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Σύλλογος Νέων Αγίου Κηρύκου

Τα Νέα του Σ.Ν.Α.Κ.
Πρωτάθλημα 5x5
Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα 5x5 που συνδιοργάνωσε ο Σύλλογος Νέων
Αγίου Κηρύκου μαζί με
τον Δήμο Αγίου Κηρύκου.
Η απονομή έγινε κάτω από
γιορτινή ατμόσφαιρα. και
συμμετείχε και εκπρόσω-

πος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου
Κηρύκου.

Αξίζουν βέβαια συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες
που συμμετείχαν.
Οι νικήτριες ομάδες είναι:
1οι: Οινοσχολή
2οι: Μπέμπηδες
3οι: Noname

Περιεχόμενα
τεύχους:
Εκδηλώσεις

1

ΜΟΥΖΙΚΑ

2

Παράδοση

2

Παράδοση

3

Δεύτερος καθαρισμός παραλιών

4

Ανακοινώσεις

4

Πρωτάθλημα Beach Volley
Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα beach volley που
διοργάνωσε ο Σύλλογος
Νέων Αγίου Κηρύκου στα
Θέρμα, σε συνεργασία με
τον Δήμο Αγίου Κηρύκου.

Το πρωτάθλημα ξεκίνησε
την Πέμπτη 9 Αυγούστου
και είχε αρκετά μεγάλη
συμμετοχή.
Νικητής αναδείχτηκε η
ομάδα του Φάρου, ενώ

δεύτερη βγήκε η ομάδα
Μπενετον.
Συγχαρητήρια στους νικητές, αλλά και σε όλες τις
ομάδες που συμμετείχαν!
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ΜΟΥΖΙΚΑ
Μουσική: το αρμονικό και ρυθμι- επικοινωνία του θνητού με το ακό συνταίριασμα των ήχων, όπου κατανόητο, ή τον θεό, μέσο ευγεννάται η μελωδία.
γνωμοσύνης γα την καλή τύχη του
θνητού και την καλή απόδοση της
Σε αυτό το άρθρο αποκλειστικότη- ζωής του, μέσο διασκέδασης, μέτα θα έχει η μουσική, μέσα από
σο για εντυπωσιασμό του αντίθεαυτόν τον όρο θα βρούμε σιγά του φύλου, μέσο προετοιμασίας
σιγά ολόκληρους κόσμους, ιστορί- για τη μάχη, μέσο για εύνοια, μέα ανθρώπων και πολιτισμών, ταξί- σο για την αποφυγή της λήθης. Η
δια, αγώνες, έρωτες και άλλα θαυ- μουσική είναι κατά πολλούς το
μαστά γεγονότα. Αυτή η απλή λέ- πιο θαυμαστό πράγμα που μπορεί
ξη μπορεί να προσφέρει τόση γνώ- να αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος,
ση και θαυμασμό, αν φυσικά θες. όχι σωματικά αλλά ψυχικά.
Η μουσική είναι τέχνη, έκφραση,
δημιουργία και επικοινωνία, δεν
αποκλείει κανέναν ούτε θέτει περιορισμούς σε αυτούς που προσπαθούν να την καταλάβουν και
να χρησιμοποιήσουν.
Η μουσική ανέκαθεν ήταν και θα
είναι μια από τις βαθύτερες ψυχικές εκδηλώσεις του ανθρώπου.

Έχουν λεχθεί και ειπωθεί πολλά
για την μουσική, χιλιάδες περιοδικά και βιβλία. Μέσα από αυτό το
άρθρο θα προσπαθήσουμε πιο
σχολαστικά και περιληπτικά αν
γίνεται να ασχοληθούμε με τη
μουσική.
Ραντεβού στο επόμενο τεύχος.

(Σ.Λ.)
Η έβδομη τέχνη χρησιμοποιήθηκε Ο Βαρήκοος
σε όλες τις φάσεις της κοινωνικότητας του ανθρώπου από την απαρχή των ανθρωπίνων σχέσεων
και πολιτισμών, ως μέσο για την
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γι’ αυτό θέλω να μεταδώσω σε κάθε νέο ικαριώτη
ότι λήμματα συγκράτησε
η μνήμη του παππού μου.

Το περιοδικό αυτό
εκδίδεται από τον Σύλλογο
Νέων Αγίου Κηρύκου. Τα
περιεχόμενα καθορίζονται
από επιτροπή.
Ευχαριστούμε τον Δήμο
Αγίου Κηρύκου για την
υποστήριξη του.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:

• 6948197356
• 6976318325
• 6944735290

Παράδοση: Παλαιά Ικαριακή Διάλεκτος (μέρος 1ο)
Η παράδοση ασχολείται
με το κάθε τι που μεταδίδεται προφορικά από γενιά σε γενιά. Έτσι κι εγώ
σαν νέος είχα την ανάγκη
να μάθω πως μιλούσαν οι
μεγαλύτεροί μας (οι παππούδες μας, Ικαριώτες),

Ταυτότητα:

• Πατούνα: πτέρνα
• Ασσοπάκι: Για να δούμε

• Πριάντης: ραχοκοκαλιά

• Χοφελάκια: Μικρά ξυλαράκια

• Τσιρίκαυλος: λάριγκας

• Ανεφάντης: Φεγγίτης

Μπορείτε να μας στείλετε
email στη διεύθυνση:
mrpc@pramnos.gr

Επισκεφτείτε την
τοποθεσία μας στο Web!
http://snak.nikaria.gr
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• Κασέλα: μπαούλο
• Καυκί: Μικρό ξύλινο σκαφίδι

• Σκάζακας: Σκιάχτρο

• Κουμάρι: πύλινο κανάτι

• Νεμπότης: Πήλινο κανάτι με δύο • Φουφούλα: Βράκα
χεράκια
• Περλοϊ: τουλούμι ή ασκί
• Πόμα: καπάκι
• Αχιλιλά: Στάχτη
• Αφεδρόνας: κώλος
• Σήμπλιον: κοντά ή πλησίον
• Βουρβούλακας: Βρικόλακας
• Ρογάς: Πανέρι για το πάτημα των
• Δρημόνι: Κόσκινο
• Τσάνκρα: Φάκα
σταφυλιών
• Ορτός: Ψητό
• Τσάλαγα ή φράσουλα: Φρυγανιά
• Σπιούνος: προδότης
• Αΐλα: φλόγα
• Φοσάκι: λυχνάρι
• Παϊρνίνα-ης: Νονός ή νονά
• Ραξούνι: Κατακόρυφος καταράχτης
• Μουσαφίρης: ο τρίποδας που άναβε • Σπίκουνας: Πνεύμονας
• Στάκα: Μαθητική σάκα
πάνω δαδί
• Κουδαύλι: Κνείμη
• Καλομάνα: Γιαγιά
• Φροκαλιά: σκούπα
• Κουτάλα: Ωμοπλάτη
• Τσαρνήνα: προβατίνα
• Οχτέ: Τοίχος που δέχεται χώματα
• Άσκαρδι: Παρ’ ολίγο
• Ντανάς: Ταύρος
• Παρσινέβελος: σύντροφος ή συνέ• Αθοκούφι: Στάχτη με μικρά α• Τσακάς: Σουγιάς
ταιρος
ναμμένα κάρβουνα
• Ρουμάνι: Δάσος
• Ποργιά: πόρτα φράχτη
• Σοφράς: Μικρό χαμηλό και
• Άστιρας: Μεγάλη πέτρα τοποθετημέ• Όεσκε: όχι
στρογγυλό τραπέζι
νη όρθια σε τοίχο
• Πειρομάχι: Γωνιά του τζακιού
• Νέσκε: Μάλιστα
• Αενάως: συνέχεια
• Συκοματέ ή Σκεμπέ: κοιλιά
• Απέσσο: Προς τα μέσα
• Διασκάκι: Να μου αδειάσεις τη γωνιά
• Ποράδια ή αρίδες: Πόδια
• Πατερό: Ξύλινο ράφι
• Χαμπάρι: Νέο
• Όχονου: Αμέσως
• Πατατούκα: Χοντρό μακρί σακάκι
• Χαμοκέλα: Χαμηλόσκεπο σπίτι με
• Νταρλάδες: χωράφια
• Φρόκαλα: Σκουπίδια
κλήση προς τα εμπρός
• Αναετός - ή: Βαπτιστικός - ιά
• Σουρέλο: παντελόνι
• Παρέκι: Παρά πέρα
• Φρέζα: Πρόχειρη σκεπή από κλα• Σουρτούκος: παλτό
• Ρύμη: δρόμος
διά για τον ήλιο
• Τσαφαλίζω: Κοντοκόβω
Ας μην ξεχάσουμε λοιπόν την διάλεκτο
• Τσαρδάκι ή γιατάκι: Πρόχειρο
που χρησιμοποιούσαν οι παππούδες
• Μια βολά: Μια φορά
μας, γιατί έχουν και τα δικά μας παιδιά
κατάλυμα ύπνου
αλλά και εγγόνια το δικαίωμα σαν Ικα• Πηδαύλι: Φλογέρα
• Χάκη: τύχη
ριώτες να μάθουν ένα μέρος αυτής της
• Στάνκα: Ξύλο μέσα από την πόρτα,
διαλέκτου, έτσι ώστε να συνεχιστεί ένα
• Μπούρδα: Σακί ή τσουβάλι
μέρος από την παράδοσή μας για την
την οποία κλείδωνε
οποία εμείς οι Ικαριώτες είμαστε περί• Μαλάς: Μυστρί
• Κοντομείρι: Σίδερο που τοποθετείφανοι.
• Αΐρα: όταν βλέπουμε μια κορυφή
ται μεταξύ της πόρτας και του τοίχου για να κλειδώνει
και πέρα από αυτή τον ορίζοντα
Τσαρνάς Νίκος
• Λαγήνι: Μικρό Σταμνί
• Αστάχι: κορυφή λόφου
(Μ.Δ.)
Σελίδα 3

Τα Νέα του Σ.Ν.Α.Κ.

Δεύτερος Καθαρισμός παραλιών από τον ΣΝΑΚ
Ο Σύλλογος Νέων Αγίου ΚηρύΜπαταρίες αυτοκινήτου!).
κου προχώρησε σε δεύτερο καθαρισμό παραλιών στην περιοχή του Για αυτόν τον λόγο σαν σύλλογος
θα θέλαμε να κάνουμε μια παράΑγίου Κηρύκου.
κληση:
ΠΕΤΑΤΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ! ΜΗΝ
ΤΑ ΚΡΥΒΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΘΑΜΝΟΥΣ!
Κάνετε πιο εύκολο το έργο μας!

Η κίνηση του συλλόγου είχε ανακοινωθεί αρκετές μέρες πριν και
είχαν κολληθεί αφίσες σε όλη την
περιοχή, ώστε η κίνηση αυτή να
έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.
Τελικά τα μέλη του συλλόγου μαζεύτηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία συνάντησης, την πλατεία Αγίου Κηρύκου για καθαρισμό των
γύρω παραλιών, και την παραλία
του Ιερού, που είχε και μεγαλύτερη συμμετοχή.
Μετά από κάποιες ώρες, μόνο η
ομάδα του Ιερού είχε γεμίσει ένα
ολόκληρο φορτηγάκι με σκουπίδια. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση
το γεγονός ότι πολλά σκουπίδια
ήταν πεταμένα και κρυμμένα καλά
πίσω από θάμνους. Και μάλιστα
σκουπίδια εντυπωσιακά (π.χ.

Παρά την εκτεταμένη ενημέρωση
που είχε γίνει στην περιοχή για
την κίνησή μας, για άλλη μια φορά η συμμετοχή δεν ήταν αυτή
που περιμέναμε. Φαίνεται πως κάποιοι στην περιοχή μας θεωρούν
ότι δεν χρειαζόμαστε καθαρές παραλίες.
Παρ' όλα αυτά ο σύλλογος μας θα
συνεχίσει να κάνει ανάλογες κινήσεις, ακόμα και αν δεν πρόκειται
για κάποιον “οικολογικό” σύλλογο. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μεγαλύτερη υποστήριξη.

Συμμετοχή στην εφημερίδα μας
Η εφημερίδα του Σ.Ν.Α.Κ. είναι ανοιχτή για όλους τους νέους και τις νέες τις περιοχής μας.

Περιμένουμε λοιπόν τη συμμετοχή σας με τα δικά σας άρθρα!
Επικοινωνήστε μαζί μας και στείλτε μας τα άρθρα σας για δημοσίευση στα επόμενα τεύχη.
(Στοιχεία επικοινωνίας εντός)

