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KARFITSOMATA

Είναι γνωστή η συμπάθεια που τρέφει ο 
καρδιολόγος και πολιτευτής κ. Διαμαντής 
Γκολιδάκης για τους Αρμένιους, η οποία έχει 
άλλωστε εκφραστεί στην αρθρογραφία και 
στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις του. 

Ο Δ.Γκολιδάκης επισκέφτηκε τα ανακαινισμένα 
γραφεία της κοινότητας στην καρδιά 
του κέντρου της πολης και συνάντησε 
αντιπροσωπεία του ΔΣ με επικεφαλής τον 
πρόεδρο κο Αμπραχαμιάν με τον οποίο 
συζήτησαν για ώρα,για τις σχέσεις Ελλάδας 
-Αρμενίας, για τις πολεμικές συγκρούσεις στο 
μαρτυρικό Αρτσάχ και για τα ειδικά ζητήματα 
της κοινότητας.

Σε ανάρτησή του έκανε γνωστό ότι θα είναι 
δίπλα τους.

Καλάθια με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης 
συγκέντρωσε ο επιχειρηματίας και συντονιστής 
γραμματείας παραγωγικών τομέων της Νέας 
Δημοκρατίας Μάριος Δράμαλης και πρόεδρος 
των «ΚΙΟΝΩΝ» Γιάννης Βασιλειάδης την 
περασμένη Τετάρτη τα οποία παραδόθηκαν 
στους άστεγους της Θεσσαλονίκης. «Σε μια 
βραδιά φιλανθρωπίας και αλληλοβοήθειας 
για τους άστεγους συνανθρώπους μας στην 
Θεσσαλονίκη» έγραψε χαρακτηριστικά στην 
ανάρτησή του ο Μάριος Δράμαλης ενώ στην 
εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων  η 
αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ιωάννα 
Κοσμοπούλου και ο αντιδήμαρχος ψηφιακής  
διακυβέρνησης Μιχάλης Κούπκας. 

Σκύλους, Διασώστες και όλους τους 
ανθρώπους που κυνηγούν το έγκλημα θα 
βραβεύσουν σε εκδήλωση που θα γίνει 
την προσεχή Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 
οι συντελεστές του τομέα Πολιτικής 
Προστασίας νομών Χαλκιδικής και 
Θεσσαλονίκης Νίκος Τσερκεζίδης και 
Μίλτος Μπενάκης. Στο πρόσωπό τους θα 
τιμηθούν εκπρόσωποι επίλεκτων τμημάτων 
από την αστυνομία, την ΕΜΑΚ Πυροσβετική, 
Τελωνείο, Λιμενικό και Στρατό ξηράς. 

Δυναμικά προχωρά ο Δημήτρης Ασλανίδης 
τον αγώνα για τη διεκδίκηση του δήμου 
Παύλου Μελά. Ο υποψήφιος δήμαρχος 
έχει καταφέρει να ενώσει ανθρώπους από 
διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και έχει 
στο πλευρό του δυνατούς παράγοντες 
του τόπου. Με κάποιους από αυτούς, 
προερχόμενους από την Ευκαρπία, όπου 
διαφαίνεται πως σχηματίζει ισχυρό 
ψηφοδέλτιο, συναντήθηκε και αντάλλαξε 
απόψεις και ιδέες για την επόμενη μέρα του 
δήμου Παύλου Μελά. Κάτι ανάλογο θα κάνει 
με τους υποψηφίους και από τις υπόλοιπες 
περιοχές του δήμου το αμέσως επόμενο 
διάστημα. 

Τα δημοπρατημένα έργα του 2023 δημοσιποιεί 
ο ειδικός σύμβουλος τεχνικός έργων του Δ. 
θεσσαλονίκης Δημήτρης Μήτρου σε ανάρτησή 
του στο fb. Συγκεκριμένα:
1. Βγαίνει στον αέρα ο διαγωνισμός για τις 
μελέτες για το ντεκ της παλιάς παραλίας
2. Υπογράφεται -εντός της τρέχουσας 
εβδομάδας- η σύμβαση για τις μελέτες 
που αφορούν την ανάπλαση του άξονα της 
Αριστοτέλους
3. Δημοπρατείται το έργο ανάπλασης των 
πρώην στάβλων της Παπάφη, ώστε η Τούμπα να 
αποκτήσει ένα σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα 
που θα καλύπτει πολλές κοινωνικές ανάγκες και 
θα βελτιώσει αισθητικά αλλά και λειτουργικά 
το αστικό περιβάλλον με ένα κτίριο κόσμημα 
και με υπόγειο χώρο στάθμευσης
4. Δημοπρατείται η μελέτη για τη δημιουργία 
ενός μητροπολιτικού πάρκου στην Ψελλού, με 
ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και 
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων
5. Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για το έργο 
της αστικής αναζωογόνησης 10 εμπορικών 
δρόμων, το οποίο προχωρά με χρηματοδότηση 
30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
6. Υπογράφεται η σύμβαση για την 
ολοκληρωμένη ανάπλαση της περιοχής του 
Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, ενός έργου 
με προϋπολογισμό 1,9 εκατ. ευρώ που 
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
7. Συνεχίζεται το πρόγραμμα αναπλάσεων στις 
γειτονιές. Στις επεμβάσεις που βρίσκονται 
ήδη σε εξέλιξη σε πυκνοδομημένες περιοχές 
του Δήμου Θεσσαλονίκης έκτασης 1000 στρ., 
θα προστεθούν κι άλλες στην άνω Τούμπα στη 
β κοινότητα και την γ κοινότητα.
8. Αναμένεται -μέσα στον Φεβρουάριο- η 
προέγκριση για το Μουσείο Ολοκαυτώματος, 
ενώ παράλληλα σχεδιάζεται ένα μητροπολιτικό 
πάρκο 100 στρεμμάτων στην περιοχή πλησίον 
του Μουσείου.
9. Δημοπρατούνται έργα οδικής ασφάλειας 
και αναβάθμισης του οδικού δικτύου με 
χρηματοδότηση 4 εκ. ευρώ την οποία 
εξασφάλισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης από το 
Ταμείο Ανάκαμψης.
Τα έργα αφορούν ολοκληρωμένες δράσεις 
για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε 
κεντρικούς δρόμους της πόλης καθώς και 
σε δρόμους γύρω από σχολεία και γύρω 
από τα πανεπιστήμια. Ειδικότερα, 48 κόμβοι 
και οδικά τμήματα που δέχονται υψηλούς 
φόρτους πρόκειται να αλλάξουν εικόνα, 
ενώ παράλληλα θα εγκατασταθούν δεκάδες 
έξυπνες διαβάσεις.
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