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Β.Παπαγεωργόπουλος: «Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους Θεσσαλονικείς 
που 11 φορές ζήτησα την εμπιστοσύνη τους και την ψήφο τους και 11 
φορές μου την έδωσαν απλόχερα» 
 
Κυρίες και Κύριοι 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,    
Αγαπητοί Συνεργάτες, 
Εκπρόσωποι του τύπου,   
Εργαζόμενοι στο Δήμο μας που είστε παρόντες 
  

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και πέρασα όλη μου τη ζωή μέχρι και σήμερα εδώ στην ιστορική αυτή πόλη, εδώ 
στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, εδώ στην πρωτεύουσα του Ελληνικού Βορρά. 
Η τύχη το έφερε έτσι, που πιστεύω ότι η διαδρομή μου, ο καθημερινός μου αγώνας, η όποια μου προσφορά, 
συνέβαλλε στην προβολή της Θεσσαλονίκης μας. 
Είτε όταν υπηρετούσα την Θεσσαλονίκη ως αθλητής, είτε ως Βουλευτής, είτε ως Υπουργός, είτε ως Δήμαρχος. 
Μια μακρά διαδρομή που ξεκίνησε από τα θρανία του σχολείου, μεταφέρθηκε στα έδρανα του Δημοτικού 
Συμβουλίου, συνεχίστηκε στα έδρανα της Βουλής και στη θέση του Υπουργού Αθλητισμού και Νεολαίας και 
μεταφέρθηκε τα τελευταία 12 χρόνια στην τιμημένη θέση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. 
Η εμπλοκή μου με τον αθλητισμό κράτησε 17 χρόνια και πιστεύω ότι έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι στην μεγάλη 
ιστορία του Ελληνικού Αθλητισμού, τρέχοντας και αγωνιζόμενος και προβάλλοντας το όνομα της 
Θεσσαλονίκης σε όλον τον κόσμο. 
Ενώ ήμουν ακόμη αθλητής έβαλα υποψηφιότητα για Δημοτικός Σύμβουλος με την Παράταξη «Τσίρος – 
Πάσχος», κάτω δηλαδή από την ηγεσία των φωτισμένων και αείμνηστων Κωνσταντίνου Τσίρου – του 
τελευταίου Δημάρχου πριν την δικτατορία – και Σταύρου Πάσχου. 
Ο λαός της Θεσσαλονίκης με τίμησε απλόχερα και με εξέλεξε τότε, πρώτο Δημοτικό Σύμβουλο. 
Το ίδιο έκανε 2,5 χρόνια αργότερα που ενώ ήμουν Δημοτικός Σύμβουλος με εξέλεξε Βουλευτή Θεσσαλονίκης. 
Από τη θέση του Βουλευτού, υπηρέτησα με υψηλό πιστεύω, αίσθημα ευθύνης την πόλη της Θεσσαλονίκης επί 
17 συναπτά χρόνια και στα 2 χρόνια που ήμουν μέλος της Ελληνικής Κυβέρνησης προικοδότησα την πόλη μας 
με πλειάδα αθλητικών έργων που ακόμη και σήμερα μνημονεύουν οι πολίτες και οι φίλαθλοι της Θεσσαλονίκης. 
Στις αρχές του 1998 και ενώ ήμουν Βουλευτής, μου ζητήθηκε να διεκδικήσω τη θέση του Δημάρχου 
Θεσσαλονίκης. 
Την Παρασκευή 15η Μαΐου 1998, σε Συνέντευξη Τύπου στο «Μακεδονία Παλλάς», ζήτησα την ψήφο των 
Θεσσαλονικέων για να τον υπηρετήσω από τη θέση του Δημάρχου της πόλης μας. 
Και πάλι οι Θεσσαλονικείς με περιέβαλαν με την εμπιστοσύνη τους και την 1η Ιανουαρίου 1999 ορκίστηκα 
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. 
Την ίδια στήριξη από τους συμπολίτες μου είχα και στις εκλογές του 2002 και στις εκλογές του 2006! 
Με τον τρόπο αυτόν, φέρω τον βαρύ τίτλο του μακροβιότερου Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του 60ου από το 1869 
που δημιουργήθηκε ο Δήμος μας, του 37ου από το 1912 και του μόνου που εξελέγη για 3 φορές και μάλιστα εν 
συνεχεία, αλλά και αυτού που πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό (54,5%) την πρώτη Κυριακή! 
Η τιμή μεγάλη, αλλά και η προσπάθεια τεράστια. 
Κοινή προσπάθεια και προσωπική δική μου και των συνεργατών μου. 
Στα 12 αυτά χρόνια, εργάσθηκα όσο δεν είχα εργασθεί ποτέ στη ζωή μου. 
Το ίδιο και όλα τα μέλη της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ». 
Αφοσιώθηκα κυριολεκτικά στην προώθηση των θέσεων και των συμφερόντων της Θεσσαλονίκης μας, στην 
επίλυση των προβλημάτων των συμπολιτών μας, στην καλυτέρευση του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, στη 
δημιουργία ενός κοινωνικού πλέγματος προστασίας στο Δήμο μας, στην προώθηση ενός νέου και πιο 
αποτελεσματικού συστήματος Διοίκησης της πόλης μας, στην προβολή της Θεσσαλονίκης, στην διαφήμισή της 
σε Ανατολή και Δύση. 
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Ο αγώνας δεν ήταν εύκολος.  Το νομοθετικό πλαίσιο της Τ.Α. στην πατρίδα μας είναι παρωχημένο. 
Η εκτελεστική εξουσία στην χώρα μας – όλοι το γνωρίζουμε – ποτέ δεν αγάπησε ειλικρινά την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 
Οι αντιδράσεις από τα γνωστά συμφέροντα συνεχείς και έντονες. 
Ο φθόνος αναπόφευκτος.  Και συγχρόνως η αντιπολίτευση σκληρή. 
Για μένα όμως – τα 12 αυτά χρόνια – ήταν ο Αγώνας ο καλός! 
Ένας όμορφος Αγώνας για μια Νέα Θεσσαλονίκη, για τη Νέα Γενιά! 
Μαζί με τους συνεργάτες μου, μαζί με όλα τα μέλη της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ», ρίξαμε το βάρος στον πολιτισμό, στην 
κοινωνική πολιτική, στο περιβάλλον, στο πράσινο, στην καθαριότητα, στην ευταξία, στις διεθνείς σχέσεις, στις 
αδελφοποιήσεις, στην προβολή της πόλης μας, στη συμμετοχή μας σε μεγάλα παγκόσμια Δίκτυα, στην 
προώθηση της Θεσσαλονίκης στη θέση του ηγέτη του Δικτύου των Μεγάλων Βαλκανικών Πόλεων, κάτι το 
οποίο και πετύχαμε και τόσα άλλα. 
Και πάνω από όλα, οραματιστήκαμε, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ΕΡΓΑ βάσει ενός συγκεκριμένου 
Στρατηγικού Σχεδιασμού, που από την πρώτη στιγμή καταθέσαμε ενώπιον του Λαού της πόλης μας. 
Το σύνθημα μας ήταν:  ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑ. 
Το σύνθημα μας ήταν:  ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ! 
Και κάναμε μέσα στα 12 αυτά χρόνια πολλά, τα οποία τα γνωρίζετε βεβαίως όλοι σας, αλλά τα γνωρίζουν καλά 
και όλοι οι Θεσσαλονικείς. 
Από τα 100δες έργα που υλοποιήσαμε και δώσαμε σε χρήση τα 12 αυτά χρόνια, από την πλατεία της Αρχαίας 
Αγοράς μέχρι την ανάπλαση της Β.Όλγας και από τη νέα εικόνα των Νεκροταφείων της Αγίας Παρασκευής 
μέχρι τον περιβάλλοντα χώρο της Ροτόντας και την ανάπλαση της Γρηγορίου Λαμπράκη, ξεχωρίζουν νομίζω 3 
έργα που έχουν αφήσει ανεξίτηλη την σφραγίδα της Παράταξης μου στην Θεσσαλονίκη. 
Το πρώτο είναι η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της πόλης μας, ένα μέτωπο που εκτείνεται σε μήκος 
περίπου 6 χιλιομέτρων! 
Ποτέ κανένας Δήμος δεν ξεκίνησε ένα τέτοιο έργο. 
Ήταν κάτι το ασύλληπτο για το επίπεδο της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Κι όμως το επιχειρήσαμε και το πετύχαμε, ήδη τα 4 χιλιόμετρα έχουν παραδοθεί και σε 2-2,5 χρόνια από 
σήμερα θα παραδοθούν και τα υπόλοιπα. 
Το δεύτερο είναι η ανάπλαση στην τέως Αλάνας της Τούμπας. 
Στην πιο υποβαθμισμένη – μέχρι πριν 5 χρόνια – περιοχή του Δήμου μας, «εισβάλλαμε» με μεγάλη 
αποφασιστικότητα, απαλλοτριώσαμε το χώρο και τον μετασχηματίσαμε στην ωραιότερη περιοχή της 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης με ένα υπέροχο Κέντρο Πολιτισμού, ένα Κολυμβητήριο Ολυμπιακών 
προδιαγραφών, δύο γήπεδα μπάσκετ, χώρο αναψυχής, με πολύ – πολύ πράσινο και εκατοντάδες νέα δέντρα. 
Το τρίτο – όπως αντιλαμβάνεσθε – είναι το νέο μας Δημαρχείο. 
Παραλάβαμε μία κατάσταση που δεν τιμούσε κανένα. 
Το «Καραβάν Σαράϊ» που νοίκιαζε ο Δήμος Θεσσαλονίκης από το 1957, δεν τιμούσε ούτε τους Θεσσαλονικείς, 
ούτε τους εργαζόμενους στο Δήμο μας, ούτε τη Διοίκηση του Δ.Θ., ούτε το Δημοτικό μας Συμβούλιο. 
Και επιτύχαμε και εδώ το θαύμα και συνεδριάζουμε σήμερα σ’ αυτό τον καταπληκτικό χώρο που είναι ένα μικρό 
κομμάτι από το υπέροχο Δημαρχείο μας, το πρώτο ιδιόκτητο Δημαρχείο από το 1869, το οποίο συνοδεύεται και 
από ένα τεράστιο υπόγειο παρκινγκ χωρητικότητας 1.000 περίπου θέσεων! 
ΕΡΓΑ λοιπόν και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ σημαντικές και μεγάλα επιτεύγματα από πλευράς όλων των Αντιδημαρχιών και 
όλων των Υπηρεσιών και όλων των Νομικών Προσώπων του Δήμου μας και τα διαμερίσματά μας πάντοτε ήταν 
και είναι μέσα στη ψυχή μας. 
Σε όλους τους τομείς. 
Και ένας τεράστιος άθλος στον οικονομικό τομέα, όπου παρά τον οικονομικό στραγγαλισμό που δέχθηκε τον 
τελευταίο χρόνο η Τ.Α. και παρά την συνεχή παρακράτηση από την κεντρική εξουσία θεσμοθετημένων πόρων 
της Τ.Α., ο Δήμος μας στέκεται όρθιος και συνεχίζει το έργο του.  
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
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Παραδίδοντας την 1η Ιανουαρίου 2011 την Διοίκηση του Δ.Θ., θα παραδώσω έναν Δήμο οικονομικά υγιή. 
Έναν Δήμο που δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ στους 4.500 εργαζόμενους του, που δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ 
σε κανένα Ασφαλιστικό Ταμείο, που τα δάνεια που έχει συνάψει είναι ελάχιστα, που τα τοκοχρεολύσια που 
καταβάλλει κάθε χρόνο είναι απειροελάχιστα, που οι σημερινές του υποχρεώσεις προς τρίτους είναι πάρα 
πολύ μικρές, που αν δεν υπήρχε αυτή η εξόφθαλμη αδικία προς το Δήμο μας, άλλοτε δηλ. το Υπουργείο 
Οικονομικών να μας χαρακτηρίζει ως «επιτηδευματία» και άλλοτε ως «μη επιτηδευματία» θα είχαμε κλείσει και 
την υπόθεση των 7,2 εκατ.ευρώ προς την Θ΄ΔΟΥ! 
Απέναντι σε αυτές τις υποχρεώσεις, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ως γνωστόν έχει λαμβάνειν περί τα 80 εκατ.ευρώ 
από την κεντρική εξουσία, όπως λεπτομερειακά ανέλυσα πριν λίγες ημέρες σε ειδική Συνέντευξη Τύπου. 
Αυτός είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης! 
Ένας Δήμος με τεράστιο έργο, με τεράστια προσφορά και συγχρόνως οικονομικά υγιής, όταν όλη σχεδόν η 
Τ.Α. έχει καταρρεύσει οικονομικά και όταν ο συνολικός περίγυρός μας είναι ιδιαίτερα ζοφερός. 
Νιώθω – όπως αντιλαμβάνεσθε – πραγματικά υπερήφανος για το έργο της Διοίκησης του Δήμου μας, όλα αυτά 
τα 12 χρόνια.  
Νιώθω πραγματικά υπερήφανος για το έργο της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ», τις 3 αυτές τετραετίες που ο Λαός της 
Θεσσαλονίκης μας εμπιστεύθηκε το τιμόνι της πόλης μας.  
Δώσαμε κυριολεκτικά τον εαυτό μας, αλλά πιστεύω ότι φέραμε αποτέλεσμα. 
Είμαι βέβαιος ότι ο ιστορικός του μέλλοντος, θα υπογραμμίσει, ότι η Διοίκησή μας ήταν μια Διοίκηση που είχε 
ΣΧΕΔΙΟ, που είχε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, που είχε ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και που απεδείχθη συγχρόνως εξόχως 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ. 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
Καθώς διανύουμε τις τελευταίες ώρες, της τελευταίας Συνεδρίασης αυτής της 4ετίας και αυτής της 
12ετίας για εμένα και άλλους Συναδέλφους, αλλά και πολύ περισσότερα για ορισμένους εξ ημών, θέλω 
να πω: 

1. Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στο Λαό της Θεσσαλονίκης. 
Τους Θεσσαλονικείς που με περιέβαλαν με την αγάπη τους επί 10ετίες ολόκληρες. 
Τους Θεσσαλονικείς που 11 φορές ζήτησα την εμπιστοσύνη τους και την ψήφο τους και 11 φορές μου 
την έδωσαν απλόχερα. 
Δεν γνωρίζω πόσους πολιτικούς εξέλεξαν οι Θεσσαλονικείς επί 11 συνεχείς φορές, αλλά θέλω να σας 
πω, πώς αυτό το γεγονός με κάνει να νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής, και νιώθω υπερήφανος που είχα αυτή 
την τιμή, να με ψηφίζουν επί τόσα χρόνια οι συμπολίτες μου για εκπρόσωπο τους, είτε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, είτε στην Βουλή, είτε τα τελευταία 12 χρόνια να μου εμπιστευθούν την ηγεσία της πόλης 
μας, της ιστορικής Θεσσαλονίκης. 

2.  Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους σας.  Είτε ανήκετε στην Παράταξή μου, είτε είστε στην 
Αντιπολίτευση. 
Με τον διάλογο που αναπτύξαμε εδώ, σε αυτή την αίθουσα, μέσα από τις συμφωνίες μας και τις 
διαφωνίες μας, μέσα από προτάσεις αλλά και μέσα από άρνηση, εκφράσαμε όλοι μας την αγάπη που 
τρέφουμε για την Θεσσαλονίκη – την πόλη μας – και προσπαθήσαμε να την κάνουμε καλύτερη, 
ομορφότερη, πιο ανθρώπινη. 
Και βαθιά πιστεύω ότι την κάναμε και είναι αποτέλεσμα όλων μας. 

3. Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και σε όλα τα μέλη του Προεδρείου, 
όλα αυτά τα 12 χρόνια.  
Η προσφορά του Προέδρου είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα, διότι είναι και ο μακροβιότερος 
Πρόεδρος και Πρόεδρος των Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων όλης της Ελλάδας. 
Μια μεγάλη προσφορά στα Αυτοδιοικητικά πράγματα της χώρας μας, μια άριστη λειτουργία του 
Δημοτικού Συμβούλιου, προστασία της μειοψηφίας αλλά και διευκόλυνση του έργου της Διοίκησης, 
ένας απόλυτος σεβασμός στις διαδικασίες. 

4.  Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στα μέλη της Παράταξης μου, της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ». 
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Στους άξιους Δημοτικούς Συμβούλους από το 1999, τους άξιους Αντιδημάρχους, τον άξιο Γενικό 
Γραμματέα του Δήμου μας, τους Προέδρους των Δημοτικών μας Διαμερισμάτων και τους Συμβούλους 
των Διαμερισμάτων, τους άξιους Προέδρους και τους Συμβούλους των Διοικήσεων των Νομικών 
Προσώπων του Δήμου μας, όλους όσους είχαν θέσεις ευθύνης, και είχαν όλοι! 
12 χρόνια έντονης δουλειάς, αφοσίωσης στο καθήκον και στενής καθημερινής συνεργασίας. 
12 χρόνια με αίσθημα προσφοράς, με φιλοδοξίες για ανέλιξη και προβολή, αλλά και κατανόηση των 
δύσκολων συνθηκών μέσα στις οποίες κινείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι επί 12 χρόνια η «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» παρέμεινε αλώβητη, παρέμεινε 
αδιάσπαστη, χωρίς κανένα εσωτερικό πρόβλημα, γεγονός πρωτόγνωρο για Δημοτική Παράταξη ή 
Κόμματα, ή ακόμη για απλούς Συλλόγους. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναγωνιστές μου, για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος. 

5. Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους 4.500 εργαζόμενους του Δήμου Θεσσαλονίκης, από τους Διευθυντές και 
τους προϊσταμένους μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο  αλλά και στις 100δες συνεργάτες μας που 
συνταξιοδοτήθηκαν τα τελευταία 12 χρόνια μετά μία πορεία προσφοράς προς την πόλη, μία πορεία 
προσφοράς προς το κοινωνικό μας σύνολο.  
Ό,τι κάναμε, ό,τι κατορθώσαμε όλα αυτά τα χρόνια, είναι επίτευγμα δικό τους. 
Μόνη η Διοίκηση, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτε. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι η δύναμή μας. 
Και το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου μας είναι εξαιρετικό. Και έδωσε την ψυχή του, όλα αυτά τα 
χρόνια. 

6.  Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δημοσιογράφους που κάλυπταν όλα αυτά τα χρόνια τον Δήμο 
Θεσσαλονίκης. Μεγάλη η προσφορά τους. 

7.  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ επίσης μέσα από την καρδιά μου τους συνεργάτες μου που δεν είναι αιρετοί, αλλά 
στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια την κοινή μας προσπάθεια με προσωπική εργασία, με ιδέες, με μελέτες, 
με προσωπική προσφορά, με πλήρη ανιδιοτέλεια, απλά γιατί πίστευαν ότι κάναμε κάτι σημαντικό, 
κάτι σπουδαίο, κάτι καλό για την πόλη και τους συμπολίτες μας. 

8. Τέλος, ένα πολύ – πολύ μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στα στελέχη, γυναίκες και άνδρες, του Γραφείου μου, τους 
άμεσους, τους καθημερινούς συνεργάτες μου. 
Τους στενούς αυτούς συνεργάτες, που επί 12 χρόνια, δεν είχαν Σάββατα και Κυριακές, δεν είχαν 
Χριστούγεννα και Πάσχα, δεν είχαν καλοκαιρινές διακοπές, δεν είχαν άδειες και ρεπό! 
Δεν είχαν τίποτε! 
Το μόνο που είχαν ήταν αφοσίωση! 
Αφοσίωση στο καθήκον! 
Και αγωνία! 
Αγωνία για το πώς θα στηρίξουν καλύτερα το έργο το δικό μου, το έργο της Διοίκησης, το έργο του 
Δήμου μας, το έργο όλων μας. 
Το έργο μας για μία Θεσσαλονίκη ακόμη πιο όμορφη, πιο ανθρώπινη, πιο λειτουργική, μία 
Θεσσαλονίκη σύγχρονη Ευρωπαϊκή μεγαλούπολη. 
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, 
ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΣ. 

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ___ 


