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ΨΗΦΙΣΜΑ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ- ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ. 
 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης σε έκτακτη 
συνεδρίασή του, σήμερα ημέρα Πέμπτη 29/04/2010 και ώρα 6.00 μ.μ., παρόντων όλων 
των μελών, αποφάσισε ομόφωνα να ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΕΙ ΕΝΤΟΝΑ και να ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ 
το προσχέδιο νόμου του προγράμματος Καλλικράτης σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ως 
έδρα του ∆ήμου Βοΐου η πόλη της Νεάπολης. 
 Η πατρίδα μας Σιάτιστα από αρχαιοτάτων χρόνων προσέφερε και συνεχίζει να 
προσφέρει ποικιλοτρόπως στη ζωή, την πρόοδο και την ανάπτυξη της μεγάλης μας 
πατρίδας της Ελλάδας. 
 Η συμβολή της στους αγώνες για την ανεξαρτησία και την ελευθερία της πατρίδας 
μας υπήρξε καθοριστική και αναμφισβήτητη. 
 Σιατιστείς ήταν οι αδερφοί Μαρκίδες Πούλιου, οι οποίοι με την έκδοση της πρώτης 
ελληνικής εφημερίδας στην καρδιά της Ευρώπης στα σκοτεινά χρόνια της τουρκοκρατίας 
ξεσήκωσαν τον υπόδουλο λαό και έφεραν την άνοιξη της λευτεριάς. Σιατιστείς και οι 
ήρωες Καπετάν Περδίκας, Νικόλαος Κασομούλης, Γεώργιος Παπαζώλης (ή 
Παπάζογλου),  και τόσοι άλλοι.  
 Χιλιάδες Σιατιστείς έμποροι και επιχειρηματίες προσέφεραν στην οικονομική 
ανάπτυξη του τόπου μεταναστεύοντας σ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη της Υφηλίου και 
μεταφέροντας τα πλούτη τους ευεργέτησαν και συνεχίζουν να ευεργετούν και να 
προσφέρουν, συμβάλλοντας δυναμικά στην εξέλιξη της οικονομίας και της κοινωνίας της 
γενέτειράς μας Σιάτιστας, αλλά και όλης της χώρας, από τον αείμνηστο Ιωάννη 
Τραμπαντζή και την ίδρυση του ιστορικού  «ΤΡΑΜΠΑΝΤΖΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ», ενός από τα πρώτα Γυμνάσια της ακόμα τουρκοκρατούμενης Ελλάδας, 
μέχρι τους Αδερφούς Παπαγεωργίου, οι οποίοι στη σημερινή εποχή με την ίδρυση και τη 
στήριξη της λειτουργίας του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη 
προσφέρουν σημαντικό κοινωνικό έργο στην πατρίδα μας. 

Κανένα δημόσιο κτίριο στη Σιάτιστα δεν έγινε με έξοδα του ∆ημοσίου. Όλα τα 
πανέμορφα δημόσια κτίρια της πόλης Τσιστοπούλειο ∆ιοικητήριο, Τραμπάντζειο 
Γυμνάσιο, Κουκουλίδειο Πνευματικό Κέντρο, ∆ιδακτήριο Γυμνασίου-Λυκείου «Γ. 
Παπαγεωργίου», «Νηπιαγωγεία Κων/νου Παπανικολάου», Τζώνειο Κέντρο Υγείας, 
Ιωαννίδειο Νηπιαγωγείο, ΤΕΕ "Α.Τσίπος",  τα ∆ημοτικά Σχολεία, το Μουσικό Γυμνάσιο, 
εκκλησίες κλπ. χτίστηκαν με δωρεές των μεγάλων ευεργετών μας.  Μόνη εξαίρεση το 
Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ).  

Η Σιάτιστα είναι η δεύτερη πόλη στην Ελλάδα σε Ιδρύματα, ευεργεσίες και 
κληροδοτήματα. 



Η ανάπτυξη της πολύ αξιόλογης βιοτεχνίας της γούνας και η επεξεργασία της 
έφεραν άνθιση και πλουτισμό στο τόπο, αψευδής μαρτυρία των οποίων αποτελούν τα 
σωζόμενα μέχρι σήμερα Αρχοντικά και το παλαιότερο όνομά της «Φλωροχώρι», 
ταυτόχρονα δε με το συνάλλαγμα που αφήνει η εμπορία της γούνας ενισχύθηκε η 
οικονομία όλης της χώρας. 

Άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών προσέφεραν τα μέγιστα στην πρόοδο 
των επιστημών, αφήνοντας πλούσιο συγγραφικό και μελετητικό έργο. 

 
Ο ∆ήμος Σιάτιστας είναι ο αρχαιότερος δήμος της επαρχίας Βοΐου, 

ξεκινώντας από τα χρόνια της τουρκοκρατίας όταν το 1850 ιδρύθηκε στη Σιάτιστα 
∆ημαρχείο, μετέπειτα καταργήθηκε και τελικά το έτος 1953  λόγω της ενδόξου ιστορίας 
της η Σιάτιστα ξαναέγινε ∆ήμος, σε αντίθεση με το ∆ήμο Νεάπολης που ιδρύθηκε τη 
δεκαετία του 1980. 

Η Σιάτιστα είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Βοΐου (που περιλαμβάνει τα όρια 
του προτινόμενου κατά το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ∆ήμου Βοΐου) από το 1927, όταν η 
Επιτροπεία των Τοπωνυμίων της Ελλάδος αποφάσισε τη μετονομασία της Επαρχίας 
Ανασελίτσας σε επαρχία Βοΐου με πρωτεύουσα τη Σιάτιστα. 

Η Σιάτιστα είναι η έδρα της αρχικά Επισκοπής και στη συνέχεια Ιεράς 
Μητρόπολης Σισανίου και Σιατίστης από το έτος 1700 περίπου. 

Η Σιάτιστα είναι ένα ζωντανό, σύγχρονο οικονομικοκοινωνικό, πολιτιστικό και 
τουριστικό κέντρο. ∆ιαθέτει όλες τις υπηρεσίες και υποδομές για να αποτελέσει την 
έδρα του ∆ήμου Βοΐου και ν’ ανταπεξέρθει σ’ όλες τις απαιτήσεις και προσδοκίες του 
προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Είναι ένας εύρωστος και βιώσιμος ∆ήμος, με μεγάλη 
ιστορία και πολιτισμό. 

Αντίθετα, η απομάκρυνση των υπηρεσιών του ∆ήμου από τη Σιάτιστα μόνο 
καταστροφικές συνέπειες μπορεί να έχει για τη Σιάτιστα και την ευρύτερη περιοχή και θα 
αποτελέσει μέγα ιστορικό, κοινωνικό και οικονομικό σφάλμα. 

 
Για όλα τα παραπάνω,  
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ στο δίκαιο αίτημα της ∆ημοτικής Αρχής της γενέτειράς 

μας Σιάτιστας και όλων των φορέων και πολιτών της που εκφράζουν τη μεγάλη αντίθεσή 
τους στο προσχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. 

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ τη μεγάλη αγανάκτηση και θλίψη μας. 
∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΑ και ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ το προσχέδιο του 

προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.  
ΖΗΤΑΜΕ να εφαρμοστούν οι Αρχές και τα ορθολογικά και αντικειμενικά κριτήρια 

που θέτει το πρόγραμμα, δηλ. τα Πληθυσμιακά, Κοινωνικά, Οικονομικά, Ιστορικά κλπ. 
κριτήρια και όχι τυχόν πολιτικές σκοπιμότητες και να παραμείνει έδρα του νέου ∆ήμου 
Βοΐου, όπως ήταν πάντα, η  πατρίδα μας Σιάτιστα. 
  

 
Με τιμή 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 
 

  Η Πρόεδρος                                    Παπαδοπούλου-Πολύζου Καλλιόπη 
                Η Αντιπρόεδρος                              Παπαγεωργίου Άννα 
                Η Γενική Γραμματέας                      Φώλια Άννα 
                Η Ειδική Γραμματέας                       Νάκου-Σκούλιου Αντιγόνη 
                Η Ταμίας                                          Τσαβλαχοπούλου-Μπέντα Ουρανία 
                Τα μέλη                                            Καραλίγκας Αναστάσιος,  Τζιλίνη Αικατερίνη 
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