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Θεσσαλονίκη, 6 Απριλίου 2011  

Β.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ :  ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΠΟΔΙΑ 

 

Ελέχθησαν προ 15 ημερών (16 Μαρτίου), για άλλη 
μία φορά συνειδητά πλέον – διότι ήταν ήδη 
γνωστά τα στοιχεία του προϋπολογισμού - πολλά 
και μεγάλα ψέματα εκ μέρους του κ.Γιάννη 
Μπουτάρη και των συνεργατών του, γύρω από τα 
οικονομικά του ∆.Θ. 

Έδωσα την επομένη ημέρα σχετικές απαντήσεις και 
περίμενα την εμφάνιση του προϋπολογισμού του 
2011 για να αποδειχθούν με τα ίδια τα στοιχεία της 

σημερινής ∆ιοίκησης, τα μεγάλα ψέματα. 

∆ιότι όπως είναι γνωστό στον προϋπολογισμό εμφανίζονται υποχρεωτικά όλες οι 
υποχρεώσεις του ∆ήμου. 

 Ο προϋπολογισμός του 2011 κατετέθη επιτέλους την προηγούμενη Πέμπτη 
(31/3/11) και αμέσως αποκαλύφθηκαν τα ψέματα που έλεγε ο κ.Μπουτάρης και οι 
συνεργάτες του, αποκαλύφθηκαν οι συκοφαντίες που εκτοξεύθηκαν το τελευταίο 
τρίμηνο εναντίον της ∆ιοίκησής μου. 

Ρωτώ λοιπόν τον κ.Μπουτάρη, τώρα που κατέθεσε τον προϋπολογισμό, και οι 
αριθμοί πλέον αποδεικνύουν την αλήθεια, διότι οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και λένε 
πάντα την αλήθεια. 

1. Που είναι τα 51,44 εκ.€ που δήθεν χρωστά ο ∆.Θ. – όπως έλεγε ο 
κ.Μπουτάρης – στην Εφορία για την υπόθεση των υπεξαιρέσεων από το 1993 
που αποκάλυψε η ∆ιοίκησή μου;  
Μπορεί να τα βρει στον προϋπολογισμό του 2011; 
Ασφαλώς  όχι!  
Γιατί λοιπόν έλεγε και ξανάλεγε ότι χρωστάμε 51,44 εκ.€ στην Εφορία;  
Γιατί έλεγε ψέματα στους Θεσσαλονικείς; 
 

2. Που είναι τα 20 εκ.€ που δήθεν χρωστά ο ∆.Θ. – όπως έλεγε ο κ.Μπουτάρης – 
στα Ασφαλιστικά Ταμεία;  
Μπορεί να τα βρει στον προϋπολογισμό του 2011; 
Ασφαλώς όχι!  
Γιατί λοιπόν έλεγε και ξανάλεγε ότι χρωστάμε 20 εκ.€ στα Ασφαλιστικά ταμεία;  
Γιατί έλεγε ψέματα στους Θεσσαλονικείς; 
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3. Που είναι τα 150 εκ.€ που δήθεν χρωστά ο ∆.Θ., όπως κατ’ επανάληψη έχει 
πει ο κ.Μπουτάρης;  
Μπορεί να τα βρει στον προϋπολογισμό που κατέθεσε;  
Ασφαλώς όχι!  
Γιατί λοιπόν έλεγε και ξανάλεγε ότι τα χρέη του ∆.Θ. φθάνουν τα 150 εκ.€;  
Γιατί έλεγε ψέματα στους Θεσσαλονικείς; 

 
Σ’ αυτά τα κύρια ερωτήματα θέλω να απαντήσει ο κ.Μπουτάρης. 

 
Συνοψίζω: 
Γιατί έλεγε ψευδώς ότι χρωστά ο ∆.Θ. 150 εκ.€; 
Γιατί έλεγε ψευδώς ότι χρωστά ο ∆.Θ. 51,44 εκ.€ στην Εφορία; 
Γιατί έλεγε ψευδώς ότι χρωστά ο ∆.Θ. 20 εκ.€ στα Ασφαλιστικά Ταμεία; 
 

Και βεβαίως γιατί δεν λέει ότι την 1/1/11 βρήκε 6,2 εκ.€ στ Ταμεία του ∆ήμου; 
Γιατί δεν λέει ότι βρήκε τον ∆.Θ. την 1/1/11  να έχει λαμβάνειν από την 

Κυβέρνηση με Νόμο 33,5 εκ.€ από τα υπεξαιρεθέντα του παρελθόντος,  
να έχει λαμβάνειν  6,5 εκ.€ από το πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων για την 

αποπληρωμή του νέου ∆ημαρχείου χρήματα που προπλήρωσε ο ∆.Θ. για να 
γλυτώσουμε τα ενοίκια του Καραβάν Σαράι,  

να έχει επίσης 65 εκ.€ ανείσπρακτες υποχρεώσεις τρίτων προς τον ∆.Θ., 16,5 
εκ.€ υποχρεώσεις – ∆ΕΗ – ΟΤΕ – ΜΕΤΡΟ προς τον ∆.Θ.,  

κονδύλια 47,5 εκ.€ προς τον ∆.Θ. από το ΕΣΠΑ και διεκδίκηση των 30εκ.€ που 
υπεξαίρεσε η Κυβέρνηση από τον ∆.Θ. μέσα στο 2010 από θεσμοθετημένους πόρους; 

Ίσως δεν έχει ο κ.Μπουτάρης την παλικαριά να παραδεχθεί τα καλά που βρήκε 
από την ∆ιοίκησή μου! 

Αλλά να λέει και ψέματα; 
 
Ξαναρωτώ λοιπόν για άλλη μία φορά. 
Γιατί ο κ.Μπουτάρης έλεγε ότι δήθεν χρωστά ο ∆.Θ. 150 εκ.€.; Γιατί βγήκαν 

την επομένη της δήλωσης αυτής όλες οι εφημερίδες με πρωτοσέλιδα ότι δήθεν ο 
∆.Θ. χρωστά 150 εκ.€; 

Γιατί έλεγε ότι δήθεν χρωστά ο ∆.Θ. 51,44 εκ.€ στην Εφορία; 

Γιατί έλεγε ότι δήθεν χρωστά ο ∆.Θ. 20 εκ.€ στα Ασφαλιστικά Ταμεία; 

Περιμένω απαντήσεις εντός της σήμερον. 

 Ή την κατάθεση μιας συγγνώμης. 
 
Καλώ επίσης τις εφημερίδες της πόλης μας να ανασκευάσουν στην 1η σελίδα 

τους, έστω και με μικρότερα στοιχεία, αυτά που έγραψαν προ 15νθημέρου, 
πέφτοντας και αυτές θύματα των λόγων του κ.Μπουτάρη. ___ 


