
σουν. Τα σημεία συνάντησης 
είναι η Πλατεία στον Άγιο 
Κήρυκο και η παραλία του 
Ιερού, στις 6 μ.μ. 

 

Εδώ και μερικές μέρες έχει 
ξεκινήσει το τουρνουά ποδο-
σφαίρου 5χ5, το οποίο προχω-
ρά με επιτυχία και θα ολοκλη-
ρωθεί στις 7 Αυγούστου. 

Την επόμενη Τετάρτη θα ξεκι-
νήσει το δεύτερο πρωτάθλημα 
5χ5, το οποίο θα απευθύνεται 
σε μικρότερες ηλικίες, ενώ 
στα Θέρμα θα αρχίσει το 
τουρνουά beach volley. Δη-
λώσεις συμμετοχής θα γίνο-
νται δεκτές ΑΥΣΤΗΡΑ μέχρι 
τις 6/8. 

Για το πρωτάθλημα 5χ5 οι 
ομάδες μπορούν να έχουν 
μέχρι έναν παίχτη γεννημένο 
το 1991, ενώ τα υπόλοιπα 
μέλη της ομάδας θα πρέπει να 
είναι πιο νεαρά. 

Η συμμετοχή στα τουρνουά 
είναι δωρεάν.  

Την Τετάρτη 8 Αυγούστου θα 
γίνει καθαρισμός παραλιών 
στο Ιερό και στον Άγιο Κήρυ-
κο. Φυσικά είναι ευπρόσδε-
κτοι όσοι θέλουν να βοηθή-

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Σ.Ν.Α.Κ. 

Η εφημερίδα του συλλόγου μας 

Με την εφημερίδα που κρατά-
τε στα χέρια σας ο Σύλλογος 
Νέων Αγίου Κηρύκου ξεκινά-
ει μια προσπάθεια επαφής με 
τα μέλη του και όλους τους 
νέους και τις νέες της περιο-
χής μας. 
Σκοπός μας είναι να αποτελέ-
σει μέσο έκφρασης και ενημέ-

ρωσης όλων των νέων. Στις 
σελίδες της εφημερίδας θα 
φιλοξενούνται άρθρα, σχόλια, 
αφιερώματα και φωτογραφίες 
που μας στέλνουν οι φίλοι και 
φίλες του συλλόγου. 
Επειδή η προσπάθειά μας 
βασίζεται στη συμμετοχή 
όλων, ελπίζουμε ότι η αντα-

πόκριση θα είναι μεγάλη. 
Όποιος ενδιαφέρεται να συμ-
μετέχει στην προσπάθειά μας 
μπορεί να επικοινωνήσει με 
το διοικητικό συμβούλιο. 

Σύλλογος Νέων Αγίου Κηρύκου 
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Τα Νέα του Σ.Ν.Α.Κ. 

Ημερομηνίες εκδη-
λώσεων: 

• 25-7 ως 7 –8 
Πρωτάθλημα ποδο-
σφαίρου 5χ5 του 
Συλλόγου μας 

• 8-8 
Πρωτάθλημα 
beach volley του 
Συλλόγου μας 

• 8-8 
Πρωτάθλημα ποδο-
σφαίρου 5χ5 για 
μικρούς 

• 8-8 
Καθαρισμός παρα-
λιών στο Ιερό και 
στον Άγιο Κήρυκο 

Περιεχόμενα 
τεύχους: 

Εκδηλώσεις 1 

Ανακοίνωση εφημερί-
δας - Νέο Δ.Σ. 

1 

Παράδοση 2 

Πανηγύρια του Αγίου 
Κηρύκου 

2 

Ιστορία του συλλόγου 
μας 

3 

Καθαρισμός παρα-
λιών από τον ΣΝΑΚ 

4 

Τσουχτερές οι τιμές 
στα εισιτήρια 

4 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ο σύλλογός μας πριν μερικές ημέρες ψήφισε το 
νέο του Δ.Σ, που αποτελείται από τους: 

• Τσαρνά Ηλία (πρόεδρο) 
• Σακούτη Μάριο (αντιπρόεδρο) 
• Γλαρό Γιάννη-Πάστη (γραμματέα) 
• Λιάρη Σιδερή (ταμία) 

 

 
 
 

• Μπρατσή Ανδρέα 
• Ξενάκη Κώστα 
• Τσαρνά Νίκο 
• Αποστολάκη Γρηγόρη 

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 



Η λύρα ανήκει στην οικογένεια των εγ-
χόρδων με τόξο (δοξόρι) και στον Ελλα-
δικό χώρο υπάρχει από πολύ παλιά. Τη 
συναντάμε κυρίως στη νησιωτική Ελλά-
δα στο χώρο του Αιγαίου. Η πιο παλιά 
και απλή της μορφή είναι το «λυράκι». Η 
ικαριώτικη λύρα ανήκει σ' αυτόν τον 
τύπο, όπως και η λύρα της Καρπάθου. 
Είναι μικρή σε μέγεθος, φτιαγμένη σε 
μονοκόμματο ξύλο με σκαφτό ηχείο, που 
στο επάνω μερος του σχηματίζεται το 
χέρι. Το ξύλο που συνήθως χρησιμοποιεί-
ται για την κατασκευή της, είναι η μου-
ριά. ‘Εχει τρία μέρη: Το ηχείο, το χέρι 
(λαιμό) και την κεφαλή. Δεν έχει ταστιέ-
ρα και οι τρεις χορδές της ακουμπούν σ 
ένα μόνο καβαλάρη χαμηλά στο ηχείο, 
ενώ στο επάνω μέρος του λαιμού δένουν 
στα κλειδιά, που είναι σφηνωμένα στην 
κεφαλή και με τα οποία κουρδίζεται. Το 
καπάκι, το επάνω μέρος του ηχείου, είναι 
συνήθως διαφορετικό ξύλο χωρίς ροζους. 
Έχει πάχος λίγα χιλιοστά και είναι επίπε-
δο ή λίγο κυρτό. Δίπλα στον καβαλάρη 
βρίσκονται τα «μάτια», δυο τρύπες που 
βοηθούν ν' ακούγεται καλύτερα ο ήχος. 
Μέσα στο ηχείο υπάρχει η «ψυχή», ένα 
μικρό κομμάτι ξύλο, που στηρίζεται στη 
μια άκρη στο σημείο κάτω από τον καβα-
λάρη και στην άλλη άκρη στον πυθμένα 
του ηχείου. Η ψυχή βοηθάει στο να μετα-
φέρονται ομοιόμορφα οι δονήσεις του 
ήχου σε ολόκληρο το ηχείο. Η λύρα χορ-
δίζεται κατά διαστήματα 5ης καθαρής, 
ρε-λα-μι ή κατά 5η και 4η καθαρή, ρε-
λα-ρε, χωρίς να ενδιαφέρει τον λυράρη 

το απόλυτο τονικό ύψος. Η μελωδία παί-
ζεται στην πρώτη χορδή, την ψηλότερη, 
ενώ η δεύτερη και η τρίτη χρησιμοποιού-
νται συνοδευτικά κρατώντας ένα ίσο που 
δίνει στη λύρα το χαρακτηριστικό της 
χρώμα. 
 
Οι χορδές ήταν παλιά εντέρινες, αλλά 
τώρα πια χρησιμοποιούνται μεταλλικές. 
Η διακόσμηση στο λυράκι δεν είναι ιδιαί-
τερα πλούσια, περιορίζεται σε 
κάποια σχέδια, συνήθως ανάγλυφα στο 
πίσω μέρος του ηχείου και στην κεφαλή. 
Το δοξάρι είναι μικρό (μικρότερο από 
αυτό του βιολιού), λίγο κυρτό, φτιαγμένο 
από διάφορα ξύλα και τρίχες από ουρά 
φοράδας. Πολλές φορές έχει και μικρά 
κουδουνάκια, που κρέμονται από το ξύλο 
και με την κίνηση του χεριού του επιδέξι-
ου λυράρη συνοδεύουν ρυθμικά το τρα-
γούδι. 
 
Η λύρα παιζόναν σ' ολόκληρη την Ικαρία 
και είχε ρόλο ανάλογο του βιολιού. Κύρι-
ο μελωδικό όργανο που μ αυτό παίζονται 
και χοροί πηδηχτοί ή συρτοί. Μέχρι τον 
Β' παγκόσμιο πόλεμο περίπου υπήρχαν 
αρκετοί λυράρηδες στο νησί, αλλά από 
τότε και ύστερα σιγά -σιγά το λυράκι όλο 
και περισσότερο το εγκατέλειπαν για το 
βιολί, που στο τέλος επικράτηοε. Πολλοί 
από τους σημερινούς βιολιτζήδες της 
Ικαρίας, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, έχουν 
ξεκινήσει από τη λύρα. 
 
Με το πέρασμα των χρόνων, στη λύρα 

έγιναν κάποιες μορφολογικές αλλαγές με 
πρότυπο το βιολί, προκειμένου να 
«επιβιώσει» και να μπορέσει ν’ ανταπο-
κριθεί στις νέες απαιτήσεις των καιρών. 
Οι αλλαγές αυτές έγιναν με κέντρο την 
Κρήτη, όπου η λύρα εξακολουθεί να εί-
ναι το επικρατέστερο όργανο. Μεγάλωσε 
το ηχείο της, απέκτησε ταστιέρα, το χέρι 
της μάκρυνε και ο ήχος της έγινε βαθύτε-
ρος και γλυκύτερος. Επίσης η κεφαλή της 
έγινε όμοια με αυτή του βιολιού και όλη 
η διακόσμησή της πιο πλούσια. ‘Ετσι 
προέκυψε ο νεότερος τύπος που είναι η 
κρητική λύρα. Στα Περισσότερα νησιά 
του Αιγαίου η λύρα πριν εξελιχθεί αντι-
καταστάθηκε σταδιακά από το βιολί (με 
εξαίρεση την Κάρπαθο), όπως συνέβη 
και στην Ικαρία. 
 
Το καταλληλότερο όργανο για τη συνο-
δεία της λύρας είναι το λαούτο, που μαζί 
αποτελούν την παλιά ζυγιά, παίζεται ω-
στόσο και με συνοδεία άλλων οργάνων. 

στιάτικων πανηγυριών που 
γίνονται στην περιοχή του 
Αγίου Κηρύκου: 

6 Αυγούστου στα χωριά 
Οξέ και Χριστός 

15 Αυγούστου: στα χωριά 
Χρυσόστομος, Παναγιά, 
Περδίκι, Μονοκάμπι 

Η Ικαρία είναι διάσημη για 
τα καλοκαιρινά της πανηγύ-
ρια και είναι κρίμα για τους 
επισκέπτες του δήμου μας 
να μην δουν κάποιο από 
αυτά. Για αυτόν τον λόγο 
παραθέτουμε παρακάτω τις 
ημερομηνίες των Αυγου-

27 Αυγούστου στον Άγιο 
Παντελεήμονα  

29 Αυγούστου στο Μαυρά-
το 

Καλή διασκέδαση λοιπόν! 

Παράδοση: Η Ικαριώτικη Λύρα 

Τα πανηγύρια του Άγίου Κηρύκου 

Σελίδα 2 

Τα Νέα του Σ.Ν.Α.Κ. 

Ταυτότητα: 
 
Το περιοδικό αυτό 
εκδίδεται από τον Σύλλογο 
Νέων Αγίου Κηρύκου. Τα 
περιεχόμενα καθορίζονται 
από επιτροπή. 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
• 6948197356 
• 6976318325 
 
Μπορείτε να μας στείλετε 
email στη διεύθυνση: 
mrpc@pramnos.gr 

 
 

Επισκεφτείτε την 
τοποθεσία μας στο Web! 

http://snak.nikaria.gr 



Στο πρώτο τεύχος της εφημερίδας μας θεω-
ρούμε σωστό να αναφέρουμε περιληπτικά λίγη 
από την ιστορία του συλλόγου μας για να την 
γνωρίζουν οι νέοι και οι νέες της περιοχής μας. 

Ήταν το 1981 όταν η τότε νεολαία του 
όμορφου νησιού μας, δήλωσε το παρόν. 
Το παρόν για μια κοινωνία με οράματα. 
Μια κοινωνία δραστήρια και δυναμική. 
Μια κοινωνία όπως ονειρεύεται και θέλει 
κάθε νέος και νέα. Ο κάθε προβληματι-
σμένος νέος-α. Εκείνος που σκέφτεται 
ώριμα, υπεύθυνα και δημοκρατικά. Αυτός 
που θέλει και φιλοδοξεί να δει τον τόπο 
του να πηγαίνει μπροστά. Η νεολαία αυ-
τού του ξεχασμένου νησιού, την Ικαρία. 
Την Ικαρία η οποία ίσως να ήταν σήμερα 
ακόμα πιο πίσω αν τον χειμώνα του 1981 
δεν είχαν δραστηριοποιηθεί οι νέοι δημό-
τες Αγ. Κηρύκου δημιουργώντας τον πο-
λιτιστικό Σύλλογο Νέων Αγίου Κηρύκου 
που έκαναν σημαντική δουλειά όσον αφο-
ρά τον πολιτισμό του νησιού και την δρα-
στηριοποίηση των νέων μέσα και έξω από 
αυτόν. 
Ο Σ.Ν.Α.Κ. ξεκίνησε ως τοπικός σύλλο-
γος του νησιού με κύρια δράση στην περι-
φέρεια του δήμου Αγίου Κηρύκου, κατα-
φέρνοντας να χτίσει έναν μικρό πολιτισμό 
και αντιπροσωπεύοντας τις ιδέες και τα 
πιστεύω κάθε νέου. 
Προσπαθώντας να υλοποιήσει τις ανάγκες 
και τα θέλω του με κάθε δυνατή προσπά-
θεια, βάζοντας κάθε φορά ένα σημαντικό 
λιθαράκι. Όπως το γήπεδο του μπάσκετ - 
βόλεϊ όπου χάρη σε αυτό η ομάδα μπά-
σκετ του νησιού μας απέκτησε έδρα στο 
τοπικό πρωτάθλημα του νομού μας. Όπως 
η παιδική χαρά στο λιμάνι. Όπως η κινη-
ματογραφική λέσχη στο πνευματικό κέ-
ντρο. Ακόμα, προσφέροντας ενδιαφέρου-
σες ασχολίες στους νέους με το μουσικό - 
χορευτικό τμήμα του. 
Προσφέροντας διασκέδαση με τους χο-
ρούς, τις συναυλίες και βέβαια δουλεύο-

ντας πάνω στον πολιτισμό, τις παραδό-
σεις, τα ήθη και έθιμα του νησιού. Δη-
μιουργώντας νέα στοιχεία και ασχολίες 
που έλειπαν από την μέχρι τότε ζωή 
των νέων. Όμως κυρίως δούλεψε σαν 
μοχλός για την δυνατή ένωση των νέ-
ων μεταξύ τους δημιουργώντας μια 
νεολαία ικανή για όλα. Μια νεολαία 
δραστήρια προς τα κοινά του τόπου 
της. Μια νεολαία μέσα σε όλα. 
Παράλληλα όμως με τα χρόνια, μην 
έχοντας τα κατάλληλα εφόδια για να 
διατηρηθεί και να μείνει στην τόπο 
της, άρχισε να ξενιτεύεται με αποτέλε-
σμα την διάλυση του συλλόγου το 
1996. 
Όλα αυτά τα χρόνια απουσίας του συλ-
λόγου, τα προβλήματα ήταν και είναι 
εμφανή. 
Πολιτιστική αδράνεια, νεολαία δίχως 
βούληση και δυναμισμό, ναρκωτικά, 
παραμέληση των νέων, νεολαία βουβή 
και ανήμπορη να πει και να πάρει αυτά 
που θέλει, νοιώθει και έχει ανάγκη. 
Έτσι το 2000 επειδή πιστεύαμε ότι τα 
προβλήματα και τις ανάγκες που βιώ-
νουμε τα τελευταία χρόνια ως νέοι, 
κανένας δεν είναι ικανός αλλά και πρό-
θυμος να τις αναπληρώσει και να τις 
αντιμετωπίσει, αποφασίσαμε να πά-
ρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. 
Να ορίσουμε οι ίδιοι τις ζωές μας πάνω 
σε αυτό το νησί και συμβάλλοντας 
όλοι επανενεργοποιήσαμε το Σ.Ν.Α.Κ. 
υποσχόμενοι κάθε δυνατή προσπάθεια 
για μια νεολαία ικανή, υπεύθυνη, 
ώριμη, δημιουργική. Σε μια κοινωνία η 
οποία να μπορεί να δημιουργήσει πό-
ρους ζωής για τους νέους-ες. 
Η επανίδρυση του Σ.Ν.Α.Κ. πραγματο-
ποιήθηκε στις 10-3-2000 στον Άγιο 
Κήρυκο μετά από γενική συνέλευση 
κατά την οποία ψηφίστηκε νέο Δ.Σ., 
ενεγράφησαν νέα μέλη, συζητήθηκαν 

οι λόγοι επανίδρυσης καθώς και οι τωρινοί 
σκοποί του συλλόγου.  
Έτσι το Καλοκαίρι του 2000 διοργάνωσε 
μια σειρά από εκδηλώσεις πολιτιστικού και 
αθλητικού περιεχομένου. Οι κυριότερες 
από αυτές ήταν ένα τριήμερο εκδηλώσεων 
για την απελευθέρωση της Ικαρίας στις 17 
του Ιούλη που περιλάμβανε μια λαογραφι-
κή έκθεση, αργότερα η διοργάνωση αγώ-
νων Beach Volley και μίνι ποδοσφαίρου 
και το καλοκαίρι έκλεισε με μια συναυλία 
του συγκροτήματος "Όναρ". 
 

 

 

 

 

Το 2001 άρχισε με την δημιουργία ενός 
χώρου που λειτουργεί ως στέκι της νεολαί-
ας, ενώ ακολούθησε διήμερο φεστιβάλ ροκ 
μουσικής. 
Δυστυχώς λίγο αργότερα, επειδή πολλά 
από τα μέλη του συλλόγου έφυγαν από το 
νησί, είτε για τον στρατό, είτε για δουλειές 
και σπουδές, ο σύλλογος σταμάτησε να 
λειτουργεί και πάλι, μέχρι φέτος. 

Το τελευταίο διάστημα γίνεται μια μεγάλη 
προσπάθεια επαναδραστηριοποίησης του 
συλλόγου και της καθιέρωσής του στη συ-
νείδηση των νέων. 

Ο Σύλλογος μπορεί συμμετέχει ενεργά 
στην επίλυση τον διάφορων προβλημάτων 
του νησιού μας μαζί με όλο τον Ικαριώτικο 
πληθυσμό. Ελπίζουμε λοιπόν στην στήριξή 
του από όλους. 

Η ιστορία του Συλλόγου Νέων Αγίου Κηρύκου 
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κόσμο από τα νησιά. 

Και ενώ θα περιμέναμε τουλάχιστον 
κάποια βελτίωση της ποιότητας του 
ταξιδιού, δυστυχώς τα πράγματα παρα-
μένουν ίδια και χειρότερα. Το ταξίδι 
από και προς Ικαρία είναι σωστή κρου-
αζιέρα, αφού πολλές φορές ξεπερνά τις 

Όσοι ταξίδεψαν τις τελευταίες μέρες θα 
έχουν σίγουρα διαπιστώσει μια απί-
στευτη αύξηση των εισιτηρίων στα 
πλοία που εξυπηρετούν (?) το νησί μας. 

Συγκεκριμένα, η οικονομική θέση έχει 
φτάσει πια τα 37 ευρώ!  

Κάτι όμως που μας προβληματίζει είναι 
το γεγονός ότι αυτή η αύξηση γίνεται 
τελείως ξαφνικά, τις μέρες που το νησί 
μας διψάει για τον τουρισμό, μέσα στην 
περίοδο Ιουλίου - Αυγούστου. 

Κάτι τέτοιο λοιπόν, εκτός από το άμεσο 
οικονομικό πλήγμα στους κατοίκους 
του νησιού, φέρνει και ένα έμμεσο, 
αφού τέτοιες κινήσεις διώχνουν τον 

12 ώρες. Τα καράβια αντί να βελτιω-
θούν, παραμένουν τα ίδια, ενώ πρόσφα-
τα μπήκαν ξανά στην γραμμή πλοία 
όπως το Μιλένα, τα οποία ελπίζαμε πως 
λόγω της ηλικίας τους και της επικινδυ-
νότητάς τους δεν θα τα ξαναβλέπαμε 
(είχαν αποσυρθεί εδώ και αρκετό και-
ρό). 

Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι οι γραμμές 
του νησιού μας επιδοτούνται από το 
κράτος. Τι σημαίνει αυτό; Ότι πέρα από 
τα εισιτήριά μας, πληρώνουμε τους 
εφοπλιστές και μέσα από τους φόρους 
μας… 

 

Τσουχτερές οι τιμές στα εισιτήρια 

Ο Σύλλογος Νέων Αγίου Κηρύκου προ-
χώρησε σε μια κίνηση καθαρισμού παρα-
λιών στην περιοχή του Αγίου Κηρύκου. 
Τα μέλη του συλλόγου μαζεύτηκαν ένα 
απόγευμα και καθάρισαν τις παραλίες 
Φάρος και Ιερό. 
 
Αρχικά στον Φάρο τα μέλη του συλλό-
γου χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και καθά-
ρισαν από τις δύο μεριές της παραλίας. 
Αν και υπήρχαν διάφορα μεγάλα σκουπί-
δια (μπουκάλια, συσκευασίες από φαγη-
τά, σακούλες κ.λ.π.), το πρόβλημα δεν 
ήταν πολύ μεγάλο. Έτσι την περισσότερη 
ώρα καθαρίζαμε αποτσίγαρα. 
Αυτό που μας άφησε άναυδους όμως 
ήταν η παραλία “Ιερό”. Η συγκεκριμένη 
είναι μια από τις πιο όμορφες του νησιού, 
σχετικά απομονωμένη, αλλά αναφέρεται 
πάντα στους τουριστικούς οδηγούς της 
Ικαρίας ως κάτι που πρέπει να επισκε-
φτούν οι τουρίστες που έρχονται. Κάτι 
τέτοιο σημαίνει βέβαια ότι η παραλία θα 
πρέπει να είναι σχετικά περιποιημένη και 
καθαρή. 
 
Δυστυχώς όμως, πιο πολύ μας θύμισε 
σκουπιδότοπο παρά απομονωμένη παρα-
λία. Εκεί, αν και φτάσαμε αργά και δεν 
είχαμε αρκετή ώρα, μαζέψαμε τα πιο 

πολλά σκουπίδια. Μεταξύ των συνηθι-
σμένων, βρήκαμε απορρίμματα τα οποία 
δεν μπορούμε να φανταστούμε πως βρέ-
θηκαν εκεί και υποθέσαμε ότι κάποιοι 
ασυνείδητοι αδειάσανε εκεί σακούλες με 
σκουπίδια (αν και πολύ πιθανόν κάποια 
από αυτά να τα έχει μαζέψει εκεί η θά-
λασσα). 
 
Ευτυχώς μαζέψαμε τα περισσότερα, κά-
νοντας τον χώρο λίγο πιο ανθρώπινο, και 
πολύ σύντομα θα ξαναπάμε για να συνε-
χίσουμε. 

 
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ιδιαί-
τερη αξία, γιατί δεν έγινε από κάποιο 
οικολογικό σύλλογο ή κάποια ανάλογη 
οργάνωση, αλλά από μια παρέα νέων οι 
οποίοι αποφάσισαν να κινηθούν μόνοι 

τους για την βελτίωση του περιβάλλοντος 
που ζούνε, άρα και του τρόπου ζωής 
τους. 
 
Η κίνηση αυτή ήταν τελείως αυθόρμητη, 
παρ' όλα αυτά όμως είχε γίνει σχετική 
ενημέρωση του κόσμου στην περιοχή και 
ανοιχτό κάλεσμα για βοήθεια, αφού το 
συγκεκριμένο θέμα τους αφορά όλους. Η 
ανταπόκριση όμως δεν ήταν αυτή που 
περιμέναμε, ούτε καν από άτομα που 
θεωρούνται οικολόγοι, γιατί εμείς ποτέ 
δεν υποστηρίξαμε κάτι τέτοιο σαν σύλλο-
γος. 
 
Παρ' όλα αυτά εμείς ελπίζουμε ότι μετά 
από αυτόν τον καθαρισμό, αλλά και με 
μερικούς ακόμα που θα ακολουθήσουν 
μέσα στο καλοκαίρι, ίσως ευαισθητο-
ποιήσουμε λίγο παραπάνω κόσμο ώστε 
να προστατέψουμε το μέρος που ζούμε 
όλοι. 

Καθαρισμός παραλιών από τον ΣΝΑΚ 


