
Ψηλά επάνω σε πλαγιά, σε μια περιοχή πλαισιωμένη από βουνά, με 
πανοραμική θέα, σας υποδέχεται το ξενοδοχείο "ΣΙΑΤΙΣΤΑ". Είναι 
χτισμένο σε υψόμετρο 960 μέτρων στην είσοδο της Σιάτιστας, με 
πολύ εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία οδό.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 20 δωμάτια δυναμικότητας 40 κλινών. 
Στους άνετους χώρους του περιλαμβάνεται αίθουσα πρωινού, εστι-
ατορίου και Bar. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα φιλοξενίας ατόμων 
με ειδικές ανάγκες, διεξαγωγής δεξιώσεων, ημερίδων, συνεδρί-
ων, σε μια αίθουσα χωρητικότητας 400 ατόμων.

Οι καλοσχεδιασμένοι και λειτουργικοί χώροι, ο συνδυασμός πέτρας και ξύλου, συνθέτουν ένα θελκτικό περι-
βάλλον διακριτικής πολυτέλειας και αύρα αρχοντιάς.

Στη συνοικία της Γεράνειας (οδός Κρήτης 1) βρίσκεται το επισκέψι-
μο παραδοσιακό κελάρι "Καλαμπούκας Παναγιώτης" και σας παρέ-
χει την δυνατότητα να δοκιμάστε τα ονομαστά κρασιά της Σιάτιστας 
όπως το Σιατιστινό μπρούσκο ξινόμαυρο.

Όλα τα κρασιά του κελαριού παράγονται σύμφωνα με τις παραδό-
σεις της οικογενείας Καλαμπούκα, η οποία οινοποιεί από το 1901, 
και φυλάσσονται σε ειδικές συνθήκες παλαίωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα κρασιά του κελαριού παράγονται από 
σταφύλια που καλλιεργούνται στην περιοχή Πέτροβο της Σιάτιστας. 

Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι: μοσχόμαυρα και χοντρόμαυρα. 

Στη συνοικία της Γεράνειας βρίσκεται το επισκέψιμο παραδοσιακό 
κελάρι "Κωνσταντίνος ∆ιαμαντής". Πρόκειται για έναν χώρο με 
εξαιρετική αισθητική και στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 
που παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη, μετά την ξενάγηση στα 
αρχοντικά και στα μνημεία της πόλης, να δοκιμάσει ονομαστά κρα-
σιά ένα εκ των οποίων είναι το Λιαστό.

Τα προϊόντα του κελαριού παράγονται σύμφωνα με τις παραδόσεις 
των παλιών Σιατιστινών οινοποιών και φυλάσσονται στο κελάρι σε 
ειδικές συνθήκες παλαίωσης.

Το κελάρι ανήκει στο άτυπο τοπικό δίκτυο επισκέψιμων κελαριών της Σιάτιστας "Οίνο ευφροσύνη".  

Στη συνοικία της Γεράνειας, ανάμεσα από τα αρχοντικά της Πούλ-
κως και της Ελένης Τζώνου, βρίσκεται το αρχοντικό των αδελφών 
Τζώνου. 

∆ύο επιγραφικές μαρτυρίες στο εσωτερικό του μαρτυρούν ότι το 
αρχοντικό χτίστηκε και διακοσμήθηκε το 1756. O καλός οντάς 
του αρχοντικού λόγω της ξυλογλυπτικής και ζωγραφικής του δι-
ακόσμησης θεωρείται ένας από τους καλύτερα διακοσμημένους 
χώρους στη Σιάτιστα. Θαυμασμό προκαλεί η τοιχογραφία της Ανδρι-
ανούπολης χτισμένη στις όχθες του Έβρου και που την πλατιά του 

κοίτη διαπλέουν πολλά αλιευτικά πλοιάρια και τρικάταρτα καράβια. Στη μέση του ποταμού είναι χτισμένος ένας 
πύργος, που όπως λένε και στα παραμύθια τον έχτισε ένας βασιλιάς και εκεί μέσα έκλεισε την όμορφη κόρη 
του για να μην πεθάνει από το δάγκωμα φιδιού όπως είχαν προβλέψει οι Μοίρες. Κάποτε όμως οι βαρκάρηδες 
που της έφερναν διάφορα δώρα και φρούτα της έδωσαν και σταφύλια όπου μέσα τους είχε φωλιάσει ένα φίδι. 
Όταν η βασιλοπούλα πήγε να φάει σταφύλια την τσίμπησε το φίδι και έτσι πέθανε.  

Οι πλακόστρωτοι δρόμοι και τα δαιδαλώδη καλντερίμια της Γεράνει-
ας με τους ψηλούς αυλόγυρους θα οδηγήσουν τα βήματά σας στο 
αρχοντικό της Ελένης Πούλκως ή Πουλκίδη. Χτίστηκε το 1752 από 
τον έμπορο Θωμά Εμμανουηλίδη. Αργότερα το αγόρασε ο Λάζαρος 
Πουλκίδης για να προικίσει μ’ αυτό την κόρη του Ελένη. Έκπληξη 
και θαυμασμό προκαλούν οι διακοσμήσεις στην εξωτερική επιφά-
νεια της προεξοχής όπου είναι ζωγραφισμένο ένα ωραίο καράβι 
και τέσσερις ρόδακες ανάμεσα στους φεγγίτες.

Στο δεύτερο όροφο κυριαρχεί ο ζωγραφικός διάκοσμος του καλού 
οντά και ιδιαίτερα το κομμάτι της ζωφόρου όπου απεικονίζεται η Κωνσταντινούπολη και ο Βόσπορος.

Στο δωμάτιο υποδοχής (μπας - οντάς ) βρίσκεται ένα από τα ωραιότερα τζάκια της παραδοσιακής αρχιτεκτονι-
κής. Ο καθηγητής Ν. Μουτσόπουλος γράφει: "Στου Πουλκίδη, ο πλούτος των διακοσμήσεων ξεπερνάει και το 
ξακουστό τζάκι του Γ. Σβαρτς στ’ Αμπελάκια".

Στην αυλή του αρχοντικού της Πούλκως βρίσκεται η επισκέψιμη πα-
ραδοσιακή κατοικία που αναπαλαιώθηκε με πολύ μεράκι από τους 
ιδιοκτήτες της για να στεγάσει μια θαυμάσια λαογραφική συλλογή. 

Ξεκινήστε την περιήγησή σας από το υπόγειο, το κατώι με τα κρασιά, 
τα γεωργικά εργαλεία, τα οικιακά σκεύη αλλά και το χώρο με τον 
αργαλειό, τα υφαντά στρωσίδια, τα κεντήματα και τις ενδυμασίες.

Στον επάνω όροφο, κάθε δωμάτιο και μια μικρή ιστορία σας πε-
ριμένει. Η κουζίνα με το νοικοκυριό της, η κρεβατοκάμαρα με τα 
ασπροκεντήματα, ο χειμωνιάτικος οντάς με το τζάκι, την ξυλόγλυ-

πτη κασέλα και τα ζεστά του χρώματα και μεντερλίσιος οντάς -το δωμάτιο υποδοχής, με τις ζωγραφισμένες 
μεσάντρες και την μεταξωτή φορεσιά.   

Όλα βαλμένα με προσοχή, το κάθε πράμα στην θέση του, έτσι ώστε εύκολα να καταλαβαίνεις την λειτουργία 
ενός Σιατιστινού σπιτιού στα χρόνια που δεν υπήρχαν οι μηχανές και οι άνθρωποι δεν ζούσαν τον πυρετό μας.  
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Στην είσοδο της πόλης και επί της δημόσιας οδού, βρίσκεται ο ιε-
ρός Ναός προς τιμή του Αγίου Νικάνορα.

Ο Ναός χτίστηκε το 1709, ιστορήθηκε το 1889 και είναι ρυθμού 
τρίκλιτης βασιλικής με υπερυψωμένο νάρθηκα (γυναικωνίτη).

Το τέμπλο, ο δεσποτικός θρόνος, και ο άμβωνας είναι ξύλινα και 
με υπέροχη διακόσμηση. Οι εικόνες του τέμπλου είναι έργα βυ-
ζαντινής τέχνης. Το Ιερό Βήμα και η νότια πλευρά του Ναού είναι 
κατάγραφα με ωραίες βυζαντινές τοιχογραφίες και διατηρούνται 
σε καλή κατάσταση έχοντας μάλιστα πολύ ζωηρή έκφραση. Τα τε-

λευταία χρόνια και χάρη στο ζήλο και την δραστηριότητα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, επισκευάσθηκαν ο 
γυναικωνίτης και η βόρεια και ανατολική πλευρά του Ναού που βρίσκονταν σε ετοιμόρροπη κατάσταση.

Από το 1840 χρονολογείται το επισκέψιμο παραδοσιακό κελάρι "Γε-
ωργίας Γκουτζιαμάνη" που βρίσκεται στην Συνοικία της Γεράνειας 
(οδός Αναπαύσεως 17-18). Τα κρασιά παράγονται από βιολογικής 
καλλιέργειας σταφύλια των περιοχών ∆ερβένι, Πέτροβο και Σαμα-
ρές. Ζυμώνονται και ωριμάζουν σε δρύινα βαρέλια σύμφωνα πά-
ντα με όλες τις παραδόσεις των παλιών Σιατιστινών οινοποιών και 
φυλάσσονται σε ειδικές συνθήκες παλαίωσης. Επισκέψιμο είναι 
και το οινοποιείο που έγινε μετά από τον συνεταιρισμό του Γιάννη 
Πολύζου και της Γεωργίας Γκουτζιαμάνη με οικογενειακή παρά-
δοση στην παραγωγή λιαστών κρασιών. Εδώ ο επισκέπτης μπορεί 

να δει από κοντά την διαδικασία της παραγωγής και να δοκιμάσει κρασιά όπως το ροζέ, το κόκκινο, το λευκό 
και το Ηλιαστό Σιάτιστας που βραβεύτηκε σαν το πιο γλυκό, αρωματικό κρασί της χρονιάς (2007-2008) με το 
βραβείο Gourmet.
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Η τρίκλητη βασιλική της Αγίας Παρασκευής που χρονολογείται στα 
1677 και δεσπόζει στο κέντρο της Γεράνειας είναι η παλαιότερη 
εκκλησία της Σιάτιστας. Απ’ έξω φαίνεται ένα απλό οικοδόμημα 
όμως σαν περάσεις το κατώφλι της εισόδου και κατεβείς τα πέτρι-
να σκαλιά της, ένας θησαυρός αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής και 
ξυλογλυπτικής σε τυλίγει που αυτόματα αιχμαλωτίζει όλες σου της 
αισθήσεις. Η οροφή είναι γεμάτη με θόλους και αψίδες που σχη-
ματίζουν σταυρό. Το εξαιρετικής τέχνης επιχρυσωμένο τέμπλο, ο 
δεσποτικός θρόνος και ο άμβωνας με τις ξυλόγλυπτες παραστάσεις 
του θα σας συναρπάσουν. Ένας συμβολικός αλλιώτικος κόσμος 

προβάλλει φτιαγμένος από χέρια μυθιστορηματικά. Οι δεσποτικές εικόνες θαμπώνουν με τα ζωηρά χρώματα 
τους ακόμα και την εξαιρετική κρητική τέχνη του μεγάλου καλλιτέχνη Θεόδωρου Πουλάκη. Στον νότιο τοίχο 
του νάρθηκα - γυναικωνίτη στη ρίζα του Ιεσσαί, απεικονίζονται αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και συγγραφείς. Ο  
Σόλων, ο Πλούταρχος, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων, ο  Θουκυδίδης και η Σίβυλλα. 

Βελανιδιές, πεύκα και αρωματικά λουλούδια, ένας πράσινος μι-
κρόκοσμος τυλίγει το λόφο του Αγίου Χριστοφόρου, με τον γραφικό 
ναό του, που χτίστηκε το 1801, και ισκιερά τα κιόσκια του.

Όταν ανεβείτε στο λόφο, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες που ο ορίζοντας 
είναι καθαρός, θα δείτε όλο τον κόσμο του Βοΐου και των Γρεβενών 
να ξετυλίγεται μπροστά σας ενώ γύρω σας ευωδιάζει θρούμπι και 
θυμάρι. Στο δάσος των γέρικων βελανιδιών θα νοιώσετε την από-
λυτη γαλήνη να σας κυκλώνει κι αν θέλετε να ξεκουράσετε τα μάτια 
σας, αρκεί να τα στρέψετε στη πανοραμική θέα, όπου στην άκρη του 

ορίζοντα της προβάλλει η ραχοκοκαλιά της Πίνδου με τις ψηλές κορυφές της βαλμένες στη σειρά. 

Και στη μέση, μια απέραντη λοφώδη πεδιάδα γεμάτη χωριά και εξωκλήσια, που φτάνει ως τις δασωμένες περιο-
χές των Βεντσίων και των Χασίων, όπου  ανάμεσα τους κυλάει ορμητικός, ο αστραφτερός Αλιάκμονας.

Στο ξενοδοχείο "Σιατιστινό Αρχονταρίκι", στη συνοικία της Γεράνει-
ας (οδός Καράτζια 2), βρίσκεται το επισκέψιμο κελάρι, "Καλλιόπη 
∆άρδα" που είναι θεμελιωμένο πάνω σε βράχο. 

Στον παραδοσιακό χώρο υποδοχής θα δοκιμάσετε κρασιά όπως το 
ροζέ, το μπρούσκο, το ξινόμαυρο και το λιαστό που παράγονται από 
ξινόμαυρα και μοσχόμαυρα σταφύλια που καλλιεργούνται στους 
αμπελότοπους Ριζά και Αργυρά της Σιάτιστας. 

Τα κρασιά του κελαριού παράγονται από την ιδιοκτήτρια ∆άρδα 
Καλλιόπη σύμφωνα με τις παραδόσεις της οικογενείας και φυλάσ-

σονται σε ιδανικές συνθήκες παλαίωσης.

Το ξενοδοχείο "ΣΙΑΤΙΣΤΙΝΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ", χτισμένο με σεβασμό 
στο χώρο και την αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα της πόλης, κάτω από 
το μαγευτικό λόφο του Αγίου Χριστοφόρου, αντικρίζει την Κάτω Σιά-
τιστα και το βουνό Μπούρινο με τη σπάνια χλωρίδα. Το ξενοδοχείο 
"Σιατιστινό Αρχονταρίκι" διαθέτει 13 ευρύχωρα δωμάτια δυναμικό-
τητας 27 κλινών με δυνατότητα πρόσβασης και διαμονής και σε 
άτομα με ειδικές ανάγκες. Παρέχει όλες τις ανέσεις ώστε ο επι-
σκέπτης να φιλοξενείται σε ένα ζεστό οικογενειακό περιβάλλον και 
να απολαμβάνει στο πρωινό του, πίτες, τραχανά και άλλα παραδο-
σιακά εδέσματα. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να γευτεί το περίφημο 

Λιαστό κρασί, που διατηρείται στο επισκέψιμο κελάρι του παραδοσιακού οικήματος. Στο κιόσκι του ξενοδοχείου, 
ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τον καφέ του με θέα την κάτω Σιάτιστα (Γεράνεια), το καμπαναριό και το 
βουνό Μπούρινος. Στον αυλόγυρο του ξενώνα, η ψησταριά είναι στη διάθεση όσων επιθυμούν να απολαύσουν 
μόνοι τους το ψήσιμο των εκλεκτών Σιατιστινών μεζέδων.

Ένα από τα πολλά κτίρια που έγιναν στη Σιάτιστα με δωρεές μεγά-
λων ευεργετών είναι το ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ∆ιοικητήριο.

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1964 και ολοκληρώθηκε το 1966 με 
χρήματα που διέθεσαν ο ∆ημήτριος και η Θεολογία Τσιστοπούλου 
και η επιλογή της τοποθεσίας του συντέλεσε στην ένωση των δύο 
ιστορικών συνοικιών της πόλης, της Χώρας και της Γεράνειας. 
Πρόκειται για ένα κτίριο με ρυθμό παλιού Σιατιστινού αρχοντικού 
που δεσπόζει στο κέντρο της πόλης δίπλα στην Μανούσεια Βιβλι-
οθήκη και χρησιμοποιείται από το 1966 ως ∆ημαρχιακό Μέγαρο. 

Το ∆ημαρχείο στη Σιάτιστα ιδρύθηκε το 1880. Ο δήμαρχος εκλεγόταν από τους άρχοντες που ονομαζόταν ∆η-
μογέροντες. Το 1890 καταργήθηκε το ∆ημαρχείο και επανιδρύθηκε το 1900, ενώ το 1910 καταργείται πάλι 
το ∆ημαρχείο κι ονομάζεται Κοινότητα. Το 1952 όμως ύστερα από αίτηση των κατοίκων και την απόφαση του 
Κοινοτικού Συμβουλίου (αρ. 74/27-5-51) η Κοινότητα  Σιάτιστας αναγνωρίζεται σε ∆ήμο για λόγους ιστορικούς 
και εθνικούς.

Καύχημα της πόλης είναι η "Μανούσεια" Βιβλιοθήκη της Σιάτιστας 
που από το 1997 λειτουργεί ως Κεντρική, λόγω του ότι είναι μονα-
δική ∆ημόσια Βιβλιοθήκη στο Νομό, ενώ το 2007 χαρακτηρίστηκε 
από το αρμόδιο Υπουργείο Ιστορική, καθότι λειτουργεί πάνω από 
έναν αιώνα. Η βιβλιοθήκη συγκροτήθηκε από δωρεές βιβλίων 
που πρόσφεραν λόγιοι εμπνευσμένοι από πατριωτικά αισθήματα τα 
οποία δεν έλειψαν ποτέ από τους Σιατιστινούς. Σήμερα οι συλλογές 
των παλαιότερων βιβλίων της αριθμούν περίπου 8.000 τόμους, 
πολλά από τα οποία είναι αρχέτυπα και παλαίτυπα των 15ου – 18ου 
αιώνων και μάλιστα εκτυπωμένα στα πρώτα και αξιολογότερα τυ-

πογραφεία της Ευρώπης. Τον κύριο όγκο των βιβλίων αποτέλεσε η δωρεά του Θεοδώρου Μανούση, Φιλικού, 
Καθηγητή της Ιστορίας και Πολιτειολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Αρεοπαγίτη μέχρι το 1858, οπότε 
και απεβίωσε. ∆ώρισε με διαθήκη την προσωπική του βιβλιοθήκη στην ιδιαίτερη και σκλαβωμένη τότε πατρίδα 
του Σιάτιστα που αριθμούσε 6.000 τόμους βιβλίων. Προς τιμήν του η Βιβλιοθήκη ονομάζεται "Μανούσεια".

Το επισκέψιμο κελάρι "Της Κυρασαννούκος" βρίσκεται στη Χώρα 
(οδός Κοσμά Αιτωλού 14)  και σας παρέχει την δυνατότητα να δοκι-
μάσετε κρασιά όπως το Λιαστό, το ροζέ και το Μπρούσκο, αλλά και 
τοπικό Τσίπουρο, καθώς και το μοναδικό Λικέρ από τσίπουρο και 
πικραμύγδαλο (AMARETO). 

Τα κρασιά και το τσίπουρο του κελαριού παράγονται από τον ιδιο-
κτήτη Ναούμ σύμφωνα με τις παραδόσεις των παλιών Σιατιστινών 
οινοποιών και φυλάσσονται σε ειδικές συνθήκες παλαίωσης και σε 
βαρέλια δρύινα, καστανιάς και ρόμπολου.

Τα κρασιά και τα τσίπουρα παράγονται από βιολογικής καλλιέργειας σταφύλια στις περιοχές Τζάγκαινα και Σα-
μαρές της Σιάτιστας. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι: μοσχόμαυρα, ξινόμαυρα, χοντρόμαυρα, σκλήθρα 
και νεγρικιώτικα.

Το επισκέψιμο κελάρι «Της Κατερίνας» βρίσκεται στη Χώρα και σας 
παρέχει την δυνατότητα να δοκιμάσετε κρασιά όπως το Λιαστό, το 
ροζέ και το Μπρούσκο.

Τα κρασιά και το τσίπουρο του κελαριού παράγονται από την ιδιο-
κτήτρια Κατερίνα σύμφωνα με τις παραδόσεις των παλιών Σιατιστι-
νών οινοποιών και φυλάσσονται σε ειδικές συνθήκες παλαίωσης 
και σε βαρέλια δρύινα, καστανιάς και ρόμπολου.

Τα κρασιά και τα τσίπουρα παράγονται από βιολογικής καλλιέργει-
ας σταφύλια στις περιοχές Τζάγκαινα και Σαμαρές της Σιάτιστας. Οι 

ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι: μοσχόμαυρα, ξινόμαυρα, χοντρόμαυρα, σκλήθρα και νεγρικιώτικα.
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Το ξενοδοχείο "ΙΒΕΡΙΣ" είναι ακριβώς ότι δηλώνει με το όνομα του. 
Ένα σπάνιο άνθος μικρό και ιδιαίτερο που φυτρώνει στις πλαγιές 
τους Μπούρινου όρους. Το νεόχτιστο ξενοδοχείο σεβόμενο το ύφος 
και την αρχιτεκτονική των παραδοσιακών αρχοντικών της Σιάτιστας 
βρίσκεται στην πλαγιά του Άσκιου όρους και οι εγκαταστάσεις του 
αναπτύσσονται σε έκταση έξι περίπου στρεμμάτων. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει 12 δωμάτια και 2 σουίτες, δυναμικότητας 34 κλινών με 
δυνατότητα πρόσβασης και διαμονής ατόμων με ειδικές ανάγκες 
και παρέχει ανέσεις υψηλών προδιαγραφών. 

Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα και εξωτερική, πολυχώρο με δυνατότητα εστία-
σης 150 ατόμων, αίθουσα συνεδριάσεων χωρητικότητας 60 ατόμων, αίθουσα γυμναστικής πλήρως εξοπλισμέ-
νη, σάουνα, cafe – bar, εστιατόριο και άνετο parking. Ο περιβάλλοντας χώρος, ανάμεσα σε συστάδες πεύκων 
ιδιαίτερα φροντισμένος και κατάλληλα διαμορφωμένος κερδίζει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

250 περίπου χρόνια έχουν περάσει από την κατασκευή του αρχο-
ντικού και όμως αυτό στέκει αγέρωχο, απέναντι από το ξακουστό 
Τραμπάντζειο Γυμνάσιο και δίπλα από το πρώτο ∆ημοτικό Σχολείο, 
διατηρώντας την λάμψη του παρελθόντος.   

Το αρχοντικό αποτελεί περίτρανα ένα λαμπρό δείγμα της ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής της πόλης. Ανήκει στο ∆ήμο Σιάτιστας, ο οποίος 
φρόντισε για την αναπαλαίωση και αναστήλωση του, ενώ το 1998 
εντάχθηκε στην  Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II για τη μετατρο-
πή του σε παραδοσιακό ξενώνα. 

Η μετατροπή του ολοκληρώθηκε το 2000 και το αρχιτεκτονικό αυτό κομψοτέχνημα που περιλαμβάνει 6 δωμάτια 
18 κλίνες και εστιατόριο, λειτούργησε για μια πενταετία περίπου, μετά την ενοικίασή του σε ιδιώτη, προσφέρο-
ντας στον επισκέπτη την αίγλη του παρελθόντος. 

Ο σύλλογος Φιλίππων Φυσιολατρών ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη 
διατήρηση των ηθών και των εθίμων της Σιάτιστας.

Στην πλούσια και διαχρονική δραστηριότητα του συλλόγου συ-
γκαταλέγεται τόσο η καταγραφή και η διάδοση των αυθεντικών 
παραδοσιακών τραγουδιών και χορών όσο και η συμμετοχή του 
σε διεθνείς και πανελλήνιες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε αίθουσα 
του ιστορικού Τραμπάντζειου Γυμνασίου Σιάτιστας, ο σύλλογος έχει 
δημιουργήσει από τον Αύγουστο του 1992 μια εντυπωσιακή έκθε-
ση φωτογραφίας που περιλαμβάνει 200 περίπου φωτογραφίες από 

τις δραστηριότητες του συλλόγου, από τη φύση και το περιβάλλον καθώς επίσης και από διάφορα πολιτιστικά 
και ιστορικά δρώμενα που σημάδεψαν την περιοχή. Με την πολυετή ύπαρξη και την συνεχή προσφορά του, 
ο σύλλογος έχει επιτύχει να διαδώσει τα ήθη και τα έθιμα της Σιάτιστας σε όλη σχεδόν την Ελλάδα από την 
Μακεδονία μέχρι την Κρήτη, από τη Θράκη μέχρι τα νησιά του Ιουνίου Πελάγους καθώς επίσης και σε αρκετές 
Ευρωπαϊκές χώρες. 

Απέναντι από τον Άγιο ∆ημήτριο και πλάι στο ιστορικό Τραμπάντζειο 
Γυμνάσιο, βρίσκεται το κτίριο της Μητρόπολης Σισανίου και Σιατί-
στης. Ο τίτλος μαρτυρεί ότι αρχική έδρα ήταν το Σισάνιον, πόλη που 
άκμασε στους ρωμαϊκούς χρόνους και που στους μεσοβυζαντινούς 
αποτέλεσε έδρα επισκοπής. Τούτο φανερώνει ο σταυρόσχημος 
ναός  του 11ου αιώνα που βρίσκεται στο Σισάνι δίπλα στο μοναστήρι 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου και που στο τμήμα της κτητορικής συνθή-
κης απεικονίζεται η Θεοτόκος με γονυπετή τον κτήτορα - επίσκοπο. 
Πρώτη γραπτή αναφορά για την επισκοπή γίνεται στα 1510 όπου 
αναφέρεται ο ιεράρχης Λαυρέντιος, στη συνέχεια στα 1583 αναφέ-

ρεται ο επίσκοπος Μεθόδιος και στα 1653 ο επίσκοπος Ιερεμίας.

Η μεταφορά της επισκοπικής έδρας στην Σιάτιστα έγινε το 1697, όταν Μητροπολίτης Πρεσπών και Αχριδών ήταν 
μια δυναμική προσωπικότητα ο Σιατιστινός λόγιος Ζωσιμάς. Το 1767 η επισκοπή προάγεται σε Μητρόπολη.  

Βορειοδυτικά του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας και επί της κεντρι-
κής οδού που οδηγεί στην Γαλατινή βρίσκεται χτισμένος ο Ιερός 
Ναός προς τιμή του Αγίου Αθανασίου.

Η χρονολογία κτίσης του Ναού δεν μας είναι γνωστή, όμως πρόκει-
ται για μια πολύ παλιά εκκλησία που η πολυκαιρία την κατέστησε 
ετοιμόρροπη.

Το έτος 1928 το εκκλησιαστικό συμβούλιο της πόλης αποφάσισε 
την κατεδάφιση της ανατολικής και της βόρειας πλευράς περιορί-
ζοντας έτσι τον Ναό σε μικρότερες διαστάσεις.

Οι δεσποτικές εικόνες εντός του Ναού και το μεγάλο προαύλιο μαρτυρούν την αρχοντιά ενός πλούσιου παρελ-
θόντος. 

25 26

30

34

38

Ανεβαίνοντας από την Γεράνεια για την άνω Σιάτιστα δεξιά του 
δρόμου θα συναντήσετε τον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. 
Τον έχτισε το 1798 ο ιερομόναχος και δάσκαλος της Σιάτιστας Ιω-
νάς. Ο λόγιος αυτός ιερομόναχος κατάγονταν από παλιά αρχοντική 
οικογένεια. Αμέσως μετά τον θάνατο των γονιών του διέθεσε όλη 
την περιουσία του και ανήγειρε τον Ναό των Ταξιαρχών, τον δια-
κοσμείσαι με αγιογραφίες, και τον εμπλούτισε με ιερά σκεύη, με 
άμφια και λειτουργικά βιβλία. Στον γυναικωνίτη μεταξύ των τοιχο-
γραφιών θα ξεχωρίσετε αυτή του κτήτορα Ιωνά που εικονίζεται με 
σχήμα μοναχού και κρατά στα χέρια του το πρόπλασμα του Ναού. 

Ο κυρίως ναός χωρίζεται σε τρία κλίτη και οι κολόνες του όπως και ο άμβωνας έχουν γύψινο  επιχρυσωμένο 
διάκοσμο. Τα βημόθυρα του τέμπλου, ο δεσποτικός θρόνος και το προσκυνητάρι είναι ξυλόγλυπτα επιχρυσωμέ-
να και χρωματισμένα με κόκκινο και μπλε χρώμα. Στο κέντρο της οροφής σε θολωτό πλαίσιο διακοσμημένο με 
ελικοειδή χρυσωμένα σχέδια του μπαρόκ δεσπόζει ο Παντοκράτορας πλαισιωμένος από αγγέλους. 

Σ’ ένα γραφικό λόφο που βρίσκεται μεταξύ της Χώρας και της Γε-
ράνειας, και με υπέροχη θέα προς την πόλη της Σιάτιστας, ανάμεσα 
σε τρεις τεράστιες, πανάρχαιες δρυς, δεσπόζει ο ναός του Προφή-
του Ηλίου. Η αρχιτεκτονική του, ακολουθεί το ρυθμό της τρίκλητης 
ξυλόστεγης βασιλικής με υπερυψωμένο νάρθηκα και προσκολλη-
μένο στη βορειοανατολική πλευρά του το παρεκκλήσι του Αγίου 
Χαραλάμπους. Ο ναός που χτίστηκε το 1701, ανακαινίσθηκε και 
διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες το 1740 - 42. Το επιχρυσωμένο 
τέμπλο είναι ένα ολόκληρο έργο τέχνης. Σωστό κέντημα σε ξύλο.

Ο νάρθηκας θα σας θαμπώσει με την θαυμάσια ζωγραφική που απλώνεται στους τοίχους του. Ιστορήθηκε το 
∆εκέμβριο του 1744, από τον Καπεσοβίτη ζωγράφο Αναστάσιο Ιωάννου Καλούδη με δαπάνες που διέθεσε 
ο Χατζημιχαήλ. Αξίζει να δείτε τις πέντε απεικονίσεις των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και συγγραφέων. Ο 
Πλούταρχος, ο Σόλων, ο Αριστοτέλης και ο Θουκυδίδης παρουσιάζονται ως μεσήλικες ενώ ο Πλάτωνας και η 
σοφή Σίβυλλα νέοι. 

Στις πλαγιές του όρους Γρίβας και μέσα σε ένα άλσος που συν-
θέτουν δέντρα, θάμνοι και λουλούδια βρίσκεται χτισμένος από το 
1760 ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου.

Το εξωτερικό επιβλητικό περίστωο στη νότια και δυτική πλευρά του 
Ναού και τα κομψά τόξα του νάρθηκα, προκαλούν ιδιαίτερη ευχαρί-
στηση και ζωηρή εντύπωση.

Το τέμπλο, ο ∆εσποτικός θρόνος και ο άμβωνας είναι ξύλινα ενώ 
υπέροχες τοιχογραφίες διασώζονται σε πολύ καλή κατάσταση σε 
όλες τις πλευρές του Ναού.

Στο κέντρο της πόλης, σηκώνει την μεγαλόπρεπη θωριά του 
ένας από τους μεγαλύτερους ναούς της ∆υτικής Μακεδονίας, ο 
μητροπολιτικός ναός του Αγίου ∆ημητρίου. Ο παλαιότερος ναός 
που υπήρχε στην ίδια θέση είχε χτιστεί το 1647, κατεδαφίστηκε το 
1801 και ξαναχτίστηκε, όμως καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 13 
Ιουλίου του 1910.  Ο σημερινός ναός χτίστηκε το 1911, σε σχέδια 
ενός από τους μεγαλύτερους Νεοέλληνες Αρχιτέκτονες του 20ου αι-
ώνα, του Σιατιστινού Αριστοτέλη Ζάχου. Λόγω της έλλειψης πόρων 
ο Ναός παρέμεινε μέχρι το 1955 δίχως τρούλο. Χάρη όμως στις 
προσπάθειες του τέως Μητροπολίτη Σιατίστης κ.κ. Ιακώβου, του 

Εκκλησιαστικού Συμβουλίου καθώς και των αποδήμων Σιατιστινών ο τρούλος κατασκευάσθηκε δίνοντας έτσι 
ιδιαίτερη αίγλη και επιβλητικότητα στον μεγαλοπρεπή αυτό Ναό.

Το εσωτερικό του ναού είναι κατάγραφο από υπέροχες τοιχογραφίες. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο αποτελείται από 
τμήματα άλλων τέμπλων που προέρχονται από παλαιότερους ναούς της Σιάτιστας. Οι εξαιρετικής τέχνης, δεσπο-
τικές εικόνες, φιλοτεχνήθηκαν το 1917 στο Άγιο όρος και είναι έργα του Χριστοδούλου Ματθαίου.  
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Ο Ορειβατικός Σύλλογος Σιάτιστας "Ο ΜΠΟΡΙΝΟΣ" το 1989 στην 
προσπάθειά του για την προστασία και την προβολή του φυσικού πε-
ριβάλλοντας του όρους Μπούρινος, ίδρυσε το Βοτανικό Μουσείο.

Στις αίθουσές του και μέσα από 700 φωτογραφίες και πίνακες με 
αποξηραμένα φυτά, σπάνιες πεταλούδες, διάφορα είδη  ερπετών, 
θα δείτε την οικολογική αξία του βουνού και ιδιαίτερα της κοιλάδας 
του Μεσιανού Νερού, η οποία έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολο-
γικό ∆ίκτυο Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης "NATURA 2000".   

Για να μάθετε την ζωή της περιοχής πριν από 400.000 χρόνια και 
τα ζώα που υπήρχαν, αξίζει να δείτε την Παλαιοντολογική Συλλογή  που ανήκει στο Γενικό Λύκειο της Σιάτιστας 
και που περιλαμβάνει απολιθώματα διαφόρων προϊστορικών ζώων όπως ρινόκερου, ελαφιού, βοοειδών, αλό-
γου του είδους Antonius, ένα χαυλιόδοντα μήκους πέντε (5) μέτρων και βάρους 400 κιλών καθώς και διάφορα 
όστρακα και πετρώματα. 

Σ’ ένα από τα πλέον γραφικά σοκάκια της Χώρας, υψώνεται το αρχο-
ντικό του Μανούση. Οι αδελφοί Γεώργιος και Θεόδωρος Μανούση 
υπήρξαν ικανοί έμποροι και διατηρούσαν αξιόλογους εμπορικούς 
οίκους στη Σιάτιστα και τη Βιέννη. Απόγονος τους ήταν ο Θεοδώρος 
Μανούσης, Καθηγητής της Ιστορίας και Πολιτειολογίας στο Πανεπι-
στήμιο της Αθήνας και Αρεοπαγίτης ο οποίος δώρισε με διαθήκη 
την προσωπική του βιβλιοθήκη στη Σιάτιστα που αριθμούσε 6.000 
τόμους βιβλίων. Το αρχοντικό χτίστηκε το έτος 1746-1763.

Στο μετζοπάτωμα ο ντιλιακός με την διακόσμηση του από την πρώτη 
στιγμή θα σας εντυπωσιάσει. Στους χειμωνιάτικους οντάδες θα θαυμάσετε τις ζωγραφιστές μεσάντρες και τις 
τοιχογραφίες της ζωφόρου όπου εικονίζονται τα βουνά Σνιάτσικος (Άσκιο), ο Όλυμπος, ο Μπούρινος, ο Κί-
σαβος και τα Άγραφα. Στο δεύτερο όροφο, οι φεγγίτες με τα πολυσύνθετα σχήματα και χρώματα και το ταβάνι 
του μπας οντά με την ξυλογλυπτική του τέχνη, τα γεωμετρικά σχήματα, και τις μπαρόκ συνθέσεις του θα σας 
καταπλήξουν.  

∆ίπλα στο αρχοντικό του Χατζηγιαννίδη - Νεραντζόπουλου βρίσκε-
ται το αρχοντικό του Αργυριάδη -  Μαλιόγκα που μοιράζονται τον 
ίδιο αυλόγυρο. Κατά την παράδοση χτίστηκε το 1757. Στις 6 Μαρτί-
ου του  1844 ξεκίνησε η ανασκευή του που ολοκληρώθηκε την ίδια 
χρονιά στις 15 Απριλίου. Οι εξωτερικές προσόψεις του Αρχοντικού 
είναι διακοσμημένες με υπέροχες παραστάσεις πόλεων, αρχοντι-
κών, και τοπία με πουλιά και ζώα. 

Η διακόσμηση του ισογείου του είναι μοναδική περίπτωση για την 
πόλη της Σιάτιστας. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι οι αξιόλογες 

τοιχογραφίες του με παραστάσεις της Κωνσταντινούπολης, της Φρανκφούρτης με την επιγραφή «FRANKFURT 
AMAYAN» και η απεικόνιση Αυστριακού ουσάρου με την επιγραφή « Le Houssare d’ Autriche».

Στη συνοικία της Χώρας, στην περιοχή Αγία Τριάδα ( οδός ∆. Μπή-
τσια 14) βρίσκεται το επισκέψιμο κελάρι "Μπόντας Στέφανος".  Το 
σπίτι χτίστηκε το 1850 και είναι θεμελιωμένο πάνω σε βράχο. Στον 
χώρο υποδοχής θα γευτείτε τα ονομαστά κρασιά της Σιάτιστας όπως 
το λιαστό, μαύρο μπρούσκο, κόκκινο, ροζέ. Παλαιωμένα κρασιά 
άνω των 10 -12 ετών αλλά και τοπικό τσίπουρο.

Τα κρασιά παράγονται από τον ιδιοκτήτη Μπόντα Στέφανο σύμφωνα 
με τις παραδόσεις των παλιών Σιατιστινών οινοποιών και φυλάσσο-
νται σε ειδικές συνθήκες παλαίωσης. Για την παλαίωση του λιαστού 

χρησιμοποιεί βαρέλι από ξύλο καστανιάς. Αξίζει να σημειωθεί πως τα κρασιά και τα τσίπουρα του κελαριού 
παράγονται από βιολογικής καλλιέργειας σταφύλια στις περιοχές ∆ερβένι, Σαμαρές Τζάγκαινα, και Ράχες  της 
Σιάτιστας. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι: μοσχόμαυρα, ξινόμαυρα, χοντρόμαυρα.
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Στο κέντρο της κάτω Σιάτιστας και σε περίοπτη θέση βρίσκεται ο 
Ιερός Ναός προς τιμή του Αγίου Νικολάου.

Ο  ξυλόστεγος βασιλικού ρυθμού Ναός χτίστηκε αρχικά το 1743 και 
το προαύλιό του χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1900 ως νεκροταφείο.

Το 1929 όμως ο ναός αυτός κατεδαφίστηκε και στη θέση του ανε-
γέρθη ένας μεγαλοπρεπέστερος βασιλικού ρυθμού με τρούλο, την 
αρχιτεκτονική σχεδίαση του οποίου ανέλαβε ο διαπρεπής αρχιτέ-
κτονας και καμάρι της Σιάτιστας τότε, Εμμανουήλ Παπακωνσταντί-
νου.

Βέβαια η κατασκευή του Ναού θα ήταν αδύνατη χωρίς την πολύτιμη οικονομική συνδρομή των απανταχού 
Σιατιστινών που για μια ακόμα φορά έδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα θρησκευτικού πολιτισμού.

Στο κέντρο της Σιάτιστας και πολύ κοντά στο Τσιστοπούλειο ∆ημαρ-
χιακό Μέγαρο βρίσκεται το ξενοδοχείο "ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ".

Συνδυάζοντας παραδοσιακές και μοντέρνες τάσεις αρχιτεκτονικής 
και διακόσμησης, οι χώροι του ξενοδοχείου προσφέρουν υψηλή 
αισθητική, πολυτέλεια και χαλάρωση, μέσα από εμπλουτισμένες 
υπηρεσίες και λειτουργικές ανέσεις μοναδικής ποιότητας.

Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει 25 δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα, 
που διαθέτουν λουτρό, ντους, κεντρική θέρμανση, τηλεόραση, κλι-
ματισμό και μπαλκόνια με θέα.

Ανάμεσα στη Γεράνεια και τη Χώρα και δεξιά της κεντρικής οδού 
βρίσκεται ο ναός του Αγίου Μηνά. Χτίστηκε  το 1702 σε ρυθμό μο-
νόκλιτης βασιλικής με υπερυψωμένο νάρθηκα - γυναικωνίτη και 
ιστορήθηκε το 1728 με θαυμάσιες αγιογραφίες. 

Στο νότιο τοίχο του ναού, ολόρθοι και στην σειρά προβάλλουν αρ-
ματωμένοι με σπαθιά, δόρατα και ασπίδες ο Άγιος Μηνάς, ο Άγιος 
∆ημήτριος,  ο Άγιος Νέστορας, ο  Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης 
και ο  Άγιος  Μερκούριος με το τόξο του.  ∆ίπλα ο Άγιος Χριστόφο-
ρος που μεταφέρει στους ώμους το μικρό χριστό και πιο κει με τα 

σύνεργα της ιατρικής στα χέρια τους ο Άγιος Παντελεήμων και Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και ∆αμιανός. Περίτε-
χνο είναι και το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού. Από τις  δεσποτικές του εικόνες ξεχωρίζει η θαυματουργή εικόνα 
του Αγίου Μηνά με το αργυρό της περίβλημα. Η εικόνα επαργυρώθηκε έπειτα από δωρεά του απόδημου κ. 
∆ημητρίου Γράβα.

Το αρχοντικό ανήκε στον έμπορο Γιώργη Τσόλκγηρα, ο οποίος 
λόγω του επαγγέλματός του ταξίδευε πολύ συχνά για τη δουλειά 
του στις παραδουνάβιες χώρες, στη Σμύρνη μα κυρίως στην Κων-
σταντινούπολη. Μαζί με την δραστήρια γυναίκα του Σιούλα το 1840 
ανακαίνισαν το σπίτι φέρνοντας υλικά και τεχνίτες από την Πόλη, 
οι οποίοι το ζωγράφισαν και το στόλισαν περίτεχνα. Το αρχοντικό 
χτίστηκε πριν από το 1830 και δέχτηκε αλλεπάλληλες ανακαινίσεις, 
σε μια από αυτές αναφέρεται η  χρονολογία 1888 στο αέτωμα. 

Το αρχοντικό παραχωρήθηκε από τους κληρονόμους του στον 
Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο "Μαρκίδες Πούλιου" Σιάτιστας ο οποίος ανέλαβε την ένταξή του για χρημα-
τοδότηση από την Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II με σκοπό την ανακαίνισή του. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 
1999 και τελείωσαν το 2001 και σήμερα αποτελεί παράδειγμα όχι μόνο για τις λαογραφικές συλλογές του αλλά 
και την σωστή αναστύλωση του.  

Η περιήγηση στο αρχοντικό του ∆όλγκηρα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας για πολλά χρόνια γιατί εδώ το 
ωραίο δεν περιγράφεται αποδεικνύεται.
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Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης βρίσκεται σε ένα κτίριο – 
κόσμημα για την Σιάτιστα, το ξακουστό Τραμπάντζειο Γυμνάσιο που 
δεσπόζει απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου ∆ημητρίου από το 
1888, με δαπάνη του Σιατιστινού ευεργέτη Ιωάννη Μ. Τραμπαντζή, 
και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.

Ο βασικός στόχος του Κέντρου είναι να στηρίξει το θεσμό της πε-
ριβαλλοντικής εκπαίδευσης, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές σε 
θέματα περιβάλλοντος ώστε να γίνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, 
ικανοί να συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος και υπευθυνότητα 

απέναντι στη φύση. Οι δράσεις του Κέντρου είναι πολύ πλούσιες και ποικίλες καθώς στα 2 περίπου χρόνια 
λειτουργίας του (λειτουργεί από 15-06-2007) έχει καταφέρει να υλοποιήσει  προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, έχει οργανώσει και υλοποιήσει επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, έχει παράγει εκπαι-
δευτικό - υποστηρικτικό υλικό έχει οργανώσει ημερίδες - εκδηλώσεις και δράσεις για το περιβάλλον και τέλος 
έχει αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού. 

Πλάι στο ναό του Αγίου ∆ημητρίου στη συνοικία της Χώρας βρίσκε-
ται το αρχοντικό του Κανατσούλη που χτίστηκε το 1746 – 1757 από 
τους αδελφούς Χατζημιχαήλ που ήταν έμποροι και είχαν οργανώσει 
το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο τους με έδρα τη Σιάτιστα και 
με δεύτερη έδρα την Βιέννη. Το 1856 η Αγνή Χατζημιχαήλ, κληρο-
νόμος του αρχοντικού, παντρεύτηκε τον Αθανάσιο Κανατσούλη από 
την Κοζάνη και το αρχοντικό παίρνει το όνομά του.

Στο μετζοπάτωμα, ο χειμωνιάτικος οντάς θα σας θαμπώσει με τις 
εικόνες, τα χρώματα και τις ιστορίες του «Πάνθεου». Το 1811 ο 

καλλιτέχνης Ευθυμίου ζωγράφισε στη ζωφόρο παραστάσεις από την Ελληνική Μυθολογία: την αρπαγή της Περ-
σεφόνης, την θεά  Άρτεμη, τις Μοίρες, τη γέννηση της Αθηνάς, τις Σειρήνες και τον Κολοσσό της Ρόδου ενώ 
στα κιονόκρανα του παραθύρου ιστορούνται οι ιδιοκτήτες του αρχοντικού. Στο διπλανό δωμάτιο, το "γυναικείο", 
θα εντυπωσιαστείτε με την διακόσμηση του τζακιού, το ζωγραφιστό ταβάνι και τις εικόνες που αναπτύσσονται 
στην ζωφόρο.

Βορειοδυτικά του Ιερού Ναού του Αγίου Μηνά βρίσκεται χτισμένος 
από το 1744 ο Ιερός Ναός προς τιμήν των ∆ώδεκα Αποστόλων.

Πρόκειται για έναν τρίκλιτο, κομψό και βασιλικού ρυθμού Ναό 
όπου το Ιερό Βήμα και ο κυρίως Ναός είναι κατάγραφα με υπέρο-
χες τοιχογραφίες.

Η κατανυκτική ατμόσφαιρα που προσφέρουν τα μικρά παράθυρα 
του Ναού σε συνδυασμό με την εξαίρετη έκφραση του ∆εσποτικού 
θρόνου και του άμβωνα συναρπάζουν και μαγεύουν τον επισκέ-
πτη.  

Σε ένα από τα ψηλότερα λοφώδη υψώματα της Σιάτιστας δεσπόζει ο 
Ιερός Ναός προς τιμήν της Αγίας Τριάδας.

Αρχικά ο Ναός χτίστηκε το 1610 και φημιζόταν για τα ξυλόγλυπτα 
του τέμπλου καθώς και για τις θαυμάσιές του τοιχογραφίες.

Στις 12 Νοεμβρίου του 1948, μια τραγική νύχτα για την πόλη της 
Σιάτιστας, ο Ναός πυρπολήθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Χάρη όμως στην δραστηριότητα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 
άλλα και τις εισφορές των απανταχού Σιατιστινών, ανεγέρθη λίγα 
χρόνια αργότερα ένας κομψός και ωραιότατος Ναός ελληνορωμα-

ϊκού ρυθμού. Το θαυμάσιο τέμπλο νεωτέρας ξυλογλυπτικής τέχνης, οι υπέροχες τοιχογραφίες στο εσωτερικό 
του ναού καθώς και η μαγευτική θέα που προσφέρει το ύψωμα, θα σας συναρπάσουν.
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Στο περίβολο της Μητρόπολης βρίσκεται το Εκκλησιαστικό Μουσείο 
όπου φυλάσσετε ένας ανεκτίμητος θησαυρός. Ένας σημαντικός 
αριθμός εικόνων, κεντητικής και ξυλογλυπτικής τέχνης, βιβλίων 
και χειρογράφων που συλλέχθηκε από τα μοναστήρια της περιοχής 
και τους ναούς της πόλης αποκαλύπτουν στον επισκέπτη το λατρευ-
τικό παρελθόν της Σιάτιστας και την οικονομική ευμάρεια.

Οι συλλογές που φιλοξενεί παρουσιάζουν την εξέλιξη και τις επιρ-
ροές της εκκλησιαστικής τέχνης που διασώθηκε αλλά και τις πο-
λιτιστικές σχέσεις της ακμάζουσας Σιάτιστας με τα μεγάλα κέντρα 

παραγωγής έργων τέχνης (Βενετία, Επτάνησα, Καστοριά). Η ανυπόγραφη εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας 
ένα από τα πρωιμότερα έργα της κριτικής τέχνης χρονολογείται στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα ενώ στα τέλη 
του ιδίου αιώνα χρονολογείται η εικόνα με τον ύμνο "ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ" και αποδίδεται στον ζωγράφο Γεώργιο 
Κλόντζα. Η εικόνα "Αποκάλυψη του Ιωάννη"  είναι έργο του καλλιτέχνη Θεόδωρου Πουλάκη (1622-1692) και 
χρονολογείται στο τέλος του 17ου αιώνα.

Στην πλατεία "Τρία Πηγάδια" της Χώρας βρίσκεται χτισμένο από 
το 1754 το αρχοντικό του Νεραντζόπουλου. Κτήτορας του ήταν ο 
Χατζηγιαννίδης ο οποίος εμπορεύονταν στη Βουδαπέστη. Όταν η 
κόρη του παντρεύτηκε το ∆ημήτριο Σαχίνη, το αρχοντικό για ένα 
χρονικό διάστημα πήρε το όνομά του. Από τον Σαχίνη το αγόρασε 
ο Νεραντζόπουλος που κι αυτός με τη σειρά του το έδωσε προίκα 
στις κόρες του. 

Στο μετζοπάτωμα του αρχοντικού  βρίσκεται ο ωραιότερος και ο 
πλουσιότερος διακοσμημένος ντιλιακός. Τα ξυλόγλυπτα κάγκελα, 

τα κιονόκρανα, τα ζωγραφιστά φαρσώματα, και το υπέροχο ταβάνι θα σας μαγέψουν.  

Στο δεύτερο όροφο βρίσκεται η μεγάλη σάλα όπου γίνονταν οι χοροί και οι γιορτές. Στη ζωφόρο του χειμωνιάτι-
κου οντά είναι ζωγραφισμένος ο δικέφαλος αετός που με την μία του κεφαλή στραμμένη αριστερά συμβολίζει 
τη Ρώμη, ενώ με την δεξιά συμβολίζει την Κωνσταντινούπολη.

Εκεί που η ψυχή αναπαύεται μέσα στην σιωπή και που μόνο το 
τραγούδι των τζιτζικιών κατά τους θερινούς μήνες καταφέρνει να 
ταράξει την ηρεμία, δεσπόζει από το 1700 ο Ιερός Ναός του Αγίου 
Ιωάννη.

Άξια προσοχής είναι τα ξυλόγλυπτα του τέμπλου, του ∆εσποτικού 
θρόνου και του άμβωνα καθώς επίσης και οι ∆εσποτικές εικόνες 
και τα μικρά παράθυρα που δίνουν στον Ναό μια όψη κατανυκτική.

Ο περιβάλλον χώρος του Ναού, που είναι περιτοιχισμένος και κατά-
φυτος από πεύκα και από κυπαρίσσια, προσφέρει μια μεγαλειώδη 

θέα προς τα υψώματα Καστράκι και Σβέρνιτσου που σαν ακοίμητοι φρουροί προστατεύουν την Σιάτιστα.
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ΓΟΥΝΑ

Η επεξεργασία και το εμπόριο της γούνας στην Σιά-
τιστα άρχισαν το 16ο αιώνα. Τότε μπήκαν τα θεμέλια 
μιας μακράς πορείας, που κατέληξε στις μέρες μας 
να προικίσει τους Σιατιστινούς τεχνίτες γούνας με μια 
μοναδική δεξιοτεχνία και εμπειρία.

Τον 18ο και 19ο αιώνα η Σιάτιστα γίνεται ένα από τα 
σημαντικότερα εμπορικά κέντρα γούνας της Μακεδο-
νίας και της Ηπείρου. Τότε αναπτύσσονται εκτεταμένες 
εμπορικές συναλλαγές με τη Βενετία, τη Ρωσία, τη 
Βουδαπέστη και τη Βιέννη.

Περίπου 200 μεγάλοι εμπορικοί οίκοι δημιουργήθη-
καν από Σιατιστινούς στη ∆υτική Ευρώπη. Αυτοί εμπο-
ρεύονταν τα πολύτιμα γουναρικά που φτιάχνονταν στην 
Σιάτιστα. Οι γούνες μετά διοχετεύονταν σε όλη την τότε 
Οθωμανική και Αυστροουγγρική κοινωνία.

Στη δεξιοτεχνία και το μεράκι των κατασκευαστών γου-
ναρικών οφείλει η Σιάτιστα την οικονομική της ακμή. Η 
κοινωνική και πνευματική της ανάπτυξη αποτυπώνεται 
ακόμα και σήμερα στα υπέροχα κτίσματα που συνα-
ντάμε παντού διάσπαρτα μέσα στην πόλη.

Το τελικό προϊόν που παράγεται σήμερα στη Σιάτιστα 
διακρίνεται για την τελειότητα της επεξεργασίας του, 
τις υψηλές προδιαγραφές στις οποίες βασίζεται η πα-
ραγωγή του και την κομψή εμφάνισή του.

Η ποικιλία των προϊόντων είναι τεράστια και μπορεί να 
βρει κανείς οτιδήποτε ονειρευτεί ή επιθυμήσει.

Εκτός από τα κλασικά παλτά και τις ζακέτες, παράγο-
νται στην Σιάτιστα καπέλα, τσάντες, γάντια, ακόμα και 
γούνινες παντόφλες.

Ο σχεδιασμός παρακολουθεί πιστά τις επιταγές της 
μόδας και οι Σιατιστινοί τεχνίτες ανταποκρίνονται με 
επιτυχία στο να δημιουργήσουν προϊόντα διαχρονικά 
αλλά και μοντέρνα.    

Ξενοδοχείο "ΣΙΑΤΙΣΤΑ"

Επισκέψιμο κελάρι Κωνσταντίνου ∆ιαμαντή

Ιερός Ναός Αγίου Νικάνορα

Επισκέψιμο κελάρι Παναγιώτη Καλαμπούκα

Επισκέψιμο κελάρι Γεωργίας Γκουτζιαμάνη Αρχοντικό Τζώνου

Αρχοντικό Πούλκως Επισκέψιμη Παραδοσιακή Κατοικία Νέρου - Τσιότσιου

Επισκέψιμο κελάρι Καλλιόπης ∆άρδα  Ξενοδοχείο Σιατιστινό Αρχονταρίκι Ξενοδοχείο Αρχοντικό

Ιερός Ναός Αγίας ΠαρασκευήςΙερός Ναός Αγίου Χριστοφόρου Ιερός Ναός Παμμεγίστων ΤαξιαρχώνΙερός Ναός Αγίου Νικολάου

Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία

Τσιστοπούλειο ∆ημαρχιακό Μέγαρο Μανούσεια Βιβλιοθήκη Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Ιερός Ναός Αγίου Μηνά

Επισκέψιμο κελάρι Ναούμ ∆ημόλα Επισκέψιμο κελάρι Κατερίνας ∆ημόλα Ιερός Ναός Αγίου ∆ημητρίουΑρχοντικό ∆όλγκηρα

Ξενοδοχείο Ίβερις Αρχοντικό ∆ίντσιου Παλαιοντολογικό Μουσείο - Βοτανικό ΜουσείοΚέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Έκθεση φωτογραφίας συλλόγου «Φιλίππων-Φυσιολάτρων» Αρχοντικό Μανούση Αρχοντικό Χατζημιχαήλ - Κανατσούλη Εκκλησιαστικό Μουσείο Σιάτιστας

Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης Αρχοντικό ΜαλιόγκαΙερός Ναός ∆ώδεκα Αποστόλων Αρχοντικό Χατζηγιαννίδη - Νερατζόπουλου

Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Επισκέψιμο κελάρι Στέφανου ΜπόνταΙερός Ναός Αγίας Τριάδας Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + (ΕΓΤΠΕ – Π: 60,00%, Εθνική Συμμετοχή: 20,00%)
The project was financed by Community Initiative Leader + (EAGGF: 60,00%, Greek Government: 20,00%)



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / SERVICES

∆ημαρχείο / Town Hall  24650 21280

∆.Ε.Π.Π.Τ.Α.Σ. / Information Centre M.A.C.E.T.A. 24650 22800

Αστυνομία / Police Department 24650 21111, 24650 21208

Βιβλιοθήκη / Library  24650 21261

∆ασαρχείο / Forest Inspection 24650 21228

∆.Ο.Υ. / Tax Office  24650 21295, 24650 21301

  24650 21302

Επιμελητήριο / Chamber 24650 22930

Ι.Κ.Α. / Social Security  24650 21312

Κέντρο Υγείας / Health Center 24650 22222, 24650 22277

Κ.Ε.Π. / Citizen Service Center 24650 47016

Ο.Τ.Ε. / Public Telecommunications 24650 21599, 24650 21399

Ταχυδρομείο / Post Office 24650 21492

Τελωνείο / Custom  24650 21900

Φαρμακεία / Pharmacies 24650 21895, 24650 21018, 

  24650 22270, 24650 22055

ΤΡΑΠΕΖΕΣ / BANKS

Τράπεζα Αγροτική / Agrotiki Bank 24650 21666

Τράπεζα ΑΛΦΑ / Alpha Bank 24650 22955

Τράπεζα Εθνική / National Bank 24650 23463, 24650 21970

  24650 21294

Τράπεζα Εμπορική / Emporiki Bank 24650 23340, 24650 21998

Τράπεζα Πειραιώς / Piraeus Bank 24650 47080

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ / HOTELS

Αρχοντικό / Archontiko  24650 21298,  24650 22780

Ίβερις / Iveris  24650 47054,  24650 24055

Σιάτιστα / Siatista  24650 47047

Σιατιστινό Αρχονταρίκι / Siatistino Archontariki 24650 47020

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ / RESTAURANTS

Γραβάδικα / Gravadika   24650 22711

Ευ Ζην / Ef Zin   24650 21133

Ιράνεια / Irania   24650 21059

Πάρκο / Parko   24650 21816

Πέτρινο / Petrino   24653 00545

Πλάτανος / Platanos   24650 21066

Τρία Πηγάδια / Tria Pigadia  24650 22991

Φούρκα / Fourka   24650 21521 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ / TRANSPORTATION

ΚΤΕΛ Σιάτιστας / Bus Service  24650 21333

Ταξί / Taxi   24650 21791

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΚΕΛΑΡΙΑ / VISITABLE WINE CELLARS

Γκουτζιαμάνη Γεωργία / Goutziamani Georgia  24650 21059

∆άρδα Καλλιόπη / Darda Kalliopi  24650 47022

∆ημόλα Κατερίνα / Dimola Katerina  24650 21508

∆ημόλας Ναούμ / Dimolas Naoum  24650 21508

∆ιαμαντής Κωνσταντίνος / Diamantis Konstantinos  24650 22689

Καλαμπούκας Παναγιώτης / Kalamboukas Panagiotis  24650 22261 

Μπόντας Στέφανος / Mpontas Stefanos  24650 21621

ΣΙΑΤΙΣΤΑ
SIATISTA
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1

Αρχοντικό / Mansion

Αστυνομικό Τμήμα / Police Station

Βιβλιοθήκη / Library

∆ημαρχείο / City Hall

Εκκλησία / Church

Μουσείο / Museum

Εστιατόριο / Restaurant

Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών / Information Centre

Κέντρο Υγείας / Health Center

Κελάρι / Wine Cellar

Μητρόπολη / Metropolis

Ξενοδοχείο / Hotel

Τράπεζα / Bank

Χώρος Στάθμευσης / Parking

Κατοικίες / Houses

Πεζόδρομος / Mall

Ιστορικός Τόπος / Historical Place

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ / RESTAURANTS

a. Τρία Πηγάδια / Tria Pigadia

b. Φούρκα / Fourka

c. Πάρκο / Parko

d. Ευ ζην / Ef zin

e. Πλάτανος / Platanos

f.  Ιράνεια / Irania

g. Γραβάδικα / Gravadika

h. Πέτρινο / Petrinο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ / BANKS

I.   Αγροτική / Agricultural Bank

II.  Πειραιώς / Piraeus Bank

III. Εθνική / National Bank

IV. Εμπορική / Commercial Bank

V.  Άλφα / Alpha Bank 

Ξενοδοχείο Σιάτιστα
Hotel Siatista

1

Αρχοντικό Πούλκως
Poulkos Mansion

7

Ξενοδοχείο Σιατιστινό Αρχονταρίκι
Hotel Siatistino Archontariki

13

Ιερός Ναός Αγίου Νικάνορα
Agios Nikanoras Church

2

Επισκέψιμη Παραδοσιακή Κατοικία
Visitable Traditional Residence

8

Επισκέψιμο κελάρι Καλλιόπης ∆άρδα  
Kalliopi Darda Visitable Cellar

14

Επισκέψιμο κελάρι Κωνσταντίνου ∆ιαμαντή  
Konstantinos Diamantis Visitable Cellar

3

Ιερός Ναός Αγίου Χριστοφόρου
Agios Christoforos Church

9

Ξενοδοχείο Αρχοντικό
Hotel Archontiko

15

Επισκέψιμο κελάρι Παναγιώτη Καλαμπούκα 
Panagiotis Kalampoukas Visitable Cellar

4

Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής
Agia Paraskevi Church

10

Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία
Profitis Ilias Church

16

Επισκέψιμο κελάρι Γεωργίας Γκουτζιαμάνη 
Georgia Goutziamani Visitable Cellar 

5

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου
Agios Nikolaos Church

11

Μανούσεια Βιβλιοθήκη
Manousia Library

17

Αρχοντικό ∆ίντσιου
Dintsios Mansion

26
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Environmental Education Centre

27
Παλαιοντολογικό Μουσείο 
Palaeontological Museum

28
Βοτανικό Μουσείο
Botanic Museum

29
Έκθεση φωτογραφίας συλλόγου «Φιλίππων-Φυσιολάτρων»
Photo gallery of «Filipon Nature Lover» 

30

Αρχοντικό Τζώνου
Tzonos Mansion

6

Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών  
Pammegiston Taxiarchon Church

12

Τσιστοπούλειο ∆ημαρχιακό Μέγαρο  
Tsistopouleio Town Hall

18

Ιερός Ναός Αγίου Μηνά
Agios Minas Church

19
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου 
Agios Georgios Church

20
Επισκέψιμο κελάρι Ναούμ ∆ημόλα
Naoum Dimolas Visitable Cellar

21
Επισκέψιμο κελάρι Κατερίνας ∆ημόλα  
Katerina Dimola Visitable Cellar

22
Αρχοντικό ∆όλγκηρα
Dolgiras Mansion

23
Ιερός Ναός Αγίου ∆ημητρίου
Agios Dimitrios church

24

Ξενοδοχείο Ιβερίς
Hotel Iveris

25

Αρχοντικό Κανατσούλη
Kanatsoulis Mansion

31
Αρχοντικό Μανούση 
Manousis Mansion

32
Εκκλησιαστικό Μουσείο
Religious Museum

33
Ιερός Ναός ∆ώδεκα Αποστόλων
Twelve Apostles Church

35
Αρχοντικό Μαλιόγκα
Maliogas Mansion

36

Αρχοντικό Νερατζόπουλου
Neratzopoulos Mansion

37
Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας
Agia Triada Church

39
Επισκέψιμο κελάρι Στέφανου Μπόντα
Stefanos Mpontas Visitable Cellar

40
Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη
Agios Ioannis Church

41
Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου
Agios Athanasios Church

38

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
POINTS OF INTEREST

Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης
Sisani - Siatista Metropolis

34

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ / USEFUL PHONE NUMBERS
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