
1 
Θεσσαλονίκη, 8 Φεβρουαρίου 2011 

 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΓΚΕΜΠΕΛΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ∆ΙΑΣΤΡΕΥΒΛΩΣΗΣ    

ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ 
 

Β.Παπαγεωργόπουλος: Με έκπληξη διάβασα προ ημερών δύο συνεντεύξεις του 
νεοεκλεγέντος Δημάρχου κ.Γιάννη Μπουτάρη, που φοβάμαι ότι αντί να ασχολείται με τα 
μεγάλα προβλήματα της Θεσσαλονίκης ασχολείται με την κατασυκοφάντηση της 
προηγούμενης διοίκησης και εμού προσωπικά  και αντί να λύνει προβλήματα δημιουργεί νέα.  

 
Στην πρώτη συνέντευξη ο κ.Μπουτάρης δήλωσε ότι δήθεν «με τον Β.Παπαγεωργόπουλο θα τα 

πει στο ∆ικαστήριο» υπονοώντας το θέμα της υπεξαίρεσης από την Εφορία και ορισμένα Ασφαλιστικά 
Ταμεία χρημάτων που εκταμιεύτηκαν από τον ∆.Θ. αλλά δεν εισήχθησαν ποτέ στα Ταμεία της Εφορίας 
και των Ασφαλιστικών Οργανισμών και το ίδιο υπαινίχθη πλέον των άλλων αβάσιμων κατηγοριών και 
στην δεύτερη συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την περασμένη Κυριακή σε εφημερίδα της πόλης μας. 

 
Θα πρέπει επιτέλους η γκεμπελική αυτή τακτική της συνεχούς διαστρέβλωσης της πραγματικότητας να 
παύσει, αφού ο λαός της Θεσσαλονίκης μας γνωρίζει όλους μας πολύ καλά, αλλά και διότι: 
 

1. Ο κ.Μπουτάρης γνωρίζει, ότι μόνο συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα μέλη της ∆ιοίκησης 
Παπαγεωργόπουλου, διότι όπως είναι γνωστό την υπεξαίρεση την ανακάλυψε, την αποκάλυψε σε 
ειδική συνέντευξη Τύπου και την έστειλε στον Εισαγγελέα η ∆ιοίκηση του ∆.Θ.! 
 

2. Ο κ.Μπουτάρης γνωρίζει επίσης πολύ καλά, ότι στην πρόταση της Οικονομικής Επιθεωρήτριας 
προς τον Εισαγγελέα δεν αναφέρεται καν το όνομά μου!  
Σε ποιο λοιπόν Δικαστήριο «θα τα πει με τον Παπαγεωργόπουλο»;  
Γιατί ο κ.Μπουτάρης συνεχίζει την τακτική της κατασυκοφάντησης του επί 12ετία ∆ημάρχου 
Θεσσαλονίκης, τον οποίο επί 11 εν συνεχεία φορές επιβράβευσαν με την ψήφο τους οι 
Θεσσαλονικείς;  

 
Νομίζει ότι με την τακτική αυτή θα εκτρέψει την προσοχή των συμπολιτών μας σε 
άλλα θέματα και όχι στον έλεγχο της δικής του πολιτικής όσον αφορά τον Δήμο 
Θεσσαλονίκης; 

 
3. Ο κ.Μπουτάρης γνωρίζει επίσης πολύ καλά, ότι ούτε οι Αντιδήμαρχοι ούτε ο Γενικός Γραμματέας 

του ∆.Θ. έχουν οποιαδήποτε σχέση με την οικονομική διαχείριση του ∆ήμου, αφού η οικονομική 
διαχείριση του ∆ήμου βάση του Νόμου «ασκείται αποκλειστικά και μόνον από την Οικονομική 
Υπηρεσία του ∆ήμου» και όχι από κάποιο μέλος της ∆ιοίκησης! 
Προς τι λοιπόν οι ανυπόστατες  κατηγορίες εναντίον της Διοίκησης; 

 
4. Ο κ.Μπουτάρης γνωρίζει επίσης πολύ καλά ότι  οι Αντιδήμαρχοι και ο Γενικός Γραμματέας του 

∆.Θ. επί των ημερών μου, δεν μπορούσαν να έχουν την παραμικρή υποψία για το συγκεκριμένο 
γεγονός των πλαστογραφήσεων, αφού ούτε το Ελεγκτικό Συνέδριο υποψιάστηκε τίποτε σε 
κατασταλτικό έλεγχο που διενήργησε στον ∆.Θ. το 2006 και εγγράφως χαρακτήρισε ως άψογη 
την οικονομική διαχείριση του, ούτε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποψιάστηκε τίποτε η 
οποία εκ του Νόμου ελέγχει όλες τις πράξεις της ∆ιοίκησης του ∆.Θ. και κάθε χρόνο έκρινε ως 
νομιμότατη την οικονομική διαχείρισή του, ούτε οι Ορκωτοί Λογιστές υποψιάστηκαν τίποτε και 
διαβεβαίωναν ενυπογράφως κάθε χρόνο στους ισολογισμούς του ∆ήμου για την άψογη 
οικονομική διαχείριση του ∆.Θ., ούτε η Εφορία υποψιάστηκε τίποτε από το 1993 και έδιδε κάθε 
μήνα φορολογική ενημερότητα στον ∆.Θ. διαβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτόν ότι ο ∆ήμος είναι 
απολύτως συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντί της, ούτε τα Ασφαλιστικά Ταμεία 
υποψιαστήκαν τίποτε και έδιδαν κάθε μήνα ασφαλιστική ενημερότητα στον ∆.Θ. διαβεβαιώνοντας 
με τον τρόπο αυτόν ότι ο ∆ήμος είναι απολύτως συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντί τους!  
 
Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να καταλογίσει έστω και την παραμικρή ευθύνη στα μέλη 
της Διοίκησης του Δ.Θ. όταν υπήρχαν συνεχείς διαβεβαιώσεις για την άριστη 
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οικονομική διαχείριση του και από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας και από τους Ορκωτούς Λογιστές και από την Εφορία και από 
τα Ασφαλιστικά Ταμεία; 

 
5. Ο κ.Μπουτάρης γνωρίζει επίσης πολύ καλά, ότι ο βασικός υπεύθυνος για την υπεξαίρεση ήταν 

συμπτωματικά κορυφαίο συνδικαλιστικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται ήδη από πολλών 
μηνών στην φυλακή και που ουδεμία σχέση είχε ούτε μπορούσε να έχει με οποιοδήποτε στέλεχος 
της ∆ιοίκησης του ∆.Θ. και ο οποίος όπως   απεδείχθη από την έρευνα που διεξήγαγε η 
Οικονομική Επιθεωρήτρια υπεξαιρούσε χρήματα πολύ πριν αναλάβει η ∆ιοίκηση 
Παπαγεωργόπουλου! 
 
Προς τι λοιπόν οι έωλες κατηγορίες εναντίον της Διοίκησης του Δ.Θ. που ανακάλυψε 
και αποκάλυψε την υπεξαίρεση; 

 
6. Ο κ.Μπουτάρης γνωρίζει επίσης πολύ καλά, ότι όπως απεκάλυψε ο έλεγχος, η υπεξαίρεση των 

χρημάτων της Εφορίας που πάντα έδιδε φορολογική ενημερότητα στον ∆.Θ. και των 
Ασφαλιστικών Ταμείων που πάντα έδιδαν ασφαλιστική ενημερότητα στον ∆.Θ., άρχισε με την 
μέθοδο των πλαστογραφημένων εγγράφων από το έτος 1993, δηλαδή 6 ολόκληρα χρόνια πριν 
αναλάβει η δική μου ∆ιοίκηση! 
Προς τι λοιπόν οι τελείως αστήρικτες  κατηγορίες εναντίον της Διοίκησης του Δ.Θ., 
που ανέλαβε το 1999;  

 
7. Ο κ.Μπουτάρης γνωρίζει επίσης πολύ καλά ότι η Νομική Υπηρεσία του ∆.Θ. εξήντλησε επί των 

ημερών μου όλα τα μέσα για την πλήρη και ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης, για την 
παράσταση πολιτικής αγωγής, για την δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του κύριου 
υπεύθυνου, για τον καταλογισμό των υπεξαιρεθέντων χρημάτων, για την επιστροφή των 
υπεξαιρεθέντων κ.λ.π.  
 
Προς τι λοιπόν οι εκκλήσεις περί πλήρους και ταχείας διερεύνησης της υπόθεσης;  
Γιατί κρούει ανοιχτές θύρες; 
 
Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή μου αυτή, θα ήθελα να εκφράσω την χαρά μου διότι 
πληροφορήθηκα ότι ο κ.Εισαγγελεύς Οικονομικών Υποθέσεων έδωσε εντολή προ ολίγων ημερών 
να γίνει έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών ΟΛΩΝ των εμπλεκομένων στη συγκεκριμένη 
υπόθεση. 

 
Αυτό είναι μια πολύ χρήσιμη ενέργεια, διότι επιτέλους θα ανοίξουν οι λογαριασμοί όχι μόνο 
στελεχών του ∆.Θ. αλλά και στελεχών της Εφορίας και των Ασφαλιστικών Ταμείων των οποίων 
ακριβώς υπεξαιρέθησαν έσοδα και οι οποίες Υπηρεσίες με έναν απλό έλεγχο ή και με μια απλή 
ετήσια διασταύρωση των εισπραχθέντων χρηματικών ποσών από την Εφορία και τα Ασφαλιστικά 
Ταμεία από τη μία πλευρά και των εκταμιευθέντων από τον ∆.Θ., από την άλλη, θα είχαν 
ανακαλύψει από τα τέλη του 1993 την υπεξαίρεση! 

 
Τέλος θα ήθελα πρώτον, να καλέσω τον κ.Μπουτάρη να ασχοληθεί σοβαρά με τα καθημερινά 
προβλήματα της Θεσσαλονίκης διότι έχει υποσχεθεί πολλά στους συμπολίτες μας και κρίνεται 
καθημερινά στον τομέα της αξιοπιστίας και δεύτερον να δηλώσω ότι η Ελληνική ∆ικαιοσύνη προς 
την οποία τρέφω απόλυτη εμπιστοσύνη και την οποία μάταια προσπαθεί να επηρεάσει ο 
κ.Μπουτάρης, θα διαλευκάνει όσο γίνεται πιο γρήγορα την υπόθεση αυτή, που με πρωτοβουλία 
της ∆ιοίκησης του ∆.Θ. παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα και θα επιβάλλει στους επίορκους τις 
κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος. 
 
Για να αποδοθεί αφ’ ενός μεν Δικαιοσύνη, αλλά να πάρουν αφ’ ετέρου και την 
απάντηση που τους πρέπει, αυτοί που για μικροκομματικούς λόγους δεν σέβονται 
τίποτα και κατασυκοφαντούν ανθρώπους που έδωσαν την ψυχή τους για να 
υπηρετήσουν πιστά και ιδέες και αξίες και την πόλη της Θεσσαλονίκης και όλους τους 
Θεσσαλονικείς! 


