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Αρχαιρεσίες Συνδέσμου

Ό

πως είναι γνωστό, την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου έλαβαν
χώρα οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας, μετά το πέρας της θητείας
του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, πέρας το οποίο σηματοδότησε
και το τέλος της λαμπρής παρουσίας και
διοίκησης της αγαπημένης μας μέχρι
τώρα προέδρου, κας Εριέττας Καραγιάννη – Χαμηλοθώρη, έπειτα από 13
δημιουργικά και αξιοσημείωτα, για τον
Σύνδεσμο, χρόνια. Είναι δε παρήγορον
ότι η αποχώρηση αυτή δεν σημαίνει
ταυτόχρονα και την πλήρη απομάκρυνση αυτής από τις μελλοντικές δραστηριότητες του Συνδέσμου Θεσσαλονικέων,
αφού δεσμεύθηκε ότι θα προσπαθήσει
να είναι πάντα παρούσα, όπου εμείς θα
βρισκόμαστε.
Μετά λοιπόν την καταμέτρηση των
ψήφων, την ανάδειξη του νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και
την συγκρότησή του σε Σώμα, η σύνθεση είναι:
Πρόεδρος ο Ζαφείριος ΤΑΜΠΑΚΙΔΗΣ, Α΄Αντιπρόεδρος ο Γεώργιος
ΚΟΚΚΑΣ, Β΄Αντιπρόεδρος ο Ιωάννης
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, Γενική Γραμματέας
η Ελευθερία ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ, Ταμίας ο Λέανδρος ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ,
μέλη ο Βασίλειος ΤΣΙΛΗΣ, η Ιωάννα ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, η Ευφροσύνη
ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΥ - ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
και η Παναγιώτα ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ.
Όλοι οι προαναφερθέντες, μετά
την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. δεσμεύθηκαν ότι θα προσπαθήσουν να
αφενός να διατηρήσουν τον Σύνδεσμο
στο πολύ υψηλό επίπεδο που τον παρέλαβαν και αφετέρου να τον ανεβάσουν
ακόμη περισσότερο, λαμβανομένης πά-

έχουμε, είτε από ατομικούς είτε από
κοινωνικούς είτε από οικονομικούς είτε
ακόμη και από εθνικούς λόγους.
Προσβλέπουμε στην μαζική συμμετοχή σας, αφενός για τους προεκτεθέντες λόγους και αφετέρου για την οικονομική οξυγόνωση του Συνδέσμου, ο
οποίος ουσιαστικά στηρίζεται και επιβιώνει από τέτοιες δραστηριότητες περισσότερες λεπτομέρειες στις επόμενες
σελίδες.
Με το κουράγιο που μας δίνετε,
ένεκα της υποστήριξης και αφοσίωσης
που πολλοί επιδεικνύετε συνεχώς και
αδιαλείπτως προς τον Σύνδεσμο, τα
μέλη του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. ελπίζουμε
ντοτε υπόψη της περιρρέουσας κοινω- να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών
νικής ατμόσφαιρας και των οικονομι- σας και να δικαιώσουμε την εμπιστοκών συνθηκών. Επειδή δε βρισκόμαστε σύνη σας. Σε επόμενη επικοινωνία μας,
τώρα στο μέσον περίπου της περιόδου θα σας παρουσιάσουμε καλύτερα τις
των Απόκρεω και «επιβάλλεται» να σχεδιαζόμενες ενέργειες και εκδηλώτο ρίξουμε λίγο έξω, διοργανώνουμε σεις μας.
μία ψυχαγωγική έξοδο των μελών και
Ευχόμαστε σε όλους ΚΑΛΕΣ
φίλων μας σε χώρο ανάλογο της επο- ΑΠΟΚΡΙΕΣ και ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟχής, ώστε να αποβάλουμε μέρος του ΣΤΗ.
ψυχοπλακώματος, που οι περισσότεροι

Σ

ήμερα είναι μία καινούρια μέρα για τον
Σύνδεσμο, σκέφτομαι, μόλις ανεκοινώθησαν τα
αποτελέσματα πρώτα των αρχαιρεσιών και μετά της
εσωτερικής ψηφοφορίας των νεοεκλεγέντων μελών
του Δ. Συμβουλίου, όπου και εξελέγην στην τιμητική
θέση του προέδρου. Τί άραγε σημαίνει αυτό; Θα είναι
για το καλό του Συνδέσμου; Μήπως δεν θα είναι; Πώς
άραγε θα πρέπει να κινηθώ εγώ και ο Σύνδεσμος;
Η κληρονομιά βαριά. Η απελθούσα πρόεδρος
ήταν υπόδειγμα διοίκησης. Οι γνωριμίες πολλές, οι
δυσκολίες ακόμη περισσότερες αλλά παρόλα αυτά,
το τιμόνι σταθερό. Ο Σύνδεσμος ανέβηκε επίπεδο,
έλαβαν χώρα εκδηλώσεις «κύρους», όπως συνήθιζε
να λέει και όντως έτσι ήταν.
Ακουστήκαμε και εντός αλλά το κυριότερο και
εκτός Ελλάδος. Η Θεσσαλονίκη ανέβηκε στα χείλη
πολλών, μη Θεσσαλονικέων βασικά, συζητήθηκε,
σχολιάσθηκε, επαινέθηκε αλλά και «κατηγορήθηκε»
για εγωκεντρισμό, όμως αυτό δεν ήταν τελικά
κατηγορία, μα έπαινος. Διότι μόνον όταν έχεις
αυτοπεποίθηση, υπερηφάνεια και επίγνωση για ό,τι
αντιπροσωπεύεις, τότε φαίνεσαι και εγωιστής, έστω
κι αν ουσιαστικά δεν είσαι. Δεν μειώνεις κάποιον,
δεν αμφισβητείς την αξία του άλλου, δεν καμώνεσαι
ότι η πόλη σου ή ο σύλλογός σου είναι τα μόνα που
αξίζουν, δεν είσαι …εθνικιστής (όπως ηδονίζονται
κάποιοι να μέμφονται άλλους). Αξίζουν και άλλοι,
όμως … όμως πώς να το κάνουμε! Όπως το διαμάντι
πάντα ακτινοβολεί, έτσι και η συμπρωτεύουσα
πάντα λάμπει (εδώ και 2300 χρόνια το κάνει).
Πώς λοιπόν να μη φαίνεσαι και λίγο εγωκεντρικός;
Αρκεί βεβαίως να μη ξεπερνάς το μέτρο. Μιλώντας
δε για συμπρωτεύουσα κάτι θυμήθηκα, δεδομένου
ότι κάτι σκεφτόμαστε να …
Με αυτές λοιπόν τις ανησυχίες ξεκινήσαμε την
πορεία μας εγώ, νέος πρόεδρος ενός νέου Δ.Σ. και
τα υπόλοιπα μέλη, γιατί απλά συνειδητοποιήσαμε
όλοι ότι αφενός κληρονομήσαμε μία βαριά
παρακαταθήκη και αφετέρου ότι πρέπει να
ανταποκριθούμε επάξια σ’ αυτήν αλλά και στις
προσδοκίες των μελών του Συνδέσμου (εντός
βεβαίως των ορίων που οι τρέχουσες συνθήκες
επιβάλλουν). Ελπίζουμε τελικά να μη διαψευσθούν
οι βάσιμες προσδοκίες των μελών και φίλων του
Συνδέσμου, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια έγινε
της μόδας η διάψευση, όχι μόνο προσδοκιών αλλά
και υποσχέσεων, δεσμεύσεων και «συμβολαίων»
από οργανώσεις και κινήματα, πολύ υψηλότερα
σε εύρος και σημασία και πολύ μαζικότερα του
Συνδέσμου μας.
Γένοιτο.
Zαφείρης Ταμπακίδης
Πρόεδρος
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Ο Σύνδεσμος προγραμματίζει για το ερχόμενο δίμηνο,
τις εξής εκδηλώσεις - δραστηριότητες:
¾¾ Το Σάββατο 9 Μαρτίου και ώρα 13.00 θα λάβει χώρα η αποκριάτικη έξοδός μας στην ταβέρνα ΔΙΑ
ΤΑΥΤΑ, στο Moναστηράκι, όπου και θα διασκεδάσουμε
μετά ζωντανής μουσικής στους ρυθμούς του καρνάβαλου.
Περισσότερες λεπτομέρειες στην ειδική ανακοίνωση σε
επόμενη σελίδα.
¾¾ Θα ξανασυναντηθούμε την Τετάρτη 20 Μαρτίου το
βραδάκι στο εντευκτήριό μας, όπου και θα λάβει χώρα μία
επιμορφωτική προβολή για την Θεσσαλονίκη και τον
κόσμο, από τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Ζαφείρη Ταμπακίδη. Θα συνοδευτεί δε η όλη εκδήλωση με λίγο κρασί
και εδέσματα.
¾¾ Η επόμενη συνάντηση προβλέπεται για την Τετάρτη 3
Απριλίου, στο εντευκτήριό μας πάλι, με βραδιά – αφιέρωμα στην αλησμόνητη τραγουδίστρια και εκλεκτό μέλος του Συνδέσμου μας, ΝΙΚΗ ΚΑΜΠΑ, η οποία προ
ημερών ξεκίνησε το ουράνιο ταξίδι της στη γειτονιά των
αγγέλων.
¾¾ Τέλος, την Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 12.30,
σχεδιάζεται επίσκεψη–προσκύνημα στο θρυλικό πλοίο
του στόλου μας ΑΒΕΡΩΦ, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στο Τροκαντερό. Μετά την περιήγηση θα
ακολουθήσει γεύμα με νηστήσιμα ή μη σε μεζεδοπωλείο
του παρακείμενου Φλοίσβου, όσοι βεβαίως επιθυμούν να
συμμετάσχουν, δεδομένου ότι ο καιρός προβλέπεται να
είναι καλός.

ZΑΦΕΙΡΗΣ ΤΑΜΠΑΚΙΔΗΣ

Δέκα χρόνια από Ανάπλαση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης
Υπό Βενιαμίν Καρακωστάνογλου
Ένα εμβληματικό έργο του Δήμου Θεσσαλονίκης, η Ανάπλαση της Νέας Παραλίας,
έχει βελτιώσει δραστικά την ποιότητα ζωής
των κατοίκων της πόλης και έχει αποτελέσει
πόλο έλξης επισκεπτών και τουριστών, που
απολαμβάνουν 10 χρόνια ήδη, τον περίπατο,
την αναψυχή, το τζόγκινγκ, την ποδηλασία
και άλλες χρήσεις, δίπλα στην πανέμορφη
παραλία του Θερμαϊκού, με θέα τον επιβλητικό Όλυμπο, αλλά και την αμφιθεατρική εικόνα της πόλης, το λιμάνι, μέχρι το περιμετρικό
Βυζαντινό Τείχος και το περιαστικό δάσος Χίλια Δένδρα.
Έχοντας ήδη ολοκληρώσει την ανάπλαση της παλαιάς Παραλίας και προωθώντας
ταυτόχρονα την ανάπλαση της Πλατείας του
Λευκού Πύργου (2007-2008), η τότε διοίκηση του Δήμου ξεκίνησε το φιλόδοξο έργο του
σχεδιασμού, κατόπιν Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου, που συνολικά θα προσέφερε στην πόλη ένα ενιαίο θαλάσσιο μέτωπο
μήκους 5 χλμ.
Το έργο αναγνωρίστηκε από το Ελληνικό Ιντιτούτο Αρχιτεκτονικής, ως το καλύτερο
έργο της τελευταίας πενταετίας και πήρε το Α’
βραβείο στη κατηγορία του.
Με την ανάπλαση δημιουργήθηκε ένας
συνεχόμενος γραμμικός χώρος. Μια αλληλουχία διαφοροποιημένων χώρων (13 θεματικά πάρκα) με ποικίλα χαρακτηριστικά, που
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα χρήσεων. Χίλιες
κουκουναριές και πολλές άλλες πράσινες πινελιές αλλά και υδάτινα στοιχεία, διανθίζουν
και ολοκληρώνουν το έργο.
Το έργο κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις:

1. Η πρώτη, από το Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης μέχρι τους Ομίλους Θαλασσίων Αθλημάτων, με δύο επιμέρους εργολαβίες
οι Συμβάσεις των οποίων υπεγράφησαν στις
28/6/2006 και στις 20/7/2006. Το αντίστοιχο
τελικό κόστος ήταν 6.148.448 ευρώ για την
πρώτη εργολαβία και 6.872.469 ευρώ για τη
δεύτερη.
Στις 12/10/2008 τελέστηκαν τα εγκαίνια του
πρώτου αυτού μέρους της Ανάπλασης το
οποίο στοίχισε 13.020.917 ευρώ, είχε πέντε θεματικά πάρκα, μήκος περί τα 1.200 μέτρα και
η δαπάνη καλύφθηκε από 80% Κοινοτική και
20% Εθνική Συμμετοχή.
2. Η δεύτερη φάση κάλυπτε τον χώρο
από τους Ομίλους Θαλασσίων Αθλημάτων
μέχρι το Βασιλικό Θέατρο. Η σχετική Σύμβαση υπογράφηκε στις 28/7/2011 και επρόκειτο
για περίπου 2.500 μέτρα μήκους, με οκτώ θεματικούς Κήπους. Στοίχισε 21.350.433 ευρώ,
με Κοινοτική Συμμετοχή 99,73% και Εθνική
Συμμετοχή 0,27%.Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθούν τα εξής σημαντικά:
Α) Τόσο η ιδέα του έργου, όσο και η
Αρχιτεκτονική Μελέτη Κατασκευής του,
αφορούσαν εξ αρχής το σύνολο της Ανάπλασηςκαι για τις δύο φάσεις του, δηλαδή 3.700
μέτρα μήκους θαλάσσιου μετώπου, που, προστιθέμενο στα περίπου 1.300 μέτρα της παλαιάς Παραλίας, ολοκλήρωναν την Ανάπλαση
του συνολικού θαλάσσιου μετώπου των 5
χιλιομέτρων της πόλης.
Β) Η επόμενη διοίκηση του Δήμου
Θεσσαλονίκης ήταν απόλυτα αντίθετη στο
Έργο (όπως και σ’ αυτό του Νέου Δημαρχι-

ακού Μεγάρου), το οποίο χαρακτήριζε «Φαραωνικό» και ως μη αναγκαία πολυτέλεια για
την πόλη! «Την ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενη»όμως, αφού είχαν ήδη ολοκληρωθεί οι
απαραίτητες διαδικασίες και δεσμευθεί κοινοτικές πιστώσεις, προχώρησε στο άνοιγμα των
προσφορών του Διαγωνισμού και 7 μήνες
αργότερα υπέγραψε τη Σύμβαση Κατασκευής
με τον μειοδότη Ανάδοχο, ο οποίος και περάτωσε το έργο σε τρία χρόνια (13/6/2014).
Γενικά, η ανάπλαση του θαλασσίου μετώπου της Θεσσαλονίκης, απετέλεσε ένα μείζον
έργο στην καθημερινότητα της πόλης και βελτίωσε πολύ, αφενός την αισθητική της και αφετέρου την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αποκριάτικη
εκδήλωση
Έστω και λίγο αργά, ο Σύνδεσμος θα γιορτάσει τις απόκριες με σερπαντίνες,
χορό και καλό φαγητό το Σάββατο 9 Μαρτίου και ώρα 13.00΄στην κοσμική ταβέρνα ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ, οδός Αδριανού 37Α, Μοναστηράκι, τηλ. 2103212347 (πολύ
κοντά στον σταθμό).
Η συμμετοχή είναι 25€/άτομο και περιλαμβάνει πλήρες μενού με ποικιλία
κρεατικών και σαλάτα, ορεκτικά, κρασί και αναψυκτικά, επιδόρπιο, αποκριάτικα
τρικ και φυσικά ζωντανή μουσική με ευχάριστο πρόγραμμα.
Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε μαζί και φυσικά να τραγουδήσουμε κάποια
στιγμή όλοι μαζί «Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα» .

Μπρόκολο το θαυματουργό

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι μειώνει τον κίνδυνο
καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού και καρκίνου
To μπρόκολο ανήκει στην κατηγορία των superfoods
και είναι ίσως το πιο φθηνό «φάρμακο» της φύσης.
Είναι ένα λαχανικό πλούσιο σε θρεπτικά συστρατικά
και μία από τις τροφές που έχει ευεργετική επίδραση στον
οργανισμό.
Ολες οι έρευνες που αφορούν την υγεία παρουσιάζουν πολλαπλά επιχειρήματα για να σας πείσουν ότι η
κατανάλωση σε καθημερινή βάση άφθονων λαχανικών
και φρούτων κάνει μόνο καλό και διατηρεί τη γραμμή
σας.
Ειδικά όμως για το μπρόκολο έχουμε πολλά περισσότερα να σας πούμε. Τα οφέλη του είναι ανεκτίμητα.
Νέες μελέτες αποκαλύπτουν ότι το μπρόκολο μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού
επεισοδίου και καρκίνου. Η κατανάλωση μπρόκολου
και κουνουπιδιού έχει συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου, ιδιαίτερα καρκίνου του πνεύμονα και του
παχέος εντέρου.
Αλλο ένα από τα καλά συστατικά του μπρόκολου
είναι οι φυτικές του ίνες. Είναι γνωστό ότι η επαρκής
κατανάλωση φυτικών ινών προάγει την καλή εντερική
λειτουργία και συνδέεται άμεσα με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικό επεισόδιο,
υπέρταση, διαβήτη, παχυσαρκία και καρδιακές παθήσεις.
Σύμφωνα με νέα έρευνα επιστημόνων που δημοσιεύτηκε στο «Journal of the American College of
Cardiology» το μυστικό συστατικό του μπρόκολου ονομάζεται σουλφοραφάνη και μπορεί να ενεργοποιήσει πολύτιμα ένζυμα που προστατεύουν τον εγκέφαλο.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι το μπόκολο, το κουνουπίδι,
το λάχανο και τα λαχανάκια Βρυξελλών όχι μόνο προστατεύουν τον εγκέφαλο, αλλά μετριάζουν τις επιπτώσεις
ενός εγκεφαλικού επεισοδίου.
Τέλος, το μπρόκολο κάνει επίσης καλό στο δέρμα
λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε βιταμίνη C.
Μπορεί να βοηθήσει στην στην μείωση των ρυτίδων και
στην βελτίωση της συνολικής υφής του δέρματος.

Με θλίψη σας ανακοινώνουμε ότι την 26 Φεβ. η αγαπημένη μας Νίκη ΚΑΜΠΑ και
μέλος του Συνδέσμου επί πολλά έτη, η νικήτρια του φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού
Θεσσαλονίκης και πολυβραβευμένη σε διάφορα ξένα φεστιβάλ, ξεκίνησε το τελευταίο
της ταξίδι. Η εξόδιος ακολουθία έλαβε χώρα την επομένη,στο κοιμητήριο της Ν. Σμύρνης, όπου ο Σύνδεσμος εκπροσωπήθηκε από μέλη του Δ.Σ. και κατέθεσε στέφανο μνήμης και τιμής.

Η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί κοίτασμα “Λεβιάθαν”…

Μ

πορεί για τους πολλούς να αποτελεί κάτι εντελώς καινούργιο,
όμως αποτελεί κοινό μυστικό στους
κόλπους των ειδικών, ότι η Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα ο Θερμαϊκός κόλπος, μπορεί να αναδειχθεί
στον ενεργειακό τροφοδότη ολόκληρης της Βαλκανικής χερσονήσου για
πολύ μεγάλο διάστημα, όπως μαρτυρούν εξειδικευμένες έρευνες στη
γεωλογική μορφολογία του εν λόγω
θαλάσσιου χώρου.
Γράφει ο καθηγητής Αντώνης
Φώσκολος*
Ο Θερμαϊκός φιλοξενεί κοίτασμα αβιογενούς φυσικού αερίου το
οποίο προέρχεται από ηφαιστειακές
εκρήξεις και αποτελεί ένα μείγμα μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα.
Και δεν είναι μόνο ο Θερμαϊκός που
φιλοξενεί τη μικρή «λεκάνη», υπάρχει μια μεγάλη κι άλλη μια μικρή, με
το κοίτασμα να εκτείνεται πιο μακριά
και από τα πόδια της Χαλκιδικής…
Παρεμφερές κοίτασμα υπάρχει στην ηφαιστειογενή λίμνη Kivu
της κεντρικής Αφρικής, μεταξύ της
Ρουάντας και της Δημοκρατίας του
Κονγκό! Πρόκειται για μια λίμνη, η
οποία, όπως και ο Θερμαϊκός, περιέχει μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα.
Το μεθάνιο (φυσικό αέριο) που
εκλύεται μπορεί να αξιοποιηθεί μετά
από τον διαχωρισμό του από το διοξείδιο του άνθρακα, με βάση μια μέθοδο που αναπτύχθηκε στο διάσημο
αμερικανικό τεχνολογικό πανεπιστήμιο MIT (MassachusettsInstituteo
fTechnology) στη Μασαχουσέτη των
ΗΠΑ.
Με βάση αυτή τη μέθοδο, τόσο
η Ρουάντα όσο και η Δημοκρατία
του Κονγκό διατηρούν δύο σταθμούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

έκαστος ισχύος 1000 MW (μεγαβάτ),
ο ένας στις όχθες της λίμνης που ανήκουν στη μια χώρα και ο άλλος στις
όχθες της άλλης χώρας. Οι δυο χώρες
ασφαλώς έχουν μοιράσει τη λίμνη με
βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
Θα πρέπει να υπενθυμιστεί
εδώ, ότι το 2014 η ελληνική εταιρία
Energean και η ισραηλινή Ratio,
έδωσαν προσφορές στην τότε κυβέρνηση με στόχο την εκμετάλλευση του κοιτάσματος. Πληροφορίες
αναφέρουν ότι η πεποίθηση που έχει
διαμορφωθεί στις δυο αυτές εταιρίες,
είναι ότι το κοίτασμα έχει το μέγεθος
τουλάχιστον του Λεβιάθαν στην ισραηλινή Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη (ΑΟΖ)!
Με απλά λόγια, όποιος επιθυμεί
την πρόοδο αυτού του τόπου, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να ρωτήσει
τον πολιτικό κόσμο της χώρας, είναι
να εξηγήσει για ποιον λόγο δεν έδωσε τελικά την άδεια που ζητούσαν οι
εταιρίες αυτές. Υπήρχε μήπως εναλλακτικός προτιμητέος επενδυτής»,
σαν κι αυτούς που επιλέγονται με
«πολιτικά» κριτήρια;
Διότι εάν δεν υπάρχει πειστική

εξήγηση, τότε απλώς καθυστερήσαμε
άλλα τρία χρόνια, σε ένα ακόμα επενδυτικό πρόγραμμα που θα μπορούσε
να γεμίσει αισιοδοξία τη Βόρεια Ελλάδα τουλάχιστον και να δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασία. Κι
εάν πιστέψει κανείς τις υπάρχουσες
πληροφορίες, η πρώτη γεώτρηση έγινε στην ευρύτερη περιοχή το 1989.
Κι όλα αυτά, χωρίς να αναφερθεί
κανείς στα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά οφέλη για τον Ελληνισμό,
που θα επανέκαμπτε σε μια περιοχή
από την οποία οδηγήθηκε σε βίαιη
αναδίπλωση λόγω της κρίσης, με συγκεκριμένες χώρες να σπεύδουν να
καλύψουν ένα κενό στη δημιουργία
του οποίου βοήθησαν καθοριστικά,
ασχέτως αν υπάρχουν και σημαντικές ελλαδικές ευθύνες επί τούτου.
Πιό αισιόδοξοι για το εν λόγω κοίτασμα είναι και οι διακεκριμένοι καθηγητές, Ζελιλίδης και Παπαθεοδώρου,
που έχουν εντοπίσει αβιογενές φυσικό αέριο σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, όπου υπάρχουν υπερβασικά
πετρώματα / οφιόλιθοι. Μήπως τελικά η Ελλάδα αν είχε κινηθεί εγκαίρως δεν θα χρειαζόταν ούτε ρωσικό
ούτε αμερικανικό φυσικό αέριο;

Πόσο πέφτουν τα αεροπλάνα στις αναταράξεις
και που συμβαίνουν συχνότερα

Ο

ι αναταράξεις είναι η πιο συνηθισμένη αιτία τραυματισμού των επιβατών αεροσκαφών και αναστατώνει ακόμη και όσους πετούν πολύ συχνά. είναι όμως
κάτι που πρέπει να φοβάσαι;
Ο πιλότος της BritishAirways, ΣτιβΟλράιτ, και ο
Πάτρικ Σμιθ, αμερικανός πιλότος και συγγραφέας του
CockpitConfidential, ένα βιβλίο για τα αεροπορικά ταξίδια, εξηγούν.
Τι προκαλεί αναταράξεις;
Πολλά διαφορετικά πράγματα μπορεί να προκαλέσουν αναταράξεις, αλλά καθένα από αυτά είναι γνωστό
και κατανοητό από τους πιλότους. Κάθε μέρα που πετάω,
περιμένω μικρές αναταράξεις, όπως θα περίμενα τις λακκούβες και τις ανωμαλίες στο δρόμο που οδηγώ. Οι αναταράξεις είναι άβολες αλλά όχι επικίνδυνες. Είναι μέρος
της πτήσης, και δεν πρέπει να φοβόμαστε.
Οι διάφορες φάσεις του καιρού προκαλούν διαφορετικούς τύπους αναταράξεων. Το CAT είναι μια σύντμηση
για το ClearAirTurbulence - η πιο κοινή μορφή αναταράξεων που πιθανόν να αντιμετωπίσετε.
Ο αέρας τείνει να ρέει ως οριζόντιο ρεύμα που ονομάζεται jetstream. Ένα jetstream μπορεί μερικές φορές
έχει χιλιάδες μίλια μήκος αλλά συνήθως είναι μόνο λίγα
μίλια και βαθύ. Ανάλογα με την κατεύθυνση του ταξιδιού, οι επιμελητές πτήσεων αποφεύγουν είτε να χρησιμοποιήσουν σε μετωπική πορεία το jetstream για να
μειώσουν το κόστος των καυσίμων, καθώς η ένταση του
μπορεί να φτάσει στα 250 μίλια/ώρα. Ακριβώς όπως ένας
ποταμός που ρέει με ταχύτητα βρίσκει αντίσταση στην
όχθη του, έτσι και τα άκρα του jetstream αλληλεπιδρούν
Χορηγοί
με τον βραδύτερα κινούμενο αέρα. Τότε μπορεί να υπάρξει κάποια ανάμιξη του αέρα που προκαλεί αναταράξεις.
Οποιοσδήποτε αεροδρόμιο είναι στο έλεος ισχυρών ανέμων ανά πάσα στιγμή. Το ίδιο ισχύει και για το
jetstream σε οποιαδήποτε διαδρομή, αν και υπάρχουν
γενικά περισσότερες πιθανότητες αναταράξεων όσων διασχίζουν
τη Ζώνη Διατροπικής Σύγκλισης (ITCZ) κατά
Χορηγός
Επικοινωνίας:
την πτήση προς Νότο σε ολόκληρη την Αφρική, για παράδειγμα.
Η πτήση μέσα από σύννεφα πάντα μπορεί να επιφέρει αναταράξεις, όπως και πάνω από οροσειρές όπου
βρίσκονται συχνά τα όρια ενός jetstream. Οι αναταράξεις

όμως είναι ιδιαίτερα απρόβλεπτες.
Σε ποιο μέρος του αεροσκάφους είναι λιγότερο αισθητές οι αναταράξεις;
Χωρίς να υπάρχει μεγάλη διαφορά, στο σημείο που
βρίσκεται κοντά στα φτερά όπου είναι και το κέντρο βάρους του αεροσκάφους, οι αναταράξεις είναι λιγότερο
έντονες.
Αντίστροφα στα άκρα του, και ιδιαίτερα κοντά στην
ουρά, είναι πιο έντονες.
Πόσο πέφτει το αεροπλάνο στις αναταράξεις;
Καταρχάς δεν πέφτει μόνο,αλλά μπορεί να ανέβει όταν το
χτυπήσει ένα ανoδικό ρεύμα αέρα. Σε μικρές ήπιες αναταράξεις ανεβαίνει ή κατεβαίνει γύρω στο ένα μέτρο, σε
μέτριες γύρω στα δέκα και στις δυνατές ως και 40 μέτρα.
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ΕΓΚΛΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΌΡΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

1. Η απόλυση, η εκδίκηση και ο φόνος στην Τσιμισκή

3. Τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη έναν αιώνα πριν

Οκτώβριος 1938. Το ημερολόγιο έχει καρφωθεί στον αριθμό 21. Ο καπνέμπορος Νικόλαος Μοσκώφ εξέρχεται από την
οικία του. Στιγμές αργότερα πυροβολείται από κοντά. Δράστης ο
Αναστάσιος Ανταβαλόγλου, καπνεργάτης που απολύθηκε από τις
επιχειρήσεις του και θέλησε να τον εκδικηθεί, στήνοντάς του καρτέρι και πυροβολώντας κατ’ επανάληψη! Ο Μοσκώφ προσπαθεί
να ξεφύγει, κινείται τραυματισμένος προς την Τσιμισκή και λίγο
αργότερα πέφτει νεκρός από ακατάσχετη αιμορραγία στο κέντρο
της πόλης.

Απρίλιος 1903 και η Θεσσαλονίκη σείεται από συνεχείς
εκρήξεις που αποδίδονται σε οργανωμένο τρομοκρατικό χτύπημα, με αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς. Δράστες οι Γεμιτζήδες ή
‘Βαρκάρηδες’ (γεμί = βάρκα, λέμβος), μια δεκαμελής ομάδα με
μέλη της απόφοιτους του Βουλγαρικού Γυμνασίου Αρρένων της
Θεσσαλονίκης. Η ατζέντα τους περιλάμβανε πολλά και μεγαλεπήβολα σχέδια, όπως τη δολοφονία του σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη και την προσπάθεια αφύπνισης της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης με στόχο την αυτονόμηση της Μακεδονίας και της
Ανατολικής Θράκης από την Τουρκική διοίκηση και την προσάρτησή τους στη Βουλγαρία.
Έπειτα από αρκετές αποτυχίες και απώλειες μελών από
εφόδους της Οθωμανικής αστυνομίας στην Κωνσταντινούπολη
και αλλού, η εξτρεμιστική ομάδα αποφασίζει να επικεντρωθεί
στη Θεσσαλονίκη και τους στόχους της. Τα χτυπήματα περιλαμβάνουν το εργοστάσιο φωταερίου, το γαλλικό επιβατηγό πλοίο
‘Γκουανταλκιβίρ’ που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Κωνσταντινούπολη - Θεσσαλονίκη και την Οθωμανική Τράπεζα στην
σημερινή οδό Φράγκων 15. Η έκρηξη στον τελευταίο στόχο είναι σφοδρή, καθώς το χτύπημα προέρχεται από μεγάλη ποσότητα
δυναμίτη που τοποθετήθηκε σε υπόγεια σήραγγα κάτω από την
τράπεζα και τη Γερμανική Λέσχη που στεγαζόταν δίπλα της.

2. ‘Μαχαιριά στο στήθος’ του Μακεδονικού Αγώνα

(έργο του Γεωργίου Ανεμογιάννη - Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα)

Φεβρουάριος 1908. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται υπό την κατοχή των Τούρκων. Το σκηνικό στην πόλη είναι από μόνο του
έκρυθμο. 22 Φεβρουαρίου. Μεσάνυχτα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο γενειοφόρος διερμηνέας Α’ Θεόδωρος Ασκητής
δολοφονείται σε κοντινή απόσταση από το κτήριο του Ελληνικού Προξενείου (Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα). Μαχαιριά
στο στήθος. Ο δράσης παραμένει άγνωστος. Μέχρι και σήμερα.
Εξαιτίας του προχωρημένου της ώρας που πραγματοποιήθηκε,
αποτελεί μία από τις περιπτώσεις δολοφονιών με τα λιγότερα καταγεγραμμένα στοιχεία.
Οι ψίθυροι απλώνονται στα στενά της πόλης. Ο Ασκητής,
άλλωστε, ήταν ένας από τους σημαντικότερους οργανωτές και
συντονιστές του Μακεδονικού Αγώνα, με την πατριωτική του κινητικότητα να μπαίνει στο στόχαστρο των Βουλγάρων, οι οποίοι
θεωρούνται και οι πιθανότεροι εντολοδότες της εκτέλεσής του.

Οι Γεμιτζήδες, άλλωστε, νοίκιαζαν καταστήματα απέναντι από
την τράπεζα (κουρείο και εν συνεχεία μπακάλικο) τα οποία χρησιμοποιούσαν ως βιτρίνα, καθώς, στην πραγματικότητα, έσκαβαν
από τα καταστήματα τους την υπόγεια στοά που έφτανε κάτω από
τον στόχο τους. Το χώμα της ανασκαφής, μάλιστα, απομακρυνόταν από ‘πελάτες’ των καταστημάτων, μέσα σε τσάντες!

Απίστευτες φωτογραφίες της παλιάς
Θεσσαλονίκης από το 1860
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