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Συνέντευξη Τύπου  

Βασίλη Παπαγεωργόπουλου  

 ( Παρασκευή 18.3.2011 ) 

 

 

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ, ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ  

ΜΕΓΑΛΗ Η ΖΗΜΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ  

ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ 

 

Είναι φανερό ότι ο κ.Μπουτάρης και οι συνεργάτες του αδυνατούν 
να διοικήσουν τον Δ.Θ. 

Διαβλέπουν  ότι  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα  θα  αποκαλυφθεί 
αυτή η αδυναμία τους και προετοιμάζουν από τώρα το έδαφος. 

Αντιλαμβάνονται ότι δεν θα μπορέσουν να προσφέρουν στην πόλη 
όσα  προσέφερε  η  Διοίκηση  Παπαγεωργόπουλου  –  με  τα  τόσα  άξια 
στελέχη της – και κατασκευάζουν δικαιολογίες. 

Αντιλαμβάνονται  ότι  το  έργο  τους  και  στον  Πολιτισμό  και  στην 
Κοινωνική Πολιτική και στο Περιβάλλον και στο επίπεδοι των έργων θα 
είναι εξαιρετικά μικρό και ψάχνουν δικαιολογίες. 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό έδωσε συνέντευξη Τύπου ο κ.Μπουτάρης 
προχθές,  προετοίμασε  το  έδαφος  για  την  κατάθεση  ενός 
Προϋπολογισμού μικρού και βεβαίως μη Διεκδικητικού, μη Αναπτυξιακού 
και  μη  Κοινωνικού  και  συγχρόνως  είπε  πολλά  ψεύδη,  πολλές 
συκοφαντίες  και  χωρίς  να  το  αντιληφθεί  περιέγραψε  ενέργειες  της 
Διοίκησής  του,  που  στρέφονται  ευθέως  εναντίον  των  συμπολιτών  μας 
εναντίον του Λαού της Θεσσαλονίκης. 
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  Κυρίες και κύριοι, 

Με την ψήφο του Λαού της Θεσσαλονίκης μαζί με τους πανάξιους 
συνεργάτες μου διοίκησα τον Δήμο μας επί 12 χρόνια. 

Χρόνια γόνιμα και αποδοτικά. 

Μέσα στα χρόνια αυτά δώσαμε πολλά στον Πολιτισμό μέσα από τα 
πολιτιστικά  μας  σχήματα,  μέσα  από  τις  χιλιάδες  διοργανώσεις  που 
πραγματοποιήσαμε,  μέσα  από  τους  τεράστιους  καλλιτέχνες  που 
μετακαλέσαμε στη Θεσσαλονίκη, μέσα από τις 17 Βιβλιοθήκες μας, μέσα 
από τα ραδιοτηλεοπτικά μας μέσα. 

Δώσαμε  πολλά  στους  συμπολίτες  μας  μέσα  από  την  Κοινωνική 
Πολιτική του Δήμου  μας, μέσα από τον «Άγιο Στυλιανό», μέσα από τους 
32 Παιδικούς μας Σταθμούς, μέσα από τα προγράμματα για ΑμεΑ, μέσα 
από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, τα Κέντρα Πρόληψης, τα επιδόματα για 
τους Πολύτεκνους και τόσα άλλα. 

Κατασκευάσαμε  έργα  που  ξεπερνούν  τα  όρια  της  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της πατρίδας μας, όπως είναι η ανάπλαση της Παραλίας, η 
κατασκευή  του  Δημαρχείου,  το  Κολυμβητήριο,  το  Κέντρο  Πολιτισμού 
Τούμπας,  το  Μηχανουργείο,  το  κτίριο  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  τόσα 
άλλα. 

  Κάναμε  πολλά,  κερδίσαμε  επί  3  συνεχείς  4ετίες  την  εμπιστοσύνη 
του κόσμου και βεβαίως ποτέ δεν κατηγορήσαμε – όσες δυσκολίες και αν 
αντιμετωπίσαμε  –  τις  προηγούμενες  Διοικήσεις  του  Δ.Θ.,  όποιο  χρώμα 
και αν αυτές είχαν. 

  Βεβαίως στην μακρά αυτή πορεία συναντήσαμε και δυσκολίες. 

  Και πολλές φορές αντιμετωπίσαμε και μικρότητες. 

Θυμούνται όλοι οι Θεσσαλονικείς ότι προ τριετίας ο κ.Μπουτάρης 
με εξύβρισε κατά τον χειρότερο τρόπο, άνευ λόγου και αιτίας. 

  Επειδή,  δεν  είχε  εξυβρίσει  εμένα  προσωπικά,  αλλά  τον  Δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης,  αναγκάστηκα  και  του  έκανα  αγωγή  για  συκοφαντική 
δυσφήμιση. 
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  Όταν ήρθε η ώρα του Δικαστηρίου με παρεκάλεσε να αποσύρω την 
αγωγή μου, αποδεχόμενος την έγγραφη συγγνώμη του. 

Αποδέχθηκα την  έγγραφη συγνώμη του,  η  οποία κατέληγε «Τιμώ 
και  υπολήπτομαι  απερίφραστα  τον  Βασίλη  Παπαγεωργόπουλο,  ως 
πολιτικό και ως άνθρωπο. Ως καταξιωμένο επαγγελματία και αθλητή. Ως 
άξιο πολίτη της Θεσσαλονίκης.» 

  Πριν  δυόμιση  μήνες  ο  κ.Μπουτάρης  ορκίστηκε  Δήμαρχος  της 
Θεσσαλονίκης. 

  Μετά  λίγες  ημέρες  και  συγκεκριμένα  στις  28/1/2011  στην  διάρκεια 
ανακοινώσεων  ενώπιον  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  θεώρησε 
υποχρέωση του τόσο  ο  ίδιος όσο οι συνεργάτες του να με κατηγορήσει 
και πάλι με βαρύτατους χαρακτηρισμούς. 

  Ξέχασε ότι είχε δηλώσει ότι με «υπολήπτεται ως πολιτικό»!... 

  Βεβαίως είναι ελεύθεροι οι πάντες, να λένε ότι θέλουν. 

  Κανένας  όμως  δεν  έχει  το  δικαίωμα  να  λέει  στον  Λαό  της 
Θεσσαλονίκης ψέματα.   

  Διότι  αυτό  έκανε  εκείνη  την  ημέρα  και  ο  κ.Μπουτάρης  και  οι 
συνεργάτες του. 

  2‐3 χαρακτηριστικά παραδείγματα: 

ΨΕΜΑ ΠΡΩΤΟΝ: Είπαν ότι ο Δ.,Θ. δεν έχει Λογιστήριο! 

Βεβαίως  οι  πάντες  γνωρίζουν  ότι  στον  3ο  όροφο  του  νέου 
Δημαρχείου ο Δ.Θ. έχει και λειτουργεί με εξαιρετική απόδοση Λογιστήριο 
με επικεφαλής την κ.Βασιλική Καλαϊτζή. 

ΨΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Είπαν ότι δήθεν «Τίθεται ζήτημα νομιμότητας» για τα 
ελάχιστα  δάνεια  που  είχε  συνάψει  ο  Δ.Θ.  κατά  το  παρελθόν,  ενώ  οι 
πάντες  γνωρίζουν  ότι  όλα  τα  δάνεια  του  Δ.Θ.  έχουν  ελεγχθεί  για  την 
νομιμότητά τους και έχουν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

ΨΕΜΑ  ΤΡΙΤΟΝ:  Είπαν  ότι  δήθεν  «Τουλάχιστον  20  εκ.  ευρώ  οφείλονται 
στα Ασφαλιστικά Ταμεία», ενώ καμία απαίτηση δεν υπάρχει σήμερα από 
πλευράς Ασφαλιστικών Ταμείων προς τον Δ.Θ.! 
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Προκάλεσα  τον  κ.Μπουτάρη  να  εμφανίσει  τις  απαιτήσεις  αυτές 
των Ασφαλιστικών Ταμείων και ακόμη περιμένω να τις εμφανίσει. 

Προχθές (16.3.2011) ο κ.Μπουτάρης   και οι συνεργάτες του έδωσαν 
συνέντευξη  Τύπου  και  δυστυχώς  χρησιμοποίησαν  και  πάλι  ψέματα  και 
πάλι συκοφαντίες και συγχρόνως κινήθηκαν με τις πράξεις τους εναντίον 
των συμφερόντων των συμπολιτών μας. 

  Τα παραδείγματα πολλά. 

Αναφέρω 3‐4 χαρακτηριστικά: 

ΨΕΜΑ  ΠΡΩΤΟΝ:  Είπαν  ότι  «Ο  φετινός  προϋπολογισμός  θα  είναι  για 
πρώτη φορά ισοσκελισμένος»! 

Ποια είναι η αλήθεια; 

Πολύ  απλά  ότι  επί  12  χρόνια  η  Διοίκηση  Παπαγεωργόπουλου 
κατέθετε  προϋπολογισμούς ισοσκελισμένους, όπως επιτάσσει ακριβώς ο 
Νόμος, προϋπολογισμούς οι οποίοι όλοι ελέχθησαν και εγκρίθηκαν από 
την Περιφέρεια Κ.Μ., είτε κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ είτε η Ν.Δ. 

 

ΨΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ:  Είπαν  ότι  «Δημοτική Κοινωφελής  Επιχείρηση  Τεχνών 
και  Άθλησης  (ΚΕΤΑ):  Υπάλληλοι  αορίστου  χρόνου  (χορευτές) 
παραμένουν απλήρωτοι για περισσότερους από 4 μήνες»! 

Ποια είναι η αλήθεια; 

Όπως  βεβαιώνει  ο  επί  των  ημερών  μου  Πρόεδρος  της  ΚΕΤΑ    και 
σημερινός  Αντιπρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.Χάρης 
Αηδονόπολος, οι συμβασιούχοι (χορευτές) έχουν πληρωθεί όλοι τους  το 
πρώτο  δεκαπενθήμερο  του  Δεκεμβρίου  από  την  Διοίκηση 
Παπαγεωργόπουλου. 

Οι «αορίστου χρόνου»  πληρώθηκαν μέχρι τέλη Νοεμβρίου 2010 και 
εισέπραξαν  και  το  δώρο  Χριστουγέννων  από  την  Διοίκηση 
Παπαγεωργόπουλου. 

Αν από τότε μέχρι σήμερα δεν πληρώθηκαν από τον κ.Μπουτάρη 
θα πρέπει ο ίδιος να μας εξηγήσει γιατί δεν πλήρωσε! 
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ΨΕΜΑ  ΤΡΙΤΟΝ:  Είπαν  ότι  οφείλονται  από  τον  Δήμο  «σημαντικά  ποσά 
προς Ασφαλιστικά Ταμεία (δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί επακριβώς)»! 

Την 28.1.2011 ο κ.Μπουτάρης και οι συνεργάτες του είχαν δηλώσει 
ψευδώς, ότι ο Δήμος μας χρωστούσε δήθεν 20 εκ. ευρώ στα Ασφαλιστικά 
Ταμεία! 

Προχθές  παραδέχθηκαν  το  ψέμα  του  Ιανουαρίου  με  ένα  άλλο 
ψέμα! 

Ποια είναι η αλήθεια; 

α) Ο Δ.Θ. πληρώνει κανονικά όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία  

β) Τρία ολόκληρα χρόνια μετά την αποκάλυψη από μένα προσωπικά της 
υπεξαίρεσης,  ΚΑΝΕΝΑ  Ασφαλιστικό  Ταμείο  δεν  έστειλε  ούτε  ένα 
έγγραφο απαιτώντας από τον Δ.Θ. οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό! 

  Προκαλώ  τον  κ.Μπουτάρη  να  εμφανίσει  στο  Δ.Σ.  τις  σχετικές 
οχλήσεις των Ταμείων είτε για 20 εκ.ευρώ, είτε για «σημαντικά ποσά»! 

Κυρίες και κύριοι, 

Ελέχθησαν προχθές πολλά ψέματα. 

Και βεβαίως ποτέ δεν γίνεται αναφορά στα ΕΣΟΔΑ του Δ.Θ.! 

Αλλά  αν  είναι  κακό  και  μικροπρεπές  να  λέγονται  ψέματα  και  να 
κατηγορείται  η  προηγούμενη  Διοίκηση  γιατί  δήθεν  δεν  κατέθετε 
«ισοσκελισμένους  προϋπολογισμούς»  ή  ότι  δήθεν  υπάρχουν 
υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταμεία, είναι εγκληματικό να κινείσαι με 
τα λόγια σου και με τις πράξεις σου εναντίον του Λαού της Θεσσαλονίκης 
του οποίου τα συμφέροντα ορκίσθηκες να υπηρετείς! 

Είναι  αδιανόητο  ένας  Δήμαρχος  με  τις  πράξεις  του  και  με  τα 
λεγόμενά του να προκαλεί ζημία στους συμπολίτες του. 

Και αυτό δυστυχώς έγινε προχθές. 

Από πλευράς Δημάρχου προς όλους τους Θεσσαλονικείς. 

Τα παραδείγματα από την συνέντευξη της Τετάρτης είναι πολλά. 

Αναφέρω 2‐3 χαρακτηριστικά: 
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ΖΗΜΙΑ  ΠΡΩΤΗ:  Είπαν  ότι  «Δεν  μπαίνουμε  στην  ρύθμιση  του  Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων για τα δάνεια του Δ.Θ.»! 

  Ενημερωτικά  να  υπενθυμίσω  ότι  τα  δάνεια  του  Δ.Θ.  είναι  ύψους 
μόνον 42  εκ.ευρώ,  όταν  του Πειραιά  είναι  165  εκ.ευρώ και  των Αθηνών 
203 εκ.ευρώ και πολλών μικρών Δήμων είναι περισσότερα από του Δ.Θ.! 

  Ποια είναι η αλήθεια με την νέα «ρύθμιση» της Κυβέρνησης; 

Η  Κυβέρνηση  κατέθεσε  Νομοσχέδιο  βάσει  του  οποίου  τα  δάνεια 
των  ΟΤΑ  εξοφλούνται  σε  25  χρόνια  –  αντί  για  10  και  15  –  με  μειωμένο 
μάλιστα  επιτόκιο  για  να  βοηθήσει  τους  Δήμους  της  χώρας  μας  και  να 
μειώσει τις ετήσιες υποχρεώσεις τους! 

 

Ο  κ.Μπουτάρης  δεν  θέλει  δυστυχώς  –  και  δηλώθηκε  ρητά  στην 
προχθεσινή  συνέντευξη  –  να  υπαχθεί  ο  Δ.Θ.  στην  ρύθμιση  αυτή 
λειτουργώντας  ουσιαστικά  εις  βάρος  των  συμφερόντων  του  Λαού  της 
Θεσσαλονίκης. 

Ερώτα ευθέως τον κ.Μπουτάρη:  Γιατί δεν μπαίνει στη ρύθμιση της 
25ετίας; 

Γιατί οι Θεσσαλονικείς να χάσουν αυτήν την ευνοϊκή ρύθμιση; 

ΖΗΜΙΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ:  Είπαν  ότι  «Δεν  περιλαμβάνεται  επίσης  η  αγωγή 
γνωστού φωτογράφου  εναντίον  του Δ.Θ.,  ύψους περίπου 300  χιλ.ευρώ 
για την ανάρτηση φωτογραφιών του στην ιστοσελίδα του Δήμου»! 

Δηλαδή μόλις πήρε – προ δεκαημέρου – μια αγωγή ο κ.Μπουτάρης 
και  οι  συνεργάτες  του  με  εξωφρενικό  και  πρωτοφανές  περιεχόμενο, 
αμέσως  αποδέχτηκαν    την  απαίτηση  του  φωτογράφου  ,  για  να 
διογκώσουν ακριβώς τα «χρέη» του Δ.Θ. και να κατηγορήσουν με αυτόν 
τον τρόπο την Διοίκηση Παπαγεωργόπουλου! 

Και  ερωτώ  ευθέως  ο  κ.Μπουτάρης  θα  πληρώσει  αυτά  τα  300 
χιλ.ευρώ; 

Θα  προκαλέσει  ζημία  στους  Θεσσαλονικείς,    επειδή  θέλει  να 
κατηγορήσει την Διοίκηση Παπαγεωργόπουλου; 
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ΖΗΜΙΑ ΤΡΙΤΗ:  Είπαν ότι « Ο Δήμος καταστρατηγούσε τους Νόμους περί 
αθέμιτου  ανταγωνισμού  σε  ότι  αφορά  υπηρεσίες  που  προσφέρονται 
στην πόλη μας από άλλους ιδιωτικούς και μη φορείς (όπως Γυμναστήρια, 
Ωδεία κ.λ.π.)» και έπρεπε να πληρώνει Φ.Π.Α.! 

Αυτό  κυριολεκτικά  είναι  τελείως  εξωφρενικό    να  το  λέει  ένας 
άνθρωπος της Αυτοδιοίκησης, γιατί οδηγεί στην απαγόρευση παροχής εκ 
μέρους του Δ.Θ. οποιασδήποτε κοινωνικής προσφοράς! 

Ο  κ.Μπουτάρης  θέλει  να  πληρώνουν  οι  Θεσσαλονικείς  τα  ίδια 
χρήματα στα ιδιωτικά αλλά και στα δημοτικά γυμναστήρια, διότι άλλως 
δημιουργείται κατά την άποψή του αθέμιτος ανταγωνισμός! 

   Σε μία πόλη μάλιστα 1,5 εκ. κατοίκων! 

Ο  κ.Μπουτάρης  θέλει  να  πληρώνουν  οι  Θεσσαλονικείς  τα  ίδια 
χρήματα  στο  ιδιωτικό  αλλά  και  στο  δημοτικό Ωδείο,  διότι  άλλως  κατά 
την άποψή του δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός! 

Ο κ.Μπουτάρης θέλει να πληρώνουν τα γεροντάκια των ΚΑΠΗ τα 
ίδια  χρήματα  για  το  καφεδάκι  τους  με  όσα  εισπράττουν  στα  μπαρ  της 
πόλης  μας  διότι  άλλως  κατά  την  άποψή  του    δημιουργείται  αθέμιτος 
ανταγωνισμός! 

Και  όλα  αυτά  όταν  ο  Νόμος  2859/2000  λέει  ότι  οι  Δήμοι  δεν 
καταβάλλουν ΦΠΑ. 

Αυτή  είναι  δυστυχώς  η  λογική,  αλλά  και  η  πρακτική  του 
κ.Μπουτάρη. 

Επειδή  αυτό  το  εξωφρενικό  ισχυρίσθηκε  η  Εφορία,  η  οποία 
ξύπνησε μετά από 30 ολόκληρα χρόνια, ο κ.Μπουτάρης το αποδέχθηκε 
αμέσως,    χωρίς  καμία  προσφυγή  στην  Ελληνική  Δικαιοσύνη,  διότι  έτσι 
πιστεύει ότι θα πλήξει την Διοίκηση Παπαγεωργόπουλου! 

Αλλά δεν πλήττει τον Παπαγεωργόπουλο.  

Τους συμπολίτες μας πλήττει! 

Θα πρέπει οι   Θεσσαλονικείς να γνωρίζουν ότι θα είμαστε ο μόνος 
Δήμος  σε  όλη  την  Ελλάδα  που  ο  καφές  στα  ΚΑΠΗ,  τα  τροφεία  στους 
Παιδικούς  Σταθμούς,  τα  δίδακτρα  στα  Ωδεία,  στις  Σχολές  Χορού,  στις 
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Σχολές ζωγραφικής,   η είσοδος στα γυμναστήρια κ.λ.π. θα στοιχίζει όσο 
και  στους  ιδιωτικούς  χώρους,  επειδή  ο  κ.Μπουτάρης  θέλει  να 
κατηγορήσει την Διοίκηση Παπαγεωργόπουλου ότι δεν πλήρωνε ΦΠΑ για 
όλα τα παραπάνω και παρά το ότι ο Νόμος 2859/2000 σαφώς ορίζει ότι οι 
Δήμοι δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ! 

Θα είμαστε δηλαδή,  με το σκεπτικό αυτό του κ.Μπουτάρη ο μόνος 
Δήμος σε όλη την Ελλάδα χωρίς «Κοινωνική Πολιτική»! 

 

ΖΗΜΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ: Είπαν ότι «Οφείλονται 24,5 εκ.ευρώ προς την Εφορεία, 
εκ  των  οποίων  7,15  εκ.ευρώ  είναι  προϊόν  υπεξαίρεσης  και  τα  υπόλοιπα 
φορολογικές και ταμειακές προσαυξήσεις»! 

Αλλά  για  το  ποσό  αυτό  ο  Δ.Θ.  έχει  προσφύγει  ήδη  στα  αρμόδια 
Δικαστήρια,  διότι  άλλα  από  αυτά  τα  ποσά  έχουν  παραγραφεί  αφού  η 
υπεξαίρεση άρχισε από το 1993, οι δε προσαυξήσεις είναι και αυτές εκτός 
πάσης λογικής. 

Ο κ.Μπουτάρης πρέπει να δηλώσει: ΔΕΝ αποδέχεται την προσφυγή 
που έχει καταθέσει η Νομική Υπηρεσία του Δ.Θ. για να προστατεύσει τα 
συμφέροντα του λαού της Θεσσαλονίκης; 

Αποδέχεται  ο  κ.Μπουτάρης  ότι  ο  Δ.Θ.  χρωστά  στο  Κράτος  24,5 
εκ.ευρώ  και  θα  τα  εισπράξει  αυτά  από  τους  Θεσσαλονικείς  για  να  τα 
δώσει στο Υπουργείο Οικονομικών; 

Έτσι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Θεσσαλονικέων; 

Πιστεύει  ο  κ.Μπουτάρης ότι  ο Δ.Θ.  αντί  να δέχεται συγχαρητήρια 
από  το  Υπουργείο  Οικονομικών  που  συνέλαβε  έναν  υπάλληλο  που 
υπεξαιρούσε χρήματα της Εφορίας, θα πρέπει να τιμωρηθεί; 

Πιστεύει ο κ.Μπουτάρης ότι αντί να συγχαίρουμε την Διοίκηση που 
έπιασε τον καταχραστή και τον παρέπεμψε στον Εισαγγελέα, θα πρέπει 
να την λοιδορούμε; 

ΖΗΜΙΑ  ΠΕΜΠΤΗ:  Είπαν  ότι  «51,44εκ.ευρώ  ΑΠΟ  ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ»:  Ψέμα 
μεγάλο.  Σύμφωνα  με  τον  έλεγχο  της  Θ’  ΔΟΥ  υπεξαιρέθηκαν  από  την 
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Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από το έτος 1993, ποσά ύψους 7,15 
εκ.ευρώ όπως προελέχθει. 

Σε  αυτά  η  Θ’  ΔΟΥ  επέβαλε  προσαυξήσεις  ύψους  15  εκ.ευρώ.  Ο 
Δήμος  Θεσσαλονίκης  προσέφυγε  στα  Δικαστήρια  και  η  υπόθεση 
εκκρεμεί.  Συγχρόνως  ο  Δ.Θ.  κατέθεσε  προ  τετραμήνου  αίτηση  για  να 
υπαχθεί στο καθεστώς της «περαίωσης», έτσι ώστε να εξαφανισθούν τα 
πρόστιμα, τα δε 7,15 εκ.ευρώ να εξοφληθούν σε 10δες δόσεις.  

Η Κυβέρνηση δυστυχώς αυτό που έκανε σε όλους τους Έλληνες δεν 
το έκανε στον Δ.Θ. Ίσως ήθελε να εκδικηθεί τους Θεσσαλονικείς.  

Η  σημερινή  Διοίκηση  του  Δ.Θ.  αντί  να  θέσει  την  Κυβέρνηση  προ 
των  ευθυνών  της  έτσι  ώστε  ο  Δήμος  μας  να  υπαχθεί  και  αυτός  σε 
σχετική  ρύθμιση,  αποδέχεται  όχι  το  ποσό  των  7,15  εκ.ευρώ  αλλά  τα 
φανταστικά  51,44  εκ.ευρώ  που  ανέφερε  ο  κ.Μπουτάρης  και  οι 
συνεργάτες  του,  γιατί  έτσι  νομίζει  ότι  κάνει  ζημιά  στον 
Παπαγεωργόπουλο  ενώ  κάνει  ζημιά  στον  Δ.Θ.  και  στους  συμπολίτες 
μας. 

51,44 εκ.ευρώ που αναφέρονται όχι στην ενδελεχή καταγραφή της 
υπεξαίρεσης  που  έγινε  από  την  Θ’  ΔΟΥ  αλλά  απλά  σε  Έκθεση  της 
Ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης, Έκθεση που λανθασμένα μετρά 2 
φορές  τους  ίδιους  φόρους,  Έκθεση  που  λανθασμένα  προσμετρά 
εντάλματα  που  είχαν  ακυρωθεί  και  επανεκδόθηκαν  το  άλλο  έτος, 
λανθασμένα προσμετρά πιστώσεις που ψηφίσθηκαν   στην χρήση ενός 
έτους  χωρίς  να  εκταμιευθούν  και  ξαναψηφίσθηκαν  στην  επόμενη 
χρήση όπως γίνεται πάντοτε. 
 

Αλλά σχετικά με αυτό το θέμα των υπεξαιρεθέντων ανακύπτει και 
ένα άλλο μεγάλο θέμα. 

Γιατί  ο  κ.Μπουτάρης  επιμένει  να  εμφανίζει  διογκωμένα  τα 
υπεξαιρεθέντα από την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία; 

Πρέπει να δώσει μία εξήγηση. 
Είναι δυνατόν η Εφορία να λέει ότι  της υπεξαιρέθηκαν 7,15  εκ.ευρώ, 

τα  Ασφαλιστικά  Ταμεία  να  μην  έχουν  μέχρι  σήμερα  καμία  οικονομική 
απαίτηση  από  τον  Δ.Θ.  και  ο  κ.Μπουτάρης  να  επιμένει  ότι  χρωστάμε 
πολύ περισσότερα; 
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  Αλλά και τι ήθελε; 

Να  μην  πιάσει  η  προηγούμενη  Διοίκηση  τον  κλέφτη,  για  να  μην 
εμφανίσει έλλειμμα ο Δ.Θ.; 

Ή  μήπως  πιστεύει  ότι  δεν  έπρεπε  να  τον  πιάσουμε,  επειδή  ήταν 
κορυφαίο συνδικαλιστικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ; 

Βεβαίως μπορούσε κάλλιστα να ήταν και άλλου κόμματος. 

Έτυχε να είναι του ΠΑΣΟΚ. 

  Αντί  να  μας  συγχαρεί  ο  κ.Μπουτάρης,  που  παρά  του  ότι  το 
Ελεγκτικό  Συνέδριο  που  ήλεγξε  τον  Δ.Θ.  δεν  βρήκε  τον  κλέφτη,  οι 
Ορκωτοί  Λογιστές  που  ελέγχουν  κάθε  χρόνο  τον  Δ.Θ.  δεν  βρήκαν  τον 
κλέφτη, η Θ’ ΔΟΥ  από το 1993 δεν βρήκε τον κλέφτη και μας έδιδε κάθε 
μήνα  «φορολογική  ενημερότητα»,  58  Ασφαλιστικά  Ταμεία  από  το  1993 
δεν  βρήκαν  τον  κλέφτη  και  μας  έδιδαν  κάθε  μήνα  «ασφαλιστική 
ενημερότητα», εμείς τον πιάσαμε, μας κατηγορεί και από πάνω. 

Συγχρόνως ο Δ.Θ.,  σχετικά με  την οικονομική  του κατάσταση,  όπως 
κατ’ επανάληψη έχω τονίσει την 31η.12.2010: 

• Είχε στο ταμείο του 6.143.363,24 ευρώ και είχε λαμβάνειν  
• 33,5  εκ.  ευρώ  από  τα  «υπεξαιρεθέντα»  του  παρελθόντος  όπως  ορίζει 
σχετικός  Νόμος.  Εξ’  αυτών  2,7  εκ.ευρώ  θα  εισπράξει  την  ερχομένη 
εβδομάδα ο Δ.Θ. 

• 6,5  εκ.ευρώ από το ΠΔΕ για το νέο Δημαρχείο που κατέβαλε εξ  ιδίων ο 
Δ.Θ. Πιστεύω ότι έχουν δρομολογηθεί. 

• 65  εκ.ευρώ  από  ανείσπρακτες  υποχρεώσεις  οφειλετών  προς  τον  Δ.Θ. 
(65.598.512,57  ευρώ).  Πιστεύω ότι  κινείται προς αυτή  την κατεύθυνση η 
Διοίκηση του Δ.Θ. 

• 1,2  εκ.ευρώ  από  τον  ΟΤΕ  για  χρήση  δημοτικών  χώρων,  τα  οποία  προ 
μηνός τα εισέπραξε ο Δ.Θ.  

• 7,5 εκ.ευρώ από απαλλοτριώσεις δημοτικής έκτασης για το ΜΕΤΡΟ 
• 8 εκ.ευρώ από υποχρεώσεις της ΔΕΗ προς τον Δ.Θ.  
• 47,5  εκ.ευρώ  από  το  ΕΣΠΑ  για  τα  έργα  της  Νέας  Παραλίας  και  του 
Παραδοσιακού των Σφαγείων 
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• Και βεβαίως διεκδικούσαμε και πρέπει και η νέα Διοίκηση να συνεχίσει να 
διεκδικεί τα 30 εκ. ευρώ που υπεξαίρεσε η Κυβέρνηση από τον Δ.Θ. κατά 
το 2010! 

 
Υπάρχει  μάλιστα  και  σχετική  ομόφωνη  απόφαση  του  Δ.Σ  της  ΤΕΔΚ 

Ν.Θ. 

Αυτή  ήταν  η  κατάσταση  στον  Δ.Θ  την  31η.12.2010  και  αντί  ο 
κ.Μπουτάρης να μας συγχαίρει, μας κατηγορεί. 

  Βεβαίως  ο  κ.Μπουτάρης  γκρέμισε  ο  ίδιος,  το  οικοδόμημα  που 
έκτισε  για  να  κατηγορήσει  για  δήθεν  παραλείψεις,  την  Διοίκηση 
Παπαγεωργόπουλου. 

 

  Κατά την διάρκεια της προχθεσινής συνέντευξης Τύπου του ξέφυγε 
η  εξής  φράση:  «Οι  Ορκωτοί  είχαν  ευθύνες.  Γιατί  αν  δεν  πουν  στον 
Δήμαρχο ότι κάτι δεν πάει καλά αυτός πώς να παρέμβει»; 

  Δεν  είπαν  δηλαδή  οι  Ορκωτοί  στον  Δήμαρχο  Παπαγεωργόπουλο 
τίποτε! 

  Τελικά ποιος φταίει; 

  Η Διοίκηση Παπαγεωργόπουλου ή οι Ορκωτοί Λογιστές; 

  Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. 

  Όλοι έκαναν πολύ σωστά τη δουλειά τους. 

Απλώς φταίει η Διοίκηση του κ.Μπουτάρη, που αντί να ασχολείται με 
την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων της πόλης μας, σπαταλάει τον 
χρόνο  της  στην  προσπάθειά  της  να  βρει  ή  να  κατασκευάσει  στοιχεία, 
δήθεν επιβαρυντικά για την Διοίκηση Παπαγεωργόπουλου. 

  Βεβαίως  θα  αναρωτηθεί  κανείς  –  μετά  αυτό  το  Βατερλό  ‐  γιατί 
έδωσε την προχθεσινή συνέντευξη ο κ.Μπουτάρης; 

  Την έδωσε διότι πλησιάζει η ώρα της κρίσεως. 

  Πλησιάζει η ώρα της κατάθεσης του Προϋπολογισμού του 2011. 
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  Και τότε οι πάντες θα αντιληφθούν ότι ο Προϋπολογισμός του 2011, 
θα  είναι  μίζερος,  θα  είναι  χωρίς  όραμα,  και  βεβαίως  θα  είναι  μη 
Αναπτυξιακός, μη Κοινωνικός και σίγουρα μη Διεκδικητικός. 

Η Κυβέρνηση θα κόβει το 2011 από τον Δ.Θ. και η σημερινή Διοίκηση 
θα σκύβει το κεφάλι. 

  Είναι χαρακτηριστικό ότι η Διοίκηση του κ.Μπουτάρη  παραδέχεται 
ότι  το 2010  υλοποιήθηκαν από την Διοίκηση Παπαγεωργόπουλου    έργα 
και υπηρεσίες από πλευράς του Δ.Θ. ύψους 250 εκ.ευρώ και από την άλλη 
την  πλευρά    αναγγέλλει  ότι  ο  Προϋπολογισμός  το  2011  θα  είναι  ύψους 
μόλις 200 εκ.ευρώ! 

  Για όλα λοιπόν όσα συμβούν στον Δ.Θ.  τους επόμενους μήνες και 
τα  επόμενα  3,5  χρόνια,  οι  πάντες  αντιλαμβάνονται,    ότι  θα  φταίει  η 
σημερινή  Διοίκηση,  θα φταίει  επίσης  η  Κυβερνητική  Πολιτική  προς  την 
Τ.Α.  και  οι  περικοπές  που  επιβάλλει  το  ΜΝΗΜΟΝΙΟ  στους  Δήμους  της 
χώρας μας. 

  Ένα  ΜΝΗΜΟΝΙΟ  που  δυστυχώς  υπέγραψε  η  Κυβέρνηση  και 
χειροκρότησε ο κ.Μπουτάρης. 

  Ο οποίος και αυτός ακολουθεί την ίδια αποτυχημένη πολιτική του 
παρελθόντος. 

  Προσπαθεί τεχνητά να διογκώσει τις υποχρεώσεις του Δήμου, δεν 
πιέζει  την  Κυβέρνηση  για  να  εισπράξει  θεσμοθετημένους  πόρους, 
αποκρύπτει  την  στραγγαλιστική  Κυβερνητική  πολιτική  εις  βάρος  των 
ΟΤΑ και προσπαθεί  να μετακυλήσει  τις  ευθύνες  του στην προηγούμενη 
Διοίκηση. 

  Είναι φανερό όμως ότι  ο κ.Μπουτάρης και οι  συνεργάτες  του δεν 
μπορούν να ξεγελάσουν τους συμπολίτες μας για δεύτερη φορά μέσα σε 
λίγους μήνες. 

  Με  συνταγές  παραπληροφόρησης,  ψευδών,  συκοφαντιών, 
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ  και  Διεθνούς  Νομισματικού  Ταμείου,  δεν  λύνονται  τα 
προβλήματα  των  Θεσσαλονικέων  ούτε  η  πόλη  μας  μπορεί  να  πάει 
μπροστά. 


