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Η ομιλία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Β.Παπαγεωργόπουλου 
Κυρίες  και κύριοι, 

Όταν  πριν 10 χρόνια ο Λαός της Θεσσαλονίκης μας εμπιστεύθηκε το τιμόνι της Πόλης  μας, 

καθίσαμε και εκπονήσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ΕΡΓΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ και 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ.  

-  Η ευθύνη μας  μεγάλη.  

- Και όμως, κάτω από την συνεχή προσπάθειά μας, κάτω από την αγωνία μας για ένα καλύτερο 

αύριο, κάτω από ένα καθημερινό και σκληρό συγχρόνως αγώνα, κάτω από την αλληλεγγύη των 

στελεχών της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ», κάτω από την εργατικότητα και αφοσίωση και αυταπάρνηση 

των 4.500 εργαζομένων του Δ.Θ., τους οποίους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, το όνειρο 

έγινε πραγματικότητα.  

Η Θεσσαλονίκη μας  αλλάζει τα τελευταία 10 χρόνια.  

Αλλάζει καθημερινά.  

Με  τρόπο συστηματικό.  

Με  έργα και παρεμβάσεις  σε όλα τα μήκη και  πλάτη του Δ.Θ., σε όλα τα Διαμερίσματα του 

Δήμου μας.  

- Και όλα αυτά, όπως  γνωρίζετε, κάτω  από αντίξοες συνθήκες.  

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Πατρίδα μας, δεν βρίσκεται δυστυχώς στο επίπεδο που της αξίζει.  

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, βρίσκεται μακριά από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε όλους δυστυχώς τους τομείς.  

Τα  παραδείγματα πολλά….πχ.  

Η Κεντρική Διοίκηση επί  σειρά ετών υπεξαιρούσε  θεσμοθετημένους  πόρους της Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.  

Τελικά  η προηγούμενη Κυβέρνηση συμφώνησε να μας επιστρέψει ένα μέρος, και ήδη 

εισπράξαμε την πρώτη δόση.  

Είμαστε όμως ακόμη πολύ μακριά από την συνταγματική επιταγή που λέει, ότι όταν 

μεταφέρουμε μια αρμοδιότητα στην Τ.Α., συγχρόνως μεταφέρουμε και  αντίστοιχους πόρους.  

Έχουμε  δηλαδή δρόμο πολύ στον τόσο κρίσιμο  αυτόν τομέα.  

-  Προ 2 εβδομάδων  είχαμε άλλο ένα  παράδειγμα υφαρπαγής  θεσμοθετημένων πόρων  

της Τ.Α. από  την Κυβέρνηση.  

Προ έτους, ίσως θυμάστε, ότι συμφωνήσαμε με την τότε Κυβέρνηση για να καλύψουμε μέρος 

των υποχρεώσεων της Κεντρικής Εξουσίας προς την Τ.Α., να  αυξηθεί το ποσοστό που 

εισπράττει η Τ.Α. από τα Τέλη Αυτοκινήτων, να ανέλθει δηλαδή από 50% σε 90%.  

Φέτος το 2009 τα έσοδα από  τα τέλη Αυτοκινήτων  ανήλθαν στο 1,5 εκ. €, δυστυχώς όμως η  

Κυβέρνηση έβαλε στον Τακτικό Προϋπολογισμό μόνο 920 εκ. €!…  

Μας γύρισε δηλαδή πίσω!…  

Με  μία μόνο κίνηση μας, αφαίρεσε 580 εκ. €!  

Αυτή  δυστυχώς είναι η  κατάσταση!.  

(Αυτή είναι η αξιοπιστία των Κυβερνώντων).  

- Αλλά και το  άλλο:  
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Συμφωνήσαμε με το Υπ.Απασχόλησης, στην παρακράτηση 80 εκ. € από θεσμοθετημένους 

πόρους της Τ.Α., για να συγχρηματοδοτήσουμε με τον ΟΑΕΔ 20.000 νέες θέσεις εργασίας.  

Άλλαξε η Κυβέρνηση, κατάργησε το πρόγραμμα, κατάργησε τις 20.000 νέες θέσεις εργασίας, 

ΑΛΛΑ δεν μας επέστρεψε τα 80 εκ. €!…  

Πλήρης  δηλαδή η αναξιοπιστία της Κεντρικής  Εξουσίας.  

- Και ένα τελευταίο  παράδειγμα:  

21 ολόκληρα χρόνια  λειτουργούμε την  TV 100 – FM 100.  

Οι  Επίτροποι του  Ελεγκτικού Συνεδρίου ενέκριναν επί 21 συνεχή χρόνια τα σχετικά εντάλματα 

για την επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος του Δ.Θ., που πλέον 

των άλλων έχει και επίσημη άδεια λειτουργίας.  

Περιέργως πριν 1 μήνα, λίγο μετά την Κυβερνητική  μεταβολή – η Επίτροπος  ανακάλυψε ότι  

κακώς επί 21 χρόνια οι Επίτροποι –  και η ίδια – υπέγραφαν την επιχορήγηση της ΔΕΠΘΕ.  

Επέστρεψε το ένταλμα αθεώρητο!.  

Και οι εργαζόμενοι στην TV 100 – FM 100 έμειναν απλήρωτοι!.  

Προσφύγαμε  στην Ολομέλεια του  Ελεγκτικού Συνεδρίου  και δικαιωθήκαμε την προηγούμενη  

Τρίτη πανηγυρικά!  

Και πληρώθηκαν αμέσως οι συνεργάτες μας!…  

Αλλά  έπρεπε να προσφύγουμε στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να δικαιωθούμε;  

Έπρεπε  να μείνουν απλήρωτοι  οι εργαζόμενοι στην ΔΕΠΘΕ, επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν 

αντιπολίτευση στην Διοίκηση;  

Αλλά  υπάρχει  και το χειρότερο!  

Απεργάζονται  ορισμένοι, το κλείσιμο και της TV 100 και του FM 100!…  

Θέλουν  να απαγορεύσουν στους  Δήμους να έχουν ραδιοτηλεοπτικά  μέσα και να έχουν  μόνο οι 

Αυτοδιοικητικές  Περιφέρειες, που προβλέπει Ν/Σ που θα ψηφισθεί μέχρι το Μάρτιο όπως 

δήλωσε ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών!…  

Και δυστυχώς, αυτή είναι η θέση και της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στον Δ.Θ..  

Το  λέει στο πρόγραμμά  της η Αρχηγός  της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης:  

«Προτείνει την μετεξέλιξη της TV 100 σε περιφερειακό κανάλι με τη συμμετοχή των 

αυτοδιοικήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, συλλόγων και Μ.Κ.Ο, την μετατροπή της Δημοτικής 

Εταιρείας Πληροφόρησης, Θεάματος & Επικοινωνίας σε Εταιρεία Κοινωνικής βάσης».  

Το  λέει ξεκάθαρα!  

Το  έγραψαν και οι εφημερίδες:  

Οι  προτάσεις της δημοτικής παράταξης «Θεσσαλονίκη Πρωταγωνίστρια» περιλαμβάνουν:  

Α. «την μετατροπή των Δημοτικών μέσων Ενημέρωσης από Θεσσαλονικοκεντρικά σε 

περιφερειακά».  

Αλλά, το κλείσιμο των Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών, είναι χτύπημα στην ίδια την 

Δημοκρατία!..  

Είναι χτύπημα στην ίδια την Πληροφόρηση!…  

Είναι χτύπημα στον Πλουραλισμό!..  

Είναι χτύπημα στην Τ.Α.!…  

Έχουμε  μείωση αρμοδιοτήτων της Τ.Α.!  
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Και βεβαίως, έχουμε και  μείωση θέσεων εργασίας δημοσιογράφων και άλλων εργαζομένων.  

Σήμερα  – για παράδειγμα – 1.032 Δήμοι έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν 

ραδιοτηλεοπτικά μέσα.  

Αύριο, αν υλοποιηθούν οι συγκεκριμένες εξαγγελίες θα έχουμε ΜΟΝΟ 12-14, ραδιοτηλεοπτικά 

μέσα στην Αυτοδιοίκηση, όσες δηλαδή και οι Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες!  

Αυτή  είναι η κατάσταση.  

Αυτός είναι ο σχεδιασμός!  

 

 

 

Κυρίες  και κύριοι,  

Θα  δώσουμε μεγάλη μάχη για να διατηρήσουμε την καρδιά μας, την  ψυχή μας και την  φωνή 

μας, δηλαδή το FM 100 και την TV 100 και στην μάχη αυτή θέλω και την δική σας 

συμπαράσταση.  

Αυτό  που δεν κατόρθωσε πριν 20 χρόνια ο Αρκουδέας όταν μας κυνηγούσε στο Σέϊχ – Σου, δεν 

θα το κατορθώσει κανείς σήμερα, 20 χρόνια μετά!..  

____________________________________  

- Αλλάζει λοιπόν  η Θεσσαλονίκη  μας!  

Από την Παράταξη της  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ.  

Από την σημερινή Διοίκηση.  

Έχουμε  το βλέμμα στραμμένο  στο μέλλον και  αυτό το αποδεικνύουμε  καθημερινά, με 

συγκεκριμένες  πράξεις, με συγκεκριμένες  δράσεις, με συγκεκριμένα έργα.  

- ΑΛΛΑΖΕΙ η ΕΙΚΟΝΑ  ΤΗΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Αλλάζει με Σχέδιο  

Αλλάζει το Πρόγραμμα  

Αλλάζει βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού μας, που φθάνει μέχρι και το 2015.  

Αλλάζει βάσει του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος, που φθάνει μέχρι και το τέλος του 2010.  

Υποσχεθήκαμε  μια πόλη όμορφη, ανθρώπινη, λειτουργική, με αξιοποίηση της  παραλίας, με όσο  

γίνεται περισσότερο πράσινο, χωρίς εικόνες μιζέριας και εγκατάλειψης.  

Και αυτό κάνουμε καθημερινά.  

Για παράδειγμα:  

Εκεί  που μέχρι χθες υπήρχε εγκατάλειψη, βρωμιά και ασχήμια, σήμερα έχουμε πράσινο, έχουμε 

συντριβάνια, έχουμε χώρους πολιτισμού και αθλητισμού, χώρους όπου μπορεί να ξαποστάσει η 

Τρίτη ηλικία.  

Εκεί  που υπήρχε εγκατάλειψη, σήμερα υπάρχει το καθημερινό ενδιαφέρον του Δ.Θ.  

Τα  παραδείγματα πολλά, σε όλο τον Δήμο Θεσσαλονίκης  

Προσέξτε  και φέρτε στο  μυαλό σας: 

1. Ψελλού – Κηφισίας – Αλάνα…Υπέροχο πάρκο + Συντριβάνι 

2. Παπαναστασίου  – Βούλγαρη – Αλάνα   Πάρκο + Σιντριβάνι 

3. Αλάνα Τούμπας   Πράσινο – Κέντρο Πολιτισμού – Κολυμβητήριο – Πεζογέφυρα – Χώροι 

αναψυχής – Μιχ.Κατζουράκης 
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4. Μηχανουργείο – Δόξα Παπάφη   Πράσινο 

5. Ασφαλτικά  Πράσινο + Παιδική Χαρά 

6. Πλ.Καούδη  Πάρκο + Παιδική Χαρά 

7. Κατσιμίδου – Νησίδα   Ο Δρόμος με τα  κυπαρίσσια  

8. Ν.Παραλία   5 εκπληκτικά θεματικά πάρκα,    εκεί που υπήρχε η υποβάθμιση.  

Άλλα 8 δημοπρατούνται…  

9. Λ.Πύργος-Αντλιοστάσιο, Κλειστά WC,  4 περίπτερα   Πλήρης ανάπλαση –Πολύ πράσινο – 

10δες νέα δέντρα – εξαφάνιση  των περιπτέρων. 

10. Πλατεία Αρχαίας Αγοράς… Μια υπέροχη Πλατεία με πολύ πράσινο, πολλά νέα δέντρα, και μια 

παιδική χαρά, εκεί  που είχαμε το τέρμα  του ΟΑΣΘ και δεκάδες  

λεωφορεία να υποβαθμίζουν την περιοχή. 

11. Ροτόντα – διαλυμένα τα πάντα από την Λαϊκή  Αγορά  Νέα Πάρκα – Πολύ  πράσινο – Πολλά 

δένδρα 

12. Καμάρα   Ανάπλαση– Πράσινο – Πολλά  λουλούδια – Πολιτιστικό περίπτερο 

13. Ολυμπιάδος-τριτοκοσμική η κατάσταση Νησίδα με εκατοντάδες  νέα δένδρα, ελεύθερος 

δρόμος,     οργανωμένες θέσεις στάθμευσης. 

14. Νεκροταφεία Αγ.Παρασκευής – Εγκατάλειψη  Νέα Πάρκα Πολύ  πράσινο – Παιδική χαρά 

15. Πλατεία Περιστεριών – Υποβάθμιση… Ανάπλαση – Νέα  μορφή της πλατείας. 

16. Λαγκαδά &  Δραγουμάνου και Αγ. Πάντων-παράγκες…Πλήρης αναβάθμιση της περιοχής με 

καθαίρεση τωνπαραπληγμάτων & κατασκευή πάρκων. 

17. Πλ. Γαλοπούλου  Πολύ πράσινο,     Συντριβάνι, Παιδ.Χαρά,  Χώροι Αθλητισμού. 

18. Μοναστηρίου – Αναγεννήσεως – ΟΣΕ   Πάρκο + Συντριβάνι 

19. Δ. Είσοδος  Χιλιάδες νέα δένδρα και στα  πεζοδρόμια και στην Κεντρική νησίδα. 

20. Δ.Είσοδος – Αλάνα – ΚΑΡΦΟΥΡ Τεράστιο πάρκο + πάρκινγκ.  

Κυρίες  και κύριοι,  

Σας ανέφερα 20 συγκεκριμένες  παρεμβάσεις, που άλλαξαν την εικόνα, 20 συγκεκριμένων 

περιοχών του Δήμου μας!…  

Η Θεσσαλονίκη λοιπόν «αλλάζει»!  

Δεν το λέμε εμείς.!!! Το λέει στην πρώτη  της σελίδα η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 31ης.10.2009  

Κυρίες  και κύριοι,  

Δίνουμε «μαθήματα» στην Αθήνα!  

Δεν το λέμε εμείς.!!! Το λέει ο Αθηναϊκός  Τύπος σε ολοσέλιδο  αφιέρωμα το οποίο  καταλήγει: 

«Εκτός από  τους Αρχιτέκτονες, ένα μεγάλο μπράβο αξίζει και ο Δήμος  Θεσσαλονίκης.   

Η πράξη  τον δικαιώνει»!  

Και βεβαίως η  πόλη μας γίνεται όλο και περισσότερο πράσινη (4,5 m2 8,5%), με τις χιλιάδες 

φυτεύσεις που προγραμματίζουμε κάθε χρόνο, με την συνεχή αναβάθμιση του Ζωολογικού 

Κήπου του Δ.Θ., με την ζώνη πρασίνου που επεκτείναμε καθημερινά γύρω από τα τείχη της 

πόλης μας.  

Με την ανάπλαση της περιοχής της οδού Επταπυργίου, δίπλα ακριβώς στα τείχη, με την 

διατήρηση 16 διατηρητέων και πολύ πράσινο και χώρους αναψυχής.  
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Και άλλα και άλλα και  άλλα, στην μεγάλη προσπάθεια για την ΝΕΑ  ΕΙΚΟΝΑ της Θεσσαλονίκης 

μας.  

_________________________________________  

Κυρίες  και κύριοι,  

«ΚΟΝΤΑ  ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ»!…  

Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η  καθημερινή μας πρακτική.  

Με  συγκεκριμένα έργα και με συγκεκριμένες πράξεις και όχι με ανούσια λόγια.  

Με  πλήρη δραστηριοποίηση  όλων των Αντιδημαρχιών του Δήμου μας:  

Με  την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  μας ΠΟΛΙΤΙΚΗ, που  αρχίζει από την  ανοιχτή οικογενειακή 

αγκαλιά του ΑΓ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  και πηγαίνει στους 30 παιδικούς μας  σταθμούς, στις Σχολές 

Γονέων, στα Κέντρα Πρόληψης, στο πλέγμα των ΚΑΠΗ του Δ.Θ.  

Την Στέγη Αστέγων, την Στέγη Κακοποιημένης Γυναίκας, Στέγη Αλτσχάϊμερ, το Σπίτι του Δ.Θ. 

στο Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, το σύστημα μεταφοράς ΑμεΑ, το Ψυχαγωγικό Κέντρο ΑμέΑ, το 

Κοινωνικό μας Παντοπωλείο, τα 10δες Κοινωνικά μας Προγράμματα, τις Διατακτικές, τις 

Κατασκηνώσεις, την Τράπεζα Αίματος, τα καθημερινά συσσίτια, τα προγράμματα αγωγής Υγείας 

στα γυμναστήριά μας, τα 3.000 € στην γέννηση κάθε παιδιού μετά το τρίτο, τις εκπτώσεις προς 

διάφορες κοινωνικές ομάδες όσον αφορά παιδικούς σταθμούς, γυμναστήρια, Ωδεία κ.λ.π. το 

Σώμα Εθελοντών του Δ.Θ. και τόσα άλλα.  

Σας ανέφερα τελείως  επιγραμματικά, 20 ολοκληρωμένες δράσεις και πρωτοβουλίες στον Τομέα 

της Κοινωνικής Πολιτικής!  

Κοντά στον Πολίτη λοιπόν, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.  

Αυτός είναι ο Δ.Θ. και  πρέπει όλοι οι Θεσσαλονικείς να είναι ιδιαίτερα υπερήφανοι!  

__________________________________________  

- Κοντά στον Πολίτη  από την Αντιδημαρχία  Δημοτικών Έργων, με συνεχείς ασφαλτοστρώσεις, 

πλακοστρώσεις, διανοίξεις, νέους δρόμους, νέα πεζοδρόμια και με ένα φωτισμό και ένα 

εορταστικό διάκοσμο, που μας δίδει τον τίτλο της πιο φωτεινής πόλης στην Πατρίδα μας.  

Με  ένα πλέγμα ποδηλατοδιαδρόμων  που έχει ταράξει  τα νερά και δημιουργεί τις καλύτερες  

εντυπώσεις και στους  Θεσσαλονικείς και  στους πολυάριθμους επισκέπτες της πόλης μας.  

Και ένα πρωτοποριακό σύστημα στο Ιστορικό Κέντρο της Πόλης  μας, το περίφημο «Σήμα  

Κατοίκου» που  δίνει δωρεάν στάθμευση  σε όλες τις χιλιάδες των κατοίκων αυτής της περιοχής, 

διότι θέλουμε η πόλη μας και στο Κέντρο της να είναι ζωντανή και χώρος κατοικίας και όχι μία 

περιοχή που ερημώνει με το κλείσιμο της αγοράς και όπου δεν τολμάς να κυκλοφορήσεις το 

βράδυ, όπως γίνεται σε πολλές μεγαλουπόλεις του κόσμου!..  

Εκεί  που μπορούσαμε, μέσα από την τοποθέτηση παρκομέτρων να εισπράξουμε εκατομμύρια €, 

εμείς δεν εισπράττουμε τίποτε, για να εξυπηρετήσουμε τους δημότες μας!…  

Και τελικά βεβαίως εισπράττουμε την αγάπη τους…  

__________________________________  

- Κοντά στον Πολίτη  με την Δημοτική μας Αστυνομία – παρά τον μικρό αριθμό των στελεχών 

της – η οποία είναι πανταχού παρούσα για να τον προστατεύσει και να τον προφυλάξει.  

Στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, στην παραλία, στις Λαϊκές αγορές στους ποδηλατοδιαδρόμους, 

παντού.  
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Κοντά στον Πολίτη μέρα και  νύχτα, με στόχο την ευταξία στην πόλη μας.  

Με  ευγένεια, με πειθώ, αλλά και με σταθερότητα, με ισονομία , με ισοπολιτεία.  

Και συγχρόνως ένα  τεράστιο κοινωνικό  έργο, που αρχίζει από ομιλίες στα Δημοτικά Σχολεία 

μέχρι τα μαθήματα Κυκλοφοριακής Αγωγής στο ομώνυμο πάρκο της παραλίας μας.  

________________________________________  

- Κοντά στον Πολίτη  με την Αντιδημαρχία Καθαριότητας, 365 ημέρες το χρόνο, Χριστούγεννα 

και Πάσχα, μέρα και νύχτα, με ήλιο, με βροχή και χιόνι, όπου καθιερώσαμε πλέον την αποκομιδή 

μόνο κατά την διάρκεια της νύχτας, πρωτοπορώντας και στον τομέα αυτόν.  

Για την εξυπηρέτηση  βεβαίως του Ιστορικού Κέντρου της Πόλης μας καθ’ όλη την διάρκεια του 

24ωρου η παροχή υπηρεσιών είναι συνεχής, για να αντιμετωπισθεί με επιτυχία η παρουσία 

10δων χιλιάδων επισκεπτών στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης καθημερινά.  

Συγχρόνως να υπενθυμίσω, ότι από τον Ιούνιο πέρυσι τα απορρίμματα τα πηγαίναμε στον πιο 

σύγχρονο ΧΥΤΑ της Ευρώπης στην Μαυροράχη, ένα έργο στο οποίο η συμμετοχή της Διοίκησης 

του Δ.Θ. είναι απολύτως καθοριστική.  

Και βεβαίως πρωταθλητές  στον τομέα της ανακύκλωσης, όπου παρά τις αντιξοότητες που 

αντιμετωπίζουμε, από το κεντρικό σύστημα στο οποίο υποχρεωτικά υπαγόμαστε, η απόδοσή μας 

αλλά και η συμμετοχή των συμπολιτών μας είναι πάνω από το αναμενόμενο.  

______________________________  

Κυρίες  και κύριοι,  

- ΚΟΝΤΑ στον Πολίτη  μέσω των 5 Δημοτικών  μας Διαμερισμάτων  που επιβλέπουν  

κάθε μέρα τον  χώρο ευθύνης τους, εξυπηρετούν τον πολίτη, λύνουν τα προβλήματά του, 

επιβλέπουν τα έργα της Διοίκησης, αποφασίζουν για τα τεχνικά έργα που γίνονται στην περιοχή 

τους, διοργανώνουν εκατοντάδες εκδηλώσεις τον χρόνο, αφουγκράζονται κάθε μέρα τις 

ανάγκες της περιοχής τους και δίνουν λύσεις.  

Κυριολεκτικά, η αποκέντρωση στην πράξη, μέσω των 5 Δημοτικών Διαμερισμάτων μας!  

___________________________________  

- Κοντά στον Πολίτη  με το Γραφείο  Ανέργων, με την  καθημερινή συντήρηση  120 

Σχολικών Συγκροτημάτων,  με την μετατροπή  του Δήμου μας  σε ένα σύγχρονο  

ψηφιακό Δήμο που  εξυπηρετεί τον  συνδημότη μας  από το σπίτι  του, με την  

πρωτοποριακή δραστηριότητα  του Συμβουλίου Νέων του Δ.Θ. με την αμέριστη συμπαράσταση 

όλων μας, με την καθημερινή επαφή με τον Πολίτη μέσω του Internet και της ιστοσελίδας του 

Δ.Θ., μέσω του προσωπικού μου FACE BOOK, μέσω της εβδομαδιαίας εκπομπής «Η ΩΡΑ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ» στην TV 100!  

Ίσως  γι’ αυτό θέλουν να κλείσουν την ΤV 100, αλλά δεν θα το κατορθώσουν!  

Να  είστε σίγουροι.  

Θα  συνεχίσει η «ώρα του Πολίτη» για  πολλά – πολλά  ακόμη χρόνια……  

_____________________________________  

- Συγχρόνως ανεβάζουμε  την πόλη μας  και τους συμπολίτες  μας πιο ΨΗΛΑ.  

Πιο ψηλά μέσα από τον  Πολιτισμό που με σύστημα, με πρόγραμμα, με συνεχή οικονομική 

στήριξη, προωθούμε σε όλα τα μήκη και πλάτη του Δήμου μας.  



 7

Αυτό  το οποίο γίνεται  στον Δ.Θ. στον τομέα  του Πολιτισμού, δεν γίνεται πουθενά σε όλη την 

χώρα μας.  

Εκατοντάδες εκδηλώσεις κάθε χρόνο υψηλοτάτου επιπέδου, τεράστιοι καλλιτέχνες στις 

εκδηλώσεις μας, τεράστια συμμετοχή του κόσμου, νέοι δημοτικοί χώροι πολιτισμού, νέοι 

δημοτικοί χώροι αθλητισμού, νέες εκδόσεις, νέο πολιτιστικό περίπτερο, 15 βιβλιοθήκες, 500 χιλ. 

βιβλία δανείζουμε τον χρόνο, ένα Βαφοπούλειο το οποίο μας εκπλήσσει κάθε χρόνο ευχάριστα 

με την μεγάλη του δραστηριότητα, μια Αγιορειτική Εστία που έχει γίνει πλέον θεσμός στην πόλη 

μας, που έχει γίνει ένα ακόμη Μουσείο στο Κέντρο της Πόλης μας, νέα έργα τέχνης κοσμούν την 

πόλη μας, και πάνω από όλα τα ΔΗΜΗΤΡΙΑ και τα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, συνθέτουν ένα πλέγμα 

δραστηριοτήτων που πράγματι μας κάνουν να νιώθουμε υπερήφανοι, που πράγματι μας δίδουν 

το δικαίωμα να ισχυριζόμαστε, ότι συνεχίζουμε να είμαστε η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης, ένα τίτλο που φέραμε καθ’ όλο το 1997.  

________________________________________  

- Και ακόμη αξιοποιούμε  κατά τον καλύτερο  δυνατό τρόπο την  δημοτική μας περιουσία.  

Αυτό  το οποίο έχει πετύχει  η Διοίκησή μας, ήταν κάτι το οποίο, με τις οικονομικές συνθήκες 

που ταλανίζουν την Τ.Α. τις τελευταίες δεκαετίες, θα πρέπει να χαρακτηρισθεί ως θαύμα.  

Μέσα  σε 10 χρόνια έχουμε παραδώσει  στους συμπολίτες μας 11 νέα κτίρια όπου στεγάσαμε τις 

υπηρεσίες μας, εξυπηρετούμε δηλαδή πολύ καλύτερα τον πολίτη, παρέχουμε άριστες συνθήκες 

εργασίας στους εργαζόμενους μας και εξοικονομούμε συγχρόνως χρήματα από την μη καταβολή 

ενοικίων.  

Ακούστε και αναλογισθείτε  το θαύμα:  

1. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ, (Νέο κτίριο)  

2. ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, , (Νέο κτίριο)  

3. ΜΕΓΑΡΟ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, , (Νέο κτίριο)  

4. ΚΤΙΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Κων/λεως 164), (Νέο κτίριο)  

5. ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ (Παπαναστασίου-Κλεάνθους), , (Νέο κτίριο)  

6. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ, , (Νέο κτίριο)  

7. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ, (Το 1ο του Δ.Θ.)  

8. ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ(Αναπαλαίωση)  

9. ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Αναγεννήσεως που τελειώνει σε 6 μήνες, 

10. Το ΚΤΙΡΙΟ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (Μοναστηρίου 53-55) που 

μπαίνουμε σε 2 μήνες, και πάνω απ’ όλα βεβαίως το νέο μας ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ που 

θα δώσει λύση στα προβλήματα των συμπολιτών μας, θα εξοικονομήσει χρήματα για το 

Δ.Θ., θα λύσει το πρόβλημα της στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή και θα δώσει αίγλη 

και κύρος στην πόλη μας. 

Προ 10_ημέρου, το επεσκέφθησαν οι Αρχιτέκτονες του Α.Π.Θ.  

Εξαιρετικά  τα σχόλια.  

Ο Πρόεδρος της Αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ. κ. Γεώργιος Παπακώστας δήλωσε: «εκ μέρους του 

Τμήματος Αρχιτεκτόνων θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμο Θεσσαλονίκης… Θεωρώ ότι η πόλη 

απέκτησε επιτέλους ένα Δημαρχιακό Μέγαρο, … ένα εξέχοντα δημόσιο χώρο της πόλης» κ.λ.π.  
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Ο Καθηγητής της Αρχιτεκτονικής κ. Αναστ. Κωτσιόπουλος δήλωσε: «το τελικό συμπέρασμα είναι 

ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ένας σταθμός θα έλεγα με πολύ ενδιαφέρον, στην όλη πορεία του 

Αρχιτεκτονικού Γραφείου του Δημήτρη και του Τάσου Μπίρη που με πολύ μεγάλη 

παραγωγικότητα εδώ και χρόνια φτιάχνουν σημαντικά κτίρια δημόσια και ιδιωτικά στην Ελλάδα. 

Ένα κτήριο που έχει ποιότητες που έχει πολύ ενδιαφέρον…».  

Οι  εφημερίδες έγραψαν:  

«Περίσσεψαν χθες οι έπαινοι για την  «εξαιρετική επεξεργασία  του Συγκροτήματος  –

 συγκλονιστική και με μαεστρία σε ορισμένα σημεία», από τα μέλη της Αρχιτεκτονικής 

Κοινότητας που συγκεντρώθηκαν στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο».  

Όπως  αντιλαμβάνεσθε, στον Δ.Θ. γίνονται πρωτόγνωρα πράγματα.  

Είμαστε πρωτοπόροι και σε αυτόν τον τομέα, τον τομέα της  αξιοποίησης δηλαδή της δημοτικής 

περιουσίας.  

- Και αυτό αποδεικνύει  συγχρόνως και  την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΥΡΩΣΤΙΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης, 

τις οικονομικές  δυνατότητες του  Δ.Θ., τις οικονομικές  δυνατότητες μας παρά τον κατατρεγμό 

που αντιμετωπίζει ο θεσμός της Τ.Α. και παρά το ότι οι μισοί Δήμοι της χώρας μας είναι υπό 

πτώχευση και οι υπόλοιποι αντιμετώπιζαν τεράστια οικονομικά προβλήματα.  

Και αυτό βεβαίως οφείλεται, στον συνετό τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα οικονομικά του 

Δήμου Θεσσαλονίκης και στην πιστή τήρηση της νομιμότητας, κάτω από ένα καθεστώς πλήρους 

διαφάνειας, που φθάνει ακόμη στην δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεών μας μέσω του 

διαδικτύου.  

Ίσως  δεν υπάρχει άλλος  Δήμος στην χώρα που  να ανεβάζει στην ιστοσελίδα του, όλες τις 

αποφάσεις της Διοίκησης και του Δ.Σ. και να ενημερώνονται με αυτόν τον τρόπο όλοι οι πολίτες 

της Θεσσαλονίκης και όλοι οι ενδιαφερόμενοι!  

Όταν  λοιπόν πριν από μία  εβδομάδα Βουλευτής της Αντιπολίτευσης κατέθεσε ερώτηση στην 

Βουλή και ρωτούσε τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών τι προτίθεται να κάνουν για 

να σωθεί από την πλήρη οικονομική κατάρρευση ο Δήμος Νίκαιας, ο δικός μας Δήμος με τους 

4.500 εργαζομένους και τα δεκάδες έργα, εξοφλεί αμέσως όλες τις υποχρεώσεις του, όποιο 

ένταλμα έχει εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο εξοφλείται αμέσως, δεν χρωστάει ούτε ένα 

ευρώ σε κανένα Ασφαλιστικό Ταμείο και συγχρόνως σήμερα έχει στο Ταμείο του 13.505.682,87 

€!…  

Και όλα αυτά επαναλαμβάνω, με απόλυτη διαφάνεια.  

Και όλα αυτά κάτω από  το φως, άπλετο φως.  

Και με απόλυτη αυστηρότητα.  

Μέγιστο παράδειγμα, οι 3 περιπτώσεις επίορκων υπαλλήλων, που παρουσιάσθηκαν τα 11 αυτά 

χρόνια που βρίσκομαι στο τιμόνι του Δ.Θ.  

Και στις 3 περιπτώσεις.  

ΕΜΕΙΣ τους ανακαλύψαμε.  

ΕΜΕΙΣ τους αποκαλύψαμε.  

ΕΜΕΙΣ τους παραπέμψαμε στο πειθαρχικό.  

ΕΜΕΙΣ τους απολύσαμε και  τους 3.  

ΕΜΕΙΣ παραπέμψαμε και  τους 3 στον Εισαγγελέα, στην Ελληνική Δικαιοσύνη.  
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Από εκεί και πέρα, την  αποκλειστική ευθύνη έχει η Ελληνική Δικαιοσύνη και μόνον.  

Στα θέματα της ηθικής, θα πρέπει οι πάντες να γνωρίζουν , είμαστε απόλυτοι.  

Στα θέματα της προστασίας του δημοσίου χρήματος, είμαστε απόλυτοι, είμαστε άτεγκτοι.  

Αυτό  το οποίο γίνεται  στον Δήμο Θεσσαλονίκης, δεν γίνεται πουθενά στην Ελλάδα.  

Διότι γνωρίζετε πολύ καλά.  

Επίορκοι  υπάλληλοι υπήρχαν και υπάρχουν σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.  

Και στις εφορίες και στις Πολεοδομίες και στην Τ.Α. υπήρχαν και υπάρχουν επίορκοι όπως 

επίσης και γιατροί και δικηγόροι και δικαστικοί.  

Μόνο  όμως στον Δ.Θ., όλες οι παρόμοιες περιπτώσεις έχουν οδηγηθεί, με δική μας πρωτοβουλία 

στον Εισαγγελέα.  

Και έτσι θα συνεχίσουμε.  

Με  πλήρη διαφάνεια  από την μία  πλευρά και με πλήρη  αυστηρότητα και  προσήλωση στην 

νομιμότητα από την άλλη.  

_____________________________________  

- Και βέβαια με  το βλέμμα στραμμένο  πάντα στο ΜΕΛΛΟΝ!  

- Σχεδιάζοντας συνεχώς  την Θεσσαλονίκη  του ΑΥΡΙΟ.  

Αγωνία μας καθημερινή, η Θεσσαλονίκη που θα αφήσουμε στην ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ.  

Γι’ αυτό συνεχής είναι  η προσπάθεια μας  που την έχω  ονομάσει, ΜΙΑ ΝΕΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ  

ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ.  

Με  σχέδια για το μέλλον.  

Με  επεκτάσεις Σχεδίων  Πόλεως και εκτεταμένες  αναπλάσεις, με πολύ πράσινο και χώρους 

αθλητισμού και αναψυχής Ανατολικά και Δυτικά.  

Με  προσχώσεις στην περιοχή των Βυρσοδεψίων για την δημιουργία ενός σύγχρονου 

Επιχειρηματικού Πάρκου και την φιλοξενία του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου, που στην 

Ελλάδα το εκπροσωπεί ο Δ.Θ.  

Με  πλήρη αναβάθμιση του Ιστορικού  Κέντρου μέσα από  τα Καινοτόμα Ευρωπαϊκά  

Προγράμματα.  

- Με πλήρη ανάδειξη της Άνω Πόλης, του φωτοστέφανου αυτού της Θεσσαλονίκης μας, μέσα 

από εκτεταμένες αναπλάσεις που ήδη δρομολογήσαμε και αναβάθμιση των μνημείων και των 

τειχών της ευρύτερης περιοχής, μια υποχρέωση βεβαίως του Υπ.Πολιτισμού, το οποίο δυστυχώς 

ασχολείται μόνο με τα μνημεία των Αθηνών και ξεχνά ότι υπάρχει και η άλλη Ελλάδα.  

Εμείς όπως γνωρίζετε, αναβαθμίσαμε τον Λ.Πύργο, εμείς την Ροτόντα, εμείς την Καμάρα, εμείς 

και τα Τείχη καλύπτοντας τις αδράνειες της Κεντρικής εξουσίας και αποδεικνύοντας συγχρόνως 

την μεγάλη αγάπη μας για την Θεσσαλονίκη.  

Και βεβαίως και τις  ικανότητές μας.  

Και ακόμη:  

- Με πλήρη ανάπλαση  της ευρύτερης  περιοχής της Ευαγγελίστριας και την πλήρη ανάδειξη της 

τόσο ενδιαφέρουσας αυτής περιοχής.  

- Με πλήρη ανάδειξη  του Παραλιακού  Μετώπου της πόλης  μας, ολοκληρώνοντας  

την πανέμορφη  πρωτοποριακή ανάπλαση  της Νέας Παραλίας.  
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Ένα έργο που αλλάζει  την μοίρα της  Θεσσαλονίκης, που  αλλάζει την πορεία της πόλης μας, που 

της δίνει άλλο αέρα και ένα έντονα ανθρώπινο και συγχρόνως κοσμοπολίτικο χαρακτήρα.  

Υπολογίζω ότι σε 2 μήνες  από σήμερα, αφού πλέον ορίστηκε Γενική Γραμματεύς στην Π.Κ.Μ. η 

κ.Λιονή, θα δημοπρατήσουμε τα έργα στο εναπομείναν τμήμα της Νέας Παραλίας, από τους 

Ιστιοπλοϊκούς Ομίλους μέχρι το Βασιλικό Θέατρο, και σε 2 χρόνια από σήμερα θα έχουμε την 

καλύτερη την ομορφότερη παραλία του κόσμου.  

- Και βεβαίως με κατάρτια στον Θερμαϊκό, διότι και εδώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσπαθεί να 

καλύψει την αδράνεια και την αδιαφορία της Κεντρικής Διοίκησης, που έχει την αρμοδιότητα και 

την ευθύνη για την κατασκευή μαρινών.  

- Έτσι λοιπόν εμείς, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, χωρίς να έχουμε στην κυριότητά μας και στην 

αρμοδιότητά μας, ούτε την παραλία, ούτε την θάλασσα, με το πείσμα μας, την εργατικότητά μας 

και την αγωνιστικότητά μας, θα κατασκευάσουμε μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, 2 μαρίνες, μία στο 

Λιμάνι και μία δίπλα στο Μέγαρο της Μουσικής και θα δώσουμε άλλο αέρα και άλλη ανάπτυξη 

στην πόλη μας.  

-Συγχρόνως πρωτοστατούμε για την δημιουργία στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης ενός υπέροχου 

Μητροπολιτικού Πάρκου, με την μετακίνηση Δυτικά – αν είναι δυνατόν στην περιοχή των 

Βυρσοδεψείων – της Δ.Ε.Θ., μια κίνηση που θα αλλάξει ριζικά την μορφή της πόλης μας και θα 

προσφέρει  τελείως διαφορετική ποιότητα ζωής στους συμπολίτες μας.  

Θα  πρέπει εδώ να σας  ενημερώσω, ότι ήδη έχουμε αναθέσει στην «Μητροπολιτική 

Αναπτυξιακή» – την δημοτική αυτή επιχείρηση μας – την εκπόνηση της προμελέτης για το 

μεγάλο αυτό εγχείρημα.  

- Παράλληλα αγωνιζόμαστε για την δημιουργία μιας ζώνης καινοτομίας στην ανατολική πλευρά 

της πόλης μας, μιας περιοχής δηλ. που θα απολαμβάνει ιδιαιτέρων ευεργετημάτων και θα έχει ως 

στόχο την προσέλκυση καινοτόμων  επιχειρήσεων στην πόλη μας, την εξαγωγή καινοτόμων 

προϊόντων και την δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή μας.  

- Αγωνιζόμαστε  ακόμη  για την αναβάθμιση  διεθνώς την πόλη  μας, για την  προβολή διεθνώς  

της πόλης μας  και αυτό το  επιτυγχάνουμε και  με όσα σας προανέφερα, αλλά και μέσα  από το 

BALCINET, το δίκτυο των μεγάλων Βαλκανικών πόλεων, που εμείς δημιουργήσαμε και 

διοργανώσαμε προ 20 ημερών την 10η Σύνοδο εδώ στην πόλη μας και μέσα από την συνεχή 

στήριξη του Σ.Α.Ε., στο οποίο έχουμε διαθέσει το καλύτερο μέχρι χθες πολιτιστικό χώρο του 

Δήμου μας, και μέσα από τις Αδελφοποιήσεις που επιτυγχάνουμε  – αρχές του χρόνου θα πρέπει 

να γνωρίζετε μεταβαίνω στην Κορέα και την Κίνα για άλλες δύο αδελφοποιήσεις, με τεράστιες 

μεγαλουπόλεις και λιμάνια της περιοχής.  

Όπως  αντιλαμβάνεσθε, ο αγώνας μας για την αναβάθμιση και την προβολή της πόλης μας, κάθε 

ημέρα δικαιώνεται.  

Να  σας υπενθυμίσω ότι, όταν προ δεκαετίας ανέλαβα τα ηνία της Θεσσαλονίκης είχαν 

διοργανωθεί στην πόλη μας 27 συνέδρια.  

Το 2008 διοργανώθηκαν 278!…  

Είμαστε η 73 πόλη του κόσμου σε διοργάνωση Συνεδρίων!….  

Είμαστε πλέον μια σύγχρονη συνεδριούπολη!  
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Συγχρόνως αναδειχθήκαμε από  Πανελλήνια ψηφοφορία, ως ο πιο αγαπημένος «Αστικός 

Προορισμός» της Πατρίδας μας και βεβαίως η μεγάλη επιτυχία: Προ 20ημέρου το μεγαλύτερο 

ταξιδιωτικό γραφείο του κόσμου το Lonely Planet ανέδειξε την Θεσσαλονίκη ως την 5η 

καλύτερη πόλη του κόσμου, στον τομέα της ΔΙΑΜΟΝΗΣ και της ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ!  

_________________________________  

- Αυτή είναι κυρίες  και κύριοι η  πόλη μας.  

Όλοι την θαυμάζουν και την επαινούν.  

Και ενώ όλοι την θαυμάζουν  και την επαινούν, μερικοί στην πόλη μας την οικτίρουν και την 

υποβαθμίζουν και την κατηγορούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί έτσι νομίζουν ότι μειώνουν 

την διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης!….  

Δεν μειώνουν την διοίκηση του Δήμου….  

Κακό  στην πόλη κάνουν, όχι στην Διοίκηση!  

Ο κόσμος καταλαβαίνει και συνεχίζει  να στηρίζει με την  εμπιστοσύνη του  την Διοίκηση του  

Δήμου Θεσσαλονίκης, την παράταξη της  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ και  στις εκλογές του 2010, να είστε 

απολύτως βέβαιοι, θα μας εμπιστευθεί και πάλι τα ηνία της πόλης μας, το τιμόνι της 

Θεσσαλονίκης μας, για να συνεχίσουμε το έργο μας, για να ολοκληρώσουμε τα έργα που 

δρομολογήσαμε, για να ολοκληρώσουμε τον Σχεδιασμό μας για όμορφη και ανθρώπινη 

συγχρόνως Θεσσαλονίκη!  

__________________________________  

- Τέλος εδώ και 10 χρόνια, έχουμε ξεκινήσει ένα μεγάλο αγώνα, για να αποκτήσει επιτέλους η 

πόλη μας Μητροπολιτική Διοίκηση.  

Να  σταματήσει η πολυαρχία  στην πόλη μας, να υπάρξει  επιτέλους ένας σχεδιασμός 

ανάπτυξης όλου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, να απογειωθεί η 

Θεσσαλονίκη και να συμπαρασύρει στην ανάπτυξη όλη την ευρύτερη περιοχή.  

Να  διοικηθούμε δηλαδή, όπως όλες οι μεγαλουπόλεις του κόσμου.  

Από το Λονδίνο και  το Παρίσι μέχρι την  Μόσχα και την  Σόφια.  

Από την αδελφή Κολωνία και την αδελφή Βοστώνη μέχρι το Πεκίνο και την 

Κωνσταντινούπολη!….  

Μείναμε πίσω και πρέπει γρήγορα  να καλύψουμε την  απόσταση.  

Η καινούργια Κυβέρνηση, δηλώνει ότι γρήγορα θα προχωρήσει στην θέσπιση της 

Μητροπολιτικής Διοίκησης, αλλά δυστυχώς σε λάθος κατεύθυνση!  

Η δική μου πρόταση  – που στηρίζεται σε απολύτως αξιόπιστες μελέτες και προτείνεται  

από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν  μελετήσει το θέμα – είναι οι 17 μη 

Καποδιστριακοί Δήμοι  του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, χωρίς να διαλυθούν, 

να συναποτελέσουν μια καινούργια Διοικητική δομή, και να μεταφερθούν στο όργανο αυτό όχι 

αρμοδιότητες των υπαρχόντων δήμων αλλά αρμοδιότητες της Κεντρικής Διοίκησης με στόχο  

την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση του Πολίτη  (Ύδρευση, Αποχέτευση, Συγκοινωνίες, Λιμάνι, 

Θερμαϊκός, Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανάπτυξης όλου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος 

Θεσσαλονίκης, επίβλεψη των μεγάλων έργων της πόλης μας και άλλα).  

Πόροι της Μητροπολιτικής Διοίκησης θα είναι  το 5% των φόρων  που καταβάλουν ετησίως  οι 

κάτοικοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης,  χωρίς καμία νέα επιβάρυνση!….  
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Αυτή  είναι η πρότασή  μας.  

Αυτό  είναι το όνειρό μας.  

Η Κυβέρνηση όμως δυστυχώς άλλα σχεδιάζει.  

Θέλει να θεσμοθετήσει Μητροπολιτική  Διοίκηση σε επίπεδο  όχι Δήμων, αλλά Β΄ Βαθμού και με 

ελάχιστες αρμοδιότητες!….  

Να  απομακρύνει δηλαδή την εξουσία από  τον πολίτη!  

Στην  περιοχή όλου του  Νομού Θεσσαλονίκης!…  

Μια καινούργια δηλαδή Νομαρχία!…  

Και στην Αθήνα σε όλη  την Αττική!…  

Δηλαδή  ένα τίποτε!  

Διότι σήμερα έχουμε σε επίπεδο Νομού Θεσσαλονίκης τον Β΄ βαθμό → Την Νομαρχία!  και 

μάλιστα χωρίς  νέους πόρους!…..  

Και στην Αττική έχουμε την Υπερνομαρχία, χωρίς πόρους και  χωρίς αρμοδιότητες!…  

Τι  εξαγγέλλει λοιπόν ο κύριος Υπουργός; Απλώς μια αλλαγή ονομασίας.  

Αντί Νομαρχίας ή Υπερνομαρχίας, να λέγεται «Μητροπολιτική Διοίκηση»! Μια τρύπα στο νερό!…  

Εμείς στο μέγα αυτό θέμα θα παραμείνουμε σταθεροί στην θέση μας.  

• Με  πίστη στον αγώνα  μας.  

• Με  πίστη στις δυνατότητές  μας.  

• Με  πίστη στην  αποτελεσματικότητά μας.  

Και στο τέλος θα κερδίσουμε και αυτό το στοίχημα.  

_____________________________________  

Κυρίες  και κύριοι,  

Στην  μακρά αθλητική και  πολιτική μου διαδρομή ένα πράγμα έχω  μάθει.  

Όταν  πιστεύεις σε κάτι, όταν είσαι αφοσιωμένος  σε ένα όραμα, όταν αγωνίζεσαι μέρα και νύχτα 

για την επίτευξη των στόχων σου και την επικράτηση των ιδανικών σου, τότε καμία δύναμη δεν 

μπορεί να σε σταματήσει.  

Κανείς δεν μπορεί να σε σταματήσει στον δρόμο προς την νίκη.  

Αυτό  συμβαίνει ακριβώς  και στην Θεσσαλονίκη, με την παράταξη της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ».  

Έχουμε  πίστη στον αγώνα  μας, έχουμε σχέδιο για  την Θεσσαλονίκη, έχουμε όνειρα για  

την πόλη μας, πιστεύουμε στον αγώνα μας, έχουμε και την στήριξη του Λαού της Θεσσαλονίκης.  

Τον ερχόμενο Νοέμβριο – είμαι απολύτως βέβαιος – οι συμπολίτες μας θα μας εμπιστευθούν και 

πάλι το τιμόνι της αγαπημένης μας πόλης.  

ΤΙΠΟΤΕ  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ  ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ !!!  

ΚΑΜΙΑ ΜΙΚΡΟΤΗΣ,   ΚΑΝΕΝΑΣ  ΦΘΟΝΟΣ,    ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,    ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ,    ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.  

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΑ ΑΛΛΑΖΕΙ  ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ,  

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΠΟΛΗΣ. 

Να μην έχετε καμία αμφιβολία:  

ΘΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ, «ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ». 

 
  
 


