
Ο ρόλος µου είναι θεσµικός, είµαι ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης και  

κατ’ επανάληψη έχω δηλώσει ότι δεν ασχολούµαι µε τις προεκλογικές 

εκστρατείες των υποψηφίων ∆ηµάρχων, αλλά ότι συγχρόνως πάντα θα 

δίδω απαντήσεις σε οποιονδήποτε διανοηθεί να προσβάλει εµένα 

προσωπικά ή να µειώσει το έργο της διοίκησης του ∆.Θ., το έργο της 

Παράταξης της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ». 

 

Προχθές λοιπόν ο υποψήφιος κ. Μπουτάρης, σε µία έκρηξη 

πρωτοφανούς αλαζονείας και ενσυνείδητης διαστρέβλωσης της 

πραγµατικότητας,  έκανε δύο ακόµη  σφάλµατα. 

 

Πρώτον µίλησε υποτιµητικά για «κλώνους του 

Παπαγεωργόπουλου» και δεύτερον µίλησε για «άδεια ταµεία του ∆.Θ.». 

Όσον αφορά το πρώτο: 
 

Έχει το ανάστηµα αλήθεια ο κ. Μπουτάρης να προσβάλει ουσιαστικά 

τους ίδιους τους Θεσσαλονικείς που τίµησαν τον σηµερινό ∆ήµαρχο 

ένδεκα εν συνεχεία φορές µε την εµπιστοσύνη τους, που τον ανέδειξαν 

τρείς εν συνεχεία φορές ∆ήµαρχό τους, κάτι που γίνεται για πρώτη 

φορά στην πόλη µας, που του έδωσαν το µεγαλύτερο ποσοστό όλων 

των εποχών την πρώτη Κυριακή ( 54,5 %) και που απολαµβάνουν 

καθηµερινά τα έργα του ιδίου και των συνεργατών του µε κορυφαία την 

Παραλία, το νέο ∆ηµαρχείο και την Αλάνα της Τούµπας; 

Όταν µάλιστα ο επιτιθέµενος κ. Μπουτάρης δεν έχει να επιδείξει  

παρά µόνον συνεχείς ανεπιτυχείς προσπάθειες εκλογής του στη θέση 

του ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης, συνεχείς αποδοκιµασίες από τους 

συµπολίτες µας, µηδενικό έργο για την πόλη και πολλά- πολλά λόγια τα 

οποία µερικές φορές τα παίρνει και ενυπογράφως πίσω! 

 

Είναι αλήθεια πρωτοφανές, να προσβάλλει έναν πολιτικό του 

αντίπαλο που παραµένει σταθερός στις απόψεις του, αυτός ο οποίος την 

τελευταία δεκαετία έχει εξελιχθεί  κυριολεκτικά σε «πολιτικό 

ανεµόµυλο»! 
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∆ιότι όλοι οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν ότι ο κ. Μπουτάρης τη µία 

φορά πολιτεύεται  µε το ΚΚΕ, την άλλη υποστηρίζει τον Συνασπισµό, 

την άλλη βρίσκεται στο ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, την άλλη 

εµφανίζεται ως συνιδρυτής της «∆ΡΑΣΗΣ» µαζί µε τους 

νεοφιλελεύθερους Μάνο και Κοντογιαννόπουλο, σήµερα είναι 

υποψήφιος µε την υποστήριξη της «Τρόικας» και του ∆.Ν.Τ., µέγας 

υποστηρικτής του «Μνηµονίου». 

Όσον αφορά το θέµα των δήθεν «άδειων Ταµείων του ∆.Θ.», θα 

πρέπει ο κ. Μπουτάρης να γνωρίζει ότι σήµερα ο ∆.Θ. παρόλη την στάση 

της Κυβέρνησης που του έχει µειώσει κατά 40% τα έσοδα εν σχέσει µε 

τον προηγούµενο χρόνο καταστρατηγώντας το Σύνταγµα και τους 

Νόµους και υπεξαιρώντας για άλλη µία φορά χρήµατα των 

Θεσσαλονικέων, ο ∆ήµος λοιπόν Θεσσαλονίκης δεν χρωστά κανέναν 

εργαζόµενο, δεν χρωστά κανένα Ασφαλιστικό Ταµείο (ΙΚΑ κ.λ.π.), έχει 

σε εξέλιξη δεκάδες έργα σε όλα τα ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου µας, είναι 

συνεπέστατος απέναντι στους προµηθευτές του, κατέβαλε εξ ιδίων 6,5 

εκατ. ευρώ για να θέσει στη διάθεση των Θεσσαλονικέων το Νέο 

∆ηµαρχείο ενώ ήταν υποχρέωση της Κυβέρνησης ενταγµένη µάλιστα 

στο Π.∆.Ε., µε Νόµο ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης έχει λαµβάνειν από την 

Κυβέρνηση 33,5 εκ. ευρώ από «υπεξαιρεθέντα» των ετών 1999-2004,  

και συγχρόνως ο ∆.Θ. έχει σήµερα στο Ταµείο του 10 εκ. ευρώ τα οποία 

µπορεί να έρθει οποιαδήποτε ηµέρα ο κ. Μπουτάρης στο ∆.Θ. να τα δει! 

 

Αυτός είναι ο ∆.Θ.! 

 

Ο ∆ήµος των έργων, της αποτελεσµατικότητας, της διαφάνειας, 

της ανθρωπιάς, ένας ∆ήµος πραγµατικά κοντά στον Πολίτη. 

 

Ας µην προκαλεί λοιπόν, ο κ. Μπουτάρης διότι θα παίρνει πάντα τις 

δέουσες απαντήσεις.________________ 


