
 
Σιάτιστα, 10 Μαΐου 2010  
Ομιλία Δημάρχου στο Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για το σχέδιο «Καλλικράτης»  
 
Συμπολίτες και συμπολίτισσες. 
Σιατιστινοί και Σιατιστινές 
 
Είμαστε όλοι εδώ για το μέλλον του τόπου μας 
Είμαστε όλοι εδώ για την τύχη των παιδιών μας. 
Είμαστε όλοι εδώ για να καταγγείλουμε τη νέα αυτοδιοικητική μορφή της περιοχής μας 
όπως σχεδιάζεται στα πλαίσια του σχεδίου νόμου «Καλλικράτης». 
Είμαστε εδώ γιατί αμφισβητούμε την έδρα του νέου Δήμου Βοΐου που κάποιοι 
σχεδίασαν σε αντίθεση με όλες τις αποφάσεις που προηγήθηκαν όλων των αρμόδιων 
συλλογικών οργάνων της περιοχής. 
Είμαστε εδώ γιατί πρέπει επιτέλους κάποιοι να καταλάβουν μια για πάντα πως εμείς 
αποφασίζουμε για τον τόπο μας. 
 
Η πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ενάντια στο πλαίσιο αρχών που 
συγκροτούν τη βάση αναγκαιότητας του νέου αυτοδιοικητικού χάρτη του Βοΐου,  
Η πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ενάντια στα όνειρά μας και στον αγώνα 
μας να επιβιώσουμε εδώ, στο τόπο των προγόνων μας. 
Η πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι όμως κυρίως ενάντια στη λογική.   
 
Ολόκληρη η περιοχή του Βοΐου, από την εξαγγελία ακόμη του σχεδίου «Καλλικράτης, 
κατανόησε την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας μεγάλος και ισχυρός Δήμος, ικανός να 
απαντήσει πειστικά στις απαιτήσεις των καιρών  και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 
κατοίκων. 
 
Ολόκληρη η περιοχή του Βοΐου κατανόησε επίσης πως η φυσική, η φυσιολογική, η 
αυτονόητη έδρα του νέου Δήμου δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τη Σιάτιστα, την 
πρωτεύουσα της επαρχίας Βοΐου για πολλές δεκαετίες, τη μεγαλύτερη πόλη της 
περιοχής και τρίτη σε πληθυσμό πόλη του Νομού. 
Ο νέος Δήμος Βοΐου ήταν μια από τις περιπτώσεις του σχεδίου «Καλλικράτης» όπου 
όλοι κατανοούσαν  
- και την ανάγκη δημιουργίας νέου και ισχυρού Δήμου  
- και  ότι η έδρα του νέου Δήμου θα ήταν η Σιάτιστα.                                                        
 
Αυτή ήταν η διαβεβαίωση που υπήρχε από παντού, είτε σε επίπεδο Νομού, είτε σε 
επίπεδο Περιφέρειας, είτε σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης. 
Μια τέτοια πρόταση θα ήταν και φυσιολογική και απ’ όλους αποδεκτή. 
 



Αυτό δεν το ισχυριζόμαστε γιατί απλά είμαστε Σιατιστινοί. Αντικειμενικοί λόγοι και 
κοινή λογική συνηγορούν για το δίκιο μας: Οι λόγοι είναι απλοί και προφανείς: 
‐ Η Σιάτιστα είναι η μεγαλύτερη πόλη του νέου Δήμου. Είναι έδρα Δήμου εδώ και 
επτά σχεδόν δεκαετίες (μάλιστα Δημαρχείο λειτούργησε ήδη από το 1850), όπως και 
έδρα της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης ήδη από τον 17ο αιώνα. Η πλούσια 
ιστορία της πόλης αποδεικνύει την αστική της λειτουργία εδώ και πολλούς αιώνες.  
‐ Η οικονομική λειτουργία της Σιάτιστας είναι η μοναδική στην περιοχή που 
αναπτύσσεται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με κυρίαρχη εξαγωγική 
δραστηριότητα. Στην πόλη της Σιάτιστας λειτουργούν τα μόνα καταστήματα όλων των 
ελληνικών τραπεζών σε ολόκληρη την περιοχή του Βοΐου. Η λειτουργία της ΔΟΥ 
Σιάτιστας είναι η μόνη με έσοδα από εμπορική και βιοτεχνική δραστηριότητα και το 
Τελωνείο της Σιάτιστας εμφανίζει μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα. 
‐ Η Σιάτιστα είναι η τρίτη σε μέγεθος πόλη του νομού, μετά την Κοζάνη και την 
Πτολεμαΐδα  και αριθμητικά συγκεντρώνει το σύνολο του πληθυσμού των υπολοίπων 
πόλεων της περιοχής.  Άλλωστε μόνη αυτή διαθέτει την υποδομή για τη στέγαση όλων 
των υπηρεσιών του νέου Δήμου. 
‐ Χωροταξικά η θέση της πόλης της Σιάτιστας κατέχει την κύρια θέση στους 
παλιότερους αλλά και στους σύγχρονους άξονες επικοινωνίας. Η Σιάτιστα τοποθετείται 
στην ένωση της Εγνατίας Οδού με τον κάθετο άξονα προς την Αλβανία και αποτελεί το 
καίριο κομβικό σημείο όλου του οδικού δικτύου που κατασκευάστηκε στην περιοχή τον 
τελευταίο μισό αιώνα. Βρίσκεται δε πολύ κοντά στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας. 
‐ Το μεγαλείο των Σιατιστινών ευεργετών προίκισε την πόλη της Σιάτιστας με το 
σύνολο των υποδομών που διαφοροποιεί έναν οικισμό και τον αναβαθμίζει σε πόλη. 
Στην πόλη της Σιάτιστας το σύνολο των Δημόσιων κτηρίων που φιλοξενούν τη 
λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών είναι μοναδικό στην περιοχή του Βοΐου και 
στηρίχτηκε αποκλειστικά στους πόρους των δημοτών. Οι Δημότες της Σιάτιστας 
υποκατέστησαν την κρατική μέριμνα και οικοδόμησαν την ισχυρότερη αυτοδιοικητική 
μορφή.   
‐ Στην πόλη της Σιάτιστας φιλοξενείται η λειτουργία της μεγαλύτερης 
εκπαιδευτικής υποδομής που καλύπτει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του Βοΐου. 
Η λειτουργία δεκατριών εκπαιδευτηρίων με τον ανάλογο μαθητικό πληθυσμό συνιστά 
μία κορυφαία δράση της πόλης που αγνοείται στο νέο σχεδιασμό. Μάλιστα όλα σχεδόν 
τα εκπαιδευτήρια είναι προσφορά Σιατιστινών ευεργετών, μιας και η κρατική μέριμνα 
ήταν και πάλι απούσα. 
 
Όλα αυτά τα αγνόησε το Υπουργείο Εσωτερικών και στην πρότασή του επέλεξε 
εντελώς αψυχολόγητα, άδικα και ακατανόητα τη Νεάπολη για έδρα του νέου Δήμου. Το 
επιχείρημα πως αυτό είναι το γεωγραφικό κέντρο της περιοχής είναι αστείο ακόμα και 
για να το αναφέρουμε. 
Αδυνατούμε να πιστέψουμε πως η λογική του νέου χάρτη της Αυτοδιοίκησης στηρίζεται 
στην απλοϊκότητα ενός χάρακα. Αν είναι έτσι προς τι οι συζητήσεις και οι 



διαβουλεύσεις; Θα έφταναν ένας χάρακας και ένας διαβήτης για να οριοθετήσουν τους 
νέους Δήμους και τις έδρες τους.  
 
Οι εξελίξεις αποδεικνύουν πως οι υπεύθυνοι του σχεδιασμού με αδιαφανείς και υπόγειες 
διαδικασίες ανέτρεψαν το σύνολο των κριτηρίων που αντικειμενικά ορίζουν με βάση 
πληθώρα μελετών τη διάσταση του νέου δήμου Βοϊου και την έδρα του στην πόλη της 
Σιάτιστας. Αμφισβητούν εκ των πραγμάτων την ανάγκη εξορθολογισμού της νέας 
τοπικής αυτοδιοίκησης και την ανάδειξή της σε κύριο αναπτυξιακό εργαλείο. 
Αμφισβητούν τη λογική δεκαετιών και τον αγώνα της επιβίωσής μας. 
 
Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της πρότασης του Υπουργείου, εδώ στη Σιάτιστα 
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο για να καθορίσουμε τη στάση μας, να 
διαμορφώσουμε τη στρατηγική μας και να οργανώσουμε τις κινήσεις μας. 
Συστήσαμε άμεσα Συντονιστική Επιτροπή και ξεκινήσαμε τον αγώνα μας. 
Κλείσαμε συμβολικά αλλά και προειδοποιητικά τον κόμβο της Εγνατίας και η τεράστια 
συμμετοχή του κόσμου έδειξε πως η υπόθεση του νέου Δήμου είναι υπόθεση όλων μας. 
Επιδιώξαμε και πετύχαμε συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών για να αναδείξουμε 
τη θέση μας ώστε η αστοχία που έγινε να διορθωθεί και η αδικία να αρθεί εντός του 
διαστήματος που δίνεται για διαβούλευση. 
 
Στον αγώνα αυτό έχουμε ισχυρούς συμμάχους και θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν πως 
αυτές τις στιγμές η Σιάτιστα μετρά φίλους και μη φίλους.  
 
Είμαστε εδώ, Σιατιστινοί και Σιατιστινές, όλοι μαζί γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος. 
Έχουμε τη λογική με το μέρος. Είμαστε εδώ γιατί φέρουμε θαρραλέα την ευθύνη των 
λόγων και των έργων μας.  
 
Ο αγώνας μας είναι η αλήθεια της ζωής μας. Είμαστε όλοι εδώ γιατί αξίζουμε την μόνη 
καλή τύχη. Την έδρα του νέου Δήμου. Αξίζουμε το μέλλον μας. 
Αγωνιζόμαστε με έναν μόνο στόχο. Να ακούσουν τα αυτονόητα και να αποφασίσουν οι 
υπεύθυνοι πιστά στο λόγο του λαού.  
 
Θα αγωνιζόμαστε μέχρι την πλήρη δικαίωση. 
Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και τον αγώνα σας για τη Σιάτιστα που μας αξίζει 
και που δικαιωματικά απαιτούμε. 
  


