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∆ευτέρα 23 Μαΐου 2011  

Θεσσαλονίκη (ΤΗΕ ΜΕΤ ΗΟΤΕL) 
Ώρα _ 19:00 

 
 

Ομιλία Β. Παπαγεωργόπουλου  
στην εκδήλωση παρουσίασης  

του Λευκώματος της  
ΤΕ∆Κ Ν.Θεσσαλονίκης 

 

 

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά για τη σημερινή μας συνάντηση, μια συνάντηση στην οποία 

παρίσταται ο πρ.Δήμαρχος Αθηναίων και πρ.Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, ο σημερινός Αντιπρόεδρος της 

Ν.Δ. κ.Δημήτρης Αβραμόπουλος, αλλά και ο τ.Δήμαρχος Εχεδώρου, τ.μέλος της ΤΕΔΚ Ν.Θ. και 

σημερινός Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ.Γιώργος Αρβανιτίδης. 

Συγχρόνως είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος διότι είναι η τελευταία φορά που σας αντικρίζω με την ιδιότητα 

του Προέδρου της Τοπικής μας Ένωσης όλους μαζί, εσάς τους παλαιούς μου συνεργάτες και παλαιούς μου 

συναδέλφους, μαζί με τους νεοεκλεγμένους στο Νομό μας,  σε μια εκδήλωση της ΤΕ∆Κ Ν.Θ.. 

Το μυαλό μου όπως αντιλαμβάνεσθε γυρίζει πίσω. 

Γυρίζει σε αγώνες κοινούς για την Τ.Α., για τους συνανθρώπους μας, για τους συμπολίτες μας, για τους 

δοκιμαζόμενους σε όλο τον κόσμο. 

Στο μυαλό μου επίσης αυτή τη στιγμή έρχονται οι πολύωρες αλλά και τόσο ενδιαφέρουσες συνεδριάσεις 

των οργάνων μας. 

Οι συμφωνίες μας και οι διαφωνίες μας. 

Έρχονται σκηνές από την δραστηριοποίηση μας για ανθρωπιστική βοήθεια σε δοκιμαζόμενες χώρες 

συγκεντρώνοντας τόνους φαρμάκων, κλινοσκεπασμάτων, νερού κ.λ.π. αλλά και η προσπάθειά μας για 

ενίσχυση των εθελοντικών οργανώσεων με οχήματα, με χρήματα και με οργανωτική φροντίδα. 

Έρχονται στο μυαλό μου σκηνές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι ομογενείς υποδεχόταν κάθε χρόνο 

αποστολή της ΤΕ∆Κ Ν.Θ. με ιδιαίτερα αισθήματα. 

Έρχονται επίσης στο μυαλό μου συνεργάτες εξαιρετικοί, πραγματικοί εργάτες της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, που δεν είναι σήμερα κοντά μας, μου έρχεται στην σκέψη ο ∆ημήτρης ο Πάσχος, ο Γενικός 

μας Γραμματέας μέχρι πριν λίγα χρόνια, ∆ήμαρχος Λαχανά, που η απουσία του στοίχησε πολύ στην Τ.Α. και σε 

όλους μας. 

Κυρίες και κύριοι, 

Σήμερα έχουμε τη μοναδική ίσως ευκαιρία να βρισκόμαστε όλοι εμείς σε μια εκδήλωση γέφυρα του χθες 

με το σήμερα της αυτοδιοίκησης. 

Είμαστε εδώ, παλαιοί, και νέοι, συνεχιστές και αποχωρήσαντες, άνθρωποι της αυτοδιοίκησης απ’ όλο το 

Νομό Θεσσαλονίκης που έθεσαν σε πρώτη προτεραιότητα τη διακονία των τοπικών κοινωνιών και πραγματικά 

σας αξίζει κάθε τιμή και αναγνώριση. 
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Όσοι αποφασίσαμε να σταματήσουμε τον κύκλο της αυτοδιοικητικής προσφοράς μας, όσοι επάξια τον 

συνεχίζετε και στη νέα δημοτική περίοδο και όσοι ξεκινάτε τώρα, με την εντολή του λαού, την προσφορά σας, 

είμαστε σαν ένα σώμα στην προμετωπίδα του αγώνα για ευημερία και ποιότητα ζωής και στέλνουμε όλοι μαζί 

ένα μήνυμα στην κοινωνία του νομού μας: 

Είτε αφορά τον απολογισμό της δράσης των απελθουσών ∆ημοτικών Αρχών και της απερχόμενης ΤΕ∆Κ 

Νομού Θεσσαλονίκης, της τελευταίας στην ιστορία της Ελληνικής Τ.Α., είτε αφορά τη δέσμευση των νέων 

διοικήσεων των Καλλικρατικών πλέον ∆ήμων και της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήμων σε λίγες εβδομάδες, το 

μήνυμα μας είναι μήνυμα δημιουργίας και αγώνα.  

∆ημιουργία και αγώνας ήταν στο επίκεντρο της δράσης της Ένωσής μας όχι μόνον την περίοδο που 

ολοκληρώνεται, αλλά από την πρώτη ημέρα που δημιουργήθηκε και βεβαίως από το 1999, που μαζί με τους 

συνεργάτες μου ανέλαβα την ∆ιοίκησή της, μια ∆ιοίκηση που ήταν η μακροβιότερη στην ιστορία της ΤΕ∆Κ του 

Νομού μας. 

∆ιοικήσαμε μαζί με τους αγαπητούς και άξιους συναδέλφους της μειοψηφίας με πνεύμα ενότητας, πνοή 

δημιουργικότητας αλλά και αγώνες ασυμβίβαστης διεκδικητικότητας και πετύχαμε πολλά. 

Η τελευταία δωδεκαετία για την ΤΕ∆Κ Νομού Θεσσαλονίκης υπήρξε πιστεύω ιδιαίτερα παραγωγική, 

διεκδικητική και πρωτοπόρα και το έργο της συνοψίζεται στις 10 παρακάτω πρωτιές: 

1. ∆ιεκδικήσαμε δικαστικά, η μόνη ΤΕ∆Κ στην Ελλάδα, την επιστροφή υπεξαιρεθέντων πόρων από την 

κεντρική εξουσία στους ∆ήμους, με επιτυχή έκβαση και νομοθετική κατοχύρωση 1,7 δις € που θα ενισχύσουν 

τα ταμεία των ∆ήμων μας και κατά τα επόμενα 5 χρόνια. 

2. Εξασφαλίσαμε πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειάς σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, η μόνη 

ΤΕ∆Κ στην Ελλάδα, που μας δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ως ΤΕ∆Κ και στη 

συνέχεια ως ΠΕ∆, και υλοποιήσαμε σειρά Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον Νομό μας.  

3. Υλοποιήσαμε πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των Καποδιστριακών ∆ήμων του Νομού Θεσσαλονίκης 

που είχαν αξεπέραστα οικονομικά προβλήματα με πόρους της ΤΕ∆Κ, η μόνη ΤΕ∆Κ στην Ελλάδα που 

προχώρησε σε μια τέτοια ενέργεια στήριξης και αλληλεγγύης.   

4. Χρηματοδοτήσαμε και παρείχαμε τεχνογνωσία, η μόνη ΤΕ∆Κ, σε προγράμματα καταπολέμησης των 

κουνουπιών για την προστασία της υγείας των πολιτών. 

5. Με μελέτες και διεκδικητικές δράσεις πετύχαμε την επέκταση των αστικών συγκοινωνιών σε όλο το 

Νομό Θεσσαλονίκης για τη διευκόλυνση των πολιτών στις μετακινήσεις. Όλοι οι πολίτες του νομού μας 

εξυπηρετούνται πλέον από αστική συγκοινωνία. 

Μια τεράστια επιτυχία μας. 

6. Ιδρύσαμε με άλλους τοπικούς φορείς τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Marketing Νομού 

Θεσσαλονίκης και το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου Θεσσαλονίκης για την οικονομική ανάπτυξη του Νομού. 

Καταστήσαμε τη Θεσσαλονίκη αναγνωρίσιμο τουριστικό προορισμό και ενισχύσαμε την εξωστρέφεια των 

επιχειρήσεων της περιοχής μας. 

7. ∆ιεκδικήσαμε και πετύχαμε – πρώτη σε όλη την Ελλάδα - τη δημιουργία Κέντρων Υποκατάστατων 

εξαρτησιογόνων ουσιών στα Νοσοκομεία της περιοχής μας, για την ανακούφιση τοπικών κοινωνιών και την 

εξυπηρέτηση των χρηστών ώστε να αντιμετωπίζονται σαν ασθενείς. 
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8. Εκπονήσαμε έρευνες για την καταγραφή των απόψεων των πολιτών, αλλά και της ίδιας της 

αυτοδιοικητικής οικογένειας, σε μείζονα θέματα, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης διοικητικής 

μεταρρύθμισης.  

9. ∆ιεκδικήσαμε – με σχετική επιτυχία - τα στρατόπεδα του Νομού μας και την απόδοσή τους από την 

κεντρική εξουσία στους ∆ήμους, για τη μετατροπή τους σε χώρους πρασίνου και αναψυχής.  

10. Ειδικά για το περιβάλλον δρομολογήσαμε με σχέδιο και επιμονή ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων  και κατασκευάσαμε μέσα από σκληρούς αγώνες και τεράστιες 

αντιξοότητες τον πιο σύγχρονο ΧΥΤΑ της Ευρώπης, καθώς και τα έργα ανακύκλωσης και ενεργειακής 

αξιοποίησης. 

Προτείναμε συγχρόνως – η μόνη ΤΕ∆Κ σε όλη την Ελλάδα - τη δημιουργία Τράπεζας Νερού ανά 

υδρολογική λεκάνη, για την αειφορική διαχείριση υδατικών πόρων, σε συνέχεια διασκέψεων που οργανώσαμε 

με τους φορείς της πόλης, ένα πλαίσιο που στη συνέχεια έγινε Ευρωπαϊκή Οδηγία και έδωσε λύσεις σε 

σημαντικά προβλήματα. 

 

Αξίζει τέλος να υπογραμμίσουμε την απόκτηση νέων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, απέναντι, εδώ στη 

δυτική πλευρά της πόλης μας. Αποκτήσαμε σύγχρονα γραφεία που τόσο ήταν απαραίτητα για τις εργασίες του 

∆.Σ. της ΤΕ∆Κ και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των πανάξιων εργαζομένων στην Ένωσή μας. 

Κι όλα αυτά με συγκροτημένη οικονομική διαχείριση που μας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούμε 

ακόμη και σήμερα χωρίς πόρους για το 2011, στηριζόμενοι στα αποθεματικά μας. 

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, 

Παλέψαμε σκληρά όλα αυτά τα χρόνια για τη Θεσσαλονίκη, την πόλη και την ύπαιθρο. 

Προετοιμάσαμε μια περιοχή με τοπική ταυτότητα και διεθνή εμβέλεια και ο Νομός Θεσσαλονίκης μπήκε 

σε μια φάση εντατικής προετοιμασίας για μεγάλους στόχους, μεγάλες διοργανώσεις, διεθνή προβολή και 

καταξίωση.  

Ήδη τα αποτελέσματα είναι αδιαμφισβήτητα καθώς η Θεσσαλονίκη: 

1. Ψηφίστηκε 5η παγκοσμίως στο διεθνή ταξιδιωτικό ιστότοπο Lonely Planet ως αγαπημένος προορισμός 

για διασκέδαση, το 2009. 

2. Κατετάγη ανάμεσα στις 40 προτεινόμενες πόλεις του κόσμου από τους New York Times το 2010. 

3. Συμπεριελήφθη ανάμεσα στις 30 πόλεις του τουριστικού οδηγού Louis Vuitton City Guides (Γκάϊτς) το 

2010. 

4. Ψηφίζεται κάθε χρόνο από το 2006 ως ο αγαπημένος αστικός προορισμός των Ελλήνων ταξιδιωτών 

και βραβεύεται στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Τουριστικής Εκθέσεως Philoxenia. 

5. Τόσο ο ∆ήμος Θεσσαλονίκης όσο και άλλοι ∆ήμοι του Νομού μας είμαστε αδελφοποιημένοι με 

σημαντικές μεγαλουπόλεις σε όλο τον κόσμο με τις οποίες έχουμε αναπτύξει πολύ σημαντικές σχέσεις.  

6. Ο ∆ήμος Θεσσαλονίκης μάλιστα είναι ο ιδρυτής και η έδρα του «∆ικτύου Μεγάλων Βαλκανικών 

Πόλεων» (Balcinet) από το 2000, του ∆ικτύου δηλαδή των μεγάλων βαλκανικών πόλεων, μια κίνηση όπως 

αντιλαμβάνεσθε μεγάλου βεληνεκούς.  

7. Η Θεσσαλονίκη είναι έδρα του «Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού» που στεγάζεται σε εγκαταστάσεις 

που παραχώρησε ο ∆ήμος Θεσσαλονίκης και στηρίζεται από την ΤΕ∆Κ και τους ∆ήμους της περιοχής μας. 
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8. Ο νομός μας φιλοξενεί σημαντικά συνέδρια που από το 2000 αυξάνουν ετησίως με σταθερό ρυθμό 

15%. 

Όταν το 1999 είχαν διοργανωθεί στην πόλη μας 40 μόνον συνέδρια το 2009 που έχω στοιχεία 

διοργανώθηκαν 275!  

9. Η Θεσσαλονίκη επίσης φιλοξενεί αυξημένο αριθμό εκθέσεων, καθώς αυτές που διοργανώνονται στο 

∆ιεθνές Εκθεσιακό μας Κέντρο από τη HELEXPO, από 14 το 2003 αυξήθηκαν σε 24 το 2009 κατά μ.ο. ετησίως. 

10. Όπως ήδη ανέφερα ο νομός μας διαθέτει από το 2006 «Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και 

Marketing» και παρά τις δυσκολίες και την αδιαφορία  του ΕΟΤ, καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες για να 

ενισχυθεί το διεθνές στίγμα της πόλης και η αναγνωσιμότητα της ως σημαντικού τουριστικού προορισμού.  

Και βεβαίως δρομολογήσαμε μεγάλες εκδηλώσεις για το μέλλον της ευρύτερης περιοχής μας. 

Κυρίες και κύριοι, 

Σήμερα ουσιαστικά κλείνει ο κύκλος της ΤΕ∆Κ Ν.Θ. 

Όπως γνωρίζουμε όλοι μας ο αυτοδιοικητικός χάρτης της περιοχής μας με την εφαρμογή του 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ άλλαξε. 

Οι 45 ∆ήμοι που υπήρχαν μέχρι την 31η ∆εκεμβρίου του 2010 δεν υπάρχουν σήμερα. 

Αντικαταστάθηκαν από μεγαλύτερες αυτοδιοικητικές ενότητες. 

Με την ευκαιρία λοιπόν της ολοκλήρωσης της ιστορικής πορείας των Τοπικών Ενώσεων ∆ήμων και 

Κοινοτήτων στη χώρα μας, η ΤΕ∆Κ του νομού Θεσσαλονίκης αποφάσισε σαν τελευταία της πρωτοβουλία, να 

πραγματοποιήσει μία σημαντική έκδοση.  

Αποφασίσαμε να εκδώσουμε ένα ιστορικό Λεύκωμα που δεν αποτελεί μόνον μια απλή ιστορική αναφορά 

στους 45 ∆ήμους του Νομού Θεσσαλονίκης, όπως διαμορφώθηκαν μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση του 

1998, υπό την ονομασία «Καποδίστριας».  

Εμπεριέχει συγχρόνως σημαντικά στοιχεία για την ταυτότητα αυτών των περιοχών, για τη δράση της 

ΤΕ∆Κ Νομού Θεσσαλονίκης και για τις αναπτυξιακές προοπτικές του.  

Αποτίει ακόμη φόρο τιμής σε όλους εσάς, στους ανθρώπους που διακόνησαν το θεσμό της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στο Νομό Θεσσαλονίκης την τετραετία 2007-2010, και η οποία αποτελεί το τέλος μιας ιδιαίτερα 

δημιουργικής εποχής για τους ∆ήμους της περιοχής μας.  

Μέσα στην έκδοσή μας θα βρείτε όλα τα ονόματα, όλων αυτών που υπηρέτησαν με αυταπάρνηση όλα 

αυτά τα χρόνια και τον συνάνθρωπό τους και τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Μόνον για αυτόν τον λόγο, θα έπρεπε να προχωρήσουμε στην έκδοση αυτή που κρατάτε σήμερα στα 

χέρια σας. 

Τεκμηριώνει όμως η έκδοσή μας και τη νέα πραγματικότητα, με την επίσης τιμητική αναφορά στους 

νεοεκλεγμένους ∆ημάρχους και ∆ημοτικούς Συμβούλους του Νομού μας. 

Η νέα πραγματικότητα του «Καλλικράτη», φέρνει προκλήσεις και αναδεικνύει συγχρόνως πολύ μεγάλα 

προβλήματα, που οι καινούριοι αιρετοί θα αντιμετωπίσετε τα επόμενα χρόνια.   

Στις τεράστιες δυσκολίες που έρχονται, το έργο της ΤΕ∆Κ και της προηγούμενης γενιάς αυτοδιοικητικών 

αποτελεί πιστεύω παρακαταθήκη αγωνιστικότητας, δημιουργικότητας και διεκδικήσεων για μια σύγχρονη και 

ισχυρή αυτοδιοίκηση, αλλά και για ανάπτυξη και ποιότητα ζωής των πολιτών. 
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Κυρίες και κύριοι 

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλες και όλους εσάς που μας 

στηρίξατε όλα αυτά τα χρόνια, με την πεποίθηση ότι σταθήκαμε αντάξιοι των προσδοκιών σας. 

Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους στο ∆ιοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο.  

Να ευχαριστήσω τους πανάξιους εργαζόμενους στην ΤΕ∆Κ για τη συμβολή τους στο έργο μας. 

Να ευχαριστήσω και τον συγγραφέα κ.Γρηγορίου, τους συντελεστές και την εκδότρια «Ελληνικές 

Εκδόσεις» του Λευκώματος που σήμερα παρουσιάζουμε. 

Να ευχαριστήσω τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης (Ξανθόπουλος, Σερβετάς, Ιωαννίδης), 

Παρακολούθησης (Τσουκνιδάς, Ιωαννίδης, Παρασκευαίδης) και Παραλαβής (Αφεντουλίδης, Τσολάκης, 

Καρτσιώτης) για την άψογη συνεργασία τους. 

Να ευχαριστήσω και τους επίτιμους προσκεκλημένους μας για την συμμετοχή τους στην παρουσίαση 

αυτή. 

Ολοκληρώνουμε τη δωδεκαετή προσφορά μας με σταθερό όραμα την Ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση.  

Αυτό το όραμα της σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση, ο λεγόμενος «Ευρωπαϊκός δρόμος» που 

χαράξαμε, ακολουθήσαμε και διεκδικήσαμε, αξίζει να συνεχίσει να οδηγεί τα βήματα των επόμενων διοικήσεων 

των αυτοδιοικητικών οργάνων, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.  

Οι αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό δρόμο, λόγω της οικονομικής κρίσης, προδιαγράφονται μεγαλύτερες 

και ως εκ τούτου το πεδίο για αγώνες και δημιουργία  λαμπρό, καθώς οι πολίτες περιμένουν από τους ∆ήμους 

περισσότερα, όσο βαθαίνει η ύφεση κι αυξάνουν η ανεργία και τα κοινωνικά προβλήματα.  

Ο δρόμος της δημιουργίας και του αγώνα είναι πλέον και γνωστός και ανοικτός.  

Εύχομαι σε όλους σας Καλή Επιτυχία! 


