
 

 

ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

--------------------------------------------------- 

 

         Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής  προσφοράς της, η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού 
Λάρνακας,  προχώρησε στη δημιουργία πολυθεματικού χώρου. Ο πολυθεματικός χώρος 
βρίσκεται  βόρεια του παλαιού Ναού της Μονής και περιλαμβάνει: 

 

Πολιτιστικό Κέντρο 

 

 

           Το Πολιτιστικό Κέντρο είναι ένα σύγχρονο κτηριακό οικοδόμημα, που αποτελείται από 
αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες διδασκαλίας και διαλέξεων, αίθουσες 
συνεδριάσεων, αίθουσα διδασκαλίας Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής και 
Ψηφιδωτού, αίθουσα δεξιώσεων, κουζίνα και γραφεία.  



 

 

 



 

 

 Σκοπός του είναι η κάλυψη των αναγκών του πνευματικού και πολιτιστικού έργου της 
Μονής και γενικότερα της Μητρόπολης Κιτίου. 

 Σ’ αυτό λειτουργούν: 

Þ Σχολή Βυζαντινής και παραδοσιακής Μουσικής 
Þ Σχολή εκμάθησης Παραδοσιακών Οργάνων και Παραδοσιακών Ελληνικών και 

Κυπριακών Χορών 
Þ Χορωδία Βυζαντινής Μουσική 
Þ Χορωδία και ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής 
Þ Χορωδία έντεχνης και λαϊκής μουσικής 
Þ Παιδική χορωδία,  
Þ Κατηχητικά σχολεία 
Þ Εργαστήρι ψηφιδωτού για παιδιά και νέους 

Ακόμη διοργανώνονται Συναυλίες, Συνέδρια, Διαλέξεις, Εκθέσεις κ.α.  

   Επιπλέον, η κουζίνα του Κέντρου χρησιμοποιείται καθημερινά, για την ετοιμασία από 
εθελόντριες, φαγητού για αναξιοπαθούντες αδελφούς μας καθώς και για τα παιδιά του 
Μουσικού Λυκείου Λάρνακας. 

Παιδική χαρά 

 



 

 

Σε μεγάλη έκταση του χώρου, δημιουργήθηκε και λειτουργεί μια όμορφη παιδική 
χαρά, η οποία περιλαμβάνει πολλά ασφαλή και ωραία παιχνίδια, με τα οποία 
ψυχαγωγούνται και διασκεδάζουν χιλιάδες παιδιά χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, τα οποία 
επισκέπτονται το χώρο είτε με τους γονείς τους είτε με τα σχολεία τους. 

Γήπεδα τεχνητού χλοοτάπητα  και γήπεδα αντισφαίρισης 

 

Λειτουργούν τρία γήπεδα τεχνητού χλοοτάπητα και δύο γήπεδα αντισφαίρισης , τα 
οποία χρησιμοποιούνται δωρεάν από τα Δημοτικά Σχολεία όλης της Κύπρου που 
επισκέπτονται το χώρο καθώς και από παιδιά των κατηχητικών σχολείων. Επίσης 
χρησιμοποιούνται και από οποιοδήποτε θέλει να αθληθεί με μικρή οικονομική χρέωση. 
Περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να βρείτε στην σελίδα μας στο facebook @Πολιτιστικό 
Κέντρο Αγίου Γεωργίου Κοντού. 

  

 

 

 

 



 

 

Γήπεδο Καλαθόσφαιρας 

 

    Υπάρχει στο χώρο και γήπεδο Καλαθόσφαιρας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
οποιοδήποτε το επιθυμεί χωρίς καμία χρέωση. 



 

 

 

Καφετέρια

 

    Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του χώρου λειτουργεί καφετέρια που διαθέτει αναψυκτικά, 
παγωτά και διάφορα άλλα εδέσματα. 

 

 

 

  


