
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Νέων Αγίου Κηρύκου εύχεται στα μέλη του αλλά και σε όλους 
τους κατοίκους της περιοχής μας Ευτυχισμένο και δημιουργικό 2008! 

 
Επίσης θέλουμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας για την κυκλοφορία του ημερολογίου 
του Συλλόγου μας. Μπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα, επικοινωνήστε με κάποιο από 

τα μέλη του Δ.Σ. 

Καλή Χρονιά!!! 
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Πολλοί χαιρετισμοί και αυτήν την 
φορά σε όλους τους μουσικόφι-
λους εκτός βεβαία από αυτούς που 
ξεχνάν τι είναι μουσική ακούγο-
ντας κάτι που μοιάζει με μουσική . 
Σε αυτό το τεύχος θα επιχειρήσου-
με να ρίξουμε μια ματιά όσο το 
δυνατό ποιο συνοπτική στην ιστο-
ρία της rock μουσικής που μετά 
βίας μετρά 60 χρόνια ζωής . Αυτή 
η μουσική έγινε αφορμή να την 
λατρέψουν νεολαίες πρωτίστως μα 
και ένα ευρύ φάσμα κόσμου . 
Η rock μουσική είναι γέννημα 
θρέμμα των blues που πρωτοα-
κούστηκαν από τους έγχρωμους 
της Αμερικής κυρίως στις αρχές 
του 20 αιώνα. Τότε βεβαία οι μαύ-
ροι δεν ήταν αρτίστες στο μουσικό 
στερέωμα ούτε έδιναν συναυλίες 
σε κατάμεστα στάδια, ήταν ακόμα 
καταπιεσμένοι και πολλές φορές 
υπό την κυριότητα κοκκινολαίμη-
δων του νότου . 
Όταν λοιπόν οι μαύροι τελείωναν 
τα χαμαλίκια και δεν τους κυνήγα-
γε η κλου κλαξ κλαν, δεν τους 
σκότωναν, βίαζαν η έδερναν τρα-
γουδούσαν μια πανέμορφη μουσι-
κή τα blues . 
Αργότερα κατά την δεκαετία του 
40 πολλοί λευκοί γοητεύθηκαν 
από αυτό το είδος μουσικής και 
έγινε ευρέως γνωστό. Την δεκαε-
τία του 50 μετά από προσμίξεις 

στον ήχο την δομή και το μέτρο 
ξεπεταχθηκε ένα υβρίδιο των 
blues το ονόμασαν rock n’ roll. to 
rock n’ roll ήταν πιο γρήγορο πιο 
χορευτικό ποιο εύθυμο γιατί δεν 
ήταν ωδές για την καταπίεση τα 
βάσανα και τον θάνατο όπως τα 
blues, αργότερα βεβαία το rock n’ 
roll h rock απέκτησε αυτήν την 
στιχουργική και νόημα. Ο πρώτος 
που έκανε το rock n’ roll διάσημο 
και κολασμένο ήταν ένας φορτη-
γατζής από το Μέμφις των ηνωμέ-
νων πολιτειών που ένα πρωί 
άφησε για λίγο τα φορτηγά και 
πήγε σε ένα τοπικό στούντιο να 
ηχογραφήσει ένα τραγούδι για τα 
γενέθλια της μαμάς του και οι ερ-
γαζόμενοι του στούντιο έπαθαν 
ένα πολιτισμικό σοκ όταν των 
άκουσαν να τραγουδά. Τον έλεγαν 
elvis presley. Από εδώ και πέρα η 
ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή, 
αφηνιασμένοι ρυθμοί, κούνημα 
γοφών που παραπέμπουν με έναν 
τρόπο στο κατά κόσμων ζευγάρω-
μα νέων και κορασίδων, δυνατή 
μουσική, διαδηλώσεις πουριτανών 
για απαγόρευση αυτής της κολα-
σμένης μουσικής, απαγόρευση 
συναυλιών και τα λοιπά και τα 
λοιπά. Συνάμα ο jerry lee lewis o 
jinee vincent o ritchie valens 
kai  άλλοι λιώνουν τις τότε 
έντασης των ενισχυτών και το 

rock n’ roll παίρνει την γνωστή 
και τρελή πορεία του στις ψίχες 
των νέων και στα αυλάκια των 
μικρόν δίσκων (7 ιντζων). Η συνε-
χεία της rock  μουσικής την δεκα-
ετία του 60 στο επόμενο τείχος, 
μέχρι τότε καλές ακροάσεις…….. 
 
(Σ.Λ.) 
Ο Βαρήκοος 

ΜΟΥΖΙΚΑ 

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. 
 
Ευχαριστούμε τον Δήμο Αγίου 
Κηρύκου για την υποστήριξη του. 
 
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 

 
Café bar 
Το Φτερό 

 
Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 



Σελίδα 3 

Τεύχος: 3 

Αν ζητούσαμε από κάποιον να περι-
γράψει με μια λέξη το βασικό χαρα-
κτηριστικό της ελληνικής παιδείας η 
απάντηση θα ήταν «Εξετάσεις». 
Οι εξετάσεις είναι αυτές που 
«κρίνουν» το μαθητή ή το φοιτητή 
και καθορίζουν ποιος θα πάει πού. 
Αποτελούν κατά κάποιο τρόπο την 
κάνουλα στα χέρια αυτών που καθο-
ρίζουν τη ροή κυρίως όσον αφορά 
την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση. 
 

Όμως πριν και πάνω απ’αυτό οι βαθ-
μίδες της εκπαίδευσης μέσα από τις 
οποίες σου δίνεται η δυνατότητα να 
περάσεις καθορίζονται και από την 
τσέπη σου. 
 

Αυτό αποδεικνύεται πολύ εύκολα. Το 
μόνο που χρειάζεται είναι να κοιτάξει 
κάποιος τα ποσοστά επιτυχίας των 
μαθητών του περάματος και τα ποσο-
στά επιτυχίας των μαθητών της Κηφι-
σιάς. Έτσι ένας μαθητής στην προ-
σπάθειά του να τελειώσει το δημόσιο 
(αλλά όχι και τόσο δωρεάν σχολείο – 
εφόσον το φροντιστήριο έχει γίνει 
αναπόσπαστο κομμάτι της μαθητικής 
ζωής) και προκειμένου να μπει στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρέπει να 
σπαταλήσει χρήμα και να θυσιάσει 
ελεύθερο χρόνο και να βιώσει το 
άγχος των εξετάσεων. 
 

Κι τι γινεται οταν τελικα τα καταφε-
ρει;Όλοι όσοι σπουδάζουν σε κάποιο 

πανεπιστήμιο ή τεχνολογικό ίδρυμα 
είναι εξοικειωμένοι με τη δαπάνη 
χρημάτων σε σημειώσεις, συγγράμ-
ματα, , στη σίτιση,κ.λ.π. Και αυτά 
είναι τα μικροέξοδα για κάποιον που 
σπουδάζει μακριά από τον τόπο του 
και αντιμετωπίζει κατά πρώτο λόγο 
το πρόβλημα της στέγασης. 
Αποτελεί, λοιπόν, σήμερα ζητούμενο 
η Δωρεάν Παιδεία. Επίσης ζητούμενο 
αποτελεί η ποιότητα των σπουδών, 
καθώς συνεχώς υποβαθμίζεται αφού 
αυξάνονται οι εισακτέοι χωρίς να 
ενισχύονται οι υποδομές. Η απαξίω-
ση του δημόσιου πανεπιστημίου δεν 
έχει να κάνει ούτε με τους «κακούς» 
καθηγητές, ούτε με τους 
«τεμπέληδες» φοιτητές. Το δημόσιο 
πανεπιστήμιο δεν είναι κακό από μό-
νο του. Η απαξίωση αυτή συντελείται 
εδώ και χρόνια με σταθερότητα κι 
επιμονή στην υποχρηματοδότηση. 
Πως αλλιώς άλλωστε θα δικαιολο-
γούνταν τα νέα μέτρα που το προη-
γούμενο διάστημα προκάλεσαν τις 
αντιδράσεις χιλιάδων φοιτητών, που 
γέννησαν ένα μεγάλο φοιτητικό κίνη-
μα. 

 
Οι βασικοί άξονες της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης : 

• Η αναθεώρηση του άρθρου 16 
που ανοίγει το δρόμο για τη δημι-
ουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. 

• Η αξιολόγηση. Δηλαδή αυτοί που 
είναι υπεύθυνοι για την υπάρχου-
σα κατάσταση στα πανεπιστήμια 

θα έρθουν να αξιολογήσουν την 
κατάσταση αυτή κι επειδή θα την 
κρίνουν «κακή» (γιατί έτσι την 
κατάντησαν) θα φωνάξουν τους 
ιδιώτες να μπούν στις σχολές για 
να τις «σώσουν». Το τίμημα; Πα-
ροχές υπηρεσιών (βλέπε πρακτι-
κές, προσαρμογή προγραμμάτων 
σπουδών στις εταιρείες κ.λ.π.) 

• Εντατικοποίηση των σπουδών, 
γιατί όπως λένε «οι Έλληνες φοι-
τητές τη βγάζουν στις καφετέρι-
ες», η κοινωνικοποίηση και οι 
ευχάριστες στιγμές της φοιτητι-
κής ζωής δεν έχουν θέση στο νέο 
εκπαιδευτικό σύστημα. Εντατικές 
παρακολουθήσεις, εργασίες, διά-
βασμα, και όποιος δεν ανταπε-
ξέλθει σε αυτά στο χρονικό όριο 
που θέτει το Υπουργείο, θα βρε-
θεί εκτός πανεπιστημίου. Γι’ αυ-
τούς που εργάζονται τι να πούμε; 
Ίσως κάποια άλλη φορά… 

 
Όπως κι αν το ντύσουν, όπως κι αν το 
τυλίξουν, όπως κι αν το πλασάρουν 
οι μαθητές κι οι φοιτητές αποτελούν 
πολύ μεγάλο κομμάτι για να «τη βγά-
ζουν τσάμπα», για να μην αποτελούν 
πελατεία, ανεξάρτητα από το αν 
έχουν πληρώσει και ξαναπληρώσει 
την παιδεία μέσω φόρων. Οι περσινές 
κινητοποιήσεις έδειξαν ότι οι φοιτη-
τές μπορούν ν’αποφασίσουν...  
 

Νίκη  Πετράκη 

Περί Παιδείας 

Αικατερίνη ΑκτύπηΑικατερίνη ΑκτύπηΑικατερίνη Ακτύπη   

22750 2285622750 2285622750 22856   



Ο Σύλλογος Νέων Αγίου Κηρύκου 
απαρτίζεται από άτομα τα οποία 
έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό, την 
θέληση για να ενώσουν την νεολαία 
αυτού του τόπου. Ο στόχος αυτός δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί από το 
Δ.Σ. του Σ.Ν.Α.Κ. χωρίς την βοήθεια 
των μελών του, γιατί οι ανάγκες του 
κάθε νέου είναι διαφορετικές, έτσι 
δεν γίνετε να αποφασίζουν γι’ αυτές 
8 άτομα. Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος 
τρόπος για να παίρνουμε κάποιες α-
ποφάσεις είναι η γενική συνέλευση, 
στην οποία θα μπορούν να συμμετά-
σχουν όλοι οι νέοι οι οποίοι θα κατα-
θέτουν διάφορα προβλήματα, γονείς 
για να ακούσουν τα προβλήματα και 
διάφοροι φορείς οι οποίοι θα μας βο-
ηθήσουν για την επίλυση των προ-
βλημάτων αυτών. Ο ρόλος του κάθε 
μέλους είναι σημαντικός, γιατί εκτός 
από το ότι θα ακουστούν τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει σαν νέος 
στον τόπο του, θα καταφέρει να κάνει 
κάποιους να αναρωτηθούν γι’ αυτά 
τα προβλήματα (ποιός, γιατί) και 
άλλους να συμφωνήσουν με αυτά τα 
προβλήματα και σαν σύλλογος ή κα-
λυτέρα σαν μια δυνατή ομάδα να α-
ντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. 

 
Έχοντας σαν πρότυπο τον Σ.Ν.Α.Κ. 
κατά τη διάρκεια 90-93 και βλέπο-
ντας τα προβλήματα από τον σύλλογο 
μας σε άλλες χρονικές περιόδους αλ-
λά και από άλλους ανάλογους συλλό-
γους νέων, πιστεύουμε ότι ένας τέ-

τοιος σύλλογος δεν είναι μόνο ο διορ-
γανωτής κάποιων πάρτι αλλά ο συ-
ντονιστής μιας νεολαίας για την αντι-
μετόπιση κάποιων προβλημάτων της 
νεολαίας αλλά και για την κάλυψη 
των αναγκών αυτής. 
 
Για την πραγματοποίηση αυτής της 
κίνησης, προσπαθούμε σαν σύλλογος 
να αποθήσουμε το κάθε πολιτικό 
στοιχείο μέσα από αυτόν για να μπο-
ρούμε να διαψεύσουμε τον οποιοδή-
ποτε, ο οποίος πει για το γνωστό 
<καπέλωμα> από οποιαδήποτε πολι-
τικό χώρο. Λειτουργώντας βάση αυ-
τής της φιλοσοφίας όλοι οι νέοι θα 
μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σαν 
σύνολο και να δούμε κάποιο αποτέ-
λεσμα. 
 
Στόχος του συλλόγου είναι να δημι-
ουργήσει κάποια τμήματα τα οποία 
λείπουν στον τόπο μας, όπως είναι 
χωρευτικό τμήμα, τμήμα μουσικής, 
αθλητικές διοργανώσεις, λαογραφι-
κές εκδηλώσεις και γενικότερα ότι 
χρειάζεται ο νέος στο τόπο μας και 
φυσικά είναι εφικτό. Το τι χρειάζεται 
ο νέος θα το ακούμε σε μια γενική 
συνέλευση ή θα το διαβάζουμε σε 
αυτή την εφημερίδα, η οποία είναι 
ένα ελεύθερο βήμα για να εκφράσει ο 
καθένας τις ιδέες του. Με αυτό το 
τρόπο θα μαθαίνουν όλοι οι νέοι του 
τόπου μας τις ανάγκες του καθενός, 
επίσης θα βλέπουμε και εμείς σαν 
σύλλογος τα λάθη μας, γιατί είναι 

προτιμότερο να τα διαβάζουμε σε 
αυτή την εφημερίδα παρά να γίνεται 
η κριτική του καφενείου και όπως 
είπε ο φιλόσοφος Γ. Αγγελάκας – το 
να πετάς πέτρες μέσα από τη μάζα, 
μέσα από το πλήθος, αυτό λέγεται 
θρασυδηλία και αλητία- στη προκυ-
μένη περίπτωση η πέτρα είναι η κρι-
τική του καφενείου, η οποία δεν α-
κούγεται εκεί που πρέπει να ακουστεί 
αλλά εκεί που θέλουν να ακουστεί. 
 
Τέλος πιστεύουμε ότι η συνεργασία 
μας με άλλους συλλόγους θα μας δι-
ευκολύνει στο να αντιμετοπίσουμε 
πολλές δυσκολίες είτε αυτές είναι 
οικονομικές είτε έχουν άλλης φύσεως 
χαρακτήρα. Η συνεργασία θα φέρει 
ένα αποτέλεσμα θετικό για την νεο-
λαία μας σε περίπτωση που δουλέυ-
ουμε όλοι οι νέοι σαν μια ομάδα, 
άσχετα αν είναι μέλοι ή σύμβουλοι. 
Γι’ αυτό σας καλούμε να ενωθούμε 
όλοι η νέοι και να δουλέψουμε για να 
υπερασπιστούμε τα συμφέροντα μας 
και να διεκδηκήσουμε αυτά που μας 
ανοίκουν. 
 

ΤΣΑΡΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 

Ο Ρόλος του Σ.Ν.Α.Κ. 

Σελίδα 4 

Τα Νέα του Σ.Ν.Α.Κ. 



Γεια σας νέοι Ικαριώτες, γράφω από 
παράπονο, θυμό και αγανάκτηση. 
Είναι η πρώτη φορά που κάτι που 
νοιώθω με ωθεί να πιάσω στυλό και 
χαρτί για να εκφραστώ μέσα από την 
εφημερίδα σας (που σας συγχαίρω 
για αυτή την κίνηση), μακάρι αυτά 
που θα διαβάσετε παρακάτω να ήταν 
καλά και χαρούμενα όπως πρέπει για 
άρθρο εφημερίδας νέων, αλλά με αυ-
τά που βλέπω να συμβαίνουν και ε-
μείς οι ντόπιοι Ικαριώτες να μην κά-
νουμε τίποτα δεν γίνεται. 
 
Απ' ότι ήδη καταλάβατε είμαι ένας 
νέος μόνιμος κάτοικος Ικαρίας, βιώ-
νω καθημερινά τα καλά και τα κακά 
αυτού του τόπου, ενός τόπου που 
δουλεύω εδώ, που πληρώνω εδώ, που 
χαίρομαι, που λυπάμαι, που διασκε-
δάζω, εγώ όπως και οι υπόλοιποι συ-
μπατριώτες μου που για να κατακτή-
σουν ότι έχουν παλεύουν και χύνουν 
τον ιδρώτα τους καθημερινά ωθούμε-
νοι από το Ικαριώτικο σθένος και 
πείσμα, με το ενδεχόμενο να τα πα-
ρατήσουν και να φύγουν να μην περ-
νάει καν από το μυαλό τους. 
Το νησί λοιπόν τούτο που το λένε 
Νικαριά, για να κρατήσει το όνομα 
αυτό και να το βρούμε εμείς, πολέμη-
σαν και έχυσαν το ίδιο τους το αίμα 
εκατοντάδες πρόγονοι μας. 
 
Λοιπόν αυτό που με κάνει να αγανα-
κτώ είναι το γεγονός ότι αντί να σε-
βόμαστε αυτούς και τους αγώνες 
τους, αντί να τους ευχαριστούμε κα-
θημερινά για τις θυσίες που έκαναν 

αυτοί για εμάς, αντιθέτως τους ΞΕ-
ΧΝΑΜΕ, και το ακόμα χειρότερο, 
τους ΧΛΕΒΑΖΟΥΜΕ! Και θα σας 
εξηγήσω πως: 
 
Έχω την τιμή να δέχομαι το περιοδι-
κό του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας 
από την Αθήνα, και το ημερολόγιο, 
και τους ευχαριστώ για αυτό. 
Μια μέρα του 2004 έπεσε στα χέρια 
μου ένα ημερολόγιο του Σ.Ν.Ι. Που 
λέγονταν “Χασομεριάδα”! 
Αυτό λοιπόν εμένα προσωπικά με 
πείραξε, όχι η κίνηση που μου 
έστειλαν την εφημερίδα, αλλά ο τίτ-
λος και το περιεχόμενο. 
 
Τι θέλω να πω: 
 
Επικρατεί η άποψη για το νησί μας 
ότι είμαστε λέει “πέρα βρέχει”. Αυτό 
λοιπόν ισχύει ΑΛΛΑ μέχρι ενός ΟΡΙ-
ΟΥ. Οι Ικαριώτες ανέκαθεν ήταν πά-
ντα ένας έξυπνος και μορφωμένος 
λαός, με την έκφραση “πέρα βρέχει” 
προσπαθεί ο Ικαριώτης να κρατήσει 
λίγο ακόμα σε απόσταση αυτό που 
λέμε “καταναλωτισμό”: κινητά, δά-
νεια, πιστωτικές κάρτες, λογαρια-
σμοί, ασφάλειες ζωής, αυτοκινήτου, 
σήμα τελών αυτοκινήτου και κάθε τι 
που μας πλασάρουν έξυπνα από τα 
Μ.Μ.Ε. Προσπαθώντας ταυτόχρονα 
να κρατήσει την περιφάνεια του σαν 
λαός, στεκόμενος πάντα με αξιοπρέ-
πεια απέναντι στις υποχρεώσεις του 
και παρόλο που τον κατηγορούν ότι 
“αργεί” είναι πάντα στην ώρα του 
όταν ΠΡΕΠΕΙ. Αυτό το βλέπουμε με 

τις σπάνιες περιπτώσεις κατάσχεσης 
ακινήτων από τις τράπεζες. Και οι 
Ικαριώτες λοιπόν όπως όλοι βιώνουν 
τα καθημερινά προβλήματα προσπα-
θώντας να τα βγάλουν πέρα. 
 
Ο τίτλος λοιπόν χασομεριάδα δεν μας 
αντιπροσωπεύει 100%, ούτε το βαρε-
στημένο κλίμα που έχει δημιουργηθεί 
εναντίων μας. Ο Ικαριώτης είναι όσο 
πρέπει χασομέρης και καλά κάνει 
γιατί αλλιώς το σύστημα θα τον είχε 
αλλάξει και δεν θα ήταν η Ικαρία αυ-
τή που είναι εδώ και χρόνια. 
 
Τελειώνοντας λοιπόν αυτό το κείμενο 
για την ωραία μας Ικαρία, προσκαλώ 
όλο τον κόσμο να έρθει να επισκεφτεί 
και να βιώσει την Ικαριώτικη νοοτρο-
πία, είμαι σίγουρος ότι θα τους αρέ-
σει και ότι δεν θα βαρεθούνε. Θα πε-
ράσουν καλά, γιατί η Ικαρία έχει να 
δείξει πολλά μέσα από την ιστορία 
της. Ο Καριώτικος λαός σε αντίθεση 
με αυτό που θέλουν να πλασάρουν 
κάποιοι, είναι λαός με ανοιχτό μυαλό 
και καρδιά, πολύ δημιουργικός, απλά 
με την δική του κουλτούρα. 
 

Με εκτίμηση 
Νίκος Τσαντές 
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Χασομεριάδα;;; 

 
Κωνσταντίνος Νικ. Τσαρνάς 

 
Υδραυλικές Εγκαταστάσεις 
Οικοδομικές Εγκαταστάσεις 

Αγ. Κήρυκος, Ικαρία 
 

Τηλ. 2275023668 



Τον τελευταίο καιρό, παρατηρούμε 
ότι όλο και περισσότεροι είναι εκεί-
νοι που προβληματίζονται πολύ για 
τις κλιματικές αλλαγές, τις φυσικές 
καταστροφές, τη σπατάλη φυσικών 
πόρων, το λιώσιμο των πάγων και 
φυσικών φαινόμενων που λίγα χρόνια 
πριν φαίνονταν άγνωστα στον καθένα 
μας. Αποτέλεσμα αυτού είναι πως 
όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι 
που θέλουν να ασχοληθούν με την 
οικολογία. 
Όσο αισιόδοξη κι αν φαίνεται η ενα-
σχόληση του πολίτη με την προστα-
σία του περιβάλλοντος, τις περισσό-
τερες φορές, οι προσπάθειες αυτές 
μπορούν να είναι και λαθεμένες. 
Η ανάγκη επίλυσης τέτοιων προβλη-
μάτων, οδήγησε την επιστήμη στη 
δημιουργία της Οικολογίας. Ένα κομ-
μάτι λοιπόν αυτής της επιστήμης εί-
ναι η αποκατάσταση η/και αναβάθμι-
ση έπειτα από τεχνικές ή φυσικές 
καταστροφές. 
Αυτή λοιπόν την επιστήμη πρέπει να 
έχουν υπόψη τους οι άνθρωποι που 
ασχολούνται με την οικολογία. Γιατί 
όταν θέλεις να προστατέψεις τον τό-
πο σου, πρέπει να ξέρεις και τον τρό-
πο. Ιδιαίτερα στα δάση, η ανθρώπινη 
παρέμβαση έπειτα από πυρκαγιές 
πρέπει να είναι απολύτως ελεγχόμε-
νες. 
Σκοπός της στήλης αυτής είναι να 
ασχοληθεί με θέματα που αφορούν το 
περιβάλλον, να εξηγηθούν φαινόμε-
να, όπως του θερμοκηπίου, της τρύ-

πας του όζοντος, της αειφορίας, να 
προταθούν λύσεις σε προβλήματα 
οικολογίας αλλά περισσότερο να α-
σχοληθεί υπεύθυνα με προβλήματα 
που εντοπίζονται στο νησί μας. Σε 
αυτό το τεύχος θα καταπιαστούμε με 
τις πυρκαγιές. 
Όταν ένας περιβαλλοντολόγος ξεκινά 
να διδάσκεται από καθηγητές διατή-
ρησης βιοποικιλότητας για το φαινό-
μενο το πυρκαγιών, το πρώτο πράγμα 
που ακούει είναι ότι η φωτιά είναι 
ρυθμιστικός παράγων στα μεσογεια-
κά οικοσυστήματα. Αυτό σημαίνει, 
όσο παράλογο και αν ακούγεται, ότι 
σε μεσογειακά οικοσυστήματα η φυ-
σική πυρκαγιά είναι φαινόμενο φυσι-
κό, το οικοσύστημα έχει ανάγκη τη 
φωτιά, και η φωτιά προσφέρει την 
αναγέννηση νέου δάσους. Οι φυσικές 
πυρκαγιές συμβαίνουν σε τακτό χρο-
νικό διάστημα (Μ.Ο. 45-50 έτη ανά 
δάσος), συνήθως από κεραυνό, και 
υπό άριστες συνθήκες (π.χ. η ‘άριστη 
εποχή’ φυσικής πυρκαγιάς είναι το 
τέλος του Χειμώνα.). Στην περίπτω-
ση αυτή, και όταν δεν έχουμε παρά-
πλευρα προβλήματα (φόβος πλημμυ-
ρών, μεγάλα πρανή- αδυναμία ανα-
γέννησης, ξανακαμμένη έκταση, υ-
περβόσκηση) πρέπει να επιτρέψουμε 
στο οικοσύστημα να κάνει τον κύκλο 
του και να δημιουργήσει από την αρ-
χή φυτοκάλυψη. 
Στις μέρες μας όμως, είναι πιο συχνό 
φαινόμενο η πρόκληση πυρκαγιάς 
από ανθρώπινη παρέμβαση (τα κίνη-

τρα, το νομικό καθεστώς και γενικά 
το φαινόμενο του εμπρησμού θα εξε-
ταστεί σε άλλο τεύχος). Σε τέτοιες 
περιπτώσεις είναι αμιγώς δυσκολότε-
ρο να φτιαχτεί ξανά οικοσύστημα. Η 
ζωή (και η ‘φυσική επιλογή’ κατά το 
Δαρβίνο) δύσκολα προσαρμόζεται σε 
νέες συνθήκες. Επιζεί ο πιο δυνατός. 
Και στην περίπτωσή μας θα δούμε 
δάση χαμηλότερου ορόφου βλάστη-
σης από τον προηγούμενο, με φυτά 
πυροανθεκτικά, μακκία, θαμνώνες 
κ.τ.λ. έτσι η φυσική προσαρμογή θα 
γίνει με είδη φυτών που υπό κανονι-
κές συνθήκες θα έπρεπε να ήταν μει-
οψηφία ή να μην υπάρχουν στην πε-
ριοχή. 
Ακόμη και τότε, η επέμβαση πρέπει 
να είναι λεπτή. Η δεντροφύτευση με 
είδη όμοια του παρελθόντος, ίσως δεν 
φέρει καρπούς ή γίνει πρόωρα και 
αποκόψει την ανάπτυξη φυτών με 
άκαυτο ριζικό σύστημα. Μεγάλα 
πρανή χρειάζονται υποστήριξη αντι-
πλημμυρικών έργων, κόψιμο των 
καμμένων για να μη χαθούν τα θρε-
πτικά του εδάφους. 
Πολλά είναι εκείνα που μπορούν να 
ειπωθούν για τις πυρκαγιές. Στο επό-
μενο τεύχος θα ασχοληθούμε με τη 
συμπεριφορά τις πανίδας μετά τη φω-
τιά και με έναν άλλο ρυθμιστικό πα-
ράγοντα μεσογειακού οικοσυστήμα-
τος: τη βόσκηση (ή υπερβόσκηση). 

Νίκος Η. Κουντούπης 

Περιβάλλον 
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Καφενείο 

Η κυρά Πόπη του Σιδερή 
 

Γλαρέδες Ικαρίας 

 
Αγγελική Χερουβή 

 
Έτοιμα Ενδύματα 

Είδη σπορ - Αθλητικά Όργανα 
Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 
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Τεύχος: 3 

Έλεγχος Οχημάτων Επαρχίας από ΚΤΕΟ Σάμου 
Με την έναρξη του 2008 ξεκίνησε τη 
λειτουργία του το ΚΤΕΟ Νομού Σάμου, 
στο οποίο σύμφωνα με τους σχεδιασμούς 
πρέπει να ελέγχονται και τα οχήματα της 
Επαρχίας Ικαρίας. 

Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες της Επαρχί-
ας Ικαρίας θα υποχρεωθούν να υποστούν 
την εξής διαδικασία: 

1. Μετακίνηση στη Σάμο τουλάχιστον 
δυο φορές.  Αφού η πλειονότητα των 
οχημάτων, λόγω της κατάστασης του 
οδικού δικτύου θα έχει υποστεί φθο-
ρές οι οποίες θα πρέπει να επανεξε-
τασθούν μετά τον αρχικό έλεγχο. 

2. Αποχή από τις εργασίες τους τουλά-
χιστον 2 ημέρες. 

3. Προσθετή επιβάρυνση τουλάχιστον 

600,00€ λόγω της μετακίνησης τους 
στη Σάμο. 

Πιστεύοντας ότι από τα προαναφερθέντα 
προκύπτει σαφώς ότι οι κάτοικοι της 
Επαρχίας Ικαρίας θα υποστούν άνιση 
μεταχείριση και σε αυτό το ζήτημα.   
 
Καλούμε το Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών να αποστείλει κινητή μο-
νάδα ελέγχου στην Επαρχία Ικαρίας, έτσι 
ώστε και ο έλεγχος των οχημάτων των 
δυο νησιών (Ικαρία – Φούρνοι) να ολο-
κληρωθεί γρηγορότερα και οι πολίτες της 
Επαρχίας να μην υποστούν αυτήν την 
ανισότιμη και δαπανηρή διαδικασία. 
 
Καλούμε την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
μέχρι να τοποθετηθεί επί του ζητήματος 
το Υπουργείο να ανασταλούν οι προ-
σκλήσεις που αφορούν οχήματα της Ικα-

ρίας. 
 
Τέλος καλούμε τη Νομαρχία, το Υπουρ-
γείο Μεταφορών και το Υπουργείο Ε-
μπορικής Ναυτιλίας και νησιωτικής Πο-
λιτικής, να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
επιδότησης της μετακίνησης των οχημά-
των στο κέντρο του Νομού. 
 
Μετά τιμής οι Δήμαρχοι της επαρχίας 
Ικαρίας  
 
Ο Δήμαρχος Αγίου Κηρύκου, Σ.Τέσκος, 
Ευδήλου, Στ. Σταμούλος, 
Ραχών, Φ. Καρούτσος, 
Φούρνων, Ι. Μαρούσης  

Ανακοίνωση για το περιοδικό 

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου, το περιοδικό θα κυκλοφορεί πλέον ανά 
τρίμηνο, με οχτασέλιδη όμως ύλη. Εξαίρεση θα είναι οι Καλοκαιρινοί μήνες, όπου θα 

κυκλοφορούν 2 τεύχη. 

Επίσης το περιοδικό πλέον δέχεται διαφημιστικές καταχωρήσεις. Για περισσότερες λε-
πτομέρειες επικοινωνήστε με το Δ.Σ. του συλλόγου. 

 
Εστιατόριο 

«Στου Τσουρή» 
 

Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 
 
 

 
Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Αγίου Κηρύκου 
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Επιστολή ΣΝΑΚ προς Δήμο Αγίου Κηρύκου 
Για το σχέδιο πόλης 

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) 

Τα Νέα του Σ.Ν.Α.Κ. 

Ο Σύλλογος Νέων Αγίου Κηρύκου έχοντας έρθει σε επαφή με δεκάδες συνδημότες μας καθώς επίσης και 
με μηχανικούς του τόπου μας, έχει γνωστοποιηθεί σε αυτόν το πρόβλημα του Σχεδίου Πόλεως του δήμου 
μας. 
 
Το σχέδιο πόλεως του δήμου μας δεν το βλέπουμε σαν ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί όπως λύνο-
νται πολλά μικρά προβλήματα του τόπου μας, αλλά το αντικρίζουμε σαν ένα πρόβλημα που θα μας κυνη-
γάει μια ζωή και όχι μόνο εμάς αλλά και τα παιδιά μας. Καθημερινά ακούμε σε συζητήσεις διάφορα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν διάφοροι συνδημότες μας από το Υπό Έγκριση Σχέδιο Πόλεως. 
Εμείς δεν μπορούμε να δούμε το πρόβλημα από την επιστημονική του σκοπιά αλλά από την κοινωνική του 
σκοπιά, έτσι βλέποντας ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν πολλά χρόνια για να αγοράσουν ένα οικόπεδο για 
να κατασκευάσουν εκεί το σπίτι τους και με το σχέδιο πόλεως να μην μπορούν να το κτίσουν λόγω του ότι 
έχει χαρακτηρισθεί κοινόχρηστος χώρος. 
 
Το παραπάνω πρόβλημα το έχουμε ακούσει πολλές φορές για διαφορετικές περιπτώσεις και σαν νέοι ξέ-
ρουμε ότι αν δεν ενεργήσει κανείς τώρα, σε λίγα χρόνια θα είμαστε εμείς αντιμέτωποι με το Σχέδιο Πόλε-
ως του δήμου μας και στη συνέχεια θα το κληρονομήσουν τα παιδιά μας. Πιστεύουμε ότι οι ενέργειες για 
το σχέδιο πόλεως ξεκινήσανε από συνδημότες μας σαν ένα όραμα όπου ήθελαν να αλλάξουν τον τόπο μας 
με μια δόμηση πιο οργανωμένη, αλλά λόγω του ότι αυτό το πρόβλημα το έχει κληρονομήσει η σημερινή 
Δημαρχεία από την εκάστοτε, αντίστοιχα κληρονομεί και το όραμα της εκάστοτε Δημαρχίας. Αλλά να α-
ναγνωρίσετε το πρόβλημα και την κατάσταση του, θα καταλάβετε ότι αυτό το πρόβλημα από όραμα έχει 
γίνει ένας εφιάλτης για τον τόπο μας και πιστεύουμε ότι θα ενεργήσετε κατάλληλα για την σωτηρία πολ-
λών συνδημοτών μας από αυτόν τον εφιάλτη. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι δεν 
γνωρίζουμε την στάση σας και τις προθέσεις σας πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε 
ότι θα ενεργήσετε κατάλληλα πάνω σε αυτό το πρόβλημα, αν δεν έχετε ήδη ξεκινήσει τις ενέργειες σας. 
 
Το σχέδιο πόλεως του δήμου μας είναι υπό έγκριση, αυτό το οποίο έχει εγκριθεί με το Φ.Ε.Κ. 891/Δ’/2002 
και με την απόφαση Γ. 14017 αναφέρεται σε : Καθορισμό ορίων, κατάταξης, κατηγορίας και καθορι-
σμού γενικών όρων και περιορισμών δόμησης. Εφόσον το σχέδιο πόλεως είναι υπό έγκριση και όχι ε-
γκεκριμένο δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το εφαρμόζουμε και με αυτόν τον τρόπο βάζουμε σε ομη-
ρία τα οικόπεδα των συνδημοτών μας, στα οποία δεν μπορούν να οικοδομήσουν. Γνωρίζουμε ότι το θέμα 
είναι καθαρά Πολεοδομικό, αλλά πιστεύουμε ότι εσείς μπορείτε να ενεργήσετε και να πράξετε κατάλληλα, 
έτσι ώστε να μην γίνετε η εφαρμογή του υπό έγκριση Σχεδίου Πόλεως. 
Οι νέοι του τόπο μας αγωνιούν για την κατάληξη αυτού του προβλήματος και πιστεύουμε σε κάτι καλύτε-
ρο. 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΣΑΡΝΑ ΝΙΚΟΥ 


