
Β.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ : «ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΛΑΜΨΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ» 
 

1. Νιώθω μεγάλη ικανοποίηση που οδεύει έστω και μετά 3 χρόνια προς το 
ακροατήριο η υπόθεση της υπεξαίρεσης χρημάτων της Εφορίας και των 
Ασφαλιστικών  Ταμείων    από  το  έτος  1993,  μια  υπεξαίρεση  που 
απεκάλυψε η ίδια η Διοίκηση του Δήμου μας, μια Διοίκηση που απέλυσε 
και  παρέπεμψε αμέσως στην Δικαιοσύνη  τον κύριο  υπεύθυνο,  ο  οποίος 
βρίσκεται ήδη από μηνών στην φυλακή.  

Με ικανοποίηση επίσης διαπιστώνω ότι έγινε δεκτή η θέση του Δ.Θ. 
και  επεκτάθηκε  η  έρευνα  και  στις  Υπηρεσίες  του  Υπουργείου 
Οικονομικών  και  των  Ασφαλιστικών  Ταμείων,  οι  οποίες  ως  γνωστόν 
ποτέ  δεν  ενόχλησαν  τον  Δ.Θ.  για  οποιαδήποτε  οφειλή  του  και  όπως  οι 
πάντες  γνωρίζουν  κάθε  μήνα  του  έδιδαν  φορολογική  και  ασφαλιστική 
ενημερότητα,  βεβαίωναν  δηλαδή  εγγράφως  ότι  ο  Δ.Θ.  ήταν 
συνεπέστατος προς τις υποχρεώσεις του. 

 
2. Συγχρόνως  οι  Θεσσαλονικείς  θα  πρέπει  να  γνωρίζουν  ότι  τα 

υπεξαιρεθέντα χρηματικά ποσά –  τα οποία στο υπόμνημα αναφέρονται 
με πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 35 εκ.€ – υπάγονται στο καθεστώς 
της «ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ» που βρίσκεται σε εξέλιξη, και μπορούν να ρυθμιστούν 
κατά τρόπο τελείως ευνοϊκό για τον Δ.Θ. και τους Θεσσαλονικείς! 
  Δυστυχώς η Κυβέρνηση προχθές το μεσημέρι παρανόμως απέκλεισε 
τον Δ.Θ. από την «ΠΕΡΑΙΩΣΗ»!... 
  Απέρριψε το αίτημά μας!  
  Δεν θέλει η Κυβέρνηση να ξοφλήσουμε τις όποιες υποχρεώσεις μας! 
Θέλει να εμφανίζει τον Δ.Θ. ως χρεωμένο!... 
  Αυτός είναι ο πολιτικός της σχεδιασμός!... 
  Ποιον αλήθεια τιμωρεί η Κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο; 
  Τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης ή τους Θεσσαλονικείς; 
 

3.   Μετά  την  απόρριψη  της  «ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ»  καλώ  την  Κυβέρνηση  να 
διαγράψει αμέσως τις απαιτήσεις αυτές του Δημοσίου από τον Δ.Θ. 
  Δεν  μπορεί  ο  Δήμος  Θεσσαλονίκης  άλλοτε  να  αντιμετωπίζεται 
παρανόμως  ως  «επιτηδευματίας»  για  να  του  βάλουνε  πρόστιμα    και 
προσαυξήσεις και άλλοτε ως  ΝΠΔΔ για να μην τον συμπεριλάβουν στην 
«ΠΕΡΑΙΩΣΗ» για να μην ξοφλήσει τις όποιες υποχρεώσεις του!  

Δεν  μπορεί  να  τιμωρείται  ένας  Δήμος,  επειδή  η  Διοίκηση  του 
συνέλαβε έναν επίορκο που έκλεβε από το 1993! 
  Αντί  για  επιβράβευση  θα  έχουμε  και  τιμωρία  του  Δήμου  μας, 
δηλαδή τιμωρία των Θεσσαλονικέων; 

4.   Σε  περίπτωση που  δεν  θέλει  η Κυβέρνηση  να  διαγράψει  τις  απαιτήσεις 
αυτές του Δημοσίου, θα πρέπει να καταβάλλει αμέσως   τις υποχρεώσεις 
της προς τον Δ.Θ., υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα 70 εκ. €! 



 2
  Συγκεκριμένα η Κυβέρνηση οφείλει στον Δ.Θ. 33,5 εκ. € που είναι τα 
υπεξαιρεθέντα  των  ετών  19992004  και  τα  οποία  έχει  παραδεχθεί  δια 
Νόμου η Κυβέρνηση, 6,5  εκ. €  τα  οποία περιλαμβάνονται στο Π.Δ.Ε.  για 
την αποπληρωμή του Νέου Δημαρχείου και  δεν  έχουν καταβληθεί στον 
Δ.Θ.  και  30  εκ.  €  που  υπεξαίρεσε  η  Κυβέρνηση  από  τον  Δ.Θ.  κατά  το 
τρέχον  έτος  2010,  όπως  κατ’  επανάληψη  έχω  αποδείξει  κα8ι  έχω 
καταγγείλει. 

Να τα καταβάλλει αμέσως αυτά τα 70εκ.€ η Κυβέρνηση στον Δ.Θ.! 
  Αυτό απαιτεί η Δικαιοσύνη και η ίση μεταχείριση. 
  Αυτό απαιτεί το συμφέρον του Λαού της Θεσσαλονίκης. 
 

5.  Το  τραγελαφικό  με  την  υπόθεση  της  υπεξαίρεσης  των  χρημάτων  της 
Εφορίας και των Ασφαλιστικών Ταμείων από το 1993 έως το 2007, είναι 
ότι  η  σημερινή  Διοίκηση  του  Δ.Θ.  δηλαδή  πέρα  από  τον  Δήμαρχο,  οι 
Αντιδήμαρχοι  και  ο  Γενικός  Γραμματέας  που  απεκάλυψαν  τον  κύριο 
ένοχο  και  με  δική  τους  πρωτοβουλία  έστειλαν  την  υπόθεση  στην 
Δικαιοσύνη,  βρίσκονται  και  αυτοί  στον  κατάλογο  των  υποψηφίων 
υπόπτων,  επειδή  ο  επίορκος  υπάλληλος  στην  3η  κατάθεσή  του  –  και 
μόνον αυτός από τους δεκάδες μάρτυρες που εξετάστηκαν – ανέφερε τα 
ονόματά τους!... 

Είναι αδιανόητο εκλεκτά στελέχη της κοινωνίας μας, άνθρωποι που 
διέθεσαν και διαθέτουν τον εαυτό τους για την πρόοδο της πόλης μας να 
λοιδορούνται και να ταλαιπωρούνται και αυτοί και οι οικογένειές τους, 
επειδή  ένας  αποδεδειγμένος  καταχραστής  που  έχει  ήδη  παραδεχθεί  τις 
πράξεις  του,  για  λόγους  εκδίκησης  ή  διότι  πιστεύει  ότι  σύμφωνα  με 
τελευταία  νομοθεσία  θα  επιτύχει  μείωση  της  ποινής  του,  θέλει  να 
ταλαιπωρήσει αυτούς που τον απεκάλυψαν!... 

Έχω εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία πιστεύω ότι 
θα  κινηθεί  με  ταχύτητα  και  θα  αποδώσει  τις  ευθύνες  εκεί  που 
πραγματικά υπάρχουν. 

Ήρθε η ώρα μετά 3 χρόνια λασπολογίας η αλήθεια να λάμψει. 


