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Θέλω να προχωρήσω σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία. 
Θέλω να κατηγορήσω ευθέως τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Γ. 

Παπανδρέου, διότι με την δική του ανοχή αν όχι εντολή, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη 
από το σύνολο της Κυβέρνησης μια φοβερή επίθεση εναντίον του δεύτερου ∆ήμου 
της χώρας, εναντίον του ∆ήμου Θεσσαλονίκης, εναντίον δηλαδή ουσιαστικά των 
Θεσσαλονικέων που εξυπηρετούνται καθημερινά από τον ∆ήμο τους. 

Ένα ∆ήμο νοικοκυρεμένο, ένα ∆ήμο που έχει να επιδείξει τεράστιο έργο και 
προσφέρει υπηρεσίες υψηλοτάτου επιπέδου στους συμπολίτες μας, ένα ∆ήμο που 
ανταποκρίνεται πλήρως στις οικονομικές του υποχρεώσεις και προς τους 
εργαζόμενους και προς την Εφορία και προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και προς 
τρίτους, τη στιγμή που οι μισοί ∆ήμοι της Χώρας έχουν κηρύξει ουσιαστικά στάση 
πληρωμών, λόγω της μη καταβολής από την σημερινή Κυβέρνηση προς την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, συγκεκριμένων θεσμοθετημένων πόρων.  

Μια φοβερή λοιπόν επίθεση, που στόχο έχει – πλέον των άλλων - τον 
οικονομικό στραγγαλισμό του ∆.Θ., τέσσερις μόλις μήνες πριν τις εκλογές. 

Έτσι μετά το σταμάτημα επί 9 μήνες της χρηματοδότησης του Νέου 
∆ημαρχιακού Μεγάρου που επιβάρυνε προ 10ημέρου τον ∆.Θ. με 6,5 εκ. ευρώ - 
παρά το ότι ο ίδιος ο Κ. Σημίτης το είχε εντάξει στο Πρόγραμμα ∆ημοσίων 
Επενδύσεων-μετά το σταμάτημα της αναπαλαίωσης του διατηρητέου της οδού 
Αναγεννήσεως που επιβαρύνει αυτούς τους μήνες τον ∆.Θ. με μισό εκατομμύριο 
ευρώ, γιατί υποσχεθήκαμε στους Θεσσαλονικείς την αποκατάστασή του και τόσα 
άλλα, έρχεται η Κυβέρνηση με προχθεσινή της απόφαση και δεσμεύει – 
παρανόμως- τα χρήματα ενός Νομικού Προσώπου ∆ημοσίου ∆ικαίου(!),κάτι το 
πρωτοφανές, δεσμεύει τα χρήματα του ∆.Θ. στις Τράπεζες, δεσμεύει το ρευστό με 
το οποίο κινείται καθημερινά ο ∆.Θ. και το έχει κατατεθειμένο στις Ελληνικές 
Τράπεζες, για να τον στραγγαλίσει οικονομικά, για να μην μπορεί να προσφέρει 
υπηρεσίες στους συμπολίτες μας την κρίσιμη αυτή προεκλογική περίοδο! 

Η γελοία δικαιολογία είναι, ότι η Κυβέρνηση θέλει να «διασφαλίσει» δήθεν τα 
συμφέροντα του Ελληνικού ∆ημοσίου, από τον ∆.Θ.!... γιατί το Υπουργείο 
Οικονομικών πιθανολόγησε την τέλεση φορολογικών παραβάσεων σαν 
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αποτέλεσμα του κρούσματος της μη καταβολής του συνόλου των 
παρακρατούμενων πόρων από υπάλληλο του ∆.Θ., γεγονός που ο ίδιος ο ∆.Θ. 
απεκάλυψε και έστειλε ο ίδιος  την υπόθεση στον Εισαγγελέα πριν δυόμισι 
ολόκληρα χρόνια!... 

Κινδυνεύουν αλήθεια τα «συμφέροντα του Ελληνικού ∆ημοσίου» από τον 
∆ήμο Θεσσαλονίκης; 

Μπορεί κάποιος να το ισχυριστεί αυτό σοβαρά; 
Μπορεί κάποιος Υπουργός της σημερινής Κυβέρνησης, να ισχυριστεί αυτό 

σοβαρά; 
Επειδή δηλαδή η ∆ιοίκηση του ∆.Θ. έπιασε έναν επίορκο υπάλληλό της να 

υπεξαιρεί χρήματα της Εφορίας και τον απέλυσε και τον έστειλε στον Εισαγγελέα 
και σήμερα βρίσκεται στις φυλακές, διώκεται ο ∆ήμος; 

Επειδή η ∆ιοίκηση του ∆.Θ. έπιασε έναν επίορκο υπάλληλό της, ο οποίος 
συμπωματικά ήταν κορυφαίος συνδικαλιστικό στέλεχος της σημερινής 
Κυβερνητικής Παράταξης, διώκεται ο ∆ήμος; 

Και βεβαίως τέτοιες περιπτώσεις αναγράφονται κάθε μέρα στις εφημερίδες 
και περιγράφονται εκατοντάδες στην Έκθεση του Ελεγκτού ∆ημόσιας ∆ιοίκησης κ. 
Ρακιντζή, που διαβάσαμε προ ημερών. 

Έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις δέσμευση των χρημάτων των Φορέων 
στους οποίους υπηρετούσαν οι υπάλληλοι αυτοί; 

 Σε ποια περίπτωση αλήθεια, αντί να τιμωρηθεί ο καταχραστής  υπάλληλος, 
τιμωρείται το θύμα, δηλαδή ο ∆ήμος και οι ∆ημότες; 

Τιμωρείται στην προκειμένη περίπτωση ο ∆.Θ., επειδή ανακάλυψε την 
υπεξαίρεση και έστειλε τον διωκόμενο ήδη τέως υπάλληλό του στον Εισαγγελέα και 
κατέθεσε μήνυση εναντίον του και κατέθεσε επίσης παράσταση πολιτικής αγωγής; 

Και γιατί δεν υφίσταται κυρώσεις το Υπουργείο Οικονομικών όταν 
συλλαμβάνεται ένας υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών να υπεξαιρεί 
χρήματα; Και έχουμε καθημερινά τέτοιες περιπτώσεις! 

Και γιατί δεν υφίσταται κυρώσεις το Υπουργείο Υγείας όταν συλλαμβάνεται 
ένας  υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας να υπεξαιρεί χρήματα; Και έχουμε 
καθημερινά τέτοιες περιπτώσεις! 

Και βεβαίως το μεγάλο και κρίσιμο ερώτημα: 
Γιατί παρανομεί η Κυβέρνηση εις βάρος του ∆.Θ.; 
∆εν γνωρίζει ότι πουθενά δεν θεμελιώνεται ευθύνη του ∆.Θ.; 
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∆εν γνωρίζει ότι το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών ποτέ δεν είχε 
διασταυρώσει τα στοιχεία που κατέθετε σε αυτό ο διωκόμενος διαχειριστής του ∆.Θ. 
και ότι πιθανόν να υπάρχουν ευθύνες σε εκείνη ακριβώς την κατεύθυνση; 

∆εν γνωρίζει ότι ενώ οι υπεξαιρέσεις από το Υπουργείο Οικονομικών είχαν 
αρχίσει από το 1993 εντούτοις με απόλυτη ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών 
χορηγείτο κανονικά φορολογική ενημερότητα στον ∆,Θ,, δημιουργώντας ακριβώς 
τον ∆ήμο την πεποίθηση ότι δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα στις 
υποχρεώσεις του προς το ∆ημόσιο; 

∆εν γνωρίζει  αυτό που γνωρίζουν όλοι, ότι δηλαδή οποιαδήποτε διαφορά 
στην Ταμειακή ∆ιαχείριση καταλογίζεται στα πρόσωπα που φέρουν την ιδιότητα 
του «δημόσιου υπολόγου», χωρίς παράλληλη ευθύνη στα ΝΠ∆∆ των οποίων τα 
περιουσιακά στοιχεία αυτοί διαχειρίζονται; 

 
∆εν γνωρίζει ότι τα επιβληθέντα στον ∆.Θ. εξοντωτικά μέτρα, έχουν εφαρμογή 

μόνον σε επιχειρήσεις και ΝΠΙ∆ και όχι σε ΝΠ∆∆ και μάλιστα σε ΟΤΑ, των οποίων ο 
χαρακτήρας  συμπίπτει με αυτόν του αμιγούς ∆ημοσίου; 

∆εν γνωρίζει η Κυβέρνηση το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών προς 
την Θ΄ ∆ΟΥ μετά από σχετικό ερώτημά της τελευταίας για εφαρμογή ή μη του 
άρθρου 14 στους ΟΤΑ – του άρθρου δηλαδή με το οποίο δέσμευσαν τις καταθέσεις 
του ∆ήμου Θεσσαλονίκης – το οποίο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 
ξεκαθαρίζει ότι «δεν προκύπτει η εφαρμογή  των εν λόγω μέτρων στους ∆ήμους»; 

Αλλά και επί της ουσίας: 
Μπορεί σοβαρά κάποιος να ισχυριστεί ότι η Κυβέρνηση  και το Υπουργείο 

Οικονομικών κινδυνεύουν από τον ∆.Θ.; 
Από τι κινδυνεύουν και θέλουν να «διασφαλιστούν»; 
Ο ∆.Θ. είναι ο εχθρός; 
Και τι μπορεί να κάνει ένας ΟΤΑ; 
Ποιος είναι ο κίνδυνος που εμπνέει ένας ∆ήμος στο Ελληνικό ∆ημόσιο; 
Και μπορεί συγχρόνως κάποιος σοβαρά να ισχυριστεί, ότι όπως η 

Κυβέρνηση με τρόπο εκδικητικό αντιμετωπίζει τον ∆.Θ., με τον ίδιο τρόπο 
αντιμετωπίζει και τους άλλους ∆ήμους, ∆ήμους κοντινούς στην Αθήνα, στους 
οποίους δεν θέλω να αναφερθώ σήμερα, αλλά αν προκληθώ θα τους αναφέρω; 

Ως ∆ήμαρχος Θεσσαλονίκης, αλλά και ως ένας απλός πολίτης  θα ήθελα να 
ρωτήσω ευθέως τον κ. Πρωθυπουργό: 
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Με τον ίδιο τρόπο που η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον ∆.Θ., με τον ίδιο 
τρόπο αντιμετωπίζει και το δικό του κόμμα, το Κυβερνητικό σήμερα κόμμα  για 
παράδειγμα, που χρωστάει δεκάδες εκατομμύρια στο Ελληνικό ∆ημόσιο; 

Που χρωστά εκατομμύρια στην Εφορία; 
Που χρωστά εκατομμύρια σε ∆ημόσιους Οργανισμούς; 
Μπορεί να μας πει η Κυβέρνηση πόσα ακριβώς εκατομμύρια ευρώ χρωστά 

το Κυβερνητικό σήμερα κόμμα στο Ελληνικό ∆ημόσιο; 
Γιατί δεν δεσμεύονται τα χρήματα αυτού του κόμματος – που δεν είναι ΝΠ∆∆ 

-  στις Τράπεζες; 
Και δεσμεύονται τα χρήματα του ∆.Θ. που είναι ΝΠ∆∆ και που συγχρόνως 

είναι συνεπέστατος στις υποχρεώσεις του; 
Μπορεί κάποιος Βουλευτής να καταθέσει μια ερώτηση μια αίτηση 

καταθέσεως εγγράφων, για να αντιληφθούμε  το μέγεθος της αντίφασης; 
Πόσα εκατομμύρια ευρώ αλήθεια χρωστούν σε Εφορία και Ασφαλιστικά 

Ταμεία Τηλεοπτικά Κανάλια, Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες, γνωστοί μεγάλοι 
επιχειρηματίες από τους οποίους πράγματι κινδυνεύει να χάσει τα χρήματά του το 
∆ημόσιο και στους οποίους δεν παίρνει η Κυβέρνηση τα μέτρα  του άρθρου 14 που 
πήρε παρανόμως εναντίον του ∆.Θ., ο οποίος επαναλαμβάνω είναι Ν.Π.∆.∆. και δεν 
έχουν εφαρμογή σε αυτόν τα μέτρα του άρθρου 14 και συγχρόνως είναι 
συνεπέστατος στις υποχρεώσεις του προς το Ελληνικό ∆ημόσιο, την Εφορία, τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία κ.λ.π.; 

Μπορεί κάποιος Βουλευτής να καταθέσει μία ερώτηση και συγχρόνως αίτηση 
καταθέσεως εγγράφων και να ζητήσει τα χρέη των ∆ήμων του Λεκανοπεδίου της 
Αττικής, αλλά και όλων των ΝΠ∆∆, προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, για 
να πληροφορηθεί η κοινή γνώμη, αν η Κυβέρνηση έχει πάρει εναντίον όλων των 
παραπάνω τα μέτρα που πήρε παρανόμως εναντίον του ∆.Θ.; 

Τέλος για να πέσουν οι μάσκες: 
Αν πράγματι κινδυνεύει η Κυβέρνηση από τον ∆.Θ. και θέλει να διασφαλίσει 

τα συμφέροντά της για ένα ποσό ύψους μόλις 5,7 εκ. ευρώ, που είναι 1,7εκ. ευρώ η 
υπεξαίρεση και 4 εκ. ευρώ οι προσαυξήσεις (!), γιατί αλήθεια δεν δεσμεύει την 
τεράστια ακίνητη περιουσία του ∆.Θ., αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και 
δεσμεύει το ρευστό που έχει στις τράπεζες και με το οποίο λειτουργεί καθημερινά 
και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του και εξυπηρετεί τους πολίτες; 

Γιατί δεν δεσμεύει τα εκατοντάδες ακίνητα του ∆.Θ., που τα γνωρίζει πολύ 
καλά το Υπουργείο Οικονομικών αφού είναι δηλωμένα; 
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Γιατί δεν δεσμεύει τα εκατοντάδες κτίρια του ∆.Θ., που τα γνωρίζει πολύ καλά 
το Υπουργείο Οικονομικών αφού είναι δηλωμένα; 

Γιατί δεν δεσμεύει τα εκατοντάδες αυτοκίνητα του ∆.Θ., που τα γνωρίζει πολύ 
καλά  το Υπουργείο Οικονομικών αφού είναι δηλωμένα; 

Γιατί ακόμη δεν δεσμεύει το Νέο ∆ημαρχιακό Μέγαρο του ∆.Θ. – το σπίτι των 
Θεσσαλονικέων- αξίας 55 εκ. ευρώ, και δεσμεύει το ρευστό του ∆.Θ., έτσι ώστε να 
τον στραγγαλίσει οικονομικά και ουσιαστικά να σταματήσει τη λειτουργία του; 

Και γιατί σύμφωνα με απολύτως έγκυρες πληροφορίες, στην ίδια ενέργεια 
ετοιμάζεται για δεύτερη φορά να προχωρήσει η Κυβέρνηση εναντίον του ∆.Θ. –ενός 
ΝΠ∆∆- μέσα στις επόμενες ημέρες και λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές με την ίδια 
γελοία δικαιολογία, την «διασφάλιση» δηλαδή δήθεν των συμφερόντων του 
Ελληνικού ∆ημοσίου, για την ίδια ακριβώς υπόθεση που αποκάλυψε ο ίδιος ο ∆.Θ. 
πριν δυόμισι ολόκληρα χρόνια; 

Καλώ τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Γ.Παπανδρέου, να δώσει εντολή να 
απελευθερωθούν τα χρήματα του ∆.Θ. που έχει παρανόμως δεσμεύσει η 
Κυβέρνηση στις Ελληνικές Τράπεζες.  ΣΗΜΕΡΑ! 

∆εν μπορεί να τιμωρούνται οι Θεσσαλονικείς κατά αυτόν τον πρωτοφανή, 
τον παράνομο και τελείως ανάλγητο τρόπο, επειδή ο ∆ήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν 
είναι της αρεσκείας της Κυβέρνησης, αλλά της αρεσκείας των Θεσσαλονικέων! 

Καλώ τον Πρόεδρο της Νέας ∆ημοκρατίας κ. Αντώνη Σαμαρά, αλλά και τους 
Αρχηγούς όλων των κομμάτων, να ασχοληθούν προσωπικά με την επίθεση αυτή 
 της Κυβέρνησης  εναντίον του ∆.Θ., μια επίθεση που κατευθύνεται 
ουσιαστικά εναντίον όλων των Θεσσαλονικέων. 

Να ζητήσουν εξηγήσεις.   ΣΗΜΕΡΑ. 
Καλώ τους Βουλευτές της Θεσσαλονίκης όλων των κομμάτων, να 

καταθέσουν αμέσως ερωτήσεις και αιτήσεις καταθέσεως εγγράφων προς τον 
Υπουργό Οικονομικών και να ζητήσουν να καταθέσει όλες τις περιπτώσεις που έχει 
ο ίδιος κινήσει την διαδικασία του άρθρου 14 εναντίον ∆ήμων και ΝΠ∆∆ και επίσης 
να καταθέσει όλες τις περιπτώσεις που έχει ο ίδιος  αναστείλει τα «μέτρα 
διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού ∆ημοσίου» από την 4/10/2009 μέχρι 
και σήμερα και να απαντήσει στο καίριο ερώτημα γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν δύο 
μέτρα και δύο σταθμά; 

Να απαντήσει η Κυβέρνηση γιατί αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο τον ∆ήμο 
Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι συνεπέστατος στις υποχρεώσεις του και είχε απλώς 
την «ατυχία» να συλλάβει έναν επίορκο υπάλληλο ο οποίος με συνευθύνη του 
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Υπουργείου Οικονομικών δεν απέδιδε σε αυτό το σύνολο των παρακρατούμενων 
φόρων; 

 Να απαντήσει ο Υπουργός Οικονομικών πόσα εκατομμύρια ευρώ χρωστά το 
σημερινό κυβερνητικό κόμμα –το οποίο σημειωτέον  δεν είναι ΝΠ∆∆- στο Ελληνικό 
∆ημόσιο και γιατί δεν λαμβάνονται εναντίον του, τα ίδια μέτρα του άρθρου 14, τα 
ίδια δηλαδή μέτρα που ελήφθησαν εναντίον του ∆.Θ.; 

Να απαντήσει ο Υπουργός Οικονομικών, γιατί καταδιώκει τον ∆.Θ., αντί να 
του δώσει συγχαρητήρια που αποκάλυψε τους καταχραστές, τους τιμώρησε 
παραδειγματικά και τους παρέπεμψε στην Ελληνική ∆ικαιοσύνη; 

Θα πρέπει επιτέλους οι πάντες να αντιληφθούν, ότι κανείς δεν μπορεί για 
μικροκομματικές σκοπιμότητες να τιμωρεί τους Θεσσαλονικείς για τις επιλογές 
τους. 

Οι οποίοι Θεσσαλονικείς και γνώση των όσων γίνονται έχουν, και μνήμη 
έχουν και κρίση έχουν. 

Και οι εκλογές δεν είναι μακριά! 
Τελειώνοντας εγώ προσωπικά, ως ∆ήμαρχος Θεσσαλονίκης, μια δήλωση 

έχω να κάνω: 
Κανείς δεν πρόκειται να με κάμψει στον μεγάλο αγώνα που κάνω, για το 

καλό της Θεσσαλονίκης και των Θεσσαλονικέων. 
Όσο θα είμαι ∆ήμαρχος Θεσσαλονίκης δηλαδή μέχρι 31η ∆εκεμβρίου 2010 ο 

∆.Θ. δεν θα γονατίσει. 
Ο ∆.Θ. κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες δεν θα σταματήσει να προσφέρει 

έργα και υπηρεσίες στους συμπολίτες μου. 
 


