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Λευκωσία, 24 Ιουνίου 2011 
 
Αγαπητοί Καραβιώτες, Καραβιώτισσες,    
και φίλοι του Καραβά, 
 
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω θέματα:  

1. Μνήμες Κατεχομένων – Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011, 8.30μμ – Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου 

Η καθιερωμένη εκδήλωση «Μνήμες Κατεχομένων» που συνδιοργανώνεται από το 
Δήμο Στροβόλου και τους εννέα κατεχόμενους Δήμους της Κύπρου, θα 
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011 και ώρα 8.30μμ στο Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου. Θα προηγηθεί έκθεση ειδών λαϊκής τέχνης στο ισόγειο του Θεάτρου η ώρα 
7.30μμ, στην οποία συμμετέχει και ο Δήμος μας με εκθέματα Καραβιωτών. Σχετική 
πρόσκληση με όλες τις πληροφορίες επισυνάπτεται. Θα είναι χαρά μας να 
παρακολουθήσουν την εκδήλωση όσο το δυνατό περισσότεροι Καραβιώτες/ισσες και 
φίλοι του Καραβά. 

2. Έκδοση «Φλόγα που καίει...» Στιγμές του αθλητισμού στην Κερύνεια 1960-1974 

Έχει κυκλοφορήσει τον περασμένο μήνα μια πολύ αξιόλογη 
έκδοση του συνδημότη μας, αθλητικογράφου και αντιπρόεδρου 
του ΚΟΑ, Σάββα Κοσιάρη, με τίτλο «Φλόγα που καίει…» Στιγμές 
του αθλητισμού στην Κερύνεια 1960-1974. 

Η ποιοτική αυτή έκδοση της οποίας κύριος χορηγός είναι ο επίσης 
συνδημότης μας και πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Καραβά – 
Λάμπουσα, Παντελής Κωνσταντίνου, περιλαμβάνει ιστορικές 
πληροφορίες με ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό για τις 

αθλητικές δραστηριότητες στην Επαρχία Κερύνειας την περίοδο 1960-1974. Είναι μια 
πρωτοβουλία πολύ αξιόλογη η οποία συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη συντήρηση της 
μνήμης για την κατεχόμενη γη μας και αναδεικνύει μεγάλες στιγμές αθλητικών 
δραστηριοτήτων στις οποίες η Επαρχία Κερύνειας συμμετείχε με διακρίσεις και 
επιτυχίες πριν το 1974. 

Για όσους ενδιαφέρονται να προμηθευτούν την έκδοση αυτή μπορούν να αποταθούν 
στα γραφεία του Δήμου μας, τηλ. 22 516937 και στον ίδιο τον συγγραφέα Σάββα 
Κοσιάρη. Η έκδοση διατίθεται στην τιμή των 20 ευρώ.  
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3. Καλοκαιρινά Εργαστήρια Μουσικής στο Οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Καραβιωτών, 18-25 Ιουλίου 2011 

Η συνδημότης μας Σάββια Κοζάκου, κόρη του αείμνηστου Δημοτικού Συμβούλου, 
Δημήτρη Κοζάκου, διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Καραβά, καλοκαιρινά 
εκπαιδευτικά σεμινάρια μουσικής χορωδίας για παιδιά και νέους 6 έως 18 ετών, με 
θέμα την Κυπριακή παραδοσιακή μουσική. Η Σάββια είναι επαγγελματίας μουσικός και 
έχει διδάξει για δύο συνεχείς χρονιές με επιτυχία, τα πιο πάνω σεμινάρια σε παιδιά 
αποδήμων μας στο Λονδίνο. 

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή με τις λεπτομέρειες. 

Σημείωση:  
Για παιδιά που έχουν καταγωγή τον Καραβά και θα συμμετάσχουν στο πιο πάνω 
εργαστήρι μουσικής, το κόστος συμμετοχής θα είναι επιχορηγημένο από το Δήμο κατά 
50% και θα είναι 20 ευρώ. Τα παιδιά με Καραβιώτικη καταγωγή που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου μας στο τηλ. 22 516937. 

4. Έκθεση Τεχνών Νεολαίας Καραβά – Σεπτέμβριος 2011 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καραβά σε συνεργασία με τον Δήμο 
Καραβά, προγραμματίζει τη διοργάνωση της δεύτερης Έκθεσης Τεχνών Νέων του 
Καραβά, 2011. Στην έκθεση μπορούν να συμμετάσχουν νέοι ηλικίας 15-35 ετών με 
καταγωγή τον Καραβά και τα περίχωρα Παλιόσοφος, Μότιδες, Ελιά και Φτέρυχα. 

Σχετική επιστολή με λεπτομέρειες επισυνάπτεται. 

 
 
Μαζί με τους θερμούς χαιρετισμούς όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά 
 
 
 
Γιάννης Παπαϊωάννου 
Δήμαρχος 
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
18 – 25 Ιουλίου 2011 

 
Η KITE Music (Μουσικός χαρταετός) με την υποστήριξη του Δήμου Καραβά διοργανώνουν 
εκπαιδευτικά σεμινάρια μουσικής χορωδίας για παιδιά και νέους 6 έως 18 ετών, με θέμα 
Κυπριακή παραδοσιακή μουσική. 

Τα καλοκαιρινά μουσικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο πολυχώρο του οικήματος του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών σε πέντε συνεχείς μέρες, 18 με 22 Ιουλίου από τις 10:00 
το πρωί μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι. Με το τέλος των εργαστηρίων θα πραγματοποιηθεί 
τελική εκδήλωση στις 25 Ιουλίου το βράδυ με τα παιδιά να παρουσιάζουν τα όσα διδάκτηκαν 
σε γονείς και φίλους. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν δίπλωμα συμμετοχής. 

Σκοπός των εργαστηρίων της KITE Music είναι η γνωριμία και η άμεση επαφή με τη μουσική 
λαϊκή παράδοση του Κυπριακού πολιτισμού. Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να 
τραγουδήσουν και να διδαχτούν αγαπημένα Κυπριακά τραγούδια. Η διδασκαλία των 
τραγουδιών και των μουσικών οργάνων θα συνοδεύεται από μια σειρά θεατρικών 
δραστηριοτήτων .  

Προσκαλούμε με ενθουσιασμό και περιμένουμε με πολύ χαρά παιδιά και νέους που αγαπούν 
το τραγούδι και τη μουσική είτε ακόμα γνωρίζουν και παίζουν κάποιο μουσικό όργανο να 
γίνουν φίλοι στη μουσική παρέα δίνοντας την υπόσχεσή μας ότι θα περάσουμε αξέχαστες 
καλοκαιρινές μουσικές διακοπές.  

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου. Το 
συνολικό κόστος των εργαστηρίων είναι 40 ευρώ ανά συμμετέχοντα. 

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις και ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνείσετε 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.kitemusic.info στο email: kite@kitemusic.info και 
τηλεφωνικώς:  99742742 / 22516937 

Συντονίστρια του μουσικού σεμιναρίου: Σάββια Κοζάκου 

Χώρος πραγματοποίησης του μουσικού σεμιναρίου 
Οίκημα Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών 

Οδός Μιλήτου αρ.2 
2028 Στρόβολος, Λευκωσία 

Τηλ. 22 516937 



 
 

4 

 

 

 

B΄ Έκθεση Τεχνών Νέων του Καραβά 2011 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καραβά σε συνεργασία με το Δήμο Καραβά, μετά τη 
μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η πρώτη Έκθεση Τεχνών Νέων του Καραβά 2009 τόσο σε συμμετοχές 
νέων, όσο και σε ποιότητα έργων, αλλά και σε προσέλευση κόσμου, αποφάσισε να διοργανώσει εντός 
του Σεπτεμβρίου 2011 τη δεύτερη Έκθεση Τεχνών Νέων του Καραβά 2011. 

Με τη διοργάνωση αυτή θα δοθεί η ευκαιρία σε νέους και νέες ηλικίας 15-35 ετών με καταγωγή τον 
Καραβά και τα περίχωρα να παρουσιάσουν το ταλέντο τους  μέσα από τα έργα που θα εκθέσουν. 
Επίσης, ένα άλλος βασικός στόχος της έκθεσης είναι να δοθεί η ευκαιρία στους νέους μας να 
γνωρίσουν κι άλλους νέους από τον Καραβά και να ανταλλάξουν ιδέες για τις καλλιτεχνικές τους 
δημιουργίες. Ταυτόχρονα ενθαρρύνονται οι νέοι σε ηλικία καλλιτέχνες, να συνεχίσουν την προσφορά 
τους στον πολιτισμό του τόπου μας αλλά και να προβάλουν τις  καταβολές τους και τον αγαπημένο μας 
Καραβά.  

Η έκθεση δεν έχει συγκεκριμένο θέμα. Η θεματολογία των έργων είναι επιλογή των καλλιτεχνών και 
νοείται ότι πρόκειται για αυθεντικές και δικές τους πρωτότυπες ιδέες. Οι συμμετέχοντες έχουν το 
δικαίωμα να εκθέσουν μέχρι και 5 έργα ο καθένας από την ίδια ή διαφορετική κατηγορία. Οι 
κατηγορίες από τις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν είναι οι εξής: ζωγραφική, 
γλυπτική, φωτογραφία, χειροτεχνία (ψηφιδωτό, βιτρό, κόσμημα, κέντημα, χαρακτική, χαλκογραφία, 
κεραμική-αγγειοπλαστική),  αρχιτεκτονική.  

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν αργότερα. Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης και 
προγραμματισμού της έκθεσης, όσοι νέοι και νέες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, παρακαλούνται 
να δηλώσουν συμμετοχή, επικοινωνώντας με τα γραφεία του Δήμου Καραβά στο τηλέφωνο 22516937 
ή στο  φαξ 22516941 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση karavas.municipality@cytanet.com.cy  μέχρι τις  25 
Ιουλίου 2011 το αργότερο.  

Τα στοιχεία που θα πρέπει να δοθούν είναι τα ακόλουθα: 

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Καταγωγή από τον Καραβά και τα περίχωρα, Ηλικία, Κατηγορία τέχνης 
συμμετοχής, Αριθμός έργων, Επαγγελματική ή μη ενασχόληση με τα πιο πάνω είδη τέχνης, Τηλέφωνα 
επικοινωνίας, Ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει. 
 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΑΒΑ 

 
 


