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ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ό σύλλογος μας καλεί τα μέλη και τους φίλους του σε γενική συνέλευση 
στην αίθουσα του Γλαρέδου, την Πέμπτη 24 Απριλίου. 
Θα συζητηθεί η μέχρι τώρα δράση και ο προγραμματισμός των καλοκαιρι-
νών δραστηριοτήτων μας. 

Γενική Συνέλευση του Σ.Ν.Α.Κ. 



Ο Νίκος Ξυλούρης είναι αναμφισβήτη-
τα από τους λίγους καλλιτέχνες που 
παρόλο ότι έχουν περάσει 38 χρονιά 
από τον θάνατό του, η φωνή και το 
πνεύμα του συνεχίζουν να υπάρχουν 
έχοντας απήχηση σε όλες τις ηλικίες. 
Ήταν μια από τις ελάχιστες φωνές 
που όταν τις ακούς σου προκαλούν 
δέος και τόσο θαυμασμό. Ο Νίκος 
Ξυλούρης όμως δεν ήταν μόνο ένας 
άριστος τραγουδιστής. Ήταν και ένας 
αξιόλογος συνθέτης και μουσικός, που 
όταν έπιανε να παίξει την λύρα του σε 
μάγευε και σε ταξίδευε σε άλλους 
κόσμους. Όμως αυτή την εικόνα του 
καλλιτέχνη που είχε, συμπλήρωνε ο 
χαρακτήρας του, καθώς τον διάκρινε 
το ήθος και η ευγένειά. 

Ο Νίκος Ξυλούρης λοιπόν γεννήθηκε 
στα Ανώγεια της Κρήτης στις 7 Ιουλί-
ου το 1936. Πέρασε δύσκολα παιδικά 
χρόνια καθώς οι Γερμανοί εισβάλουν 
και καίνε το χωριό του, όταν ήταν 
μόλις πέντε ετών. Από μικρή όμως 
ηλικία ξεδιπλώθηκε το ταλέντο του 
στη μουσική. Μη ξεχνάμε άλλωστε ότι 
προερχόταν από οικογένεια με πλού-
σια μουσική παράδοση. Ο παππούς 
του, ο Σκουλάς, ήταν από τους μεγά-
λους λυράρηδες της εποχής του και ο 
πατέρας του, Γιώργος Ξυλούρης, ήταν 
ένας περίφημος χορευτής και τραγου-
διστής. Έτσι λοιπόν ο Νίκος Ξυλούρης 
με την βοήθεια του δασκάλου του, 
Μενέλαου Δραμουντάνη, που πίστεψε 
στις πολλά υποσχόμενες μουσικές 
ικανότητες του, καταφέρνουν και πεί-
θουν τον πατέρα του να του αγορά-
σει την πρώτη του λύρα στα 12 του 
και να του επιτρέψει να ασχοληθεί με 

τη μουσική που τόσο αγαπούσε. Και 
αυτό γιατί ο πατέρας του δεν ήθελε 
τα παιδιά του να γίνουν μουσικοί γιατί 
τότε δεν ήταν επάγγελμα με μεγάλες 
προοπτικές. Τα νεανικά του χρόνια 
τον βρίσκουν να παίζει σε διάφορες 
κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γάμοι και 
βαφτίσια. Στη συνέχεια κάνει εμφανί-
σεις και σε διάφορα κέντρα. Στα 22 
του παντρεύεται την Ουρανία Μελα-
μπιανάκη και λίγο αργότερα τον ίδιο 
χρόνο ηχογραφεί τον πρώτο του δί-
σκο με τίτλο ¨Μια μαυροφόρα που 
περνά¨ όπου και γνωρίζει μεγάλη επι-
τυχία. Η πορεία του συνεχίζει ανοδικά 
αλλά όχι μόνο στα επαγγελματικά 
του. Δύο χρόνια μετά το 1960 αποκτά 
το πρώτο του παιδί τον Γιώργο και έξι 
χρόνια αργότερα την κόρη του Ρηνιώ. 
Την ίδια χρονιά εκπροσωπώντας την 
Ελλάδα κερδίζει το πρώτο βραβείο σε 
ένα διεθνές φεστιβάλ μουσικής στο 
Σαν-Ρέμο της Ιταλίας παίζοντας με τη 
λύρα του το συρτάκι. Το 1969 ηχο-
γραφεί τον δίσκο με επίσης μεγάλη 
επιτυχία ‘Ανυφαντού’ και τον ίδιο χρό-
νο εγκαθιστάτε μόνιμα στην Αθήνα, 
συνεχίζοντας τις εμφανίσεις του σε 
διάφορα κέντρα τραγουδώντας όχι 
μόνο Κρητικά τραγούδια αλλά και 
τραγούδια Ελλήνων συνθετών όπως 
του Γιάννη Μαρκόπουλου ή του Σταύ-
ρου Ξαρχάκου. Σημαντικός σταθμός 
στην καριέρα του αποτέλεσε ο Δίσκος 
‘Ριζίτικα’ που κυκλοφόρησε το 1971 
εν μέσω δικτατορίας όπου η φωνή 
του έγινε σύμβολο της αντίστασης, 
καθώς και η ερμηνεία του στη παρά-
σταση ‘Το μεγάλο μας τσίρκο’ με την 
Τζένη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο 
στο θέατρο ‘Αθήναιον’ το 1973. Πλέ-
ον ο Νίκος Ξυλούρης έχει γίνει κάτι 
περισσότερο από αγαπητός στο κοινό 
και σε κάθε του εμφάνιση όλος ο κό-
σμος σπεύδει να τον θαυμάσει. Δυ-
στυχώς όμως ο τελευταίος του δίσκος 
θα είναι το 1978 με τίτλο 
‘Αντιπολεμικά’ και η τελευταία του 
εμφάνιση στη Ρόδο το 1979. Την ίδια 
χρονιά ταξιδεύει στην Αμερική για να 
νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Memorial 
καθώς είχε χτυπηθεί από την επάρατη 

νόσο. Το χτύπημα όμως θα είναι θα-
νατηφόρο και στις 8 Φεβρουαρίου 
του 1980 σε ηλικία 44 ετών μετά από 
μεγάλο αγώνα, θα αφήσει την τελευ-
ταία του πνοή στο αντικαρκινικό του 
Νοσοκομείου Πειραιώς, αφήνοντας 
πίσω του όμως ένα σπουδαίο έργο. 
Μια παρακαταθήκη 40 δίσκων που 
επάξια έχουν τον δικό τους χώρο 
στην μουσική ιστορία της χώρας μας.  
 
Λιάρη Καλλιόπη 

Νίκος Ξυλούρης 

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. 
Ο Σ.Ν.Α.Κ. δε φέρει καμία ευθύνη 
για ενυπόγραφα άρθρα που 
φιλοξενούνται και εκφράζουν 
αποκλειστικά απόψεις των 
αρθρογράφων. 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
• 6948197356 
• 6976318325 
• 6944735290 
 
Μπορείτε να μας στείλετε email στη 
διεύθυνση: 
mrpc@pramnos.gr 

 
Επισκεφτείτε την τοποθεσία μας 

στο Web! 
http://snak.nikaria.gr 



Συμπατριώτη και φίλε Νίκο 
  

 Διαβάσαμε με ενδιαφέρον τις από-
ψεις σου, στο τεύχος 3 του 
Σ.Ν.Α.Κ, σχετικά με το ημερολόγιο 
του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας 
του 2004. Αν μη τι άλλο, η ελευθερί-
α απόψεων και βουλήσεων είναι αυτή 
που βαστάει, για 30 και πλέον χρόνια, 
τον Σ.Ν.Ι ζωντανό και δραστήριο. 
Επειδή ανήκουμε στους ηθικούς και 
πραγματικούς αυτουργούς για τη δη-
μιουργία του συγκεκριμένου ημερολο-
γίου, θέλουμε με τη σειρά μας να το-
νίσουμε τα εξής : 
 Κατ� αρχήν  σε καμία περίπτωση δεν 
είχαμε σκοπό (ούτε καν σαν σκέψη) 
να “χλευάσουμε” τον καριώτικο λαό, 
την πλούσια καριώτικη κουλτούρα, 
τον καριώτικο τρόπο ζωής. Θα ήταν 
σαν να χλευάζαμε τον ίδιο μας τον 
εαυτό. 
Το 2004 θα θυμάσαι σίγουρα ότι 

ήταν η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώ-
νων. Χρονιά των Τζέκου- Κεντέρη- 
Θάνου. Χρονιά των αναβολικών και 
χαρά των πολυεθνικών που τα προω-
θούν. Χρονιά των “εθελοντών”- α-
νέργων- ανασφάλιστων. Χρονιά του 
ιπτάμενου “Ζέπελιν” (για την 
“ασφάλειά” μας γαρ!) πάνω από τα 
κεφάλια μας. Χρονιά της αστυνομο-
κρατούμενης Αθήνας. Χρονιά των 

καμεροχαφιέδων. Χρονιά του τριπλα-
σιασμού των εργατικών ατυχημάτων 
(η εντατικοποίηση της εργασίας και 
το κέρδος δεν μετρούν ζωές). Χρονιά 
όπου ο ελληνικός λαός θα τη θυμάται 
για πάντα, όχι για τις χρυσοποίκιλτες 
ολυμπιακές εκδηλώσεις, αλλά για τι 
τον αναγκάσανε στην αφαίμαξη της 
ίδιας του της τσέπης για πάρα πολλά 
χρόνια. 

 Το ημερολόγιο αυτά σατίρισε και 
προσπάθησε να αναδείξει μέσω των 
σκιτσογραφιών του. Άλλωστε για ε-
μάς Ολυμπιάδα = “Χασομεριάδα”. 
Χασομεράς και μόνο να τους βλέπεις. 
Δεν έχουμε άραγε κάτι καλύτερο να 
κάνουμε και να διεκδικήσουμε; 
Επεδή όμως αναφέρθηκες στο περιε-
χόμενό του, απλά να θυμίσουμε κατά 
λέξη (και προς αποφυγή περαιτέρω 
παρεξηγήσεων δηλαδή) τι ακριβώς 
έγραφε στη δεύτερη του σελίδα: 
 “Το φετινό ημερολόγιο αφιερώνεται 
στον ερασιτεχνικό, συλλογικό, μαζικό 
και λαϊκό αθλητισμό. Τέτοιας ποιότη-
τας και αξίας αθλητισμός γεννιέται 
στις αλάνες (αλήθεια, τι απέγιναν ε-
κείνες οι αλάνες;), στηρίζεται από τις 
κατά τόπους κοινωνίες, προάγοντας 
την άμιλλα νου και σώματος, τη συ-
ναδέλφωση και την παγκόσμια ειρήνη 
(Ποια ειρήνη; Ποια ολυμπιακή εκεχει-
ρία; Μόνο κατά τις μέρες διεξαγωγής 

των Ο.Α. είχαμε 
τόσες ανά τον κό-
σμο πολεμικές 
συρράξεις όσες 
όλου του χρόνου 
μαζί)… Κεντρικός 
ήρωας του ημερο-
λογίου ο Σιφούνι-
ος… Κύριος σκο-
πός του είναι η 

σάτιρα των αθλητών που κάνουν 
χρήση αναβολικών, διαιτητών που 
χρηματίζονται, χορηγών που κατα-
βροχθίζουν τα πάντα, των 
“εθελοντών” που θα σηκώσουν 
“αφιλοκερδώς” το βάρος της διοργά-
νωσης και φυσικά όλων των χειρο-
κροτητών και κλακαδόρων που θα 
πληρώσουν ακριβά το “μάρμαρο” την 
επόμενη μέρα (Διακρίνεις λοιπόν σάτι-
ρα κατά του καριώτικου λαού; ) 
(Ως Σ.Ν.Ι) λέμε ΟΧΙ στον εθελοντι-
σμό της εκμετάλλευσης. ΟΧΙ στους 
Ο.Α των πολυεθνικών και των διαχει-
ριστών τους. ΟΧΙ στον βρώμικο πρω-
ταθλητισμό. Λέμε ΝΑΙ στον πραγμα-
τικό αθλητισμό για όλα τα λαϊκά 
στρώματα”  (Τα σχόλια στις παρενθέ-
σεις είναι δικά μας επιπρόσθετα). 
Τέλος, φίλε Νίκο, ως μόνιμοι κάτοι-

κοι αυτού του τόπου, έχουμε τις ίδιες 
με εσένα ανησυχίες για την δωρεάν-
δημόσια υγεία, παιδεία, ακτοπλοΐα, τα 
ίδια οράματα για πρόοδο και προκοπή 
του, μοιραζόμαστε κοινή ταξική πάλη 
ενάντια σ� αυτούς που καταδυνα-
στεύουν τα δικαιώματά μας στη ζωή. 
Ο Ικαριώτης είναι αργόρυθμος αλλά 
όχι τεμπέλης. Έχει τον δικό του 
(ζηλευτό για πολλούς) τρόπο ζωής και 
δημιουργίας, τις δικές του χρυσές 
σελίδες σε πολιτικά- κοινωνικά ζητή-
ματα και διεκδικήσεις. Είναι στο χέρι 
μας να διατηρήσουμε και να συνεχί-
σουμε την παρακαταθήκη που 
άφησαν οι προηγούμενες από εμας 
γενιές 
  
Ευχαριστούμε 
  
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΣΑΦΟΣ  -
  ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ 

Απάντηση για τη «Χασομεριάδα» 

Σελίδα 3 

Τεύχος: 4 



Αγαπητοί μουσικόφιλοι σας χαιρετώ 
βουτηγμένος αμετανόητα στον κό-
σμου της μουσικής . Σε αυτή την 
σειρά άρθρων που θα έχουν ως 
σκοπό να εισχωρήσουν σε μουσικά 
γεγονότα θα έχουμε την ευκαιρία 
να παρατηρήσουμε μερικά είδη 
μουσικής καθώς και τα γεγονότα 
που την καθιέρωσαν . Θεώρησα 
σκόπιμο να τα επισημάνω για τυχών 
παρερμηνείες από το προηγούμενο 
τεύχος . Τα είδη μουσικής που θα 
παρουσιαστούν εκφράζουν κατά 
κοινή ομολογία το προσωπικό γού-
στο λίγων δυστυχώς ατόμων καθώς 
το κεφάλι μου δεν μπορεί να σκε-
φτεί ούτε μια λέξη και δεν έχω και 
την παραμικρή γνώση(πόσο χαίρο-
μαι!!!!!!!!!) για τα σκυλάδικα , τα 
λαικοποπ και τα αμιγώς μουσικά 
υβρίδια του εμπορίου που πιστεύω 
ότι σε λίγα χρόνια θα μπορούν με 
την εξέλιξη της τεχνολογίας να κά-
ψουν ένα προς ένα τα λιγοστά εγκε-
φαλικά κύτταρα που μας έχουν α-
πομείνει .Μερικά από τα είδη αυτά 
που θα ασχοληθούμε είναι rock με 
όσα περισσότερα παρακλάδια μπο-
ρούμε να γνωρίζουμε , funk jazz, 
reggae +ska+ dub ,ethnic , trip 
hop , καθώς και με το δημοτικό 
τραγούδι , το ρεμπέτικο και το ιδιά-
ζον ελληνικό ροκ αν ποτέ υπήρξε με 
τον όρο αυτό η την χαρακτηριστική 
του ταμπέλα στα δισκάδικα . 
Επανερχόμαστε για να δούμε εν 
τάχει την ροκ μουσική της δεκαετί-
ας του 1960 . Η δεκαετία αυτή χα-
ρακτηρίζεται από μια έκρυθμη κοι-

νωνική κατάσταση ανά τον κόσμου 
που αλυσιδωτά επιδρά στην μουσι-
κή κοινότητα του ροκ . Μερικά γε-
γονότα που άλλαξαν το ροκ την 
δεκαετία αυτή ήταν η πάλη για τα 
δικαιώματα των εγχρώμων και ο 
πόλεμος στο Βιετνάμ . Ένα άλλο 
γεγονός που επηρέασε το ροκ την 
δεκαετία του 6O ήταν και η ανάπτυ-
ξη της χημείας αφού ψυχοτρόπα 
παραισθησιογόνα καταναλώθηκαν 
σαν καραμέλες από επιφανείς δημι-
ουργούς για την περεταίρω βοήθεια 
της έμπνευσης και καλά . 
Τα τραγούδια με κοινωνικό περιεχό-
μενο βρήκαν έκφραση στο πρόσω-
πο του Bob Dylan όπου εισήγαγε 
τον πολιτικό και κοινωνικό σχολια-
σμό και στοχασμό . Άλλοι δημιουρ-
γοί με καυστικό στίχο και επαναστα-
τικό μήνυμα συνδυάζοντας το rock 
με την folk ήταν η Joan Baez και ο 
Woody Guthrie. Η μουσική serf 
έρχεται στο προσκήνιο με τους με-
ταλλικούς ήχους , κιθάρες με πολ-
λές αντηχήσεις με κρουστά στον 
ήχο των κυμάτων και αρμονικές 
φωνές με δυνατή και ψηλή φωνή 
εκφραστές είναι Beach Boys , οι 
The Safaris και οι The Chantays . Ο 
Αμερικανός παραγωγός και μετέπει-
τα δολοφόνος Phil Spector δημιουρ-
γεί έναν πρωτοποριακό τρόπο πα-
ραγωγής ονόματι "wall of sound΄΄. 
Η μουσική Garage με της γρήγορες 
κιθάρες τα ρυθμικά κρουστά και το 
τσαμπουκαλεμένο μπάσο κερδίζει 
έδαφος και είναι υπεύθυνη ως ένα 
βαθμό για την γέννηση του punk . 

Ο στοχασμός αυτός θα ξαναέρθει 
και θα αποδειχτεί σε άλλο τεύχος . 
Την 7η Φεβρουάριου του ‘64 I want 
to hold your hand τα καπελάκι μαλ-
λί και το μαύρο κουστουμάκι εισβά-
λει στην America και καθηλώνει 73 
εκατομμύρια θεατές και ονομάζεται 
Beatles . Το 65 το τραγούδι Mr. 
Tambourine man του Bob Dylan 
εισάγει το psychedelic rock . Την 
ίδια χρονιά το τραγούδι των κυλιό-
μενων λίθων satisfaction παίρνει 
στην τρελή πορεία του όλα τα ρα-
διόφωνα ανά τον κόσμο .Οι Who 
ηχογραφούν το my generation και 
παίζουν ένα χαρμάνι από το rock n 
roll την στιλιστική άποψη των mod 
την τρέλα του Μoon την καταστρο-
φική φιλοσοφία του Pete Townsend 
και τις μοναδικές ερμηνευτικές ικα-
νότητες του Roger Daltrey . Το 66 
οι The Jefferson Airplane και οι the 
Grateful Dead διαβαίνουν στο 
Haight-Ashbury του San Francisco, 
όπου είναι το κέντρο του "acid-
rock" και του καλοκαιριού της αγά-
πης μαζί με το peace love drugs 
and music και τα παιδία των λου-
λουδιών .Οι The Velvet Under-
ground κάνουν τον πρώτο δίσκο 
τους μέσα σε δυο μόλις μέρες την 
άνοιξη του of 1966 . Τον Ιούλιο ο 
Frank Zappa με τον δίσκο Freak 
Out, κάνει το πρώτο διπλό δίσκο 
στην ιστορία του rock and roll. 

ΜΟΥΖΙΚΑ 

Σελίδα 4 

Τα Νέα του Σ.Ν.Α.Κ. 



Οι The Cream, είναι το πρώτο συ-
γκρότημα (τρίο) που το ντεμπούτο 
άλμπουμ τους πουλά εκατομμύρια 
αντίτυπα κάνοντας αυτοσχεδια-
σμούς τα λεγόμενα improvised jams 
και αναμιγνύοντας τα blues με to 
rock δυναμώνοντας κατά κόρον τις 
εντάσεις . Μετά από τον Eric Clap-
ton και την παρέα του οι Led zeppe-
lin και ο Jimi Hendrix θα με κάνουν 
από μικρό να παραδεχτώ ότι υπάρ-
χει εξωγήινη ζωή .Ο Frank Zappa 
ξαναχτυπά με άλλη μια καινοτομία 
εκδίδοντας τον δίσκο Absolutely 
Free, την πρώτη rock όπερα .Το 
σωτήριο έτος 1967 ο Jimi Hendrix 
χαρίζει στην ανθρωπότητα το 
άλμπουμ Are you Experienced , 
κάποιοι τον θυμούνται σαν μεροκα-
ματιάρη μουσικό (session) σε διά-
φορα ονόματα άλλοι των είχαν α-
κούσει στην Γαλλία ένα χρόνο πριν 
όταν άνοιγε την συναυλία του 
Johnny Holiday στην πραγματικότη-
τα ήταν ένας χαρισματικός κιθαρί-
στας που του άρεσε να πειραματίζε-
ται και να ακούει blues . Ο Jimi 
Hendrix πειραματίστηκε πολύ τόσο 
στον ήχο του όσο και στην τεχνική 
της μουσικής του όσο κανείς την 
εποχή εκείνη και αυτό το καταλα-
βαίνουμε ακόμα και σήμερα αφού 
είναι σήμα κατατεθέν στην σκέψη 
και στην επιρροή όλων σχεδόν των 
μουσικών . Η ερμηνεία του ξεχωρι-
στή και η σκηνική του παρουσία 
εκκεντρική . Χρησιμοποίησε stereo-
phonic και phasing εφέ στις ηχο-
γραφήσεις καθαριστικά feedback με 
overdriven amplifiers , χάσιμο τι να 
γράφεις τι να ακούς και τι να θυμά-

σαι ήταν ένας και μοναδικός μόνο 
που έφυγε νωρίς 28 χρονών από 
την μια δεν ακούσαμε τόσα κατα-
πληκτικά πράγματα όσα θα μας 
έδινε αλλά από την άλλη μπορεί 
από την τελειότητα να τρελαινόμα-
σταν . Οι The Doors τον Ιανουάριο 
του 67 ανακατεύουν το rock and 
roll,τα blues,την psychedelia, και 
την Indian raga, με μπόλικη ποιητι-
κή και δραματική υφή μαζί φυσικά 
με τον εκστασιασμένο και βουτηγ-
μένο στις καταχρήσεις Jim Morri-
son .Το 67 οι Velvet Underground & 
Nico τον Ιανουάριο παρουσιάζουν 
με αυτόν τον εκπληκτικό δίσκο το 
avant-garde. Ο αριστερόχειρας εξω-
γήινος Jimi Hendrix κάνει της συ-
ναυλίες του αξεπέραστες το μετα-
τρέποντας με την ικανότητα του 
την ηλεκτρική κιθάρα σε συμφωνική 
ορχήστρα . Ντεμπούτο για τους α-
γνώστους ακόμα Pink Floyd συν-
δυάζοντας space-rock μαζί με Inter-
stellar Overdrive. Για το τέλος αφή-
νω το Woodstock festival που τον 
Αύγουστο του 69 μαζεύει 500.000 
και βάζει την σφραγίδα του στο τέ-
λος μιας εποχής . Η συνέχεια στο 
επόμενο τεύχος . 
Κατά προσέγγιση Δειγματολόγιο για 
την καλύτερη ακρόαση της μουσι-
κής ροκ κατά την δεκαετία του 
1960: 
 
 
 
 
 
 
 

Συγκρότημα – Δίσκος 
 
1. The Beach Boys - Surfin 
2. The 13th Floor Elevator - The 

Psychedelic Sound Of 
3. Jefferson Airplane -Takes Off 
4. Frank Zappa - Freak Out 
5. Velvet Underground & Nico 
6. Jimmi Hendrix - Are you Ex-

perienced 
7. Cream - Disraeli Gears 
8. Bob Dylan - The Times They 

Are A-Changin 
9. Rolling Stones - Let It Bleed 
10. The Yardbirds - The Yardbirds 
 
 
 
Ο ΒΑΡΥΚΟΟΣ (Σ.Λ) 
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Στο προηγούμενο τεύχος ασχολη-
θήκαμε με τις πυρκαγιές, την ανά-
πτυξή της, την αποκατάσταση του 
χώρου και τις τεχνικές διαχείρισής 
της. Τι γίνεται όμως με την πανίδα; 
Κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, 
τα ‘μεγάλα ζώα’ (τετράποδα: Αμφί-
βια, Ερπετά, Πτηνά, Θηλαστικά) 
αρχικά καταλαμβάνονται από πανι-
κό. Ωστόσο πολλά από αυτά επι-
βιώνουν, χάρις στα ένστικτά τους, 
που τα απομακρύνει από τη φωτιά, 
με εξαίρεση τα βραδυκίνητα ζώα, 
όπως βατράχια, χελώνες, σκώλη-
κες κ.τ.λ. που αυτά μη μπορώντας 
να αποφύγουν την πυρκαγιά, ή 
κρύβονται κάτω από το έδαφος, ή 
καίγονται. 
Τα τετράποδα ζώα όμως, είναι ένα 
απειροελάχιστο κομμάτι του ζωι-
κού μας βασιλείου. Και μέσα στο 
δάσος διαβιεί ένα τεράστιος αριθ-
μός μικροοργανισμών που πολλοί 
από αυτούς ‘εργάζονται’ σκληρά 
στη διατήρηση της ισορροπίας 
(αποικοδόμηση, θρέψη, αζωτική 
αποδέσμευση κ.τ.λ.). Τα εκατομ-
μύρια των ειδών αυτών, τις περισ-
σότερες φορές δεν έχουν καν κα-
ταγραφεί από τους επιστήμονες, 
και είναι άγνωστα η ονομασία 
τους, η σημασία τους, το ενδιαίτη-
μα τους. Πολλά από αυτά έχουν 
ενδιαίτημα (τοποθεσία που ζουν) 
μόνο ένα δάσος και αν αυτό καεί, 
οι μικροοργανισμοί χάνονται για 
πάντα. Οπότε μια πυρκαγιά είναι 
μια καταστροφή για την βιοποικι-

λότητα και την εξέλιξη. Βέβαια, το 
δάσος αυτό αν ξαναγεννηθεί, ξα-
ναδημιουργεί μικροοργανισμούς, 
αλλά άλλων ειδών. 
Όταν λοιπόν η πυρκαγιά τελειώσει, 
τα ζώα επιστρέφουν. Και πλέον 
έχουν χάσει τη φυσική τους ισορ-
ροπία, τον βιολογικό τους κύκλο, 
την αλυσίδα. Και δύσκολα βρί-
σκουν τροφή. Το χειρότερο είναι, 
εκεί ακριβώς να υπάρξει ανθρώπι-
νη παρέμβαση: το ζώο θα 
‘συνηθίσει’ να ‘προστατεύεται από 
τον άνθρωπο και θα σταματήσει να 
ζητά τροφή κ.τ.λ. 
Είπαμε όμως πως θα ασχοληθούμε 
και με έναν άλλον ρυθμιστικό πα-
ράγοντα που στο νησί μας είναι 
από τις μεγαλύτερες οικολογικές 
καταστροφές: η Υπερβόσκηση. 
Στην Ικαριά είναι συνηθισμένη 
πλέον η ανεξέλεγκτη και παράνομη 
βόσκηση στα πρανή των βουνών. 
Και αυτό οφείλεται στο ότι στηρίζει 
μια μερίδα της οικονομίας. Όμως 
είναι και οικολογική καταστροφή. 
Με βάση το Νόμο της οικολογικής 
ανοχής, κάθε φυτό και γενικά ορ-
γανισμός, είναι δυνατόν να επιβιώ-
σει όταν δεν μειώνεται κάποιος 
εξωτερικός παράγοντας ή αυξάνε-
ται ταυτόχρονα κάποιος άλλος. 
Αυτό στην περίπτωσή μας μετα-
φράζεται από τον βαθμό βοσκοϊκα-
νότητας μιας περιοχής. Κάθε είδος 
δηλαδή έχει έναν αριθμό βοσκοϊκα-
νότητας, όπως και πυροανθεκτικό-
τητας και ελέγχεται κατά πόσο υ-

περβαίνεται. Η ελία (Olea eu-
ropaia, Olea oleaster) για παρά-
δειγμα, σε βοσκότοπο έχει μεγάλο 
βαθμό βοσκοανθεκτικότητας και 
πυροανθεκτικότητας. Δεν επηρεά-
ζεται τόσο όσο ένα είδος σχοίνου ή 
Δρυός (Quercus). 
Αν όμως σε ένα βοσκότοπο αφαι-
ρέσουμε άμεσα τα είδη που βο-
σκούν, τότε η υποβάθμιση θα είναι 
χειρότερη, γιατί το δάσος συνηθί-
ζει τη βοσκή. Χρειάζεται λοιπόν μια 
ολοκληρωμένη διαχείριση του δά-
σους να αποφευχθεί η υπερβόσκη-
ση. Σε τακτά χρονικά διαστήματα 
οι ΟΤΑ συνήθως εκπονούν μελέτες 
βιωσιμότητας περιοχής και μελέτες 
βοσκοϊκανότητας που ελέγχει το 
κατά πόσο είναι επιτρεπτό η βό-
σκηση, ανεξάρτητα αν αυτά εφαρ-
μόζονται. 
Το θετικό για το νησί μας είναι ότι, 
οι κτηνοτρόφοι δεν καίνε τις εκτά-
σεις βοσκής, όπως αυτό συνηθίζε-
ται στα μεσογειακά οικοσυστήμα-
τα, ούτως ώστε να αποδώσουν και 
τον επόμενο χρόνο. 
Στο επόμενο τεύχος θα μιλήσουμε 
για ένα πρόβλημα που υπάρχει σε 
όλη την Ελλάδα και ειδικά στα νη-
σιά, την διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων και τους ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ. 
 
 
Νίκος Η. Κουντούπης 

Περιβάλλον 
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Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 



Ο Πανικάριος Αθλητικός Σύλλογος 
Ικαρίας ιδρύθηκε το 1954 χάρη στο 
μεράκι 6 ανθρώπων οι οποίοι θέλη-
σαν να δώσουν ζωή και κίνητρα στη 
νεολαία της Ικαρίας. Οι ιδρυτές του 
συλλόγου είναι οι Πέτρος Λακιός, 
Δημήτρης Κονταξόπουλος, Δημή-
τρης Βουλγαράκης, Γαληνός Τσα-
ντές, Γιάννης Δίλκος και Δημήτρης 
Φωτιάδης. Χάρη σε αυτούς τους 
ανθρώπους λοιπόν, ο Π.Α.Σ. Ίκαρος 
έφτασε στις μέρες μας να διατηρεί 5 
αθλητικά τμήματα και συγκεκριμέ-
να :ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, 
στίβος και τάε κβόντο. 
   Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα του 
μπάσκετ μετρά ήδη 15 χρόνια ζωής 
αφού δημιουργήθηκε το 1993. Ήδη 
μετά το ΄΄ έπος του 1987 ΄΄ το 
μικρόβιο του μπάσκετ είχε μολύνει 
κάθε γωνιά της Ελλάδας. Έτσι και η 
Ικαρία είχε ανάγκη από μια ομάδα 
μπάσκετ. Κάπου εκεί λοιπόν, ένας 
γυμναστής, ο Γιώργος Λασκαρίδης 
με τεράστιες γνώσεις για το άθλημα 
σε συνδυασμό με το ταλέντο μερι-
κών παιδιών, δημιούργησε μια ομά-
δα η οποία μέχρι και σήμερα κάνει 
περήφανους του κατοίκους της Ικα-
ρίας. Βέβαια, τα πρώτα χρόνια ήταν 
δύσκολα αφού το μπάσκετ δεν ήταν 
και τόσο οικείο στους ντόπιους. 
Παρ',όλα αυτά ο κόσμος αγκάλιασε 
την ομάδα η οποία απέκτησε την 
δική της μπασκετική ταυτότητα και 
συνέχισε να διατηρείται σε υψηλό 
επίπεδο μέχρι και τις μέρες μας. 
  Το καλοκαίρι του 1997 ο κος Λα-
σκαρίδης αποσπάστηκε στη Σάμο 

αλλά μέχρι τότε, εκτός από πολλούς 
τίτλους, δημιούργησε και το πρώτο 
τμήμα ακαδημιών για μικρές ηλικίες 
με μεγάλη προσέλκυση πολλών παι-
διών συμπεριλαμβανομένου και του 
υπογράφων. Από κει και μετά, προ-
πονητής ανέλαβε ο Νίκος Μαρκάκης 
ο οποίος καθοδηγεί την ομάδα μέχρι 
και σήμερα με επίσης πολλές επιτυ-
χίες. Η καλή δουλειά που γίνεται 
φαίνεται κάθε φορά που η ομάδα 
στέφεται πρωταθλήτρια και διεκδι-
κεί την άνοδο στη Γ' εθνική μέσω 
των μπαράζ που γίνονται στην Αθή-
να, αλλά κάθε φορά φτάνει στην 
πηγή χωρίς όμως να πιει νερό. Εν-
νοείται όμως ότι και τα υπόλοιπα 
τμήματα πραγματοποιούν εξαιρετι-
κές εμφανίσεις κάθε φορά που προ-
κρίνονται στα πανελλήνια πρωτα-
θλήματα. 
  Συνολικά, το τμήμα του μπάσκετ 
έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα 
ανδρών, 3 εφήβων, 3 παίδων, 2 
νεανίδων και 2 κορασίδων όλα στο 
νομό Σάμου. Σημαντικότερες στιγ-
μές είναι : η παρολίγο πρόκριση 
στον 2ο γύρο του πανελληνίου πρω-
ταθλήματος παίδων τη χρονιά 1996-
97 με αντιπάλους ομάδες από πολύ 
μεγαλύτερες πληθυσμιακά πόλεις. Η 
φουρνιά εκείνη (γεννηθείς το 1980-
81 ) είναι αυτή τη στιγμή ο κορμός 
της ανδρικής ομάδας. 
Η επίσης παρολίγο πρόκριση στον 
2ο γύρο του πανελληνίου πρωτα-
θλήματος παίδων του 2001 από την 
γενιά 1985-86 όπου η πρόκριση χά-
θηκε στη διαφορά πόντων και  

παράλληλα η 
ευκαιρία να α-
ντιμετωπίσει 
τον μετέπειτα 
πρωταθλητή 
Ελλάδας, Ολυ-
μπιακό! 
 
 
 
 
 
 

 Η κατάκτηση του 1ου πρωταθλήμα-
τος ανδρών το 1998 με νέο προπο-
νητή τον Νίκο Μαρκάκη. Πρωταγω-
νιστές ήταν και πάλι η γενιά του 
1980-81. 
  Η κατάκτηση του πρωταθλήματος 
ανδρών το 2003, ίσως το πιο ΄΄ 
μάγκικο ΄΄  απ'όλα αφού λόγω της 
απαγόρευσης αγώνων σε ανοιχτά 
γήπεδα, η ομάδα χρησιμοποίησε 
σαν έδρα το κλειστό γήπεδο δήμου 
Βαθέως και με 2 νίκες 1 ήττα στους 
τελικούς άφησε δεύτερη την ομάδα 
του Καρλοβάσου. Από το 2004 
όμως, ο Άγιος Κήρυκος απέκτησε 
κλειστό γήπεδο το οποίο είναι σε 
κάθε ματς ασφυκτικά γεμάτο και 
που εντός έδρας η ομάδα δεν έχει 
ηττηθεί ακόμα! 
  Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω 
κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πρό-
σφεραν και προσφέρουν ακόμα τα 
μέγιστα στον μπασκετικό Ίκαρο: 
Γιώργος Λασκαρίδης, Παναγιώτης 
Τσαρνάς, Παντελής Στέφος,  Νίκος 
Μαρκάκης, Σταύρος Καρράς καθώς 
και τις γενιές 1980-81 και 1985-86 
για τα μαθήματα μπασκετικής παι-
δείας που μου έδωσαν. 
  
Υ.Γ. Αυτές τις μέρες η ανδρική ομά-
δα προετοιμάζεται για τα 2 τελευ-
ταία ματς της σεζόν με Καρλόβασι 
και Αναγέννηση με στόχο ένα ακό-
μα πρωτάθλημα. Και αφού επιτευ-
χθεί και αυτός ο στόχος τότε ας ελ-
πίσουμε ότι επιτέλους το όνειρο θα 
γίνει πραγματικότητα.η συμμετοχή 
στη Γ' εθνική κατηγορία.!!! 
 
 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 28-3-2008 
 
Σημείωση του Δ.Σ.: Ο Ίκαρος αυτή 
τη στιγμή αγωνίζεται με επιτυχία για 
την άνοδό του στη Γ’ Εθνική Μπά-
σκετ. Τους ευχόμαστε 
ΚΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
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Έχουν περάσει περίπου 100 χρό-
νια από την εποχή που ένα κίνη-
μα ανθρώπινων σχέσεων κατη-
γόρησε τις τότε υπάρχουσες 
θεωρίες για το επιστημονικό μά-
νατζμεντ. 
{Οι κατηγορίες εστιάζονταν στο 
γεγονός ότι το επιστημονικό μά-
νατζμεντ μεταχειρίζονταν τους 
εργαζόμενους ως εξαρτήματα 
μηχανής απαιτώντας τυποποιη-
μένες κινήσεις και μεθόδους, 
υποστήριξαν ότι αν οι επιχειρή-
σεις επέτρεπαν στους εργαζομέ-
νους να έχουν ενεργό συμμετο-
χή σε θέματα που αφορούσαν 
τις συνθήκες και τις μεθόδους 
εργασίας,τότε το ηθικό τους θα 
βελτιώνονταν και θα έδειχναν 
μεγαλύτερη προθυμία για εργα-
σία.} Η παραπάνω παράγραφος 
είναι κλεισμένη μέσα σε αγκύλη 
διότι έτσι ακριβώς αναγράφεται 
στο βιβλίο της διοίκησης επιχει-
ρήσεων της τεχνολογικής κατεύ-
θυνσης της 3ης λυκείου στη 
σελ.58 .Τι ειρωνεία …!! μέσα σε ένα 
βιβλίο που δεν έχει να σου προσφέ-
ρει τίποτα αλλά πρέπει να το μάθεις 
αυτολεξεί προκειμένου να τα πας 
καλά στις εξετάσεις ,να διαβάζεις για 
καταστάσεις περί τυποποιημένων 
κινήσεων και για εργάτες-
εξαρτήματα μηχανών! 
Πριν 100 χρόνια λοιπόν, ήταν οι ερ-
γαζόμενοι αυτοί που είχαν πέσει στα 
δίχτυα του συστήματος , σήμερα 
είναι ΚΑΙ οι μαθητές. Οι μαθητές , οι 
οποίοι καλούνται να βγάλουν εις πέ-
ρας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
που είναι για τα καλά 
΄΄βουτηγμένο΄΄ στην απομνημο-
νευτικη παιδεία κ στις αυστηρά κα-
θορισμένες εντολές κ ασφαλώς σε 
καμία περίπτωση δεν θέτει σε λει-
τουργία τη σκέψη του σύγχρονου 
μαθητή. Δεν έχει να του προσφέρει 
τίποτα… 
Όποιον δρόμο κ να προσδοκάς να 
ακολουθήσεις στη ζωή σου πρώτα 
θα πρέπει για έναν ολόκληρο χρόνο 
(ίσως κ περισσότερο σε περίπτωση 
αποτυχίας) να κρυφτείς απ’την 

πραγματικότητα , από τα γεγονότα 
της επικαιρότητας , να ξεχάσεις τις 
ελεύθερες ώρες , τη διασκέδαση , 
τους φίλους ακόμη κ τον έρωτα , 
την αγάπη , να ζεις μόνο για το φρο-
ντιστήριο , το σχολείο(?) κ το διάβα-
σμα.... μόνο τότε θα φτάσεις 
΄΄ψηλά΄΄… 
Σκεφτείτε όμως, πόσες καρδιές θα 
βρουν την ηρεμία τους ,πόσα χρή-
ματα δεν θα φύγουν απ’τις τσέπες 
των γονέων , πόσο θα μειωθεί η α-
γορά αντικαταθλιπτικών χαπιών σε 
περίπτωση που καταργηθούν οι πα-
νελλήνιες εξετάσεις .. πόσο καλύτε-
ρα θα είναι τα πράγματα αν οι μαθη-
τές τελειώνοντας το λύκειο ,να εισά-
γονται στα πανεπιστήμια της επιλο-
γής τους κ έπειτα από ένα χρόνο 
παρακολούθησης να δίνουν εξετά-
σεις για την παραμονή τους. Έτσι το 
σχολείο θα ανεξαρτητοποιηθεί από 
τις ανώτατες σχολές κ θα αποκτήσει 
έναν πιο δυναμικό ρόλο , ωφέλιμο 
για τους μαθητές , θα τους εμπλου-
τίζει τη σκέψη , θα τους καλλιεργεί 
το πνεύμα κ θα τους δίνει όρεξη για 

μάθηση , τόσο 
πολύ , όσο ποτέ 
άλλοτε…ας μάθου-
με επιτέλους να 
αλλάζουμε τα 
πράγματα προς το 
καλύτερο. Μήπως 
έφτασε λοιπόν ο 
καιρός για τους 
μαθητές να δημι-
ουργήσουν το δικό 
τους ΄ ΄κίνημα 
ανθρώπινων 
σχέσεων΄΄ , να 
διεκδικήσουν πά-
ντα με γνώμονα 
την λογική , τον 
σεβασμό αλλά κ 
τον τσαμπουκά τα 
δικαιώματα τους? 
Το μόνο σίγουρο 
είναι πως όταν οι 
μαθητές πάρουν 
την κατάσταση 
στα χέρια τους κ 
ξεχυθούν όλοι μαζί 

στους δρόμους, τότε κανένας υ-
πουργός παιδείας κ καμία κυβέρνηση 
δεν θα αρνηθει να κάνει πράξει τα 
αιτήματα τους… τώρα για όσους 
πιστεύουν πως οι σημερινοί μαθητές 
έχουν διάθεση μόνο για το διαδίκτυο 
κ τα ηλεκτρονικά παιχνίδια , είμαι 
αισιόδοξος ότι τα γεγονότα που 
έπονται θα τους διαψεύσουν… 
Κάποιοι κάποτε θυσίασαν τις ίδιες τις 
ζωες τους για να ήμαστε εμείς ελεύ-
θεροι σήμερα κ δεν θα θυσιάσουν οι 
μαθητές ένα χρονικό διάστημα για 
να ελευθερωθούν αν όχι οι ίδιοι αλλά 
οι επόμενοι από αυτό το άθλιο εκ-

παιδευτικό σύστημα? 
 
Πως θέλετε εγώ να σας πιστέψω 
Όταν μου λέτε πως κρίνεται η ζωή 
Μόλις απ’τα 18 μου χρόνια 
Ακόμα δεν ξέρω τι σημαίνει φυλακή 
 
 
Καντούνης Δημήτρης 

Με το φτωχό μου το μυαλό 
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Το οινόπνευμα είναι η ουσία που γίνεται 
συχνότερα αντικείμενο κατάχρησης. Το 
οινόπνευμα καθεαυτό δεν κάνει τους 
ανθρώπους να αισθάνονται ευτυχισμέ-
νοι, αλλά τους κάνει περισσότερο επιδε-
κτικούς σε κοινωνικές επιρροές. Πολλοί 
άνθρωποι περνούν τελικά την διαχωρι-
στική γραμμή ανάμεσα σε αυτούς που 
συνηθίζουν να καταναλώνουν οινόπνευ-
μα κάτω από συγκεκριμένες κοινωνικές 
περιστάσεις και τους αλκοολικούς. Η 
κατάχρηση οινοπνεύματος είναι σίγουρα 
η πιο συνηθισμένη μορφή κατάχρησης 
τόσο στις Η.Π.Α., όσο και σε πολλές 
άλλες χώρες. 
 
Το αλκοόλ επηρεάζει κάθε όργανο και 
κάθε σύστημα στο ανθρώπινο σώμα. 
Όλα τα αλκοολούχα ποτά,(σκληρά ή 
μαλακά), περιλαμβάνουν αιθυλική αλ-
κοόλη, μια χημική ουσία που όταν πίνε-
ται το ποτό απορροφάται γρήγορα στην 
κυκλοφορία του αίματος μέσο του στο-
μάχου και του εντέρου .Η ταχύτητα 
που απορροφάται εξαρτάται από α)το 
ποσοστό του αλκοόλ στο ποτό (π.χ. το 
ουίσκι έχει μεγαλύτερο ποσοστό αλκοόλ 
από το κρασί),β) την ποσότητα και την 
ταχύτητα της κατανάλωσης, καθώς και 
την γ)παρουσία τροφής στο γαστρεντε-
ρολογικό σύστημα. 
Το αλκοόλ μεταφέρεται άμεσα στο κε-
ντρικό νευρικό σύστημα μέσο της κυ-
κλοφορίας. 1)Αρχικά, επηρεάζεται το 
σύστημα που αφορά στις αναστολές 
του ατόμου: χαλαρώνει, γίνεται πιο 
ομιλητικό και φιλικό, μπορεί να αισθά-
νεται πιο ευχάριστα και με μεγαλύτερη 
αυτοεκτίμηση. 2) Όταν καταναλώνεται 
περισσότερο αλκοόλ επηρεάζονται κι 
άλλες λειτουργίες: η κρίση του ατόμου, 
η ομιλία είναι λιγότερο σαφής και η 
μνήμη του. Πολλές φορές το άτομο έχει 
έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις
(π.χ. κάποιο γίνονται μελαγχολικοί, 
άλλοι εκδηλώνουν έντονη ερωτική επι-
θυμία και άλλοι γίνονται επιθετικοί). 3)
Όταν συνεχίζεται η κατανάλωση του 
αλκοόλ, οι αντιδράσεις του ατόμου είναι 
πιο αργές, αν σηκωθεί όρθιος ή προ-
σπαθήσει να περπατήσει ή έχει αστάθει-
α και είναι αδέξιος αν προσπαθήσει να 
κάνει έστω και απλές δουλειές. Η όρασή 
του θαμπώνεται κι έχει δυσκολία με την 
ακοή. Οι επιπτώσεις του αλκοόλ υποχω-

ρούν μόνο όταν το ποσοστό στο αίμα 
μειώνεται. (Γι’αυτό να την ακούτε την 
μαμά σας όταν σας λέει να πίνετε πολύ 
νερό κατά την διάρκεια της βραδιάς.) 
Χωρίς αμφιβολία θα έχετε παρατηρήσει 
ότι διαφορετικοί άνθρωποι αντιδρούν 
διαφορετικά στο οινόπνευμα. Ορισμένοι 
πίνουν μόνο περιστασιακά ή καθόλου. 
Άλλοι αναπτύσσουν σοβαρές, αποδιορ-
γανωτικές συνήθειες κατάχρησης οινο-
πνεύματος. Γιατί σε κάποιους αρέσει 
τόσο πολύ το αλκοόλ ενώ σε άλλους 
όχι; 
Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν σε αυ-
τό, μερικοί από τους οποίους είναι βιο-
λογικοί και άλλοι κοινωνικοί. Ένας βιο-
λογικός παράγοντας είναι η γενετική 
προδιάθεση. Ένα άτομο που έχει στενή 
συγγένεια με έναν ή περισσότερους 
αλκοολικούς έχει αυξημένη πιθανότητα 
να γίνει ο ίδιος αλκοολικός, ακόμα κι αν 
μεγαλώσει σε θετή οικογένεια όπου δεν 
υπάρχουν αλκοολικοί. Αυτή η τάση 
όμως, εξαρτάται από διάφορα γονίδια, 
με πολύ διαφορετικές επιδράσεις κι όχι 
απλώς από ένα γονίδιο. 
Ένα τέτοιο γονίδιο, που συνδέεται με 
έναν ανιχνεύσιμο δείκτη σε κάποιο από 
τα ανθρώπινα χρωμοσώματα, βρέθηκε 
στο 69% των αλκοολικών και μόνο στο 
20% των μη αλκοολικών. Επί-
σης ,απαντάται συχνότερα και σε χρή-
στες άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών 
από ότι στον κανονικό πληθυσμό. Κατά 
συνέπεια, φαίνεται ότι η ύπαρξη του 
γονιδίου αυτού αποτελεί παράγοντα 
προδιάθεσης για την κατάχρηση οποι-
ασδήποτε ψυχότροπης ουσίας και όχι 
μόνο για το οινόπνευμα. (Το πώς το 
κάνει αυτό αποτελεί ένα διαφορετικό, 
αρκετά συναρπαστικό και αναπάντητο 
ερώτημα). 
Ακόμα, κάποια γονίδια επηρεάζουν την 
ταχύτητα μεταβολισμού του οινοπνεύ-
ματος. Μετά την κατανάλωση αιθυλικής 
αλκοόλης , κάποια ηπατικά ένζυμα την 
μεταβολίζουν σε μια δηλητηριώδη ουσί-
α (την ακεταλδεΖδη). Στην συνέχεια το 
ένζυμο αφυδρογονάση της 
ακεταλδεΖδης μετατρέπει την 
ακεταλδεΖδη σε οξικό οξύ, το οποίο 
χρησιμοποιείται από τον οργανισμό ως 
πηγή ενέργειας. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν επαρ-
κείς ποσότητες του ενζύμου 

(αφυδρογονάση της ακεταλδεΖδης), 
αλλά δεν ισχύει το ίδιο για περίπου το 
50% των Ασιατών. Γι’αυτόν τον λόγο, 
πολλά άτομα ασιατικής καταγωγής αι-
σθάνονται άρρωστα ή τουλάχιστον βιώ-
νουν έντονο ερύθημα στο πρόσωπο 
μετά την κατανάλωση αλκοόλ. Αυτός 
είναι ίσως ο κύριος λόγος για τον οποίο 
η χρήση οινοπνεύματος είναι λιγότερο 
συχνή μεταξύ των Κινέζων και των Ια-
πώνων από ότι μεταξύ ατόμων ευρωπα-
ϊκής και αφρικανικής καταγωγής. 
Βεβαίως, οι παραπάνω βιολογικοί παρά-
γοντες, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να θεωρηθούν από μόνοι τους αιτία 
αλκοολισμού. Η κοινωνία είναι αυτή που 
θα δώσει την τελική αφορμή. Αν κά-
ποιος ζει σε περιβάλλον όπου κανένας 
δεν πίνει ή πίνει ελάχιστα, έχει πολύ 
λιγότερες πιθανότητες (σχεδόν μηδαμι-
νές) να εξελιχτεί σε αλκοολικό σε σχέση 
με κάποιον ο οποίος έρχεται σε συχνή 
επαφή (έστω και οπτική) με το αλκοόλ. 
Κάνε στον εαυτό σου τις παρακάτω 
ερωτήσεις 
Εάν απαντήσεις θετικά σε μια ή σε πε-
ρισσότερες από τις παρακάτω ερωτή-
σεις ίσων να αντιμετωπίζεις προβλήματα 
αλκοολισμού. Έχεις ποτέ νιώσει 

• την ανάγκη να περιορίσεις το 
αλκοόλ; 
• ενοχλημένος από την κριτική 
που σου γίνεται γύρω από το αλ-
κοόλ; 
• ενοχές που πίνεις; 
• την ανάγκη να σου ανοίξει κά-
ποιος τα μάτια κατά την διάρκεια 
του πρωινού; 

 
 

• Γραμμές βοήθειας: Ανώνυ-
μοι Αλκοολικοί (Α.Α)- 
2106452972—2104311437 
• Κ.Ε.Θ.Ε.Α – www.kethea.gr 

 
 

Γκόλφω 
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Οινόπνευμα - Αλκοόλ: Πράγματα που ξέραμε αλλά και δεν ξέραμε 



Λίγα λόγια που αφορούν κάποιες από-
ψεις γύρω από την Ελληνική μουσική 
σήμερα. Κανένα άρθρο σε οποιαδήπο-
τε εφημερίδα ή περιοδικό δεν έχει α-
ναλύσει την ελληνική μουσική ή έστω 
την εξέλιξή της τα τελευταία χρόνια. 
Αλλά ας ξεκινήσουμε τα πράγματα από 
την αρχή.. 
Όσοι ακούνε για την μουσική των Ελ-
λήνων, η πρώτη σκέψη που κάνουν 
είναι το μπουζούκι η λύρα και οποιο-
δήποτε άλλο όργανο χαρακτηρίζει την 
κουλτούρα μας. Πράγματι ο ήχος των 
Ελλήνων είναι διαφορετικός από 
άλλους πολιτισμούς. Το ρεμπέτικο, τα 
νησιώτικα, οι Κρητικές ‘μαντινάδες’ και 
άλλα πολλά είδη είναι χαρακτηριστικά 
ακούσματα του πολιτισμού μας και 
προσελκύουν κάθε είδος ακροατή. Με 
τον καιρό η μουσική μας δεχόταν εξε-
λίξεις. ..Όπως όταν όλος ο κόσμος 
εμπνεύστηκε από την rock ‘ασθένεια’ 
της εποχής του ’80, με την σειρά της η 
Ελλάδα πήρε αυτό το άκουσμα που 
τράβηξε άλλους τόσους θαυμαστές και 
έφτιαξε το σημερινό ελληνικό rock. Η 
‘πινελιά’ των Ελλήνων καλλιτεχνών το 
έκαναν δικό μας rock. Που έχει φτάσει 
όμως αυτή η εξέλιξη σήμερα; 
Η Ελλάδα είναι μια καταθλιπτική χώρα 
όσο αφορά το είδος της μουσικής, 
αντίθετα με το πώς ζούμε. Αν και το 
κλίμα μας είναι κανονικό, στον χώρο 
της μουσικής φερόμαστε σαν να ζούμε 
κάπου διαφορετικά, όπου η ψυχολογία 
μας είναι ‘’ριγμένη’’ καθημερινά. Αυτό 
φαίνεται από το στάδιο της μουσικής 
μας σήμερα. Ποια είναι τα θέματα της 
ελληνικής μουσικής σήμερα και ποιο 
το είδος της; Πολλοί τα ονομάζουμε 

‘’καψουροτράγουδα’’. Τραγούδια τα 
οποία το περιεχόμενό τους μιλάει για 
τον πόνο, την εγκατάλειψη και την 
στεναχώρια που οφείλεται στην αγάπη 
και στον έρωτα. Προς Θεού όμως, δεν 
κατακρίνουμε τα τραγούδια αυτά... 
Όταν όμως επί 15 χρόνια ακούμε την 
ίδια μουσική, τους ίδιους στίχους σε 
παραλλαγές, ίσως ήρθε η στιγμή να 
καταλάβουμε πως κάτι τρέχει! Πολλοί 
βέβαια Έλληνες έχουν καταφύγει στην 
ξένη μουσική, αλλά αυτό γίνεται μάλ-
λον για τον απλούστατο λόγο, ότι η 
Ελλάδα δεν έχει τίποτα να προσφέ-
ρει, ή μάλλον δεν θέλει.. Οπότε κα-
ταδικασμένοι εμείς οι Έλληνες να 
ακούμε το ‘’πως πονάει η αγάπη‘’ και 
το ‘’πως πίνουνε για να ξεχάσουνε’’ 
οι Έλληνες καλλιτέχνες, όπως ονο-
μάζονται, ένα ποσοστό στρέφεται 
στην αξιόλογη και μακράν καλύτερη 
ηχορύπανση των άλλων χωρών! 
Έχουμε φτάσει σε σημείο να αποκα-
λούμε κάθε καινούριο Έλληνα τρα-
γουδιστή, καλλιτέχνη με το που 
πατήσει το πόδι του σε πίστα. Τα 
μπουζούκια όπως είναι γνωστά ευ-
ρέος. Το να βγαίνει όμως ένα άτομο 
και να τραγουδάει στα κέντρα για 
τους Ανώνυμους Αλκοολικούς της 
Αθήνας και οποιασδήποτε άλλης 
πόλης της Ελλάδας, δεν ονομάζεται 
καλλιτέχνης. Στην καλύτερη περί-
πτωση ας τον αποκαλέσουμε δια-
σκεδαστή. 
Ας ανοίξουμε λίγο το μυαλό μας λοι-
πόν και ας αφήσουμε όλα τα είδη της 
μουσικής να αναπτυχθούν στη χώρα 
μας. Όχι πως δεν υπάρχουν άνθρωποι 
οι οποίοι καταφέρνουν να βγάλουν 

κάτι διαφορετικό με τη μουσική τους 
στο κοινό- γιατί υπάρχουν πολλοί απ’ 
αυτούς- απλά εμείς δεν τους δίνουμε 
σημασία. Ας σταματήσει λοιπόν το 
φανερό κλέψιμο της μουσικής από 
Έλληνες συνθέτες ,στιχουργούς και 
τραγουδιστές και ας κοιτάξουν λίγο πιο 
μακριά απ’ την τσέπη τους, γιατί υ-
πάρχουν άτομα που μπορούν να προ-
σφέρουν κάτι καινούριο.. Και αν δεν 
μπορούν οι ίδιοι ας σταματήσουν να 
μουσικοποιούν.. 

 
Λίγα λόγια από δύο ανοιχτόμυαλους 
ακροατές… 
 
TSiLi - Snatch 

Η «Ελληνική» Μουσική 
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Καφενείο 

Η κυρά Πόπη του Σιδερή 
 

Γλαρέδες Ικαρίας 

 
Αγγελική Χερουβή 

 
Έτοιμα Ενδύματα 

Είδη σπορ - Αθλητικά Όργανα 
Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 

 
Τηλ. 2275023412 
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Ανακοίνωση του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής Ικαρίας 
Αγαπητοί φίλοι 
 
Πιστεύουμε ότι η απουσία της φιλαρμονικής από 
τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου έγινε αντιληπτή 
από όλους. Θα ευχόμασταν βέβαια η απουσία 
αυτή να έχει γίνει και αισθητή σε όλους. Σας ενη-
μερώνουμε λοιπόν ότι η Φιλαρμονική δεν έκλεισε 
ακόμη και τονίζουμε το <<ακόμη>> , για να γίνει 
πλήρως κατανοητή η σημασία αυτού . Η Φιλαρ-
μονική δεν εμφανίστηκε , ύστερα από ομόφωνη 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλό-
γου, που έχει και την ευθύνη της λειτουργίας της, 
και με την σύμφωνη γνώμη του Δήμου, σε 
ένδειξη διαμαρτυρίας για την εμφανή και κλιμα-
κούμενη απαξίωση της από μεγάλη μερίδα της 
τοπικής κοινωνίας. Η αδιαφορία αυτή κορυφώθη-
κε κατά την τελευταία εκδήλωση του Συλλόγου, 
δηλαδή την καθιερωμένη αποκριάτικη χοροεσπε-
ρίδα της 8ης Μαρτίου. Και δεν εννοούμε φυσικά 
τόσο την οικονομική της απαξίωση, διότι έχουμε 
αμέριστη την οικονομική βοήθεια του Δήμου και 
των φίλων της Φιλαρμονικής. Εννοούμε κατά κύ-
ριο λόγο την έλλειψη ενδιαφέροντος και συμπα-
ράστασης από γονείς , φορείς, συλλόγους και αν-
θρώπους γενικά που θα έπρεπε να εκτιμούν και 
να στηρίζουν κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί 
στην πρόοδο και την αισθητική καλλιέργεια των 
παιδιών μας. 
Φίλοι θεωρούμε ότι η Φιλαρμονική είναι πολιτιστι-
κό αγαθό που αφορά όλους μας, γι αυτό αξίζει να 
τη διατηρήσουμε και να την ενισχύουμε με κάθε 
τρόπο. Και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την 
συνέχιση της λειτουργίας της είναι η τακτική φοίτηση 
των παιδιών, που ήδη αποτελούν τον πυρήνα της μπά-
ντας, αλλά κυρίως οι εγγραφές νέων μαθητών, κάτι 
που θα πραγματοποιηθεί με την προτροπή των γω-
νιών, το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και την υπο-
στήριξη κάθε συνδημότη μας. Όσο για τα προβλήματα 
και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει στη λειτουργία 

της η Φιλαρμονική, τα γνωρίζουμε καλά και προσπα-
θούμε να τα ξεπεράσουμε σε συνεργασία με τον Δήμο. 
Ουσιαστικά η διαμαρτυρία μας σημαίνει έκκληση προς 
όλους για την επιβίωση και την αναβάθμιση της . 
 
 
Σας ευχαριστούμε 

 
Εστιατόριο 

«Στου Τσουρή» 
 

Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 
 
 

 
Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Αγίου Κηρύκου 
 

Τηλ. 2275023250 
 
 



Τα Νέα του Σ.Ν.Α.Κ. 

Η εφημερίδα μας κυκλοφορεί ΔΩΡΕΑΝ. 
 

Μπορείτε να την προμηθευτείτε στο πρακτορείο τύπου του Ιπποκρά-
τη Ξυλά, στο βιβλιοπωλείο του Κώστα Περρή, καθώς και στα καφέ—

μπαρ “Taza” και “Φτερό”. 
 

Επίσης μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από το site του συλλόγου ή από το www.nikaria.gr. 

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) 


