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Συνέντευξη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Βασιλείου Παπαγεωργόπουλου 

στο Δημοσιογράφο κ.Χρήστο Μάτη    
για την εφημερίδα ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ 

  
 

1. Κύριε δήμαρχε,  χαρακτηρίσατε  τον Καλλικράτη «Προκρούστη".                  
Ποια νομίζετε ότι  θα είναι τα αρνητικά αποτελέσματα της εφαρμογής του 
νέου συστήματος; 
 
 Όταν παρουσιάζεις ένα προσχέδιο νόμου για μια  διοικητική μεταρρύθμιση με 
υπ’ αριθμόν  ένα ζητούμενο τη χωροταξική διαμόρφωση των νέων 
Δήμων και επιφυλάσσεις για τον εαυτό σου το προνόμιο της απόφασης των ορίων, 
δηλαδή «να κόψεις και να ράψεις» κατά το κομματικό δοκούν τον αυτοδιοικητικό 
χάρτη πως πρέπει να αποκαλείται αυτό; Πέρα από κάθε δημοκρατική λογική και 
πέρα από κάθε δεοντολογία συνεργασίας με την ΚΕΔΚΕ, που έθεσε το χωροταξικό 
των νέων Δήμων, ως κυρίαρχη προϋπόθεση διαλόγου για τη μεταρρύθμιση, έρχονται 
στο μυαλό μας οι μνήμες του «Καποδίστρια» που στόχο είχε μόνον το «χρώμα» του 
αυτοδιοικητικού χάρτη και ο οποίος ψηφίστηκε από την ίδια κυβέρνηση πριν από 
δώδεκα χρόνια, φέρνοντας σε μαρασμό τους Δήμους που δημιούργησε, λόγω 
ανεπάρκειας πόρων, δομών, υποδομών και βέβαια οργανωτικού πλαισίου και 
πολιτικής βούλησης για ουσιαστική αποκέντρωση. Το ίδιο επιχειρείται και τώρα 
καθώς μεταβιβάζονται νέες αρμοδιότητες χωρίς κοστολόγηση και χωρίς 
συγκεκριμένους πόρους. Δεν ξέρω αν η κομματική κοπτοραπτική θα περιοριστεί 
μόνον στα όρια των Δήμων, στους εκλογικούς καταλόγους με τη συμμετοχή 
μεταναστών, στο εκλογικό σύστημα, στον «αποκεφαλισμό» 700 Δημάρχων, χιλιάδων 
δημοτικών συμβούλων, δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων στους Δήμους ή τις 
Δημοτικές Επιχειρήσεις. Πιθανόν να έχουμε συνέχεια, με πρόφαση τα δυσμενή 
οικονομικά της χώρας και θύματα πρώτα τους εργαζομένους και στη συνέχεια τους 
ίδιους τους πολίτες που θα υποστούν σημαντικές εκπτώσεις στο επίπεδο της 
ποιότητας ζωής τους στις πόλεις και τα χωριά και βέβαια στο επίπεδο της 
καθημερινής εξυπηρέτησής τους.  
  

2. Αμφισβητείτε  τις προθέσεις  της κυβέρνησης σε ότι αφορά στους  
στόχος που θέτει  για τη διοικητική μεταρρύθμιση; 

 Οι προθέσεις  είναι προφανείς. Μιλάμε για ένα  εκλογικό και νομικό πραξικόπημα με 
αυτονόητο στόχο την πολιτική χειραγώγηση. Αν η κυβέρνηση ήθελε πράγματι να 
υπηρετήσει αρχές και αξίες θα έπρεπε να ακολουθούσε την ευρωπαϊκή αρχή της 
εγγύτητας, χωρίς να συνενώσει τους Δήμους που έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης 
πόρων και κονδυλίων της Ε.Ε., στους Δήμους που έχουν πλήρη μηχανισμό 
εξυπηρέτησης του πολίτη, δημιουργώντας χωρίς λόγο μεγαλύτερα «μορφώματα» 
που απομακρύνουν την τοπική εξουσία από τον πολίτη. Αν ήθελε να εφαρμόσει το 
Σύνταγμα και την αρχή της βιωσιμότητας θα φρόντιζε πρώτα να κοστολογήσει τις 
μεταφερόμενες αρμοδιότητες και στη συνέχεια να μεταφέρει τους αντίστοιχους 
πόρους. Αν ήθελε να είναι συνεπής με την Ευρωπαϊκή Χάρτα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης θα φρόντιζε να λάβει υπόψη της τη γνώμη που εξέφρασε η ΚΕΔΚΕ σε 
αλλεπάλληλα Συνέδριά της αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μεταρρύθμιση και 
βέβαια θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί Δημοψηφίσματα, όπως προβλέπει ο Κώδικας 
Δήμων. Αν ήθελε να ακολουθήσει τον Ευρωπαϊκό δρόμο θα καθιέρωνε πρωτοβάθμια 
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Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση και δεν θα δημιουργούσε Δήμους δύο ταχυτήτων σε 
πόλεις και ύπαιθρο. Αν ήθελε να διαβουλευτεί δημοκρατικά θα επέλεγε τον πλατύ 
διάλογο και όχι τον αιφνιδιασμό. Ακόμη και σήμερα έξι μήνες πριν από τις εκλογές 
κανείς υποψήφιος δεν ξέρει το εκλογικό σώμα στο οποίο θα απευθυνθεί και η 
κυβέρνηση θα νομοθετήσει σε ένα μήνα, για να κάνουμε εκλογές σε έξι μήνες. Είναι 
σοβαρά πράγματα αυτά; Είναι Καλλικράτης αυτός ή Προκρούστης; 
  

3. Δίνεται η εντύπωση ότι  οι θέσεις της αυτοδιοίκησης  
δεν είναι ενιαίες. Είναι λανθασμένη η εντύπωση; Που την αποδίδετε; 

 Η αυτοδιοίκηση με τις ομόφωνες αποφάσεις των  τελευταίων Συνεδρίων της έθεσε  
τις προϋποθέσεις του διαλόγου με την Κυβέρνηση για τη μεταρρύθμιση. Εφόσον 
δεν λαμβάνονται υπόψη  και δεν τηρούνται απομένει μόνον  ο δρόμος του αγώνα. 
Πέρα από κόμματα και χρώματα οφείλουμε να αγωνιστούμε για τους πολίτες που 
εκπροσωπούμε και οι οποίοι θέλουν ισχυρή αυτοδιοίκηση και ισχυρή φωνή, θέλουν 
ισχυρούς εκπροσώπους κοντά τους και όχι χρεοκοπημένους οργανισμούς τοπικής 
ετεροδιοίκησης και μάλιστα με την τοπική εξουσία μακριά από τον πολίτη. 
Δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις των Συνεδρίων μας. Προχωράμε όλοι μαζί και 
κρινόμαστε καθένας χωριστά. 
  

4. Δείξατε ιδιαίτερα ενοχλημένος  από το ενδεχόμενο ενός 
μεγάλου δήμου  Θεσσαλονίκης.  Γιατί δεν θα ήταν λειτουργικό ένα 
διοικητικό σύστημα με ένα δήμο στο πολεοδομικό συγκρότημα; 

 Πρότεινα  ως καλύτερο για τη Μητροπολιτική  Αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλονίκη τον  
τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και διοικούνται οι Γερμανικές μεγαλουπόλεις, η 
Φρανκφούρτη, το Μόναχο, η Κολωνία κ.α. με τη διατήρηση των υφιστάμενων 
ισχυρών Δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και τη συγκρότηση ενός 
Συντονιστικού Οργάνου με τη συμμετοχή εκπροσώπων τόσο των Δήμων του ΠΣΘ 
όσο και των τοπικών φορέων, υπό την προεδρία του εκάστοτε Δημάρχου 
Θεσσαλονίκης, για λειτουργικούς λόγους. Είναι δηλαδή μια καινοτόμα γέφυρα προς 
τα Επιμελητήρια, Επιστημονικούς Συλλόγους κ.λ.π. για να διοικήσουμε μαζί την 
πόλη. Την πρόταση αυτή  δεν την προτείνει μόνον ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Την 
προκρίνουν και οι πολίτες σε  πρόσφατη έρευνα που διενήργησε η ΤΕΔΚ Νομού 
Θεσσαλονίκης (64%). Ένας Δήμος στην Αττική ή τη Θεσσαλονίκη σημαίνει λιγότεροι 
άνθρωποι στο πλευρό και στην υπηρεσία του πολίτη και μεγαλύτερη απόσταση 
ανάμεσα στον πολίτη και την τοπική εξουσία. 
  

5. Τον τελευταίο καιρό  λέτε με σαφήνεια ότι οι εναντίον σας 
κατηγορίες για τη διαχείριση του δήμου Θεσσαλονίκης είναι 
πολιτικές. Θεωρείτε ότι τις υποκινεί η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ;       

 Τη στιγμή που οι κατηγορίες είναι ψευδείς  και ανυπόστατες και καταρρίπτονται 
εντός ημερών με έγγραφα των ίδιων των υπηρεσιών που δήθεν διέρρευσαν τα δήθεν 
καταγγελλόμενα, είναι προφανές ότι μιλάμε για μια πρωτοφανή επίθεση με στόχο το 
Δήμαρχο. Σας θυμίζω ότι οι κατηγορίες ακολούθησαν δημοσκόπηση τοπικής 
εφημερίδας που έφερε την παράταξή μας να παίρνει μεγαλύτερο ποσοστό (43,3%) 
από αυτό που πήρε την πρώτη Κυριακή των περασμένων Δημοτικών εκλογών με τους 
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ίδιους αντιπάλους. Κατήγγειλα ντόπια και ξένα κέντρα που θέλουν να πλήξουν, 
ενορχηστρωμένα και απροκάλυπτα, τον Παπαγεωργόπουλο, σε πείσμα της βούλησης 
του λαού της Θεσσαλονίκης που εκτιμά την εντιμότητα, την ειλικρίνεια, το έργο και 
το όραμα της Δημοτικής Αρχής. 
  
 
 

6. Εσείς μπορείτε να εγγυηθείτε ότι όλα τα πολιτικά 
πρόσωπα στα οποία  αναθέσατε καθήκοντα  κατά τη δημαρχία σας, 
είναι θύματα πολιτικής  στόχευσης; 

Πολιτικός στόχος είναι μόνο ένας, Ο Δήμαρχος! 

Αυτόν και  μόνο θέλουν να χτυπήσουν. 

  

7. Είστε ικανοποιημένος από  τη στήριξη που  σας προσφέρει  η ΝΔ, το 
κόμμα  από το οποίο προέρχεστε και έχετε υπηρετήσει σε 
κορυφαίες θέσεις; 

Έχοντας μιας θητεία ενδεκάμιση ετών στη θέση του Δημάρχου, έχοντας καταρρίψει 
το ρεκόρ της επανεκλογής για τρίτη φορά στις προηγούμενες εκλογές, με νέα ορμή, 
με φρέσκιες ιδέες και όραμα για την πόλη, με σταθερές θέσεις για τα εθνικά και 
τοπικά θέματα και κυρίως με ανοικτή την αγκαλιά του Δήμου Θεσσαλονίκης στον 
πολίτη που δοκιμάζεται, πορευόμαστε υπηρετώντας αξίες και παράγοντας έργο κι 
αλλάζουμε την πόλη.  Στην πορεία αυτή η στήριξη της Ν.Δ., όπως και κάθε άλλης 
πολιτικής δύναμης, είναι πολύτιμη. 
  

8. Από την δημοσιονομική  κρίση στο Δήμο Θεσσαλονίκης, έχετε 
καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα σε ότι αφορά στην ανάγκη 
θέσπισης κάποιων κανόνων στη διαχείριση; 

 Δεν υπάρχει  δημοσιονομική κρίση στον Δ.Θ.  

Είμαστε ένας Δήμος οικονομικά εύρωστος. Αν εννοείται  τις 3 περιπτώσεις επιόρκων 
υπαλλήλων  που παρουσιάσθηκαν τα τελευταία 12 ανάμεσα στους 4.500 υπαλλήλους 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα συνεχίσουμε να είμαστε το ίδιο σκληροί και απόλυτοι. 
Μία τύχη έχουν. Απόλυση, καταλογισμός και στον Εισαγγελέα.  

  

9. Στην  πρόσφατη δήλωση σας  υπαινιχθήκατε σαφώς  ότι υπάρχει 
ένας κύκλος συμφερόντων, από τα ΜΜΕ μέχρι επιχειρηματίες και 
ξένα προξενεία που σας επιβουλεύονται. Ποια είναι η κοινή βάση και 
η σύμπτωση συμφερόντων τους; 

 Οι δημοτικές  εκλογές και η ήττα του Β.Παπαγεωργόπουλου είναι ο στόχος τους. 
Θέλουν λάφυρο το Δήμο Θεσσαλονίκης. Για να μην ακούγονται αντίθετες φωνές, για 
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να μην αποφασίζει η πόλη για τις υποθέσεις της, για να μη διεκδικούμε για τους 
πολλούς. Οι θέσεις μου για το εθνικό θέμα της Μακεδονίας και της ονομασίας των 
Σκοπίων, η στοχοθεσία στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολλών έναντι των 
ολίγων, η αταλάντευτη προσήλωση σε αρχές και αξίες ανθρωπιάς, δημιουργικότητας, 
διαφάνειας και ελευθερίας, στην ενεργειακή διαχείριση, στην εξυπηρέτηση του 
πολίτη, η αρχή της πολλαπλής επιλογής στον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την 
εκπαίδευση, η αρχή της ανοικτής αγκαλιάς για τον άνθρωπο και της καινοτόμας 
εξωστρέφειας για τις επιχειρήσεις, φαίνεται ότι δεν αρέσουν σε κάποιους. Με άδικες 
όμως επιθέσεις ούτε το φρόνημα του Δημάρχου κάμπτεται, ούτε η φωνή του 
περιορίζεται, ούτε πολιτικά παιχνίδια ή επιχειρηματικά συμφέροντα δικαιώνονται.  
  

10. Η παρέμβαση του  ξένου προξενείου, το οποίο δεν κατονομάσατε, 
δεν αποτελούσε ανάμειξη του στα εσωτερικά  ελληνικά πράγματα; 
Γιατί το αφήσατε  έτσι; 

 Είπα αυτά που έπρεπε να πω και οι πολίτες βγάλανε τα συμπεράσματά τους, κυρίως 
μετά την κατάρρευση των δήθεν καταγγελιών. 
  
 

11. Λέγεται από κάποιους ότι  η μακρόχρονη παραμονή μιας 
παράταξης στην εξουσία, προκαλεί δυσλειτουργίες. Πόσο 
συμμερίζεστε αυτήν  την άποψη; Έχετε  πάρει μέτρα για  να 
μην είναι έτσι; 

 

Η «Αναγέννηση» πορεύεται οφείλοντας όχι μόνο στο όνομά της αλλά και στην ουσία 
των έργων της δημοτικής αρχής τη διαρκή ανανέωσή της. Σε στόχους και 
αποτελέσματα. Καινοτομούμε σε όλα τα επίπεδα. Στη διαχείριση απορριμμάτων, 
στην ανακύκλωση, στην αύξηση του πρασίνου, στο ποδήλατο, στην ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, ακόμη και στη στήριξη των συμπολιτών μας. Νέες τεχνολογίες και 
έξυπνες ιδέες αλλάζουν τη λογική εξυπηρέτησης. Με το νέο Δημαρχείο στρατηγείο 
ανοίγουμε πανιά για μια νέα περίοδο ανάπτυξης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας. 
Πανιά ανοίγουμε και στο Θερμαϊκό με μαρίνες σκαφών. Ακόμη και η πρότασή μας 
για τη Μητροπολιτική Διοίκηση της Θεσσαλονίκης είναι πιο μπροστά από όσες έχουν 
συζητηθεί. Δύο είναι τα απαρέγκλιτα χαρακτηριστικά της παράταξής μας. Η ενότητα 
και η αγωνιστικότητα. Υπηρετούμε αξίες και παράγουμε έργο. Γι αυτό έχουμε 
αποκαταστήσει ένα κώδικα εμπιστοσύνης με τον πολίτη. Αναζητάμε το νέο, 
στηρίζουμε τη φαντασία, προκαλούμε για σύγκριση. Γι αυτό έχουμε φρέσκιες ιδέες. 
Σχεδιάζουμε το μέλλον. Διεκδικούμε για τον άνθρωπο και την πόλη. Γι αυτό έχουμε 
μαζί μας τον απλό πολίτη, ανεξάρτητα του τι ψηφίζει στις εθνικές εκλογές.  

  
 
 
 
 
 



Θεσσαλονίκη, 24 Απριλίου 2010  

 5

12. Η Θεσσαλονίκη έχει αναχθεί σε μείζον κομματικό διακύβευμα 
των επόμενων δημοτικών  εκλογών. Θα καλούσατε  τα κόμματα, 
του δικού  σας συμπεριλαμβανομένου, να απέχουν από τον ορισμό 
κομματικών υποψηφίων; 

 Ο Λαός είναι  μακριά από κομματικά παιχνίδια. Ο Λαός θέλει έργα και υπηρεσίες. 
Και αυτό το βλέπει από την Διοίκησή μας. Από εκεί και πέρα τα κόμματα  
έχουν και αυτά τις αρχές τους και την ελευθερία να παίρνουν όποια απόφαση θέλουν. 
Είναι προφανές ότι οι δημοτικές εκλογές δεν  έχουν την κομματική ένταση και  
την πολιτική διάσταση των εθνικών  εκλογών. Είναι όμως και μια ευκαιρία για τους 
πολίτες να στείλουν μηνύματα σε πολλούς αποδέκτες, συμπεριλαμβανομένων των 
πολιτικών κομμάτων και κυρίως της κυβέρνησης. 
  

13. Έχουν ακουστεί προτάσεις  για τη θεσμοθέτηση  ορίου επανεκλογών  
στη δημαρχία. Το θεωρείτε λειτουργικό; 

 Υπάρχει καταλληλότερος και δικαιότερος κριτής από τη λαϊκή βούληση; 
  

14. Μετά  από μία σειρά νικηφόρων δικαστικών αντιπαραθέσεων έναντι 
των πολιτικών σας αντιπάλων, τον τελευταίο καιρό, είχατε κάποιες 
αποφάσεις που δεν σας δικαίωσαν. Ήταν νομικές ή πολιτικές 
αποφάσεις; 

 Δήλωσα ότι  οι πολίτες αυτής της χώρας  έναντι του νόμου δεν είναι  ίσοι. Όταν είσαι 
βουλευτής μπορείς να λες ότι θέλεις χωρίς καμία συνέπεια. Όταν είσαι απλός πολίτης 
διώκεσαι, λογοδοτείς και τιμωρείσαι. Προφανώς ήταν μια απόφαση εσφαλμένη. 
Πιστεύω ότι η τελική απόφαση της Δικαιοσύνης θα με δικαιώσει.  
  

15. Γιατί μετά από τρεις  θητείες στην πόλη θέλετε να επανεκλεγείτε;  

 Αισθάνομαι  ότι ο συνδυασμός της εμπειρίας  και της αγωνιστικότητας με την  
αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα είναι απαραίτητα για την πόλη, σε μια 
περίοδο έντονης δοκιμασίας, και οικονομικής και κοινωνικής. Αυτό είναι το στοίχημά 
μου. Ακόμη πιο κοντά στον πολίτη που αντιμετωπίζει το φάσμα της χρεωκοπίας, της 
ανεργίας, της απομόνωσης, των ναρκωτικών. Στη Θεσσαλονίκη οι απολύσεις, η 
μοναξιά, τα αδιέξοδα δεν έχουν θέση. Είναι δέσμευση και όρος τιμής για μένα να 
σταθούμε δίπλα στην κοινωνία, με όσα μέσα διαθέτουμε και κυρίως με νέες ιδέες και 
έμπνευση, με αισιοδοξία και ελπίδα. Οι πολίτες συμμετέχουν στην προσπάθειά μας. 
Βλέπουν τα αποτελέσματα των κοινών προσπαθειών. Είτε οδηγούν στους φωτεινούς 
δρόμους της πόλης μας, είτε περπατούν στα αναπλασμένα πεζοδρόμια, είτε 
απολαμβάνουν μια βόλτα στα θεματικά πάρκα της πανέμορφης νέας παραλίας, είτε 
κολυμπούν στο νέο κολυμβητήριο και επισκέπτονται το νέο πολιτιστικό κέντρο της 
Τούμπας, είτε θαυμάζουν το Νέο μας Δημαρχείο, είτε αξιοποιούν τα προγράμματα 
κοινωνικής στήριξης, είτε υιοθετούν πάρκα, είτε συμμετέχουν στην ανακύκλωση, είτε 
κυκλοφορούν με το ποδήλατο, είτε αθλούνται στα γυμναστήρια, είτε αναπολούν το 
παρελθόν, είτε ονειρεύονται το μέλλον, οι Θεσσαλονικείς ζουν στην πράξη την 
«Αναγέννηση». Και τα καλύτερα έρχονται… 
  



Θεσσαλονίκη, 24 Απριλίου 2010  

 6

 

16. Ποιο  είναι το όραμα  σας για την  πόλη και πότε νομίζετε ότι θα 
μπορέσετε  να πείτε ότι ολοκληρώσατε το έργο σας; 

  

Μια πόλη μια  αγκαλιά! Μια πόλη μια δύναμη! Ξέρουμε εδώ και χρόνια ποια πόλη 
θέλουμε. Σχεδιάσαμε το μέλλον της λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απόψεις, 
παραγωγικών και επιστημονικών φορέων, κοινωνικών και πολιτιστικών 
οργανώσεων. Συνθέσαμε το αύριο μιας μητρόπολης που κοιτά ανταγωνιστικά τη 
Βαρκελώνη, αδελφικά τις Βαλκανικές κι αλληλέγγυα τις αδελφοποιημένες 
μεγαλουπόλεις της σε όλο τον κόσμο. Διεκδικούμε τα επόμενα αναπτυξιακά βήματά 
της στην κατεύθυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της ποιότητας ζωής 
με Αναπτυξιακό Ορίζοντα το 2015. Όλες οι επιλογές μας, όλες οι αποφάσεις μας, όλα 
τα έργα μας είναι βουτηγμένα στο φίλτρο της ελεύθερης έκφρασης, της ελεύθερης 
πρόσβασης, της ελεύθερης κοινωνίας. Σκοπός μας να καλύψουμε κάθε ανάγκη, κάθε 
επιθυμία και να μετατρέψουμε κάθε ΘΕΛΩ σε ΜΠΟΡΩ. 

 Προορισμός μας μια πόλη ισχυρή και περήφανη, ανθρώπινη και ανταγωνιστική, 
σύγχρονη και οικολογική. Πρόληψη για το περιβάλλον, την εγκληματικότητα και τα 
ναρκωτικά, χώρος για τον πεζό, το παιδί, το ποδήλατο, το σκάφος, το τετράποδο, το 
πράσινο, το σταθμευμένο αυτοκίνητο, ρυθμός, ταχύτητα, στυλ και χρώμα στην 
καθημερινότητα, στην εικόνα της πόλης, στη μετακίνηση και στον ελεύθερο χρόνο, 
στήριξη στους απόμαχους της δουλειάς, ευκαιρίες εξωστρέφειας, καινοτομίας και 
προβολής στην επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη παντού, ανάπτυξη για όλους. 
   

17. Αν  κάποια μέρα αποφασίζατε  να μη συνεχίσετε στη δημαρχία, θα 
υποδεικνύατε κάποιον ως διάδοχο σας; Τι ρόλο θα έπαιζε σε αυτή τη 
διαδικασία η «Αναγέννηση»;   

Έχουμε μέλλον… …  Τώρα είναι η ώρα του αγώνα! 


