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Είμαστε σήμερα συγκεντρωμένοι όλοι μαζί για να διαμαρτυρηθούμε για 
το σχέδιο  Καλλικράτη και το νέο χωροταξικό που προκύπτει από το 
σχέδιο αυτό- ένα σχέδιο  που θέλει μετά από  πολλά χρόνια τη Σιάτιστα 
δημοτικό διαμέρισμα ενός ευρύτερου δήμου Βόιου. 
Είμαστε εδώ γιατί κάποιοι πήραν λάθος αποφάσεις -  αποφάσεις που 
δεν έχουν καμία  
σχέση με την πραγματικότητα και που δεν εκφράζουν κανένα μας, ούτε 
τον λαό της επαρχίας Βόιου ούτε τους αντιπροσώπους μας στη βουλή. 
Απευθυνόμαστε λοιπόν στους ανθρώπους που μας κυβερνούν και τους 
λέμε 
 
 
 
 
 
Κύριοι της κυβέρνησης 
 
∆εν ζητάμε να μας κάνετε κανένα χατίρι. Ζητάμε από σας να κάνετε 
σωστά τη δουλειά σας και να κρίνετε αντικειμενικά. Σας ζητάμε να 
εφαρμόσετε τα κριτήρια και τους κανόνες που εσείς ορίσατε και τέλος 
σας ζητάμε να ακούσετε τους δικούς σας βουλευτές και 
αντιπροσώπους. 
Εσείς μιλήσατε για καινούργια διοικητικά κέντρα με κριτήρια 
πληθυσμιακά. Η Σιάτιστα τα πληροί  . Εσείς μιλήσατε για κριτήρια 
οικονομικά και αναπτυξιακά. Η Σιάτιστα πρέπει να γνωρίζετε και το 
γνωρίζετε ότι είναι οικονομικό κέντρο όχι μόνο της επαρχίας μας αλλά 
και της ευρύτερης περιοχής,  τουλάχιστον  τους τελευταίους τρείς 
αιώνες. Κάνετε θέμα για υποδομές  και σας απαντάμε με μια σειρά 
υπηρεσιών που βρίσκονται μόνο εδώ(δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, 
επιχειρήσεις) αλλά και μια σειρά κτιριακών εγκαταστάσεων που καμία 
τους σχεδόν δεν κτίστηκε από το κράτος που αντιπροσωπεύετε 
παραμόνο από τους άξιους ευεργέτες μας την μνήμη των οποίων και 
αυτή προσβάλετε. 
Μιλήσατε για κοινωνικά κριτήρια, πολιτιστικά και μια άλλη σειρά άλλων 
κριτηρίων στα οποία κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι 
ανταποκρινόμαστε. 
Σχηματίσατε ορεινούς δήμους στο νομό μας σε υψόμετρο 600 μέτρων 
όπως είναι ο δήμος Βελβεντού. Από το σημείο που βρισκόμαστε 
σήμερα σε υψόμετρο 960 μέτρων  μας κάνετε να αναρωτιόμαστε. 
Μήπως  είμαστε πεδιάδα?  



Και  μιλήσατε για δήμους με κριτήριο την ιστορία- ιστορική έδρα 
Νυμφαίου είπατε - λες κι εμείς στην ιστορία δεν υπήρξαμε, σαν να 
ήμασταν απόντες .Μας προσβάλατε. 
 
Και στο τέλος άφησα το γεωγραφικό κριτήριο το οποίο θέσατε και για το 
οποίο πολλοί κάνουν λόγο. Εμείς  δεν θα σας πούμε για την κομβική 
θέση του δήμου Σιάτιστας σ’ ολόκληρο το χάρτη της Μακεδονίας ούτε 
για την προσβασιμότητα του ούτε θα μιλήσουμε για γεωμετρίες , ούτε 
για Χλμ αποστάσεις ούτε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση βάσει της 
οποίας δεν υπάρχει λόγος μετακινήσεως των πολιτών για την 
εξυπηρέτησή του- δεν θα σας τα πούμε όλα αυτά  αλλά θα σας 
παραπέμψουμε σε μια  μελέτη της κεντρικής ένωσης δήμων και 
κοινοτήτων.  
Η κεδκε λοιπόν έχει κάνει μελέτη βάσει της οποίας σε όποιο σημείο της 
επικράτειας επιχειρήθηκε να μεταφερθεί το διοικητικό κέντρο απο την 
πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή σε μια άλλη το εγχείρημα αυτό όχι μόνο 
δεν πέτυχε αλλά δεν ολοκληρώθηκε καν. 
Το γνωρίζει αυτό ο υπουργός γιατί του μεταφέρθηκε από βουλευτή  
στην συνάντηση που είχαμε την περασμένη Τρίτη . 
Εύλογα λοιπόν σας  ρωτούμε. Γιατί κ. υπουργέ αφού συντρέχουν όλοι 
αυτοί οι παραπάνω λόγοι κι όλα συνέκλιναν προς μια κατεύθυνση οι 
αποφάσεις σας ήταν διαφορετικές? Τι είναι αυτό που άλλαξε στο 
δρόμο?  
Πως απαιτείτε από μας σήμερα να παρακολουθήσουμε και να 
συμφωνήσουμε αυτήν την   ανακολουθία των λόγων και των πράξεων 
σας. 
 
 Αγαπητοί συμπολίτες και συνδημότες βρισκόμαστε σε μια περίοδο 
οικονομικής ύφεσης  στην οποία μας έφεραν πολλές λαθεμένες 
αποφάσεις του παρελθόντος. Στην καινούργια εποχή πρέπει όλοι να 
φροντίσουμε να δημιουργηθεί μια προοπτική για το μέλλον της χώρας 
μας και σ αυτό πρέπει να συμβάλουμε όλοι. 
Στην εποχή αυτή οι πολιτικοί μας πρέπει να συμβάλουν παίρνοντας 
σωστές αποφάσεις- αποφάσεις που θα εκφράζουν πλειοψηφίες θα είναι 
δίκαιες και θα φέρουν ανάπτυξη. ∆εν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να 
συνεχίζουν με προχειρότητες  και λάθη ούτε να συνεχίζουν να 
νομοθετούν με γνώμονα  την εξυπηρέτηση μικροκομματικών και άλλων 
συμφερόντων . Κι αυτό ισχύει για όλους όσους θέλουν να μας 
κυβερνήσουν κι όχι μόνο για την σημερινή κυβέρνηση. Οφείλουμε να 
τους διορθώνουμε κι όχι να δεχόμαστε μοιρολατρικά τις αποφάσεις τους 
όπως και οφείλουμε  να τους επαινούμε όταν κάνουν το σωστό. 
Αυτός λοιπόν είναο αγώνας μας να τους κάνουμε να ακούν. 
Για όσους από σας  αναρωτιέστε για το αν ο αγώνας που κάνουμε θα 
στεφθεί με επιτυχία,  και το υπουργείο διορθώσει το λάθος του θέλω να 
σας πω ότι η επιτυχία εξαρτάται μόνο από μας κι από κανένα άλλο 
παράγοντα. Για να προχωρήσει ένα νομοσχέδιο και να θεωρείται 



επιτυχές δεν είναι αρκετή  η ψήφιση του  αλλά κυρίως η εφαρμογή του . 
Προειδοποιούμε τους ιθύνοντες ότι δήμος χωρίς έδρα τη Σιάτιστα  είναι 
δήμος  χωρίς δημότες και τους διαβεβαιώνουμε ότι αν προχωρήσουν θα 
προχωρήσουν μόνοι τους γιατί απλώς εμείς θα είμαστε απόντες. ∆εν 
πρόκειται να συμμετάσχουμε σε καμία διαδικασία που θα επικυρώνει τις 
λαθεμένες αποφάσεις σας 
Θα μας βρείτε μπροστά σας με πιο δυναμικές κινητοποιήσεις μέχρι να 
καταλάβετε το λάθος σας. 
Στους  δημότες τη περιοχής Βοίου θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα .∆εν  
αισθανόμαστε ότι ήμαστε σε καμία αντιπαράθεση. ∆εν έχουμε τίποτα να 
χωρίσουμε. ∆εν ζητήσαμε εμείς κανένα Καλλικράτη και κανένα 
Καποδίστρια. Τιμάμε τους αγώνες τους και την ιστορία τους και 
κατανοούμε τις διεκδικήσεις τους. Αυτοί που προσπαθούν να μας 
φέρουν σε τεχνίτη σύγκρουση είμαστε σίγουροι ότι  δεν 
κατοικοεδρεύουν στο Βόιο. 
Και με αυτούς τους τρίτους τα έχουμε βάλει .Γιατί όπως και να έχει δεν 
μπορούμε να δεχθούμε την αδικία εις βάρος μας και αποφασίσαμε  να 
την αποτρέψουμε. 
Κι όχι γιατί είμαστε τοπικιστές η σωβινιστές όπως κάποιοι προσπαθούν 
να  μας παρουσιάσουν. Όσο αφορά τη  θέση που υποστηρίζουμε δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι  πριν από λίγο  καιρό όλοι οι παράγοντες 
συμφωνούσαν και μάλιστα μερικοί από αυτούς διαβεβαίωναν ότι η  
Σιάτιστα είναι η φυσιολογική  έδρα του καινούργιου δήμου. 
 
Αγαπητοί φίλοι  
Έχουμε μεγαλώσει όλοι μας  έχοντας στα αυτιά μας την ιστορία  και 
τους αγώνες  αυτού του τόπου . Ενός τόπου που έχει αναθρέψει στο 
παρελθόν παιδιά άξια- ανθρώπους  του πνεύματος, αγωνιστές και 
καπεταναίους, μεγάλους ευεργέτες που δίνουν πάντα το παρόν και 
έχουν κάνει περήφανη ολόκληρη την Ελλάδα. Εμείς οι νεότεροι πολλές 
φορές αναρωτηθήκαμε αν συνεχίζουμε να περπατάμε στα μονοπάτια 
που χάραξαν οι πρόγονοί μας .Να η ευκαιρία μας λοιπόν η ευκαιρία  να  
αποδείξουμε ότι μπορούμε να δώσουμε αυτό τον ιστορικό αγώνα. Γιατί 
σήμερα γράφεται ιστορία και παίρνονται αποφάσεις που θα 
επηρεάσουν για πάντα τη ζωή μας και τον τόπο μας. 
Είναι μοναδική η στιγμή και δεν θα επαναληφθεί. 
Ο αγώνας είναι τώρα και πρέπει να τον δώσουμε ενωμένοι μέχρι τέλος 
μέχρι την αποκατάσταση της λογικής και του δικαίου. 
Πρέπει κάποιοι να σταματήσουν να μας προσβάλουν και θα το κάνουν 
μόνο βλέποντας την σθεναρή αντίδραση μας .  
Γι αυτό όλοι λοιπόν σ αυτό τον αγώνα. 
 Όλοι μαζί στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη για να υπενθυμίσουμε την 
αντίστασή μας και να δώσουμε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Σιάτιστα ήταν 
ανέκαθεν έδρα δήμου και σκοπεύει να μένει  για πάντα. 
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