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Στα ανατολικά της Δυτικής Μακεδονίας, στο νομό Κοζάνης και σε απόσταση 28 χλμ. 

από την πόλη της Κοζάνης, βρίσκεται σκαρφαλωμένη η Σιάτιστα. Πόλη κτισμένη 

αμφιθεατρικά, σε υψόμετρο 950 μέτρων στο βουνό Βέλια, το οποίο αποτελεί 

συνέχεια της οροσειράς του Σινιάτσικου ή Άσκιου Όρους. Θα τη συναντήσεις σε 4 

χιλιόμετρα από τον κόμβο της Εγνατίας Οδού και μπορείς να τη γνωρίσεις καθώς 

κατευθύνεσαι προς Γρεβενά, Ιωάννινα και Καστοριά.  

Μια σύντομη περιήγηση στη Σιάτιστα δεν είναι αρκετή για να γνωρίσεις την ομορφιά 

της πόλης, την ιστορία και τους ανθρώπους της. Όσο την εξερευνάς και  περπατάς 

στους δρόμους και στα στενά της, όσο μιλάς με τους ανθρώπους της και όσο 

αντικρίζεις ή ανακαλύπτεις τα αρχοντικά της, δείγματα πολιτιστικής και 

οικονομικοκοινωνικής ευμάρειας και ακμής μιας περασμένης εποχής, τόσο θέλεις να 

τη γνωρίσεις καλύτερα…..  

 



Ιστορικά στοιχεία 

 

Η Σιάτιστα κτίστηκε πιθανότατα στις αρχές του 15
ου

 αιώνα από κατοίκους των γύρω 

περιοχών οι οποίοι αναζητούσαν ένα ασφαλές καταφύγιο από τις Οθωμανικές 

επιδρομές. Αργότερα στο τόπο έφτασαν κάτοικοι από τη Μοσχόπολη, τη Θεσσαλία, 

το Σούλι, το Μωριά και άλλες περιοχές. Για την ονομασία της Σιάτιστας υπάρχουν 

αρκετές εκδοχές ωστόσο θα αναφέρουμε τη μια που ετυμολογεί το όνομα Σιάτιστα 

από το σλάβικο setsiam = χωρίζω και την κατάληξη –ιστα = τόπος χωρισμένος. Η 

εκδοχή αυτή ίσως αποδίδει/περιγράφει το χωρισμό, τη διαίρεση της Σιάτιστας σε δυο 

συνοικίες, τη Γεράνεια (κάτω συνοικία) και τη Χώρα (πάνω συνοικία), οι οποίες 

έχουν ενωθεί  λόγω της οικιστικής ανάπτυξης. 

Η οικονομική ακμή της Σιάτιστας παρατηρείται κατά τον 17
ο
, 18

ο
 και 19

ο
 αιώνα. Τα 

αίτια αυτής της οικονομικής ευμάρειας οφείλονται
1

 κατά κύριο λόγο: στους 

μετανάστες οι οποίοι έστελναν χρήματα στις οικογένειές τους σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, στην αμπελοκαλλιέργεια και παραγωγή κρασιού που μαζί με το ρακί 

αποτελούσαν περιζήτητα προϊόντα στις αγορές, στην ανάπτυξη της υφαντουργίας, 

της υποδηματοποιίας και της γουνοποιίας. Κατά τον 18
ο
 και 19

ο
 αιώνα, τη μεγάλη 

οικονομική ακμή της πόλης η οποία αναπτύσσει ένα ευρύτατο εμπορικό δίκτυο 

συναλλαγών με τη Ρωσία, τη Βουδαπέστη, τη Βιέννη και τη Βενετία, συνοδεύει η 

πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη, δείγματα της οποίας αποτελούν και τα 

Σιατιστινά αρχοντικά, περίπου 30 αναφέρεται ότι σώζονται σήμερα, άλλα 

διατηρημένα/ανακαινισμένα και άλλα σε διάφορα στάδια εγκατάλειψης. Ωστόσο 

ακόμη κι έτσι προκαλούν το θαυμασμό με την επιβλητική τους παρουσία και 

μαρτυρούν την πολιτιστική άνθηση του τόπου, την εξαιρετική αισθητική και τις 

ιδιαίτερες ικανότητες των μαστόρων της εποχής.  
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Τα Αρχοντικά – Σφραγίδα και πολιτιστική κληρονομιά της Σιάτιστας. 

 

Μεγαλοπρεπή κτίσματα, των οποίων η όψη φανερώνει την καταγωγή τους από τις 

οχυρές κατοικίες και την εξέλιξή της αρχιτεκτονικής τους, με πλούσια διακόσμηση, 

μείγμα δυτικής και  μεταβυζαντινής τεχνοτροπίας. Τα αρχοντικά των πλούσιων 

σιατιστινών εμπόρων ήταν χτισμένα από ειδικά συνεργεία Ηπειρωτών και 

Μακεδόνων μαστόρων με μεράκι για τη δουλειά τους, τα λεγόμενα «ισνάφια», που 

ταξίδευαν από τον ένα τόπο στον άλλο και έχτιζαν κατά παραγγελία, αυτές τις 

ιδιαίτερα απαιτητικές κατασκευές. Πρόκειται για διώροφα, τριώροφα κτίσματα των 

οποίων οι τοίχοι είναι λιθόκτιστοι και χοντροί, φτιαγμένα σαν κάστρα για να 

αντέχουν στις επιδρομές των εχθρών και ανοίγματα/πολεμίστρες. Το κάτω πάτωμα 

έχει υπόγειο, λίγα και μικρά παράθυρα με σιδερένια κιγκλιδώματα, το πάνω πάτωμα 

έχει πολλά παράθυρα. Χαρακτηριστικοί είναι οι μεγάλοι κλειστοί εξώστες. 

 

Οι αυλές των σπιτιών είναι πλακόστρωτες και μπορείς να δεις στις άκρες της μικρές 

κουζίνες, πλυντήρια, φούρνους κλπ. Τα μεγάλα σπίτια επικοινωνούν μεταξύ τους με 



θυρίδες και σε ώρα ανάγκης μπορούν να αποτελέσουν ένα οχυρό οικοδομικό    

συγκρότημα, με μια τεράστια, γερής κατασκευής, πόρτα που χρησιμεύει για να 

προφυλάγει το σπίτι και κλείνει σε περιπτώσεις ανάγκης. 

Στη διακόσμηση, όπως 

και στον αρχιτεκτονικό 

ρυθμό  των αρχοντικών, 

συναντούμε στοιχεία και 

επιρροές από   Δύση και 

Ανατολή. Οι οροφές 

έχουν  ξυλόγλυπτες 

διακοσμήσεις με 

γεωμετρικά σχήματα και 

οι τοίχοι είναι 

ζωγραφισμένοι με θέματα 

από τη φύση και 

αναπαραστάσεις ζώων, φυτών, τοπία και πολιτείες. Τα χρώματα είναι έντονα με 

υπέροχους συνδυασμούς ενώ προκαλεί εντύπωση η ζωντάνια των χρωμάτων, παρά το 

πέρασμα τόσων χρόνων και την εγκατάλειψη σε αρκετές περιπτώσεις. Η χρήση 

φυτικής βαφής (κρόκου) εξηγεί τη ζωντάνια και τη διατήρηση των χρωμάτων. Η 

άνθιση της ξυλογλυπτικής γίνεται φανερή αφού οι οροφές όπως και οι πόρτες είναι 

φτιαγμένες από μικρά τεμάχια ξύλου σε διάφορα γεωμετρικά σχήματα και ενωμένα 

με ποικίλους και τέτοιους τρόπους που το τελικό αποτέλεσμα να αποδίδει αρμονία 

και συνοχή. Πολύχρωμοι υαλωτοί φεγγίτες, πολύχρωμα τζάκια με μάρμαρα στη 

βάση, κεντήματα, υφαντά ξυλόγλυπτα έπιπλα και υπέροχα σεντούκια, ζωγραφισμένα, 

από φίλντισι καθώς και πολλά έπιπλα και σκεύη μικρά έργα τέχνης.  

Τα αρχοντικά της  Σιάτιστας αποτελούν το σήμα κατατεθέν της πόλης, σε ταξιδεύουν 

στο παρελθόν της και σε οδηγούν στα ιστορικά της μονοπάτια  και στην εξερεύνησή  

τους! 

 

 



 

        

 



Αξίζει να δεις!!! 

Εκτός από τα αρχοντικά της η Σιάτιστα έχει 26 μεταβυζαντινές και νεότερες 

εκκλησίες. Ο ναός της Αγίας Παρασκευής και 

της Αγίας Αικατερίνης, βρίσκεται στην κάτω 

συνοικία, στην πλατεία της Γεράνειας και είναι ο 

αρχαιότερος από τους ναούς που σώζονται 

σήμερα. Κτίσθηκε στα 1677, είναι βυζαντινού 

ρυθμού, θολωτός, με τρούλους και αψίδες. Το 

εξαιρετικής τέχνης επίχρυσο ξυλόγλυπτο τέμπλο 

του ναού αξίζει ιδιαίτερης 

προσοχής καθώς και οι εικόνες 

που κοσμούν τόσο το τέμπλο όσο 

και τους τοίχους. Οι εικόνες 

αποτελούν έργα εκκλησιαστικής 

τέχνης του Κρητικού ζωγράφου/αγιογράφου 

Θεόδωρου Πουλάκη. Στο γυναικωνίτη του 

παραπάνω ναού απεικονίζονται οι αρχαίοι 

φιλόσοφοι  (Πλούταρχος, Αριστοτέλης, 

Πλάτωνας, Θουκυδίδης, Σόλωνας, Σίβυλλα), 

στοιχείο που συμβολίζει, κατά μια άποψη, την 

επίδραση  των αρχαίων στη διαμόρφωση του 

Χριστιανισμού.  

         

 



Η εκκλησία του προφήτη Ηλία, κτισμένη το 1701 και ανακαινισμένη το 1740, έχει 

επίσης επιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο τέμπλο, 

ξύλινη οροφή, τοιχογραφίες και υπερυψωμένο 

γυναικωνίτη – νάρθηκα όπως και η Αγία 

Παρασκευή. Οι παραπάνω ναοί 

χαρακτηρίστηκαν από το Υπουργείο 

Πολιτισμού ως διατηρητέα μνημεία.  

Ο Μητροπολιτικός ναός της Σιάτιστας είναι ο 

Άγιος Δημήτριος, ο οποίος πρωτοχτίστηκε το 

1647, πήρε φωτιά το 1910 και οικοδομήθηκε 

ξανά ένα χρόνο αργότερα με τη σημερινή του 

μορφή, σε σχέδια του Σιατιστινού αρχιτέκτονα 

Αριστοτέλη Ζάχου.  Τα καμπαναριά των ναών 

της Αγίας Παρασκευής στη Γεράνεια και του 

Αγίου Δημητρίου στη Χώρα δεσπόζουν 

επιβλητικά.  

Η Μανούσεια Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη
2
 της πόλης φιλοξενεί σπάνιες 

εκδόσεις του 15
ου

, 16
ου

, 17
ου

, 18
ου

, 19
ου

 αιώνα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ως τα 

παλαιότερα βιβλία της βιβλιοθήκης: 

Αριστοφάνους Κωμωδίαι Εννέα, Βενετία 1498, 

Θουκυδίδου «Ξυγγραφή» και Ξενοφώντος 

Ελληνικά, Βενετία 1502 – 1504  και Ομήρου 

άπαντα 1504. 
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 Στο Τραμπάντζειο γυμνάσιο 

Σιάτιστας (1888) στεγάζεται η 

ιστορική Παλαιοντολογική 

Συλλογή με απολιθώματα που 

ανήκουν σε προβοσκιδωτά που 

έζησαν στην περιοχή εκατοντάδες 

χιλιάδες χρόνια πριν παρέχοντας 

πληροφορίες για την πορεία και την 

εξαφάνισή τους
3
.  

 

 

Αξίζει να επισκεφτείς το 

Λαογραφικό μουσείο στο 

Αρχοντικό Δόλγκηρα και την 

επισκέψιμη παραδοσιακή κατοικία 

Χρήστου Τσιότσιου – Τατιάνας 

Ντέρου με την πλούσια 

λαογραφική συλλογή αντικειμένων 

από  την περιοχή της Σιάτιστας.  
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Τα αρχοντικά της Σιάτιστας,  

http://www.imma.edu.gr/macher/hm/hm_main.php?el/C3.3.1.html  
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