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Στην 1η ενότητα της παρούσας δημοσίευσης Σιατιστινοί γράφουν για τη Σιάτιστα
είχαμε δηλώσει ότι ψάξαμε και βρήκαμε Σιατιστινούς που δημοσίευσαν εργασίες ή
έγραψαν βιβλία για τη Σιάτιστα, Σιατιστινούς είτε γνωστούς καταξιωμένους στον
επιστημονικό χώρο είτε συμπολίτες μας εκτός της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
έγκυρους όμως και αξιόπιστους ερευνητές, ή ακόμα ανθρώπους της διπλανής
πόρτας, που το μεράκι τους για την πατρίδα το κατέγραψαν σε βιβλίο ή απλά σε
λίγες σελίδες και το έδωσαν κύρια σε Σιατιστινούς εκδότες εφημερίδων ή
περιοδικών και δημοσιεύτηκε.

Επίσης είχαμε καταθέσει και τις αγωνίες μας για τυχόν παραλείψεις στην
καταγραφή:



Η όλη προσπάθειά μας ενείχε τον κίνδυνο να παραλείψουμε άθελά μας κάποιον
δημιουργό/συγγραφέα. Όταν αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση,
είχαμε επίγνωση αυτού του κινδύνου στο εγχείρημά μας. Έπρεπε όμως να
συνεχίσουμε την προσπάθεια καταγραφής των σιατιστινών «θεραπόντων του
βιβλίου», την οποία άλλοι πριν από εμάς είχαν αρχίσει, και να προχωρήσουμε ένα
βήμα παραπέρα: τα ονόματα και τα έργα όσων Σιατιστινών έγραψαν για τη Σιάτιστα
να μην είναι κτήμα ολίγων ερευνητών, αλλά να γίνουν γνωστά σε όλους τους
συμπατριώτες μας ανεξαρτήτως ηλικίας ή γραμματικών γνώσεων και επιστημονικών
ενδιαφερόντων.
Αν κάποιον παραλείψαμε, ζητούμε συγγνώμη και σας διαβεβαιώνουμε ότι αυτό έγινε
χωρίς πρόθεση και ομολογουμένως όχι από αδιαφορία ή οκνηρία.



Στην 1η ενότητα παρουσιάσαμε Σιατιστινούς οι οποίοι δημοσίευσαν εργασίες για τη
Σιάτιστα σε εφημερίδες, περιοδικά, ημερολόγια και αυτοτελείς εκδόσεις, πλην βιβλίων.

Στη 2η ενότητα παρουσιάσαμε Σιατιστινούς που έγραψαν βιβλία για τη Σιάτιστα. Και είχαμε
καταγράψει τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
Στην παρούσα δημοσίευση θα ασχοληθούμε μόνο με Σιατιστινούς των οποίων τα δημοσιευμένα
έντυπα έργα στόχο είχαν την καταγραφή ή κατάθεση πολιτιστικών πληροφοριών αποκλειστικά
για τη Σιάτιστα.
Υπάρχουν και πολλοί άλλοι συμπατριώτες μας που έγραψαν βιβλία με τις αναμνήσεις της
προσωπικής τους ζωής και σταδιοδρομίας, όπου είναι παρούσα και η Σιάτιστα με τον
πολιτισμό της, στη γενική έννοια του όρου, όπως:
Πολύζου Αικατερίνη, Θύμησες μιας ζωής, Αθήνα 1995.
Ρόσιος Αλέκος, Στα φτερά του οράματος, εκδόσεις Κώδικας, Θεσσαλονίκη 1997.
Σιώτας Δημήτριος Χ., Σιάτιστα, Μακεδονία και Πρόγονοί μας, εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα, χ.χ.
Στεργίου Γεώργιος, Σακατεμένες προσδοκίες, Σιάτιστα 1993.



Επίσης πολλοί συμπατριώτες μας έγραψαν και δημοσίευσαν ιστορικά ή κοινωνιολογικά
κείμενα, στα οποία είναι παρούσα και η Σιάτιστα, όπως:
Σιώτας Δημήτριος Χ., Σιάτιστα-Μακεδονία Το πνεύμα του Ελληνισμού, Αθήνα 2000.
Τσανασίδης Χρήστος, Κι όμως οι τοίχοι μιλάνε, Αθήνα 2014.
Ή λογοτεχνικά, όπως:
Λαγού-Μπιλιώνη Αγλαΐα, Η Άννα κόρη μεταναστών διηγείται, εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία,
Θεσσαλονίκη 2008.
Στεργίου Γιώργης, Ποιήματα, έκδοση Μανούσειας Βιβλιοθήκης, Σιάτιστα 1993.
Τσίτσαρη Ξανθίππη,Η γυναίκα της μεσάντρας, εκδόσεις Περί Τεχνών, Πάτρα 2006.
Όλοι αυτοί οι συμπατριώτες μας και τα έργα τους ίσως αποτελέσουν το θέμα μιας μελλοντικής
δημοσίευσης.

Στη δημοσίευση Σιατιστινοί γράφουν για τη Σιάτιστα δεν συμπεριλάβαμε πτυχιακές,
διπλωματικές ή διδακτορικές εργασίες συμπατριωτών μας που αναφέρονταν στη Σιάτιστα.
Έχουμε την ελπίδα πως οι εργασίες αυτές, με ευθύνη των ίδιων των δημιουργών τους, θα
κατατεθούν στη Μανούσεια Βιβλιοθήκη μας και θα είναι προσιτές σε όλους μας και
ειδικότερα στη νέα γενιά. Επίσης στη δημοσίευση αυτή δεν καταχωρήθηκαν «ομιλίες»
συμπατριωτών μας για τη Σιάτιστα οι οποίες κυκλοφόρησαν σε έντυπη μορφή.



Με όλες αυτές τις προϋποθέσεις και διευκρινίσεις καταλαβαίνουμε όλοι πόσο ευχάριστη ήταν η
έκπληξη, όταν συμπολίτες μας άρχισαν να διατυπώνουν παρατηρήσεις πάνω στα κείμενα των
δημοσιεύσεων Σιατιστινοί γράφουν για τη Σιάτιστα, ενότητες 1 και 2 και να μας
ενημερώνουν για εκδόσεις που θεωρούσαν ότι δεν είχαμε συμπεριλάβει στις δυο ενότητες που
δημοσιεύσαμε.
Θεωρήσαμε σκόπιμο στη δημοσίευση Σιατιστινοί γράφουν για τη Σιάτιστα, ενότητες 1 και
2, να προσθέσουμε μια νέα ενότητα με τίτλο: Συμπλήρωμα και να καταγράψουμε σ’
αυτήν σχετικές εκδόσεις που μας υπέδειξαν συμπολίτες μας και όσες ακόμα θα μας υποδείξετε,
αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις που προαναφέραμε.
Η ενότητα Συμπλήρωμα θα αναρτηθεί σήμερα 28-8-2016 και θα είναι ανοιχτή στις
υποδείξεις/ προτάσεις σας τις σύμφωνες πάντα, επαναλαμβάνουμε, με τις προϋποθέσεις που
προαναφέραμε.
Στόχος μας ήταν και είναι η διαμόρφωση μιας κατά το δυνατόν, πληρέστερης βιβλιογραφίας
σχετικής με το θέμα Σιατιστινοί γράφουν για τη Σιάτιστα και αυτό θα γίνει, αν κι εσείς
συμμετέχετε στη διαμόρφωσή της. Εμείς παρέχουμε τις τεχνικές δυνατότητες,….εσείς τις
πληροφορίες.
Όταν θεωρήσουμε ότι πλησιάζουμε στο στόχο μας, οι εκδόσεις της ενότητας Συμπλήρωμα θα
ενταχθούν στη θέση τους στις ενότητες 1 και 2.

Σιάτιστα 28/8/2016
Αικατερίνη Ζωγράφου, Καλλιόπη Μπόντα-Ντουμανάκη



Αρχίζουμε με τις εκδόσεις που μας υπέδειξε ο κ. Δημήτριος Γ. Μπάτζιος (28-8-2016):

1.Μπάτζιος Δημήτριος Γ., 15 χρόνια πολιτιστικής δουλειάς, Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός
Σύλλογος «Μαρκίδες Πούλιου». Σιάτιστα 1990.
2.Η Γούνα στη Σιάτιστα. Έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, Δήμου Σιάτιστας και
Συνδέσμου Γουνοποιών-Γουνεμπόρων Σιάτιστας «Ο Προφήτης Ηλίας».
3. Σιάτιστα, Μακεδονική Πνοή Τέχνης και Πολιτισμού. Έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Κοζάνης, Δήμου Σιάτιστας.
4. Μπάτζιος Δημήτριος Γ., πρ. Νομ. Σύμβουλος-Αντινομάρχης, Απολογισμός Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Κοζανης. Περίοδος 1995-2002, Δήμος Σιάτιστας. Σιάτιστα, Απρίλιος 2003.
5.Μπάτζιος Δημήτριος Γ., πρ. Νομ. Σύμβουλος-Αντινομάρχης, «Για την ανάπτυξη της Σιάτιστας
και της ευρύτερης περιοχής». Σκεψεις-Προβληματισμοί. Σιάτιστα, Μάιος 2005.
6.Μπάτζιος Δημήτριος Γ., πρ. Νομ. Σύμβουλος-Αντινομάρχης, «Συνενώσεις». Θέσεις -Απόψεις.
Σιάτιστα. Οκτώβριος 2005.









Μια έκδοση του Δήμου Σιάτιστας 



(Απόσπασμα από το εισαγωγικό σημείωμα του κ, Δημ. Γ.
Μπάτζιου στη δημοσίευση).







Συνεχίζουμε με τις εκδόσεις που μας υπέδειξε ο κ. Γεώργιος Μ. Μπόντας (10-9-2016)

1.Σιατιστινή βιβλιογραφία του Γεωργίου Μ. Μπόντα τέως διευθυντή της Μανουσείου
Δημοσίας Βιβλιοθήκης Σιάτιστας. Σιάτιστα 1992.
2. Ιστορικά, Λαογραφικά σημειώματα και άρθρα, που δημοσιεύτηκαν στη στήλη «Η
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ, Ο ΒΟΡΕΙΟΣ», καθώς και σε άλλες σελίδες της
εφημερίδος Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», από τον Γεώργιο Μ. Μπόντα τέως διευθυντή
της Μανουσείου Δημοσίας Βιβλιοθήκης Σιάτιστας-Λαογράφο, στο χρονικό διάστημα από
19-3-1964 μέχρι 1992. Σιάτιστα 1992.
3.Άρθρα του Γεωργίου Μ. Μπόντα τέως διευθυντή της Μανουσείου Δημοσίας
Βιβλιοθήκης Σιάτιστας-Λαογράφου, που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα του
Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Σιάτιστας «Μαρκίδες Πούλιου». ΕΦΗΜΕΡΙΣ
από το 1982-1982. Σιάτιστα 1998.





Συνεχίζουμε με την έκδοση που μας υπέδειξε ο κ. Γεώργιος Πούλιος (19-9-2016)

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΑΗΣ 2013

Ο συγγραφέας

Κωνσταντίνος Γ. Πούλιος








