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Καρκασιαλίκιν (το) ουσ. {καρκαshαλλίκκι} η φασαρία, ο σαματάς, with a point, σημαίνει 

αναγνώριση της ανάγκης για συμμετοχή στα τοπικά κοινά, σημαίνει δυναμική και ζωντανή 

πόλη, πόλη βιώσιμη και δημοκρατική. Με θετικότητα μέσω των μουσικών και ζωντάνια μέσω 

των χρωμάτων προωθούμε τη συμμετοχή και πραγματική αίσθηση συνδημιουργίας και κοινής 

πορείας.  

O Δήμος Στροβόλου, σε συνεργασία με το Κέντρο Προώθησης Έρευνας και Ανάπτυξης στην 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (CARDET), μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος Walk the Global 

Walk, διοργανώνει την εκδήλωση «Καρκασιαλίκιν with a point». 

 

Η πορεία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με μαθητές από σχολεία από όλη την Κύπρο και 

ενήλικες και παιδιά από το Ανοικτό Σχολείο Δήμου Στροβόλου, όπως και όλους τους θετικούς 

ανθρώπους που θέλουν να περάσουν ένα όμορφο Σαββατιάτικό πρωινό!  

 

Σάββατο 11.05.2019  

 

10:30 | Walk the Global Walk (αφετηρία Πάρκο Ακρόπολης)  

12:00 | Enjoy the Global Walk (Πάρκο Αγίου Δημητρίου)  

 

Instagram hashtags 

#walktheglobalwalk #makeourcity #karkashialikin  

 

FB. Page: Walk the Global Walk | https://www.facebook.com/wtgw2018/ 

τηλ. επικοινωνίας 22002109 

ΔΡΑΣΕΙΣ  

Freestyle Dance Battle 

Χορευτές κάθε ηλικίας είναι ευπρόσδεκτοι να λάβουν μέρος στη μάχη και να δειξουν τις 

καλύτερες κινήσεις τους! Δεν θα υπάρξει κάποιο βραβείο, η μάχη στοχεύει να ομορφύνει την 

ατμόσφαιρα και να δημιουργήσει θετικό κλίμα ανάμεσα στους χορευτές και το κοινό, ώστε να 

περάσουμε ένα υπέροχο απόγευμα γεμάτο χορό! Δήλωσε συμμετοχή στέλνοντας σε email 

Όνομα Ηλικία Είδος χορού στο a.kettirou@gmail.com  ή georgiospillas@gmail.com 

Μουσική για τη Ψυχή, Jamming  για τη Δημιουργία  

Ο DJ θα κρατά την ατμόσφαιρα ζωντανή κατά τη διάρκεια της πορείας με παγκόσμιους ήχους. 

Μαθητές μπορούν να φέρουν μουσικά τους όργανα για να jamming στη στιγμή.  

 

Χρωματίστε την πόλη  

https://www.facebook.com/hashtag/walktheglobalwalk
https://www.facebook.com/hashtag/makeourcity
https://www.facebook.com/hashtag/karkashialikin
https://www.facebook.com/wtgw2018/
mailto:a.kettirou@gmail.com
mailto:georgiospillas@gmail.com
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Καλλιτέχνες του γκράφιτι και ζωγράφοι θα δώσουν την ευκαιρία να κάνουμε την πόλη μας 

λιγότερο γκρίζα, ζωγραφίζοντας ένα δημόσιο τοίχο κατά τη διάρκεια της διαδρομής όως και 

δημιουργίες στο πάρκο!  

Ισότητα και ενσυναίσθηση μέσω σπόρτς!  

Παίξτε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου 5χ5, μπάσκετ και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια με ανθρώπους 

με προβλήματα όρασης και κατανοήστε πραγματική ενσωμάτωση και ενσυναίσθηση.  

Αναχρησιμοποίηση και Βιωσιμότητα  

Το να ξέρεις να δημιουργείς κάτι καινούργιο από κάτι παλιό, είναι σχεδόν μαγικό! Ο Αλέξανδρο 

από το Tesura είναι ο δικός μας μάγος! Βρείτε λύσεις για ένα πρακτικό πρόβλημα και βοηθήστε 

το περιβάλλον! 

 

 

Karkashialikkin (a Cypriot word for hustle, bustle, rumpus, hullabaloo) with a point, means a 

need to actively participate in decision making at the local level, to make our cities dynamic and 

vibrant by thinking sustainably and democratically! Through musical positivity, vibrant 

dynamism and color infusion we aim to create participation and a real sense of co-creation and a 

common path. 

 

Strovolos Municipality in collaboration with the international NGO CARDET in the framework 

of the European project Walk the Global Walk, is happy to launch the event Καρκασιαλίκιν 

with a point. 

The walk will take place with the participation of secondary school students participating in the 

project, kids and adults of Strovolos Open School, and any positive minded people who want to 

have a fun Saturday morning!  

 

Saturday 11.05.2019  

 

10:30 | Walk the Global Walk (starting poing Akropolis park)  

12:00 | Enjoy the Global Walk (end point Agios Dimitrios park)  

 

Instagram hashtags 

#walktheglobalwalk #makeourcity #karkashialikin  

 

FB. Page: Walk the Global Walk | https://www.facebook.com/wtgw2018/ 

τηλ. επικοινωνίας 22002109 

check in the event for more details.  

https://www.facebook.com/hashtag/walktheglobalwalk
https://www.facebook.com/hashtag/makeourcity
https://www.facebook.com/hashtag/karkashialikin
https://www.facebook.com/wtgw2018/
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https://www.facebook.com/events/2575794132434299/  

ACTIVITIES  

Freestyle Dance Battle 

Dancers of all ages, join the fun and show off with your best moves! There won't be any prizes, 

apart from the positive vibes and energy, on and off stage! We are excited to receive your 

registration and have a great Saturday afternoon dancing!!! To register send your Name Age 

Dance Style to a.kettirou@gmail.com or georgiospillas@gmail.com   

Music is for the Soul, Jamming is for creativity 

DJ will keep the atmosphere lively with world beats. Students are encouraged to bring over their 

instruments for impromptu Jamming sessions.  

Color our city 

Graffiti artists and Painters will provide you with the opportunity to make the city a little bit less 

grey by coloring a public wall along the walk and create colorful creations in the park!  

Equality through sports!  

Play a game of 5x5, basketball and other interesting ball and other interesting games with 

visually impaired people from Saint Barnabas School for the Blind and experience true 

integration and empathy.  

Upcycling and Sustainability 

Learning how to create something new from something old, is almost like magic! Alexandros 

from Tesura, is our magician! Find solutions to a real life example and help the environment! 

 

https://www.facebook.com/events/2575794132434299/?acontext=%7B%22source%22%3A1%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAOTFjkK11dbTXYIVoAVfigGC3fIDGCfCzS1Qk_eO0op_mZ-kxWoRDM5zrXiXK3H7ZVCowPWVXzjVUV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAAL1KirsSn6yqC21QYpA9Owzljs0P8P6TKo9OYvhmFm-KI9gZLuyqJ9Dbr5rtPFHSalmjR0NWhpkLOpWJDZOgM_gcLiKKtgcrLevIdgUQkxuFO869rYvkrX7qTC7qz77PoBmcWeZxWoljuEeiwM6gzoRaCZVpDuPwTMTdFJlHwXb8kJDUXlZUKrfj-aKKgovLvIt_8ozEkp-wsP3TRotHqVMlq_hstshqdXkhTON24Mu1HMzj1qazeXe4n261RRHcYbt_-ydrwP3XgC4xB90o1Xca6R3ysCmIwisB_Z_DIfRj0-95-G6H7W8ju6SbPR-s
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