμικών αξιών 

του τόπου μας, είναι αυτή από την οποία πηγάζει η ανάγκη για τη δημιουργία 

ενός πολιτιστικού κέντρου.   

Με βάση τα προαναφερθέντα θεωρούμε σκόπιμο την άμεση δημιουργία ενός 

πολιτιστικού κέντρου για την επίτευξη αυτών των στόχων. Επί αυτού, το 

Δημαρχείο Φοινικαίων αποφάσισε το Πολιτιστικό Κέντρο να γίνει στο χωριό 

Λιβαδειά για τους εξής ακόλουθους λόγους: 

- Στη Λιβαδειά υπάρχει ένα παλιό κτήριο εγκαταλελειμμένο από το οποίο 

σώζεται μόνο ο σκελετός, διατηρούνται οι πέτρινες εξωτερικές τοιχοποιίες. 

Αυτό παλιότερα λειτουργούσε ως σχολείο για πολλά χρόνια, ως εκ τούτου ο 

χώρος αυτός είναι άμεσα συνδεδεμένος με την ιστορία του τόπου γι’ αυτό και 

αξίζει να γίνει κατεδάφιση για τη δημιουργία καινούριου πολιτιστικού κέντρου. 

- Η γεωγραφική του θέση ενδείκνυται διότι είναι ένας κόμβος που συνδέει όλους 

τους οικισμούς του Δήμου. Είναι πάνω σε κεντρικό οδικό άξονα που συνδέει 

τους Αγίους Σαράντα με την Ηγουμενίτσα (πάνω στην εθνική οδό που είναι 

κάθετη της Εγνατίας οδού). Απέχει μόλις 19 χμ από τον αρχαιολογικό χώρο της 

Φοινίκης. 

- Έχει αστικές υποδομές. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης είναι το μοναδικό 

αστικό κέντρο που έχει ο Δήμος μας. 

- Έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό ως επαρχία και είναι το μόνο χωριό που έχει 

λύκειο στο δήμο μας και αυτό αξίζει να ληφθεί υπόψη. 

Για όλους αυτού τους λόγους είμαστε στην ευχάριστη θέση να 

ανακοινώσουμε σε όλους τους δημότες μας πως στις 14-02-2017 



εγκρίθηκε η δημιουργία  του Πολιτιστικού Κέντρου Λιβαδειάς, το οποίο 

χρηματοδοτείται από το κράτος. 

 Ένα όνειρο όλων, που τόσο είχε ανάγκη ο τόπος μας γίνεται πραγματικότητα.    

 Το δεύτερο βήμα είναι η δημοπρασία του έργου, η οποία θα πραγματοποιηθεί 

στα τέλη Μαρτίου.  

Το Πολιτιστικό Κέντρο θα έχει αίθουσα εκδηλώσεων χωρητικότητας 250 

θέσεων. Παράλληλα  στο έργο θα περιλαμβάνονται ξεχωριστές αίθουσες για 

Μουσείο και Βιβλιοθήκη.  Επιπρόσθετα θα φτιαχτεί παιδική χαρά, και θα γίνει 

γενική διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,  με πλατεία, πεζοδρόμια, πολύ 

πράσινο αλλά και ανακαίνιση του γηπέδου ποδοσφαίρου του σχολείου 

Λιβαδειάς.  

Αυτό το έργο θα αλλάξει εξολοκλήρου την όψη που μέχρι και σήμερα έχουμε. 

Για την ολοκλήρωση του έργου θα δαπανηθούν  690.000.000 λεκ (παλιά).  

Το φωτογραφικό υλικό που σας παρέχουμε, θα σας δώσει μια πραγματική 

εικόνα του τοπίου, πως είναι σήμερα και πως θα διαμορφωθεί μετά την 

ολοκλήρωση του έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


