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1. ΠΕΡΙ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής εγκαταστάθηκαν εδώ κατά την παλαιολιθική 
εποχή και απτή µαρτυρία αποτελεί το αρχαιότερο εργαλείο της Ελλάδας, 
ηλικίας 100.000 ετών, που περισυλλέχτηκεστο  Παλαιόκαστρο Σιάτιστας.  

Υπάρχουν πλούσια απολιθώµατα από την 
πανίδα και τη χλωρίδα εκατοµµυρίων 
ετών πριν από την εµφάνιση του 
ανθρώπου. Σε διάφορα σηµεία του νοµού, 
ανασκαφές έχουν φέρει στο φως 
ευρήµατα από τα νεολιθικά έως τα 
βυζαντινά χρόνια. Η πλούσια ιστορία του 
Νοµού Κοζάνης είναι ένα ψηφιδωτό που 
ξεκινάει από τις προϊστορικές εποχές και 
απλώνεται, χωρίς διακοπή, σε όλες τις 

ιστορικές περιόδους. 
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Σήµερα, ο νοµός έχει να προσφέρει στον επισκέπτη ένα πλήθος εµπειριών. 
Ένα υπέροχο φυσικό σκηνικό µε εναλλασσόµενα ορεινά, δασώδη, εύφορα 
γεωργικά αλλά και µαγευτικά άγρια τοπία, γεµάτο από εξαιρετικά 
αρχαιολογικά ευρήµατα, εντυπωσιακά βυζαντινά µνηµεία, αριστουργηµατικά 
αρχοντικά του 18ου αιώνα και έντονα σηµάδια µιας πλούσιας ιστορίας. 
 
1.1 Η πρώτη στάση στην εξερεύνησή σας 
 
Μια επίσκεψη στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Κοζάνης 
επιβάλλεται, δεδοµένου ότι θεωρείται το καλύτερο του είδους του στην 
Ελλάδα. Το Μουσείο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συνδέσµου Γραµµάτων και 
Τεχνών Ν. Κοζάνης,  σκοπός του οποίου είναι η διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς της περιοχής. Ο ίδιος Σύνδεσµος ίδρυσε και το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας, παρουσιάζοντας το φυσικό πλούτο του νοµού. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πριν ξεκινήσετε τις περιπλανήσεις σας, επισκεφθείτε το Μουσείο για µια 
πρώτη επαφή γνωριµίας µε το νοµό. Οι συλλογές του καλύπτουν την ιστορία, 
τη λαογραφία και τη φυσική ιστορία, αποτελώντας για σας ένα ιδανικό 
βάπτισµα στο πνεύµα του τόπου. Τα εκθέµατα περιλαµβάνουν θαυµάσιες 
συλλογές νεολιθικών ευρηµάτων, κειµηλίων του Μακεδονικού Αγώνα, 
τοπικών ενδυµασιών, οικιακών σκευών, γεωργικών εργαλείων, καθώς και 
αναπαραστάσεις εργαστηρίων παραδοσιακών επαγγελµάτων και 
ανακατασκευές δωµατίων µακεδονικών αρχοντικών. 
 
1.2 Στοιχεία ταυτότητας 
 
Ο Νοµός Κοζάνης είναι περιφέρεια αγροτοβιοµηχανική. Παράγει κυρίως 
δηµητριακά, όσπρια, ζαχαρότευτλα, καπνό, τυροκοµικά, ροδάκινα, µήλα, 
καρύδια, αµύγδαλα, κάστανα, κρόκο και ηλιαστό 
κρασί.  Παράλληλα όµως, η περιοχή είναι γνωστή 
και για τα κοιτάσµατα λιγνίτη, στην εξόρυξη και στην 
καύση του οποίου οφείλεται η παραγωγή του 75% 
του ηλεκτρικού ρεύµατος που παράγεται µε την 
καύση του λιγνίτη πανελλαδικά. Υπάρχουν επίσης 
κοιτάσµατα χρυσού και λευκόλιθου στην περιοχή 
των Σερβίων και της Αιανής, µαρµάρου εξαιρετικής 
ποιότητας στα όρη Καµβούνια και Βέρµιο και χρωµίτη 
στο Βούρινο. 
 
Στην περιοχή της Σιάτιστας επικεντρώνεται η 
επεξεργασία, η παραγωγή και η εµπορία γουναρικών, 
συνέχεια µιας παραδοσιακής ασχολίας που έφτασε στην ακµή της το 18ο 
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αιώνα και έφερε ευηµερία στην πόλη. Οι γουναράδες, άριστοι στην τέχνη 
τους, έκαναν εισαγωγή της πρώτης ύλης κυρίως από τη Ρωσία, κατασκεύαζαν 
γούνινα είδη και τα εµπορεύονταν µε επιτυχία στις χώρες της Ευρώπης, όπου 
τα είδη αυτά είχαν µεγάλη ζήτηση από τις ανώτερες εισοδηµατικές τάξεις. 
Σήµερα η παραγωγή γουναρικών συνεχίζεται, έχοντας κερδίσει διεθνή φήµη 
για την ποιότητά της. 
 
 
2. ΠΕΡΙ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ 
 
Το ποτάµι, που κυλώντας στο χρόνο σµιλεύει το τοπίο ασταµάτητα, έχει 
δηµιουργήσει µια ποικιλία εικόνων και ένα πλούτο µορφολογιών ιδιαίτερα 
εντυπωσιακό. Συνδυάζοντας ενδιαφέροντες γεωλογικούς σχηµατισµούς, 
πληθώρα σπάνιας χλωρίδας και πανίδας και µεγάλη ποικιλότητα 
µικροκλιµάτων, το περιβάλλον µέσα στο οποίο θα κινηθείτε είναι 
συναρπαστικό. Πετρογέφυρα που καθρεφτίζονται στα νερά που 
στεφανώνουν, ορεινά µονοπάτια που βυθίζονται στη βαθιά σκιά πυκνών 
δασών, σπηλιές ολοστόλιστες µε σταλακτίτες και σταλαγµίτες, χιονισµένες 
βουνοκορφές που επιβάλλονται στο τοπίο, οροπέδια εύφορα γεµάτα 
οπωρώνες, χωράφια ολάνθιστα µε το χρυσάφι του κρόκου, µικροί 
καταρράκτες που δροσίζουν τις αναζητήσεις για πανάρχαια σηµάδια, 
µεσαιωνικά φρούρια και γαλήνια µοναστήρια 
 
3. ΠΕΡΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Ταξιδεύοντας στο χρόνο 
 
Οι ιστορικές ρίζες της περιοχής βρίσκονται 
χαµένες στο χρόνο που άφησε τα ίχνη του 
παντού. Στην αρχαιότητα, στα εδάφη της ∆υτικής 
Μακεδονίας, που τότε ονοµαζόταν Άνω Μακεδονία, υπήρχαν διάφορα 
ανεξάρτητα κρατίδια. Από τα κρατίδια αυτά, ο σηµερινός Νοµός Κοζάνης 
περιελάµβανε το µεγαλύτερο µέρος της Ελίµειας ή Ελιµιώτιδας, της Εορδαίας 
και της Ορεστίδας, µέχρι που ο Φίλιππος ο Β' (359-336 π.Χ.), πατέρας του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένωσε τα αυτόνοµα κράτη της Άνω Μακεδονίας στο 
ενιαίο µακεδονικό βασίλειο. 
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Με το Μέγα Αλέξανδρο (336-323 π.Χ.) ακολουθούν τα χρόνια των 
µακεδονικών θριάµβων. Αλλά µετά την ήττα του τελευταίου µακεδόνα 
βασιλέα, του Περσέα (168 π.Χ.), η Ελιµιώτιδα και οι γύρω περιοχές 
υποτάχθηκαν στους Ρωµαίους. Το 148 π.Χ. όλη η Άνω Μακεδονία 
αναγνωρίστηκε ως "ελεύθερη" µε δική της διοίκηση, πιθανόν σε οµόσπονδα 
διαµερίσµατα, διατηρώντας τους παλαιούς πολιτικούς θεσµούς µε τα 
λεγόµενα "Κοινά". 
Η Αιανή, 20 χλµ. νότια της Κοζάνης, αποτελεί χώρο τεράστιας αρχαιολογικής 
σηµασίας και αξίζει να σηµειωθεί ότι ήδη από το 1983 διενεργούνται στην 
περιοχή εκτεταµένες ανασκαφές.  Έχουν εντοπισθεί κατοικίες και δηµόσια 
κτίρια της αρχαίας πόλης και πολλά κινητά ευρήµατα ενός οργανωµένου 
αστικού κέντρου που άκµασε ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ. και εγκαταλείφθηκε 
τον 1ο αιώνα π.Χ.  Τα ευρήµατα της Αιανής οδήγησαν την έρευνα σε νέους 
δρόµους και επέβαλαν την αναθεώρηση και αποκατάσταση της ιστορίας της 
Άνω Μακεδονίας. 

   
Ολόκληρος όµως ο νοµός Κοζάνης είναι ένας απέραντος αρχαιολογικός 
χώρος, κατάσπαρτος από µνηµεία. 
Στη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου άκµασε η περιοχή της Αιανής, του 
Βελβεντού και των Σερβίων, όπου η οµορφιά της θρησκευτικής τέχνης 
βρίσκεται αποτυπωµένη στους πολυάριθµους βυζαντινούς και 
µεταβυζαντινούς ναούς που σώζονται µέχρι τις ηµέρες µας.  
Μετά τη µάχη στο Κοσσυφοπέδιο της Σερβίας (1389 µ.Χ.) η περιοχή περιήλθε 
στην τουρκική κυριαρχία και παρέµεινε υποδουλωµένη για 523 χρόνια (µέχρι 
το 1912). Στο διάστηµα αυτό η Κοζάνη, η Σιάτιστα και τα Σέρβια κατόρθωσαν 
να αναπτυχθούν οικονοµικά και κοινωνικά. Μέχρι την απελευθέρωση, οι 
κάτοικοι αρκετές φορές ξεσηκώθηκαν, άλλοτε µόνοι και άλλοτε 
συµπράττοντας µε άλλους, κατά των κατακτητών. Ορισµένες εξεγέρσεις 
πνίγηκαν στο αίµα (1571 µετά τη ναυµαχία της Ναυπάκτου, 1770 µε τα 
Ορλωφικά, 1822 µε το µεγάλο ξεσηκωµό). Η επανάσταση του 1854 κατέληξε 
σε συνθηκολόγηση. Η επανάσταση του 1878 κατόρθωσε να αποτρέψει την 
παραχώρηση όλης σχεδόν της Μακεδονίας στη Βουλγαρία. 
Ο ηρωικός Μακεδονικός Αγώνας (1904 - 1908) έσωσε το µεγαλύτερο µέρος 
της Μακεδονίας από το σλαβικό και βουλγαρικό κίνδυνο που εξακολουθούσε 
να την απειλεί. Η πολυπόθητη ελευθερία ήρθε τελικά µε την έναρξη των 
βαλκανικών πολέµων, το 1912, και από τότε ο νοµός συνέχισε να γράφει το 
δικό του κεφάλαιο στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας. 
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3.2 Προϊστορία 
 
Στο νοµό έχουν βρεθεί παλαιότατα εργαλεία φτιαγµένα από πέτρα ή χαλκό, 
πολύτιµα γεωλογικά ευρήµατα, όπως πετρώµατα και απολιθώµατα, καθώς 
επίσης οστά ζώων και χαυλιόδοντες ελεφαντοειδών.  Έχει εντοπισθεί το 
αρχαιότερο ανθρώπινο εργαλείο στον ελλαδικό χώρο, ένας πέλεκυς, στο 
Παλαιόκαστρο Σιάτιστας, ηλικίας 100.000 ετών. 
Επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κοζάνης, στο Ανθρωπολογικό και 
Λαογραφικό Μουσείο Πτολεµαΐδας και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής θα 
σας ταξιδέψουν νοερά πίσω στο χρόνο, ζωντανεύοντας µέσα σας το πνεύµα 
της εξερεύνησης. 
Η αφθονία µοναδικών ευρηµάτων νεολιθικής εποχής στο νοµό είναι 
εντυπωσιακή και περιλαµβάνει εργαλεία, αγαλµατίδια και σκεύη. Οι 
περισσότεροι και µεγαλύτεροι νεολιθικοί οικισµοί, πάνω από 100 τον αριθµό, 
κατανέµονται σε όλο το νοµό, ενώ έχουν εντοπισθεί πυκνά οικιστικά σύνολα 
στη λεκάνη - οροπέδιο της Κίτρινης Λίµνης (Σαριγκιόλ) και στην πρώην 
παραποτάµια, τώρα παραλίµνια, περιοχή από την Αιανή έως το Βελβεντό.  Η 
πρώτη νεολιθική ανασκαφή έγινε το 1909, στα Σέρβια, από τον Wace, ενώ 
ακολούθησαν πιο πρόσφατες ανασκαφές στις περιοχές Κίτρινη Λίµνη, 
Βασιλάρα Ράχη, κοντά στο Βελβεντό, Βαρεµένοι, στις Γούλες, και στην Αιανή, 
που αποκάλυψαν ερείπια κτισµάτων της νεολιθικής εποχής και της εποχής 
του χαλκού (6000-1100 π.Χ.) φέρνοντας στο φως δάπεδα κατοικιών και 
εστίες. Ανάµεσα στα ευρήµατα υπάρχουν σκεύη και ειδώλια που 
εξυπηρετούσαν θρησκευτικές ανάγκες, οικιακά σκεύη για την παρασκευή του 
φαγητού, αλλά και εργαλεία για ασχολίες όπως η γεωργία, το ψάρεµα, το 
κυνήγι, το πλέξιµο. 
Η ανακάλυψη του µυκηναϊκού νεκροταφείου και η πολλαπλή παρουσία 
µυκηναϊκών ευρηµάτων στην Αιανή και σε όλο το νοµό, καθιστούν ολοένα και 
πειστικότερη την άποψη ότι υπήρχαν µόνιµες µυκηναϊκές εγκαταστάσεις στο 
χώρο της Άνω Μακεδονίας. 
Φορείς της αµαυρόχρωµης κεραµικής θεωρούνται από την παλαιότερη και τη 
νεώτερη επιστηµονική έρευνα τα βορειοδυτικά ελληνικά φύλα, το 
"πολυπλάνητον έθνος" του Ηροδότου, µέσα στο οποίο εντάσσει τους 
Μακεδόνες και τους ∆ωριείς, οι οποίοι, πάλι σύµφωνα µε τη µαρτυρία του, 
κινήθηκαν από το νότο προς  το βορρά µε σταθµό εγκατάστασης και την 
Πίνδο. Η αποκάλυψη δεκάδων αγγείων της κατηγορίας αυτής στην Αιανή, µε 
παράλληλη παρουσία µυκηναϊκής κεραµικής, αποδεικνύει αυτήν την 
καταγωγή, καθώς και την πρώιµη εµφάνισή της στο χώρο της Άνω 
Μακεδονίας.   
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3.3 Αρχαϊκή, κλασική και ελληνιστική εποχή 
 
Η νέα αρχαιολογική - ιστορική πραγµατικότητα που αποκαλύφθηκε,  εντάσσει 
την περιοχή δυναµικά στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της σύγχρονης Ελλάδας, µε 
επισκέψιµους αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία, καθώς και µε το Μουσείο 
της Αιανής, ως ένα από τα πιο εξοπλισµένα µουσεία της Ελλάδας. 
Παντού έχουν βρεθεί πολυποίκιλα κτερίσµατα τάφων, νοµίσµατα, αγγεία και 
µαρµάρινα γλυπτά από την αρχαϊκή ως τη ρωµαϊκή περίοδο (600 π.Χ. - 3ος 
αιώνας µ.Χ.). 
Ο αρχαιολογικός χώρος της Αιανής, µε τα εντυπωσιακά ευρήµατά του 
επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο ελληνικός πολιτισµός ήταν ενιαίος, το βιοτικό 
επίπεδο των κατοίκων της Άνω Μακεδονίας ήταν ιδιαίτερα υψηλό, αλλά και ότι 
η περιοχή διατηρούσε στενές επαφές µε τον υπόλοιπο ελληνισµό. 
Επισκεφθείτε τους µακεδονικούς τάφους που βρέθηκαν στους Πύργους και 
στη Σπηλιά, στην περιοχή της Εορδαίας. Η αρχαιολογική αξία του τάφου του 
4ου αιώνα π.Χ. που βρέθηκε συληµένος στους Πύργους και του ασύλητου 
τάφου του 2ου αιώνα π.Χ.  στη Σπηλιά είναι µεγάλη και συγκρίνεται µε εκείνη 
των τάφων της Βεργίνας 
 
Ρωµαϊκή εποχή 
 
Η ζωή στην περιοχή συνεχίζεται και στους ρωµαϊκούς χρόνους, όπως 
αποδεικνύεται από κτίσµατα, τάφους, λουτρά, νοµίσµατα, αγγεία και 
αγάλµατα που έχουν βρεθεί σε διάφορες περιοχές του νοµού. 
 
3.4 Βυζαντινή εποχή 
 
Κατά τη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου ο νοµός Κοζάνης, όπως όλη η 
Μακεδονία, ανήκε διοικητικά στο Β' Θέµα της Μακεδονίας.   
Η κληρονοµιά του Βυζαντίου είναι ακόµα ζωντανή στους ναούς της Παναγίας 
και του Αγίου ∆ηµητρίου στην Αιανή, του Αγίου Μηνά στο Βελβεντό και στα 
µοναστήρια της Αγίας Παρασκευής στον Πελεκάνο, της Μεταµόρφωσης στο 
∆ρυόβουνο, της Αγίας Τριάδας στη Λαριού, των Αγίων Θεοδώρων στο 
βυζαντινό λόφο των Σερβίων, που είναι και το αρχαιότερο στο Νοµό Κοζάνης 
(11ος αιώνας) και του Αγίου Αντωνίου της Σιάπκας στην Καστανιά Σερβίων. 

 
Επιβλητικό είναι το βυζαντινό κάστρο των  Σερβίων, το οποίο καλύπτει έκταση 
που ξεπερνάει τα 100 στρέµµατα και περιλαµβάνει, εκτός από ερείπια 
εκκλησιών,  κατοικιών και τειχών,  τη µεγάλη βυζαντινή βασιλική του Αγίου 
∆ηµητρίου, µε σπάνιες τοιχογραφίες του 11ου αιώνα 
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• Άγιοι Θεόδωροι 
Γυναικείο κοινόβιο µοναστήρι, ο ναός του οποίου κτίστηκε τον 11ο αιώνα, 
τοιχογραφήθηκε όµως το 15ο αιώνα, την εποχή δηλαδή που τη µακεδονική 
αγιογραφία διαδέχεται η κρητική. Για το λόγο αυτό, οι τοιχογραφίες που 
σώζονται παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η κύρια ασχολία των µοναχών 
ήταν η σηροτροφία (η εκτροφή µεταξοσκωλήκων) και η επεξεργασία του 
µεταξιού. Κάθε χρόνο έστελναν 13 µεταξωτά επανωκαλύµαυχα στο 
Πατριαρχείο, ένα για τον οικουµενικό πατριάρχη και τα υπόλοιπα για τους 12 
συνοδικούς 

• Άγιος Μηνάς 
Ο ναός του Αγίου Μηνά βρίσκεται ανάµεσα στους οπωρώνες στην είσοδο του 
Βελβεντού. Αρχιτεκτονικά στοιχεία φανερώνουν ότι στην ίδια θέση υπήρχε 
παλαιοχριστιανικό κτίριο ή ναός. Η αψίδα του ανήκει σε ένα άλλο ναό του 
τέλους του 12ου ή των αρχών του 13ου αιώνα. Ο ναός εκείνος πιθανώς 
καταστράφηκε το 15ο αιώνα, έγιναν τον ίδιο αιώνα επισκευές και 
ακολούθησαν µεταγενέστερες προσθήκες. Μέχρι σήµερα σώζονται 
τοιχογραφίες του από το 12ο αιώνα. 
 
3.5 Τουρκοκρατία 
 
Στη χρονική αυτή περίοδο το διοικητικό κέντρο του νοµού ήταν τα Σέρβια, 
όπου και είχαν την έδρα τους όλες οι πολιτικές και στρατιωτικές υπηρεσίες. 
Όµως, παρά τον τουρκικό ζυγό, τόσο το ελληνικό πνεύµα όσο και τα στοιχεία 
του πολιτισµού διατηρήθηκαν ζωντανά. 
Από τα θρησκευτικά µνηµεία που σώζονται από την εποχή εκείνη, ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα µοναστήρια της Παναγίας στο Ζιδάνι, της 
Κοίµησης της Θεοτόκου στο Σισάνι και στο Μικρόκαστρο, του Αγίου Νικάνορα 
στη Ζάβορδα και της Αγίας Τριάδας στο Βυθό. 

 
Υπάρχουν επίσης διάσπαρτοι στο νοµό θαυµάσιοι ναοί µε υπέροχες 
τοιχογραφίες. Στην ίδια περίοδο αναπτύσσεται και η παραδοσιακή µακεδονική 
αρχιτεκτονική, µε χαρακτηριστικότερα δείγµατα τα αρχοντικά που 
κατοικήθηκαν από µια νέα και οικονοµικά ισχυρή κοινωνική τάξη. 
 
4. ΠΕΡΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ  
 
4.1 Σήµερα 
 
Οι κάτοικοι της περιοχής είναι απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων, Ελιµιωτών, 
Εορδών και Ορεστών. 
Οι βασιλείς που κυβέρνησαν την περιοχή αναφέρονται από τον Ηρόδοτο, το 
Θουκυδίδη, τον Αρριανό και άλλους.  Η Φίλα, η οποία ήταν αδελφή του ∆έρδα 
και του Μαχάτα και καταγόταν από την Αιανή, πρωτεύουσα της Ελιµιώτιδας, 
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υπήρξε η πρώτη σύζυγος του Φιλίππου Β·, ενώ σύµφωνα µε µια εκδοχή, η 
µητέρα του Φιλίππου, η Ευρυδίκη, ήταν γόνος της βασιλικής οικογένειας των 
Ελιµιωτών. 
Με το πέρασµα του χρόνου, οι κάτοικοι της περιοχής δηµιούργησαν και 
διατηρούν ένα τοπικό πολιτισµό µε µοναδικό γλωσσικό ιδίωµα, ήθη, έθιµα και 
χιούµορ µε ιδιαίτερα αυτοσαρκαστικό χαρακτήρα, που 
ξεπερνάει ακόµα και εκείνο των Βρετανών. 
Στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Κοζάνης, στην 
οδό Ι. ∆ραγούµη 9-11, παρουσιάζεται µια ενδιαφέρουσα 
έκθεση µε τοπικές φορεσιές, υπέροχα δείγµατα της 
τοπικής υφαντικής τέχνης. Η  συλλογή περιλαµβάνει 
ενδυµασίες για όλες τις περιστάσεις της ζωής, ακόµα και 
νυφικά. 
Στις παραδοσιακές ασχολίες ανήκουν   
η αµπελουργία, 
 η καλλιέργεια του κρόκου,  
η κτηνοτροφία,  
η υφαντουργία,  
η τυροκοµία και η µελισσοκοµία, η χαλκουργία, η 
γουνοποιΐα και η τοιχοδοµία µε πέτρα. Οι περισσότερες 
από αυτές αποτελούν τη βασική ασχολία για ολόκληρες 
κοινότητες, οι οποίες µάλιστα διατηρούν και τις σχετικές 
παραδοσιακές συνήθειες. 
 
4.2 Κοζάνη... περίπατοι στην πόλη 
 

ρ α ε

Η Κοζάνη, χτισµένη στο οροπέδιο που 
σχηµατίζουν τα όρη Βούρινος, Άσκιο και 
Βέρµιο, είναι µία σύγχρονη επαρχιακή πόλη 
που π οσπαθεί να ντιµ τωπίσει µια ραγδαία 
πληθυσµιακή ανάπτυξη διατηρώντας στοιχεία 
από το ιστορικό της παρελθόν. Ο αγώνας 
είναι δύσκολος γιατί οι απαιτήσεις και οι 
συνήθειες της σύγχρονης ζωής διαφέρουν 

σηµαντικά από τον τρόπο ζωής του όχι τόσο µακρινού παρελθόντος. Ενός 
παρελθόντος, που για τους πιο ηλικιωµένους και τους νοσταλγικούς µοιάζει 
ιδεώδες, ενώ για τους νεώτερους και τους πιο πρακτικούς έχει βρει τη θέση 
του στην ιστορία. 
 
Η ιστορία της Κοζάνης ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους, όταν στη 
θέση της σηµερινής πόλης υπήρχαν µεµονωµένοι οικισµοί, ενώ η ανάπτυξη 
της πόλης τοποθετείται από την αρχαϊκή - κλασική ως τη ρωµαϊκή εποχή. 
 
Στις αρχές του Μεσαίωνα η πόλη έµεινε ουσιαστικά ακατοίκητη, µετά όµως 
από τη µάχη του Κοσσυφοπεδίου (1389), πολλοί κυνηγηµένοι Ηπειρώτες που 
ήρθαν εδώ και δηµιούργησαν τον πρώτο οικιστικό πυρήνα, πλαισιώθηκαν 
αργότερα και από άλλους κατοίκους. 
Το 1450 είχε δηµιουργηθεί πια ένα οργανωµένο γεωργοκτηνοτροφικό χωριό 
που πήρε αρχικά το όνοµα Κόσδιανη ή Κόζιανη και αργότερα ονοµάστηκε 
Κοζάνη. Εικάζεται ότι το όνοµα αυτό οφείλεται ή στον τόπο καταγωγής των 
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πρώτων κατοίκων που ήταν η Κόσδιανη ή Κόστιανη της Ηπείρου, ή στην 
κύρια ασχολία τους που ήταν η βυρσοδεψία ("coza" στα Ηπειρώτικα σηµαίνει 
δέρµα γίδας). 
Ο πληθυσµός αυξανόταν διαρκώς όσο κατέφευγαν εδώ και άλλοι Έλληνες 
στην προσπάθειά τους να βρουν ένα καταφύγιο από τους Τούρκους που 
γίνονταν όλο και περισσότεροι στις γύρω περιοχές. Γρήγορα η Κοζάνη, χάρη 
και σε προνόµια που απέκτησε, µεταβλήθηκε σε ένα σηµαντικό αστικό, 
εµπορικό και πνευµατικό κέντρο. 
Τα προϊόντα της, που περιελάµβαναν κρόκο, µάλλινα υφαντά και χαλιά, 
µετάξι, δερµάτινα είδη, κρασί και υφάσµατα, εξάγονταν στις χώρες της 
Κεντρικής Ευρώπης. Οι έµποροι της περιοχής έφταναν στις αγορές της 
Βουλγαρίας, της Αυστρο-Ουγγαρίας, της Ελβετίας και της Γερµανίας. 
 
4.3 Ματιές στο παρελθόν 

 
Η ιστορία της Κοζάνης ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους, όταν στη 
θέση της σηµερινής πόλης υπήρχαν µεµονωµένοι οικισµοί, ενώ η ανάπτυξη 
της πόλης τοποθετείται από την αρχαϊκή - κλασική ως τη ρωµαϊκή εποχή. 
 
Στις αρχές του Μεσαίωνα η πόλη έµεινε ουσιαστικά ακατοίκητη, µετά όµως 
από τη µάχη του Κοσσυφοπεδίου (1389), πολλοί κυνηγηµένοι Ηπειρώτες που 
ήρθαν εδώ και δηµιούργησαν τον πρώτο οικιστικό πυρήνα, πλαισιώθηκαν 
αργότερα και από άλλους κατοίκους. 
Το 1450 είχε δηµιουργηθεί πια ένα οργανωµένο γεωργοκτηνοτροφικό χωριό 
που πήρε αρχικά το όνοµα Κόσδιανη ή Κόζιανη και αργότερα ονοµάστηκε 
Κοζάνη. Εικάζεται ότι το όνοµα αυτό οφείλεται ή στον τόπο καταγωγής των 
πρώτων κατοίκων που ήταν η Κόσδιανη ή Κόστιανη της Ηπείρου, ή στην 
κύρια ασχολία τους που ήταν η βυρσοδεψία ("coza" στα Ηπειρώτικα σηµαίνει 
δέρµα γίδας). 
Ο πληθυσµός αυξανόταν διαρκώς όσο κατέφευγαν εδώ και άλλοι Έλληνες 
στην προσπάθειά τους να βρουν ένα καταφύγιο από τους Τούρκους που 
γίνονταν όλο και περισσότεροι στις γύρω περιοχές. Γρήγορα η Κοζάνη, χάρη 
και σε προνόµια που απέκτησε, µεταβλήθηκε σε ένα σηµαντικό αστικό, 
εµπορικό και πνευµατικό κέντρο. 
Τα προϊόντα της, που περιελάµβαναν κρόκο, µάλλινα υφαντά και χαλιά, 
µετάξι, δερµάτινα είδη, κρασί και υφάσµατα, εξάγονταν στις χώρες της 
Κεντρικής Ευρώπης. Οι έµποροι της περιοχής έφταναν στις αγορές της 
Βουλγαρίας, της Αυστρο-Ουγγαρίας, της Ελβετίας και της Γερµανίας. 

 
 
Οι εµπορικές επαφές µε την Ευρώπη είχαν ως αποτέλεσµα την κοινωνική, 
οικονοµική και πολιτιστική πρόοδο. Το 1664 θεµελιώθηκε ο ναός του Αγίου 
Νικολάου και το 1668 ιδρύθηκαν η Βιβλιοθήκη και η ονοµαστή Σχολή της 
Κοζάνης.  
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Η Κοζάνη υπερηφανεύεται δίκαια για τους αγώνες της για την απελευθέρωση 
από τους Τούρκους. Προσέφερε µεγάλες πατριωτικές υπηρεσίες στις 
επαναστάσεις του 1854 και του 1878, ενώ απετέλεσε το "Εθνικόν Κέντρον 
Αµύνης" στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα (1904-1908). 
 
Η νίκη του ελληνικού στρατού στις µάχες του Σαρανταπόρου στις 9 
Οκτωβρίου και στα στενά "Πόρτες" στις 10 Οκτωβρίου, έφερε στην πόλη της 
Κοζάνης την πολυπόθητη ελευθερία  στις 11 Οκτωβρίου 1912, µετά από 
δουλεία 523 χρόνων. Μετά τους Βαλκανικούς Πολέµους και το 2ο Παγκόσµιο 
Πόλεµο, η εξέλιξη της πόλης της Κοζάνης ήταν ραγδαία, µε την ανάπτυξη 
διαφόρων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 
Σήµερα είναι µια πόλη ζωντανή και φιλική, µε ποικίλες πολιτιστικές και 
κοινωνικές εκδηλώσεις. Από τον πρωινό καφέ στις διάφορες καφετέριες, µέχρι 
καλό φαγητό σε εστιατόρια και ταβέρνες αλλά και µε τη νυχτερινή ζωή που 
προσφέρει, η Κοζάνη θα αποζηµιώσει τους επισκέπτες της. 
Αξίζει να τη γνωρίσετε και να τη χαρείτε! 

 Βάλτε στο πρόγραµµά σας µια επίσκεψη την εβδοµάδα 
της Τυροφάγου και ειδικά την Κυριακή της "Τρανής Αποκριάς" για να ζήσετε 
ένα αυθεντικό κοζανίτικο ξεφάντωµα. 
Εάν η επίσκεψή σας στην Κοζάνη γίνεται τον Αύγουστο, ενηµερωθείτε σχετικά 
µε το πρόγραµµα των Λασσανείων, των πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
γίνονται κάθε χρόνο µε συναυλίες, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, 
εκθέσεις τέχνης κ.ά. 
 
4.4 Θησαυροί της πόλης 
 
Τα έτη 1948-49 αποκαλύφθηκε η αρχαία νεκρόπολη της Κοζάνης στην οδό 
Φιλίππου.  Τα πλούσια κτερίσµατα, πήλινα, χάλκινα, χρυσά, χρονολογούνται 
στον 5o και 4o αιώνα π.Χ. και σε συνδυασµό µε αυτά της Αιανής έδωσαν νέα 
διάσταση στην ιστορική φυσιογνωµία της περιοχής 
Τα αριστουργήµατα γλυπτικής των ρωµαϊκών χρόνων που ήρθαν στο φως 
από τάφο-ηρώο της οδού Αρκαδίου, το 1991, απέδειξαν τη διαχρονική ακµή 
και το ανώτερο πολιτιστικό επίπεδο της αρχαίας πόλης. Τα ευρήµατα 
εκτίθενται στο νεοκλασικό κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην οδό 
∆ηµοκρατίας 9. 
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Επισκοπείο 
Το Επισκοπείο, ένα πετρόκτιστο κτίριο του 1745, οικοδοµήθηκε τη χρονιά που 
µεταφέρθηκε η έδρα της επισκοπής από τα Σέρβια στην Κοζάνη. 
Ναός Αγίου Νικολάου 
Ο µητροπολιτικός ναός του Αγίου Νικολάου θεµελιώθηκε το 1664, 
ανακαινίστηκε το 1721 και αγιογραφήθηκε το 1730. Από το 1986 άρχισε η 
αναπαλαίωση και ο καθαρισµός των τοιχογραφιών και των εικόνων του. 
∆είτε το κωδωνοστάσιο (1855), τα ξυλόγλυπτα,-τέµπλο, δεσποτικό θρόνο, 
άµβωνα,  κουβούκλιο της Αγίας Τράπεζας- και τον Επιτάφιο που κεντήθηκε µε 
µαλλιά γυναικών (1672). 
 
4.5 Η Κοζάνη βήµα-βήµα 
 
Οι χάρτες χωρίζουν την πόλη σε περιοχές και έχουν ενδείξεις για τα σηµεία 
ιστορικού, αισθητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος. 
Το κέντρο της Κοζάνης  
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5. ΠΕΡΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  
 
5.1 Τα αρχοντικά 
 
Τα αρχοντικά του 18ου αιώνα οφείλουν τις ονοµασίες τους στις ευκατάστατες 
και αξιόλογες οικογένειες που τα κατοίκησαν. Πολλοί από τους ιδιοκτήτες τους 
ήταν έµποροι που από τα ταξίδια τους έφερναν και µια διαφορετική, 
κοσµοπολίτικη αντίληψη. 
 

 
Πλούσια αρχοντικά, οικοδοµηµένα µε αρχιτεκτονική που συνδυάζει βυζαντινά 
και οθωµανικά στοιχεία, δοξάζουν τους τεχνίτες που τα έχτισαν και τους 
ζωγράφους που τα διακόσµησαν. Είναι διώροφα και το ισόγειό τους είναι 
φτιαγµένο από πέτρα, για αντοχή. Ο επάνω όροφος έχει εξώστες και είναι 
διακοσµηµένος µε υαλογραφίες και περίτεχνα ξυλόγλυπτα. Πολλά αρχοντικά 
είχαν γύψινες διακοσµήσεις, προστατευτικές σιδεριές στα κάτω παράθυρα και, 
σε πολλές περιπτώσεις, η πόρτα της κύριας εισόδου ήταν διακοσµηµένη µε 
µεγάλα σιδερόκαρφα. 

 

   
 
5.2 Οι ναοί 
 
Η λαµπρή βυζαντινή περίοδος άφησε ένα µεγάλο αριθµό ναών και 
µοναστηριών. Η αυστηρότητα της θρησκευτικής τέχνης αυτών των µνηµείων 
εκφράζει το πνεύµα του Βυζαντίου: Ο ναός ήταν ένας ιερός χώρος, 
απαλλαγµένος από όλα τα "διαταρακτικά στοιχεία" της καθηµερινής ζωής, µε 
χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό ύφος, τοιχογραφίες, εικόνες, µωσαϊκά, 
ξυλόγλυπτα και χρυσά αντικείµενα που αποτυπώνουν το θρησκευτικό ζήλο 
των Βυζαντινών. 
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Αντιπροσωπευτικά δείγµατα της βυζαντινής τέχνης του 11ου αιώνα 
αποτελούν πέντε ναοί που οικοδοµήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, της Θεοτόκου 
και του Αγίου ∆ηµητρίου στην Αιανή, της Αγίας Τριάδας στη Μονή Ιλαρίωνος, 
στην τοποθεσία Λαριού, ο επισκοπικός ναός Σισανίου και ο ναός του Αγίου 
∆ηµητρίου στο βυζαντινό λόφο των Σερβίων. Ενδιαφέρον επίσης 
παρουσιάζουν ο ναός της Αγίας Παρασκευής στον Πελεκάνο, που 
οικοδοµήθηκε το 13ο αιώνα και ανακαινίστηκε το 1760-1769, όπως επίσης και 
ο ναός της Μεταµόρφωσης στο ∆ρυόβουνο. 
 
5.3 Τα γεφύρια 
 
Ο ιστορικός και αρχαιολόγος Αντώνιος Κεραµόπουλος αναφέρει: "Το τµήµα 
της ∆υτικής Μακεδονίας που βρίσκεται γύρω από τον Αλιάκµονα είναι, κατά 
τη γνώµη µου, το ωραιότερο. Ο παρατηρητής θα δει τις ποικιλίες του 
εδάφους, των φυτών και των καλλιεργειών και µια εναλλαγή χρωµάτων και 
εικόνων. Κάθε βήµα εδώ ανοίγει νέους ορίζοντες." 

 
Τα γεφύρια στο Βόιο, χτισµένα από µαστόρους που µαθήτευσαν σε 
έµπειρους τεχνίτες, στεφανώνουν την οµορφιά του Πραµόριτσα, 
παραποτάµου του Αλιάκµονα, µε πέτρινα µονότοξα και πολύτοξα  µνηµεία 
που ζεύγουν τις όχθες του. Στέκονται υπερήφανα εδώ και πολλά χρόνια και οι 
επισκευές τους, όταν χρειάζεται, γίνονται την άνοιξη από ντόπιους µαστόρους 
που συνεχίζουν την παράδοση. 

 
Στο παρελθόν, τα χωριά του Βοΐου ήταν ονοµαστά σε όλη την Ευρώπη ως "τα 
χωριά των µαστόρων". Έχουν βρεθεί συµβόλαια, από το 19ο αιώνα, ανάµεσα 
σε Ολλανδούς της Νότιας Αφρικής και βοϊώτες µαστόρους, προκειµένου οι 
τεχνίτες να ταξιδέψουν ως εκεί για να χτίσουν πέτρινες επαύλεις που 
αντιπροσώπευαν το κύρος και την επαγγελµατική επιτυχία των Ολλανδών. 
Σήµερα τα πέτρινα αυτά γεφύρια αποτελούν µια µοναδική κληρονοµιά που 
γεφυρώνει το χρόνο. 
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5.4 Οι µαστόροι 
 
"Μαστόροι" αποκαλούνταν τα παλαιότερα χρόνια όλοι οι τεχνίτες, άσχετα από 
την ειδίκευσή τους. Είναι αξιοσηµείωτο ότι ήταν οργανωµένοι (σε συντεχνίες, 
σινάφια, κοµπανίες, συντροφιές, µπουλούκια, τσούρµα, ναϊφάδες) και µάλιστα 
η τουρκική εξουσία είχε κατοχυρώσει το θεσµό τους µε προστατευτικά 
διατάγµατα, διασφαλίζοντας έτσι τη γρήγορη εκτέλεση τεχνικών έργων. Οι 
µαστόροι αποτελούσαν οµάδες (τις "κουδαρέικες παρέες") και κάθε οµάδα 
περιελάµβανε όλες τις ειδικότητες (κτιστάδες, σοβατζήδες, µαντεµτζήδες, 
νταµαρτζήδες, µαρµαράδες, πελεκάνους, µαραγκούς, ξυλογλύπτες, 
ζωγράφους κ.ά.). 

 
Στο Βόιο υπήρχαν τα "µαστοροχώρια" που οι κάτοικοί τους ήταν κυρίως 
µάστορες. Συχνά οι µάστορες ξεκινούσαν για να δουλέψουν µακριά και τους 
συνόδευαν µέχρι έξω από το χωριό οι γυναίκες και τα παιδιά τους. 
Με κύρια υλικά την πέτρα και το ξύλο, οι "µαστοροκαλφάδες" έχτιζαν από την 
Ελλάδα µέχρι την Πόλη, την Αδριανούπολη, την Περσία, τους Αγίους Τόπους 
και την Αφρική. 

 
∆είτε στη Γαλατινή το "χορό της ρόκας", την τρίτη ηµέρα του Πάσχα, που 
συµβολίζει τον αποχαιρετισµό των ανδρών που έφευγαν  για να δουλέψουν 
ως κτίστες στα ξένα. Η αποχώρησή τους γινόταν αµέσως µετά το Πάσχα και η 
επιστροφή τους προς το τέλος του Οκτωβρίου. 
 
 
6. ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
 
6.1 Φυσικός πλούτος και βιοµηχανία 
 
Ο νοµός ήταν παραδοσιακά αγροτικός και κτηνοτροφικός, όµως λόγω των 
πλούσιων κοιτασµάτων λιγνίτη αναπτύχθηκε η βιοµηχανία και κυρίως η 

 
ηλεκτροπαραγωγή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 60% της συνολικής ηλεκτρικής 
ενέργειας της χώρας παράγεται από τις ατµοηλεκτρικές µονάδες του Νοµού 
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Κοζάνης. Λειτουργεί επίσης και ο υδροηλεκτρικός σταθµός στο φράγµα 
Πολυφύτου, µε κινητήρια δύναµη το νερό της οµώνυµης τεχνητής λίµνης. 
Στις περιοχές του Τρανόβαλτου, των Σερβίων και στο όρος Βέρµιο υπάρχουν 
κοιτάσµατα µαρµάρου ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας. 

 
Ονοµαστά προϊόντα του νοµού που διοχετεύονται και σε αγορές του 
εξωτερικού είναι τα ροδάκινα Βελβεντού, τα δαµάσκηνα και τα κεράσια 
Σερβίων, τα τυριά Αιανής, Χρωµίου, Νεαπόλεως, Σερβίων και Εορδαίας, τα 
µανούρια Βλάστης, το λιαστό κρασί Σιάτιστας, το κοκκινέλι Κοζάνης, τα 
φασόλια Σισανίου, το βουνίσιο τσάι Μεταµόρφωσης, ο κρόκος, τα 
αποξηραµένα µανιτάρια Βοΐου, τα υφαντά της Μονής Αναλήψεως, τα είδη 
λαϊκής τέχνης 

 
6.2 Κρόκος: το χρυσάφι της ελληνικής γης 
 
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στον κρόκο ή σαφράν, φυτό που 
καλλιεργείται κυρίως στα χωριά Κρόκος και Καρυδίτσα. Ο κρόκος ήταν 
γνωστός στους αρχαίους Αιγυπτίους, Έλληνες και Ρωµαίους για τις 
θεραπευτικές, χρωστικές και αφροδισιακές του ιδιότητες 
Ο Ιπποκράτης και ο Ασκληπιός αναφέρονται στις ιαµατικές του ιδιότητες και οι 
Ρωµαίοι, σε επίσηµα γεύµατα, προσέφεραν κρασί αρωµατισµένο µε κρόκο. Η 
ιστορία του στη νεώτερη Ελλάδα ξεκίνησε όταν κοζανίτες έµποροι τον 
µετέφεραν από την Αυστρία, το 17ο αιώνα. 

 
 
Οι βολβοί φυτεύονται στα µέσα Μαΐου µε µέσα Ιουνίου, σε αυλακιές που 
απέχουν 25-30 εκατοστά µεταξύ τους. Στην κάθε αυλακιά φυτεύονται βολβοί 
ανά 8-10 εκατοστά, σε δυο σειρές. Για ένα στρέµµα χρειάζονται 35.000 -
45.000 βολβοί. Οι αρχικοί βολβοί πολλαπλασιάζονται και για το λόγο αυτό οι 
καλλιέργειες ανανεώνονται κάθε 7-8 χρόνια. 
Κατά την περίοδο της άνθησης, από την κορυφή του φυτού ξεκινάει ένας 
λεπτός βλαστός που εξελίσσεται σε άνθος. Η συγκοµιδή γίνεται από τα µέσα 
Οκτωβρίου ως τις αρχές Νοεµβρίου, ενώ τα άνθη πληµµυρίζουν το τοπίο µε 
το χρώµα τους 
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Περιέργεια: Θα µπορούσατε να φανταστείτε ότι χρειάζονται περίπου 150.000 
άνθη για να παραχθεί 1 κιλό σαφράν ή ότι 1 γραµµάριο σαφράν έχει 320-360 
ίνες, ανάλογα µε το µήκος και το πάχος τους; 
 
7. ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ 
 
7.1 Έθιµα που επιµένουν... 
 
Σε αρµονική συνέχεια του παρελθόντος, το σήµερα κρατάει ολοζώντανα 
αγαπηµένα έθιµα που περνούν από γενιά σε γενιά. Αν βρίσκεστε εκείνες τις 
ηµέρες στο Νοµό Κοζάνης, ακούστε την καρδιά του να χτυπάει! 
– Το παραδοσιακό καρναβάλι τη 2η ηµέρα του νέου έτους στην Εράτυρα.  
– Οι "Φανοί" και η παρέλαση του καρνάβαλου, την αποκριά στην Κοζάνη και 
στα Σέρβια. 
– Το πέταγµα "αερόστατου" την Καθαρή ∆ευτέρα στον Πεντάλοφο.  
– Ο διαγωνισµός χαρταετού την Καθαρή ∆ευτέρα στην Υψηλή Γέφυρα 
Σερβίων, µε την παραδοσιακή φασολάδα, τα τουρσιά, τις ελιές, τις λαγάνες και 
το ολοήµερο γλέντι.  
– Οι "Λαζαρίνες" την παραµονή και την ηµέρα του Λαζάρου στην κεντρική 
πλατεία των χωριών του Τσαρτσιαµπά και ειδικά στην Αιανή.  
– Ο "Χορός της Ρόκας" την τρίτη ηµέρα του Πάσχα στη Γαλατινή.  
– Η πρωτοµαγιά σε εξοχικές τοποθεσίες όλων των χωριών.  
– Οι "Καβαλάρηδες της Σιάτιστας", που αφού διανυκτερεύσουν την παραµονή 
του δεκαπενταύγουστου στο µοναστήρι της Παναγίας Μικροκάστρου, 
έρχονται την ηµέρα της Παναγίας στη Σιάτιστα µε στολισµένα άλογα και 
χορεύουν όλη την ηµέρα µε γνωστούς και φίλους στις πλατείες.  
– Οι "Κλαδαριές" (µεγάλες φωτιές σε κάθε γειτονιά) την παραµονή των 
καλάντων, στις 23 ∆εκεµβρίου και τα "Μπουµπουσιάρια" 
(γιορτή των µεταµφιεσµένων) την ηµέρα των Θεοφανίων 
στη Σιάτιστα.  
– Τα κάλαντα την παραµονή των Χριστουγέννων σε όλα τα 
χωριά.  
– Οι "Μαµώεροι" ή "Μοµώγεροι" είναι ένα έθιµο βγαλµένο 
µέσα από την ποντιακή παράδοση και διαδραµατίζεται 
κατά τη διάρκεια του δωδεκαηµέρου, δηλαδή από τη 
δεύτερη ηµέρα των Χριστουγέννων έως τα Φώτα, στα 
Κοµνηνά του ∆ήµου Βερµίου. Το έθιµο των "Μαµώερων" ή 
"Μοµώγερων" προέρχεται από την περίοδο της 
τουρκοκρατίας όταν µεταµφιεσµένοι αντάρτες κατέβαιναν στα χωριά µε σκοπό 
τη συλλογή και διάχυση πληροφοριών.  Η κορύφωση ήταν ο τελετουργικός 
χορός των Μοµώγερων, η αλληγορία του οποίου ανύψωνε το ηθικό των 
συµπατριωτών τους αλλά και τους προετοίµαζε για τον ξεσηκωµό χωρίς να το 
αντιλαµβάνονται οι Τούρκοι, που επίσης συµµετείχαν στα δρώµενα χωρίς να 
καταλαβαίνουν τι γινόταν.   
– Τα "Παρχάρια" (ποντιακό γλέντι µε παραδοσιακά εδέσµατα, κρασί και χορό), 
στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κοµνηνών του ∆ήµου Βερµίου την τελευταία 
Κυριακή του Ιουλίου και στον ∆γιο ∆ηµήτριο, στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα 
Ελλησπόντου του Αγίου Πνεύµατος. Οι ρίζες του εθίµου "Παρχάρια" χάνονται 
µέσα στη µακρόχρονη ποντιακή παράδοση.  Είναι ο εορτασµός που γίνεται 
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για την υποδοχή των βοσκών από τα ορεινά βοσκοτόπια όπου έµεναν κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού.  Η υποδοχή αυτή γίνεται από τις συζύγους τους, τις 
"Παρχαροµάνες" στον ορεινό οικισµό "Παρχάρια", σε υψόµετρο 1100 µέτρων, 
σε καταπράσινα λιβάδια µέσα σε δάση πεύκου.  Από την τοποθεσία αυτή 
υπάρχει δρόµος που οδηγεί στο χιονοδροµικό κέντρο Σέλι Βεροίας.    
Ακόµα:  
– Τα θρησκευτικά πανηγύρια όλων των χωριών και µοναστηριών, όπου µετά 
τον εκκλησιασµό ακολουθούν χοροί και πατροπαράδοτο γλέντι. Αν είναι 
καλοκαιρινά, το γλέντι γίνεται στο ύπαιθρο και συνδέεται µε τοπικές 
παραδόσεις.  
– Ο παραδοσιακός γάµος στα περισσότερα χωριά, µε κλαρίνα και βιολιά και ο 
"Τρανός Χορός" που γίνεται στην Σιάτιστα, στην κεντρική πλατεία.  
Και:  
– Τα εµπορικά πανηγύρια (παζάρια) της Αγίας Μαρίνας στο Τσοτύλι, στις 17 
Ιουλίου και του Νιάηµερου που από τα Σέρβια, προς το τέλος Σεπτεµβρίου, 
συνεχίζει στην Κοζάνη, την πρώτη Τρίτη του Οκτωβρίου και καταλήγει στην 
Πτολεµαΐδα, προς τα µέσα Οκτωβρίου. 
 
7.2 Τα θρησκευτικά πανηγύρια  
 
Οι θρησκευτικές εορταστικές εκδηλώσεις είναι µια πανάρχαια συνήθεια που 
συνδυάζονταν µε την οργάνωση αγορών, που όχι µόνο εξυπηρετούσαν τους 
πανηγυριστές αλλά και ανέπτυσσαν τις οικονοµικές σχέσεις των διάφορων 
περιοχών. 
Οι ίδιες συνήθειες µεταφέρθηκαν και στα χριστιανικά χρόνια, όπου κάθε 
οικισµός πανηγύριζε και πανηγυρίζει τον προστάτη Άγιό του. Τον 
εκκλησιασµό ακολουθεί η ψυχαγωγία, ενώ εκτός από τους µικροπωλητές που 
είναι πάντα παρόντες, πολλές φορές οργανώνονται και µεγάλες 
εµποροπανηγύρεις ή ζωοπανηγύρεις. 
Συχνά, τα πανηγύρια της ∆υτικής Μακεδονίας, που συνεχίζονται µε µοναδική 
ζωντάνια, γιορτάζουν την επιστροφή των ξενιτεµένων στη γενέθλια γη. 
1.1 Αγίου Βασιλείου Κηπάριο, Λιβαδερό, Λεύκαρα, Σιδερά 
2.1 Μπουµπουσιάρια Εράτυρα 
6.1 Θεοφάνια Σιάτιστα 
7.1 Ιωάννη Προδρόµου Λιβερά, Σιάτιστα 
10.1 Αγίου Γρηγορίου Σκήτη 
17.1 Αγίου Αντωνίου Σκαφίδι 
18.1 Αγίου Αθανασίου Βελβεντό, Εράτυρα, Κοντοβούνι 
20.1 Αγίου Ευθυµίου Βελβεντό, Τραπεζίτσα 
30.1 Τριών Ιεραρχών Καλαµιά 
10.2 Αγίου Χαραλάµπους Άγιος Χαράλαµπος, Αυγερινός, 

Βατερό 

* Αγίων Θεοδώρων Αυλές, Σέρβια 
* Απόκριες Εράτυρα, Κοζάνη, Νεάπολη, Σέρβια 
* Καθαρή ∆ευτέρα Κοζάνη, Μαυροδένδρι, Πεντάλοφος, Σέρβια 
25.3 Ευαγγελισµού Σπάρτο 
* του Λαζάρου Αιανή 
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* Πάσχα Άγιος ∆ηµήτριος, Αλιάκµονας, 
Βελβεντό, Εράτυρα, Κρόκος 

* 3η ηµέρα του Πάσχα Λιβαδερό 
17.4 Αγίου Συµεών Καλλίστρατο 
23.4 Αγίου Γεωργίου Αναρράχη, Άργιλος, Βουχωρίνα, 

∆ιχείµαρρο, ∆ροσερό, Κλείτος, 
Κορυφή, Κρανίδια, Λυγερή, Μελίσσια, 

Νεράιδα, Ξηρολίµνη, Πολύµυλος, Πρωτοχώρι, 
Πτελεώνας, Σέρβια, 

Σήµαντρο, Σιδερά, Σπηλιά, Σταυροδρόµι 
* Ζωοδόχου Πηγής Κλήµα, Ολυµπιάδα, Πολύµυλος 

(Ζωοδόχος Πηγή), Τριάδα 

* Αγίου Θωµά Ανθούσα, Κοζάνη 

2.5 Αγίου Αθανασίου Αγίασµα, Αηδονοχώρι, Καλαµιά, 
Κοντοβούνι, Τρανόβαλτο, Χρυσαυγή, Χρώµιο 

8.5 Αγ. Ιωάννη 
Θεολόγου 

Αµυγδαλέα, Καρυδίτσα, Σκήτη 

9.5 Αγίου Χριστοφόρου Ελάτη, Προσήλιο 
21.5 Αγ. Κωνσταντίνου & 

Ελένης 
Ανατολικό, Ανθότοπος, ∆ιαλεκτό,  Σπηλιά, 
Εµπόριο, Εράτυρα, Κάτω Κώµη, Καρδιά, 
Καπνοχώρι, Λιβαδερό, Μαυροδένδρι, 

Μεταξάς, Ολυµπιάδα, Πύργοι 

* Πεντηκοστής Αυγερινός 
* Αγίου Πνεύµατος Αιανή, Βυθός, ∆ρέπανο, Εράτυρα, 

Κοµνηνά, Λαζαράδες, Μοναστήρι Αγίας 
Τριάδας (Βελβεντό), Μοναστήρι Λαριού, 

Νεάπολη, Νόστιµο, Οινόη 

* Αναλήψεως Εράτυρα, Καισάρεια, Πελαργός, 
Περδίκκας, Πολύρραχο 

24.6 Αγίου Ιωάννη Βλάστη (Κλήδονας), Μονή Αγίου Ιωάννη 
Βαζελώνα 

29.6 Αγ. Πέτρου & 
Παύλου 

Ίµερα, Κοίλα 

30.6 Αγίων Αποστόλων Γούλες, Καταφύγι 
1.7 Αγίων Αναργύρων Άγιοι Ανάργυροι, Εράτυρα, Κοζάνη 
2.7 Κατάθεση Ζώνης 

Θεοτόκου 
Τετράλοφος 

17.7 Αγίας Μαρίνας Λευκόβρυση, Τσοτύλι 
20.7 Προφήτη Ηλία Άγιος Ηλίας, Βέλος, Εξοχή, Ερµακιά, 

Καρυοχώρι, Καπνοχώρι, Κερασέα, Κηπάριο, 
Κοζάνη, Κοιλάδα, Κρανίδια, Λιβαδερό, 

Μαυροδένδρι, Μικρόβαλτο 
26.7 Αγίας Παρασκευής Άγιοι Θεόδωροι, Αγία Παρασκευή, Άγιος 
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Χριστόφορος, Εράτυρα, Κοζάνη, Κόµανος, 
Κρόκος, Λικνάδες, Μηλοχώρι, Πελεκάνος, 

Πλατανόρρευµα, Πολυκάστανο, Πολύλακκος, 
Πολύφυτο, Ροδοχώριο, Σέρβια, Σιάτιστα, 

Σκαλοχώρι, Φούφας 
27.7 Αγίου Παντελεήµονα ‘Αγιος ∆ηµήτριος, Αυγή, Βλάστη, Βούρινος, 

Καλαµιά, Καλονέρι, Λευκοπηγή, Ποντοκώµη, 
Σκαλοχώρι 

6.8 Μεταµόρφωσης Αγία Σωτήρα, Ακρινή, Άρδασσα, Ασπρούλα, 
Βατερό, Βελβεντό, Μονή ∆ρυόβουνου, 
Ζάβορδα, Κοζάνη, Κτένι, Μεταµόρφωση, 

Οινόη, Ρυάκιο 
7.8 Αγίου Νικάνορα Ζάβορδα, Κοζάνη, Σιάτιστα 
15.8 Κοίµηση Θεοτόκου Αιανή, έναρξη "Εορτών µηνός Γορπιαίου" µε 

εκδηλώσεις πνεύµατος και άσκησης σώµατος, 
ιππική πορεία 

15.8 Κοίµηση Θεοτόκου Αγία Κυριακή, Άνω Κώµη, Βελβεντό, Βλάστη, 
Γαλάτεια, Γαλατινή, ∆αµασκηνέα, ∆ίλοφο, 
∆ρυόβουνο, Καστανέα, Κοζάνη, Λούβρη, 

Μεσόλογγος, Μικρόκαστρο, Μόρφη, Νάµατα, 
Πελεκάνος, Πλατανιά, Πύργοι, Ροδίτης, 

Ρυάκιο, Σιάτιστα, Σπήλαιο, Φρούριο, Φυτώκιο, 
Χαραυγή, Χειµερινό 

23.8 Εννεάµερα Παναγίας Λάβα, Σισάνι 
29.8 Αποκεφάλιση Ιωάννη 

Προδρόµου 
Βοσκοχώρι, Παλαιόκαστρο, Πεντάβρυσος, 

Πτελέα, Πτολεµαΐδα, Πυλωρί, Ρύµνιο 
8.9 Γέννηση της 

Θεοτόκου 
Αλωνάκια, Μονή Ζιδανίου, Λουκόµιο, 

Πεντάλοφος, Πετρανά 
14.9 Ύψωση Τιµίου 

Σταυρού 
Ανατολικό, Λιβερά 

20.9 Αγίου Ευσταθίου Κριµήνιο 
26.10 Αγίου ∆ηµητρίου Άγιος ∆ηµήτριος, Ανθοχώρι, Ασβεστόπετρα, 

∆άφνη, Κλεισώρεια, Κρυόβρυση, Μαυροπηγή, 
Μολόχα, Προάστιο, Σκάφη, Τριγωνικό 

1.11 Αγίων Αναργύρων Βελανιδιά 
8.11 Αρχαγγέλων Μιχαήλ 

& Γαβριήλ 
Βαθύλακκος, Λευκοθέα, Οµαλή, Περιστέρα, 

Χορηγός 
11.11 Αγίου Μηνά Αξιόκαστρο, ∆ρυόβουνο, Εµπόριο 
21.11 Εισόδια της 

Θεοτόκου 
Βυθός, Ζώνη, Μελιδόνι 

4.12 Αγίας Βαρβάρας Πεπονιά 
6.12 Αγίου Νικολάου Βροντή, Κοζάνη, Πλακίδα, Πύργος 
12.12 Αγίου Σπυρίδωνα ∆ραγασιά 
24.12 Κάλαντα Σε ολόκληρο το νοµό 
 
7.3 Οι απόκριες στην Κοζάνη 
 
Η πόλη της Κοζάνης είναι φηµισµένη για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις της, 
που συνεχίζουν αναλλοίωτα τα παλιά έθιµα. Οι "φανοί", οι µασκαράδες που 
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περιφέρονται σε όλη την πόλη, οι λαϊκοί οργανοπαίκτες και οι µπάντες στους 
δρόµους, το κρασί, τα "κιχιά" και τα κεράσµατα σε όλους, η έντονη σκωπτική 
διάθεση και η καθολική συµµετοχή στα δρώµενα, είναι τα χαρακτηριστικά των 
αποκριάτικων ηµερών.  

 
Η πρώτη γραπτή µαρτυρία για το έθιµο των µεταµφιεσµένων (ρογκατζιάρια) 
είναι του 1747, η ύπαρξή τους όµως πρέπει να τοποθετηθεί γύρω στα µέσα 
του 17ου αιώνα, παράλληλα µε την πρώτη βιοτεχνική και εµπορική ανάπτυξη 
της πόλης. 
Παλιότερα -στις γιορτές του δωδεκαηµέρου- οι οµάδες των µεταµφιεσµένων 
ονοµάζονταν "ρογκατζιάρια" µε κυριότερη αµφίεση αυτή των κωδωνοφόρων. 
Αυτοί φορούσαν προσωπίδα µε µορφή γοργόνας, ψάθινη πανοπλία, 
κρεµούσαν πάνω τους κουδούνια και κυπριά και κρατούσαν ένα δρεπάνι. 
Όταν δυο παρέες κωδωνοφόρων συναντιόνταν σε ένα στενό δρόµο, η µία θα 
έπρεπε να υποχωρήσει για να περάσει η άλλη.  
Όµως την υποχώρηση τη θεωρούσαν ταπεινωτική και γι' αυτό η σύγκρουση 
ήταν αναπόφευκτη. Αποτέλεσµα µιας τέτοιας σύγκρουσης ήταν γύρω στα 
1860 να αλληλοσκοτωθούν δυο αδέλφια που δεν αναγνώρισε το ένα το άλλο. 
Από τότε οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν τις εκδηλώσεις, οι οποίες 
ξανάρχισαν µετά το 1890. 
Το αναβιωµένο έθιµο -οι απόκριες- µε τα "καρναβάλια" είχαν µια ανανεωµένη 
µορφή, αποτελώντας ολόκληρες θεατρικές παραστάσεις µε θέµατα από την 
ιστορία, τη µυθολογία, τα ταξίδια, τη σύγχρονη ζωή. Το πιο χαρακτηριστικό 
θέµα της εποχής ήταν το "καρναβάλι της καµήλας". 
Το 1938 ο ∆ήµος Κοζάνης επισηµοποίησε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις, που 
διακόπηκαν µε τον πόλεµο και ξανάρχισαν το 1950. 

 
Σήµερα, τις ηµέρες του καρναβαλιού η Κοζάνη αποδεσµεύεται από τα 
καθηµερινά προσχήµατα και επαναφέρει το τοπικό γλωσσικό ιδίωµα για να 
εκφραστεί αυθεντικότερα και να ξεφαντώσει διονυσιακά. Το µεσηµέρι της 
µεγάλης αποκριάς γίνεται παρέλαση αρµάτων και µεταµφιεσµένων οµάδων 
που εκπροσωπούν την κάθε γειτονιά. Ακολουθεί βράβευση της πιο 
εντυπωσιακής συµµετοχής, από το ∆ήµο Κοζάνης, σε ειδική τελετή που 
γίνεται στο πάρκο του Αγίου ∆ηµητρίου. Το βράδυ της µεγάλης αποκριάς σε 
κάθε γειτονιά ανάβουν οι "φανοί", µεγάλες φωτιές γύρω από τις οποίες 
χορεύουν και τραγουδούν µικροί και µεγάλοι. Το κρασί, τα "κιχιά", τα 
κεράσµατα για όλους, αλλά κυρίως το ιδιαίτερα "καυτό" περιεχόµενο των 
τραγουδιών που λέγονται... "ξιανέντροπα" ή "νοικουκυρίσια", αποτελούν 
εγγύηση άµυνας στο τσουχτερό κρύο που επικρατεί εκείνη την εποχή. 
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7.4 Οι απόκριες σε άλλες πόλεις 
 
Εντυπωσιακές είναι οι δεκαήµερες αποκριάτικες εκδηλώσεις των Σερβίων µε 
τους "φανούς" στις γειτονιές, τις πίττες, τα παραδοσιακά µουσικά όργανα, 
τους διαγωνισµούς καρναβαλιών και τη µεγάλη παρέλαση αρµάτων και 
µεταµφιεσµένων, το µεσηµέρι της Κυριακής των Απόκρεω 

  
 
Ονοµαστό είναι το παραδοσιακό καρναβάλι της Εράτυρας, τα 
«Μπουµπουσάρια», που ακολουθώντας τη βυζαντινή παράδοση γίνεται στις 2 
Ιανουαρίου και συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών 
 
7.5 Αλλοτινές συνήθειες 
 
Μέχρι το 19ο αιώνα, τα σπίτια του νοµού είχαν παρόµοια αρχιτεκτονικά 
χαρακτηριστικά. Βασικά υλικά η πέτρα -δοσµένη από τη φύση και ανθεκτική- 
και το ξύλο. 
Από τα πλουµιστά αρχοντικά των µεγάλων πόλεων µέχρι τα χωριατόσπιτα, η 
σοφία των µαστόρων έδινε λύσεις όχι µόνο για τις αναγκαίες λειτουργίες αλλά 
και για την ασφάλεια, που τότε ήταν ένας πολύ βασικός παράγοντας. Συχνά, 
ψηλοί πέτρινοι τοίχοι προστάτευαν το σπίτι και την αυλή του. Οι πόρτες ήταν 
διπλές, από χοντρές σανίδες καρυδιάς και σκεπασµένες από καρφιά χοντρά 
και σφυρήλατα για να αποτρέπουν τα χτυπήµατα είτε από βόλι είτε από 
µπαλτά.  

 

  
Ειδικότερα στα κοζανίτικα αρχοντικά, στον τοίχο δίπλα στην πόρτα, υπήρχε 
µια εσοχή µε το εικόνισµα του Αγίου Νικολάου και µε ένα καντήλι που δεν 
έσβηνε ποτέ, για προστασία. 
Στην αυλή, το πηγάδι και ο φούρνος ήταν απαραίτητα. "Αρβανίκους" 
ονοµαζόταν το πηγάδι στην Κοζάνη, "µπνάρι" ή "µπουνάρι" στα χωριά, ενώ 
"πηγάδι" σήµαινε τις βρύσες ή πηγές. Τα πηγάδια αποτελούσαν εστιακά 
σηµεία της οικιακής ζωής, όχι µόνο γιατί προµήθευαν το νερό, η ανεύρεση του 
οποίου ήταν λόγος πανηγυρισµού και τέλεσης αγιασµού, αλλά και γιατί σε 
συνδυασµό µε τις κληµαταριές που φυτεύονταν κοντά τους, αποτελούσαν 
µικρές οάσεις. Ταυτόχρονα ήταν και ένα είδος "φυσικού ψυγείου", όπου 
συντηρούνταν φρούτα και άλλα φαγώσιµα κρεµασµένα σε καλάθια πάνω από 
την επιφάνεια του νερού. 
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Στα δωµάτια του σπιτιού, η καλαισθητική διάθεση καθιέρωσε τη ζωγραφική 
διακόσµηση των τοίχων και των ταβανιών µε αφηρηµένα θέµατα, απεικονίσεις 
τοπίων, ή ακόµα ιστορικών, µυθικών και φανταστικών σκηνών. Γενικότερα, 
στη διακόσµηση συνταιριάζονταν οι επιρροές του ευρωπαϊκού µπαρόκ µε την 
τεχνοτροπία των λαϊκών ζωγράφων.  

 
Ιδιοµορφία παρουσίαζε η αρχιτεκτονική των παλιών σπιτιών ("κατιά") στο 
Βελβεντό, που αρχικά ήταν ισόγεια, χτισµένα µε πλίνθους και λάσπη. Είχαν 
ένα και µοναδικό πολύ µεγάλο δωµάτιο (το "νουντά" ή "νουνατζίκ") µε 
χωµάτινο δάπεδο και την εστία σε κυρίαρχη θέση. Με το πέρασµα του 
χρόνου, εµφανίστηκαν νέοι πιο άνετοι και λειτουργικοί τύποι κατοικιών, που 
διέθεταν και δεύτερο όροφο 

.  
∆υστυχώς, τα σύγχρονα σπίτια δεν ακολουθούν τους παραδοσιακούς 
αρχιτεκτονικούς ρυθµούς και τα χωριά, αλλά κυρίως οι πόλεις, µοιάζουν όλο 
και λιγότερο µε τους οικισµούς του χθες. Στο όνοµα της προόδου και των 
απαιτήσεων της σηµερινής ζωής χάνεται η διαφοροποιηµένη τεχνογνωσία και 
η αισθητική που τόσο σπανίζουν στις ηµέρες µας. 
 
8. ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ  
 
8.1 Καταφύγια 
 
Για να αποκτήσετε µια ολοκληρωµένη αίσθηση του Νοµού Κοζάνης, πρέπει 
να έρθετε σε άµεση επαφή µε τη µακεδονική φύση, να περπατήσετε στα 
µονοπάτια των βουνών, να µιλήσετε µε τους βοσκούς, να ξεδιψάσετε στις 
παγωµένες πηγές, να ξαπλώσετε στο φρέσκο χορτάρι, να ακούσετε το βοριά 
στα φαράγγια, να πατήσετε το βρεγµένο χώµα, να µυρίσετε το χιονιά. Οι 
ορειβατικοί σύλλογοι που λειτουργούν στο νοµό µπορούν να προσφέρουν 
πολύτιµη βοήθεια σε όσους θέλουν να χαρούν όσα η φύση τόσο απλόχερα 
προσφέρει. 

  
 
Στο Νοµό Κοζάνης λειτουργούν: 
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 – Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κοζάνης, τηλ.: (0461) 25600  
 – Ο Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Κοζάνης, τηλ.: (0461) 25909 
 – Τµήµα της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης, τηλ.: (0461) 30330 
 – Ο Ορειβατικός Σύλλογος Σιάτιστας, τηλ.: (0465)  22805  
 – Ο Χιονοδροµικός Ορειβατικός Όµιλος Πτολεµαΐδας, τηλ.: (0463) 

27501 
 – Η Ορειβατική Λέσχη Εορδαίας, τηλ.: (0463) 53953   
 – Ο Ορειβατικός Σύλλογος Βελβεντού, τηλ.: (0464) 31088 
 – Το ορειβατικό τµήµα του Μορφωτικού Οµίλου Σερβίων "Τα Κάστρα", 

τηλ.: (0464) 22555  
 – Η Ορειβατική Ταξιαρχία Αιανής, τηλ.: (0461) 98887 / 98843, 

0972510671, e-mail: ean@aias.gr, Web Site: 
http://www.oreivatein.com/page/mountain_world/o_profiles/aiani/aiani.htm  

 – Ιππικός Σύλλογος Αιανής "∆έρδας", τηλ.: (0461) 98887 
 

Οι σύλλογοι αυτοί, εκτός από τις οργανωµένες πορείες και αναβάσεις που 
οργανώνουν, διαθέτουν και ορεινά καταφύγια για τη διαµονή και 
διανυκτέρευση των φυσιολατρών: 

 Στο Άσκιο, στη θέση Τσιλιµίγκας, σε υψόµετρο 1.000 µ., λειτουργεί 
καταφύγιο 60 ατόµων, µε τζάκι, ξυλόσοµπες, νερό. Πληροφορίες από 
το Χ.Ο.Ο. Πτολεµαΐδας. 

 Στο Βούρινο, στη θέση Τσάµια, σε υψόµετρο 1.360 µ., λειτουργεί 
καταφύγιο 100 ατόµων, µε τζάκι, κουζίνα, δεξαµενή νερού. 
Πληροφορίες από τον Ορειβατικό Σύλλογο Σιάτιστας. 

 Στα Πιέρια, στη θέση Μπάρα Αβδέλα, σε υψόµετρο 1.950 µ., λειτουργεί 
καταφύγιο 80 ατόµων, µε τζάκι, κουζίνα, νερό. Πληροφορίες από το 
Σύνδεσµο Ελλήνων Ορειβατών Κοζάνης. 

 Επίσης στα Πιέρια, στη θέση Λαγοµάνα, σε υψόµετρο 1.450 µ., 
λειτουργεί καταφύγιο 40 ατόµων, µε τζάκι, σόµπα, κουζίνα, νερό. 
Πληροφορίες από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Κοζάνης. 

          Στη θέση "Κόκκινη Πέτρα" (ορθοπλαγιά), λειτουργεί Αναρριχητικό 
Ορεινό Πεδίο µε έξι διαδροµές διαφόρων υψοµετρικών διαφορών και 
µηκών (από 20 έως 60 µ.).  Πληροφορίες από την Ορειβατική Λέσχη 
Εορδαίας και τον ∆ήµο Βερµίου, τηλ.: (0463) 31244 / 31204. 

Στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Πύργων και πολύ κοντά στο ορεινό καταφύγιο 
του Ορειβατικού Συλλόγου Πύργων λειτουργεί Οικολογικό Πάρκο 5.000 
στρεµµάτων. Η περιοχή αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
χλωρίδα και πανίδα, και οι υποδοµές που δηµιουργούνται είναι 
εναρµονισµένες µε το περιβάλλον. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι δίπλα 
από το Πάρκο περνάει το διεθνές ορειβατικό µονοπάτι Ε4 (το οποίο 
ξεκινάει από τη Σουηδία και καταλήγει στη νότια Ελλάδα) και ακολουθεί τη 
διαδροµή Νυµφαίο - Πύργοι - Τρία-Πέντε Πηγάδια Νάουσας 
 
8.2 Παραδοσιακοί οικισµοί 
 

Στην ορεινή περιοχή του Βοΐου, µέσα σε δάση µε βελανιδιές, βρίσκονται οι 
παραδοσιακοί οικισµοί των µαστοροκαλφάδων (Πεντάλοφος, Βυθός, 
Αυγερινός, ∆ίλοφο, Μόρφη, Αγία Σωτήρα, Βουχωρίνα κ.ά.) που θα σας 
µαγέψουν. 
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Κι ακόµα, επισκεφθείτε το Καταφύγι στη δασώδη περιοχή των Πιερίων 
(υψόµετρο 1.412 µ.) και τη Βλάστη στο όρος Άσκιο (υψόµετρο 1.180 µ.). Εκεί, 
εκτός από την ειδυλλιακή τοποθεσία, µπορείτε να χαρείτε και τα όµορφα 
πανηγύρια του ∆εκαπενταύγουστου. 

  
 
8.3 Επισκέψεις στο παρελθόν 
 
Χάρη στην ευαισθησία των ανθρώπων που φρόντισαν να συγκεντρώσουν 
όσα φύλαξε ο χρόνος και να τα εναποθέσουν σε ταξινοµηµένες συλλογές, 
έχουν σωθεί πολλά ιστορικά κειµήλια. Περιηγήσεις στις περιοχές που 
αναφέρονται εδώ µπορούν να συνοδεύονται από επισκέψεις στις ιστορικές 
εκθέσεις και τους αρχαιολογικούς χώρους τους, αφού προηγουµένως έχετε 
φροντίσει να ενηµερωθείτε για τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας τους. 

  
 – Αιανή: Αρχαιολογικό Μουσείο - Αρχαιολογικοί χώροι 
 –  Άνω Κώµη: Λαογραφική Συλλογή 
 – Απιδέα (Τσοτυλίου): Αρχαίος οικισµός στη θέση Μπουφάρι 
 – Άρδασσα: Λαογραφική Συλλογή 
 – Βελβεντό: Αρχαιολογική Συλλογή 
 – Βυθός: Λαογραφική Συλλογή 
 – ∆ίλοφο: Λαογραφική Συλλογή 
 – Εµπόριο: Λαογραφική Συλλογή 
 – Εράτυρα: Αρχαίος οικισµός στη θέση Μαγούλα - Λαογραφική 

Συλλογή  - Τειχισµένος οικισµός - Κάστρο στα Κτίσµατα 
 – Κοζάνη: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Νοµού Κοζάνης - Αρχαιολογικό 

Μουσείο - Συλλογή Βυζαντινών Αρχαιοτήτων - Ιστορικό & 
Λαογραφικό Μουσείο - Ιστορικό Τοπικό Αρχείο Κοζάνης - ∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη Κοζάνης 

 – Κριµήνι: Λαογραφική Συλλογή 
 – Μαυροδένδρι: Λαογραφική Συλλογή  
 – Πεντάλοφος: Λαογραφική Συλλογή 
 – Περδίκκας: Μουσείο απολιθωµένου ελέφαντα 
 – Πολύµυλος: Αρχαίος οικισµός στον κόµβο της νέας Εγνατίας οδού 
 – Πτολεµαΐδα: Παλαιοντολογική Συλλογή 
 – Πύργοι: Μακεδονικός τάφος - Λαογραφική Συλλογή  
 – Ροδιανή: Λαογραφική Συλλογή 
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 – Σέρβια: Λαογραφικό Μουσείο 
 – Σιάτιστα: Παλαιοντολογική Συλλογή - Βοτανικό Μουσείο 
 – Σκαλοχώρι: Λαογραφική Συλλογή 
 – Σπηλιά: Μακεδονικός τάφος 
 – Τσοτύλι: Αρχαιολογική Συλλογή 
 – Χρώµιο: Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα 

 
 
9. ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ  
 
9.1 ∆ιαδροµή 1: Ταξιδεύοντας νότια και διασχίζοντας την ιστορία 
 
Κοζάνη - Κρόκος - Άνω Κώµη - Καισαρειά - Αιανή - 
Αγία Παρασκευή – Λευκοπηγή 

 
Ο Κρόκος, 5 χλµ. νότια της Κοζάνης, είναι το χωριό όπου καλλιεργείται το 
φυτό κρόκος (saffron) από το 17ο αιώνα. Ο ελληνικός κρόκος (κίτρινος και 
κόκκινος) συγκαταλέγεται ανάµεσα στους καλύτερους στον κόσµο και 
χρησιµοποιείται στη φαρµακευτική, στην κοσµετολογία, στην αρωµατοποιΐα, 
στην ποτοποιΐα και στη µαγειρική. 
Στην τοποθεσία "Βρύσες", ανάµεσα στα παλιά πλατάνια και τις πηγές 
βρίσκεται ο ναός της Αγίας Παρασκευής (1848) και η έδρα του Συνεταιρισµού 
Κροκοπαραγωγών Κοζάνης. Μη χάσετε την ευκαιρία για µια ξενάγηση στο 
κτίριο του Συνεταιρισµού. Θα µάθετε ό,τι µπορεί να σας ενδιαφέρει σχετικά µε 
το προϊόν, ενώ θα µπορείτε φεύγοντας να πάρετε µαζί σας λίγα πολύτιµα 
γραµµάρια από το "χρυσάφι" της κοζανίτικης γης και συνταγές για τη χρήση 
του. 
Επόµενος σταθµός στη διαδροµή είναι η Άνω Κώµη, όπου οι αρχαιολογικές 
ανασκαφές γύρω από το χωριό συνεχίζουν να φέρνουν στο φως 
ενδιαφέροντα ευρήµατα.  Πρόκειται για πήλινα αγγεία - κτερίσµατα 
µυκηναϊκού νεκροταφείου, χρυσά κοσµήµατα σπάνιας τέχνης, αγαλµάτια 
µαρµάρινα, επιγραφές και αφιερώµατα στο ∆ιόνυσο, στην Ήρα και στο ∆ία 
Ύψιστο, τα οποία εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής. 
Συνεχίζοντας τη διαδροµή φτάνετε στην Καισαρειά, χτισµένη σε ένα λόφο 
πάνω από τον Αλιάκµονα, που είχε άλλοτε στην παραποτάµια περιοχή της 
πολλές φτελιές και πλατάνια. Μοναδικό φαινόµενο ήταν, σύµφωνα µε την 
παράδοση, τα "επτά πλατάνια", δέντρο µε ένα κεντρικό κορµό και επτά 
τεράστια αδελφωµένα πλατάνια, που στον ίσκιο τους κήρυξε το θείο λόγο ο 
Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός. Σήµερα έχουν σκεπαστεί από τα νερά της τεχνητής 
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λίµνης που δηµιουργείται από το φράγµα του ποταµού Αλιάκµονα στο 
Πολύφυτο 

 
Η Καισαρειά -πόλη του Καίσαρα- άκµασε κατά τη ρωµαϊκή και βυζαντινή 
περίοδο, µε σηµαντικό αρχαιολογικό χώρο στο Παλαιόκαστρο, στα τείχη του 
οποίου είχαν εντοιχισθεί βάθρα αγαλµάτων, αφιερώµατα στους ρωµαίους 
αυτοκράτορες του "Κοινού των Ελιµειωτών", το οποίο ήταν το πολιτικό, 
διοικητικό και θρησκευτικό όργανο της Ελιµιώτιδας στα ρωµαϊκά χρόνια. 
Επισκεφθείτε το ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου (1857) που 
αναπαλαιώθηκε το 1980 µε σεβασµό στην παραδοσιακή του µορφή. 
Λίγο πριν φτάσουµε στην Kαισαρειά, η διασταύρωση αριστερά οδηγεί στο 
Σπάρτο, ένα χωριό που απλώνεται στις πευκόφυτες όχθες της λίµνης 
Πολυφύτου και έχει να επιδείξει µεγάλη φυσική οµορφιά, που σίγουρα 
ανταµοίβει τον επισκέπτη. Αρκετοί απολαµβάνουν το τοπίο ψαρεύοντας στη  
λίµνη. 
Η επόµενη στάση γίνεται σε ένα χώρο εξαιρετικής αρχαιολογικής και ιστορικής 
σηµασίας, 20 χλµ. από την Κοζάνη, στην Αιανή. 
Σύµφωνα µε το µύθο, η Αιανή ιδρύθηκε από το βασιλέα Αιανό, γιο του ήρωα 
Ελύµου που ίδρυσε το βασίλειο της Ελίµειας ή Ελιµιώτιδας. 
Οι ανασκαφές στην περιοχή άρχισαν το 1983.  Τα σπουδαία αρχαιολογικά 
ευρήµατα που έχουν έρθει στο φως µέχρι σήµερα αποδεικνύουν το ένδοξο 
παρελθόν της. 
Η ζωή στην περιοχή άρχισε στη νεολιθική εποχή και έφτασε στο µεγαλείο της 
στα µέσα της πρώτης χιλιετίας π.Χ.  Απαντήσεις για την ακριβή θέση της 
πόλης, την οικιστική της οργάνωση, την έκταση και την ανάπτυξή της 
διαχρονικά έδωσαν τα πορίσµατα της ανασκαφικής έρευνας, η οποία 
βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο στην αρχαία πόλη όσο και στη βασιλική Νεκρόπολη. 

  
Από το 7ο µ.Χ. αιώνα η πόλη πέρασε στην παρακµή, ενώ ήδη είχε αρχίσει η 
ακµή των Σερβίων. ∆είγµατα τελευταίων αναλαµπών αποτελούν οι βυζαντινοί 
ναοί της Παναγίας και του Αγίου ∆ηµητρίου (τέλη 11ου - αρχές 12ου αιώνα). 
Σήµερα η Αιανή προσελκύει το παγκόσµιο ενδιαφέρον καθώς έχουν 
ανακαλυφθεί σπουδαία δηµόσια κτίρια και κατοικίες που ανήκουν σε 
οργανωµένη πόλη από το 500 π.Χ., οι πρωιµότερες επιγραφές της 
Μακεδονίας από το 500 π.Χ., όπως επίσης και µια εκπληκτική νεκρόπολη των 
αρχαϊκών και κλασικών χρόνων µε κτιστούς και λακκοειδείς τάφους, 
κτερίσµατα, επιγραφές και αγάλµατα.  Στη νεκρόπολη αυτή θάφτηκαν οι  
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βασιλείς σε µεγάλους κτιστούς τάφους και λατρεύονταν ως θεοί, όπως 
αποδεικνύουν τα ναόσχηµα κτίρια πάνω και γύρω τους.  ∆εν υπάρχει πλέον 
αµφιβολία ότι η Αιανή υπήρξε πρωτεύουσα του κράτους της Ελιµιώτιδας. 
Κάθε καλοκαίρι στις "Εορτές µηνός Γορπιαίου", από 15 Αυγούστου ως 15 
Σεπτεµβρίου, διοργανώνονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο εκδηλώσεις 
επιστηµονικού χαρακτήρα, όπως ηµερίδες µε αποτελέσµατα ανασκαφών και 
εκθέσεις, και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, όπως ιππικές πορείες στα ίχνη 
αρχαίων οδών και διαδρόµων. Οι πνευµατικές απολαύσεις συµπληρώνονται 
από γαστριµαργικές, µε απαράµιλλα ψητά και ντόπιο κρασί. 
Από την Αιανή, µε µια µικρή παράκαµψη, µπορείτε να επισκεφθείτε το 
µοναστήρι του Αγίου Νικάνορα στη Ζάβορδα. Θεωρείται το σηµαντικότερο 
µεταβυζαντινό µνηµείο της ∆υτικής Μακεδονίας, χτίστηκε το 1532 ή το 1534 
σε ένα προφυλαγµένο, απρόσιτο σηµείο πάνω από τον Αλιάκµονα και 
διαθέτει θαυµάσιες τοιχογραφίες. 
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα, στο 
Βούρινο, κοντά στο χωριό Χρώµιο, που απέχει 12 χλµ. από την Αιανή. Είναι 
αφιερωµένο στους µακεδόνες ήρωες που πολέµησαν γενναία για την 
ελευθερία τους και στεγάζει ιστορικά κειµήλια από την επανάσταση του 1878. 
Στην Αγία Παρασκευή ενδιαφέρον παρουσιάζουν ο βυζαντινός ναός της Αγίας 
Παρασκευής που βρέθηκε δίπλα στον ανεγειρόµενο ναό, ένας θολωτός 
τάφος, ο παλαιός ναός του Αγίου Αθανασίου και το σπάνιας οµορφιάς 
παλαιοχριστιανικό ψηφιδωτό. 

  
Για την επιστροφή στην Κοζάνη, θα διασχίσετε το χωριό Λευκοπηγή. 
∆ροσιστείτε στην κεντρική πλατεία µε το κρυστάλλινο νερό της πηγής που 
αναβλύζει κάτω από τον τεράστιο πλάτανο, ο οποίος χρονολογείται από το 
1836 και έχει περίµετρο κορµού 8,5 µ. Επισκεφθείτε επίσης το ναό του Αγίου 
Ιωάννη του Προδρόµου και το επιβλητικό κωδωνοστάσιο, που χτίστηκαν µε 
"κόκκινη" πελεκητή πέτρα από τους µαστοροκαλφάδες του χωριού το 1916. 
 
9.2 ∆ιαδροµή 2: 
 
 Καθρεφτίσµατα στα νερά της λίµνης    
Κοζάνη - Σέρβια - Βελβεντό – Καταφύγι 

 
Σε απόσταση 20 χλµ. νοτιοανατολικά της Κοζάνης, βρίσκεται η τεχνητή λίµνη 
του Πολυφύτου. Σε ύψος 55 µ. πάνω από την επιφάνειά της διασχίζεται από 
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τη µεγαλύτερη γέφυρα των Βαλκανίων, µήκους 1.372 µ., πλάτους 13,5 µ. και 
γνωστή ως Υψηλή Γέφυρα των Σερβίων 

 
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδροµή γύρω από τη λίµνη, 
ακολουθώντας το δρόµο προς το χωριό Ίµερα, περνώντας πάνω από το 
φράγµα της ∆.Ε.Η. στο Πολύφυτο και συνεχίζοντας τη διαδροµή από την 
απέναντι όχθη, ανάµεσα στους οπωρώνες, µέχρι το Βελβεντό. Μια στάση στο 
φράγµα προσφέρει ένα θέαµα συγκλονιστικό και για τους ροµαντικούς και για 
τους τεχνοκράτες. Όσο για τους ψαράδες, ας φροντίσουν να έχουν µαζί τους 
αγκίστρια µεγάλης αντοχής και φωτογραφική µηχανή... µε φιλµ! Υπάρχουν 
µερικά πολύ µεγάλα ψάρια στη λίµνη! 
Για τους λάτρεις των σπορ νερού, ο Ναυτικός Όµιλος Κοζάνης θα πρέπει να 
είναι το πρώτο σηµείο επαφής τους, στο τηλέφωνο 0464021776. Οι 
εγκαταστάσεις του Οµίλου βρίσκονται στη διασταύρωση της εθνικής οδού 
Κοζάνης - Λάρισας µε τον περιφερειακό δρόµο της λίµνης που οδηγεί στο 
χωριό Ίµερα. 
Το µικρό χωριό Νεράιδα αντικατέστησε το παλιό οµώνυµο χωριό που σήµερα 
βρίσκεται κάτω από τη στάθµη του νερού. Σκαρφαλωµένο ψηλά σε βραχώδη 
λόφο πάνω από τη γέφυρα, προσφέρει µια θαυµάσια θέα του χρόνου που 
σταµατάει για να καθρεφτιστεί στη λίµνη, όλες τις εποχές και όλες τις ώρες. 
Πρόσφατα δηµιουργήθηκε µε χρηµατοδότηση του προγράµµατος LEADER 
περιπατητικός πεζόδροµος όπου µπορεί κανείς περπατώντας να απολαύσει 
τη θέα. Στο χωριό λειτουργεί και mini golf η ίδρυση του οποίου επίσης 
χρηµατοδοτήθηκε από το  πρόγραµµα LEADER . 
Σε απόσταση 4 χλµ. από τη λίµνη (26 χλµ. από την Κοζάνη) βρίσκονται τα 
Σέρβια, χτισµένα αµφιθεατρικά στους πρόποδες των Πιερίων µε φόντο ένα 
υποβλητικό φυσικό σκηνικό. Στην παραλίµνια περιοχή ως το Βελβεντό έχουν 
βρεθεί δεκάδες αρχαιολογικές θέσεις, κυρίως προϊστορικές. 
Στα βυζαντινά χρόνια τα Σέρβια, λόγω της θέσης τους, είχαν το ρόλο ενός 

παρατηρητηρίου που φύλαγε τη στενή 
διάβαση από τη Μακεδονία προς τη 
Θεσσαλία. Η πρώτη ονοµα ία των Σερβίων, 
επί Μακεδόνων, ήταν πιθανόν "Φυλακαί". 
Ακολούθησε η ρωµαϊκή ο µα α Servia 
(φυλακτήρια, παρατηρητήρια) που προήλθε 
από το λατινικό ρήµα servo (φυλάσσω, 
παρατηρώ). 

 σ

 νο σί

 

Το κάστρο των Σερβίων βρίσκεται µεταξύ 
των Πιερίων και των Καµβουνίων, ανάµεσα 

σε δυο άγρια και εντυπωσιακά φαράγγια γεµάτα µε ανθρωπόµορφους και 
ζωόµορφους βράχους, που σε µερικά σηµεία έχουν απόσταση µόλις 5-6 
µέτρα. Από το κάστρο σώζονται τµήµα της ακρόπολης, διάσπαρτα τείχη, 
βυζαντινές εκκλησίες, κρήνες, τµήµατα συστηµάτων ύδρευσης και βάσεις 
κατοικιών. 
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Το κάστρο αλώθηκε από τους Τούρκους µε προδοσία, µετά από µακρόχρονη 
πολιορκία, το 1393, και τα Σέρβια έµειναν υπό 
την τουρκική κατοχή µέχρι τη 10η Οκτωβρίου 
1912, ηµέρα της ένδοξης µάχης στα στενά 
"Πόρτες", µεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού 
στρατού. Η νίκη των Ελλήνων στη µάχη αυτή είχε 
ως αποτέλεσµα την απελευθέρωση της περιοχής 
και σηµατοδότησε την απελευθέρωση και της 
υπόλοιπης Μακεδονίας. Τα Σέρβια όµως 
πλήρωσαν την ελευθερία τους µε τη σφαγή 117 
εθνοµαρτύρων από τους Τούρκους που 
εγκατέλειπαν πανικόβλητοι την πόλη. Το 1943 τα 
Σέρβια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τα 
ιταλικά στρατεύµατα κατοχής µε πυρπόληση και 
ανοικοδοµήθηκαν µεταπολεµικά. 

Το Βελβεντό, στους πρόποδες των Πιερίων, έχει µακρόχρονη ιστορία και 
βυζαντινή παράδοση. 
Τα ίχνη αρχαίων τειχισµένων οικισµών στο Παλαιόκαστρο, στο 
Παλαιογράτσανο και η προϊστορική τούµπα της Βασιλάρα Ράχης χάνονται 
µέσα στην πλούσια βλάστηση. Ευρήµατα από τους χώρους αυτούς υπάρχουν 
στη µικρή Αρχαιολογική Συλλογή κοντά στην κεντρική πλατεία. 
Στο Βελβεντό θα δείτε βυζαντινούς και µεταβυζαντινούς ναούς όπως το 
µοναστήρι της Αγίας Τριάδας, τους ναούς του Αγίου Μηνά και του Αγίου 
Νικολάου και σπίτια της παλιάς µακεδονικής αρχιτεκτονικής από πέτρα και 
ξύλο. Στο Βελβεντό λειτούργησε από το 1773 µέχρι το 1912 η περίφηµη 
Ελληνική Σχολή. 

 
Στις δασωµένες πλαγιές των Πιερίων, αξίζει να επισκεφθείτε τα γραφικά 
χωριά Παλαιογράτσανο, Αγία Κυριακή και Καταφύγι. Στους ξενώνες τους 
µπορούν να φιλοξενηθούν µέχρι 150 άτοµα. Στο Καταφύγι υπάρχει 
δυνατότητα για έφιππη περιήγηση στα "ληµέρια" του Ζορµπά, ο οποίος 
γεννήθηκε και µεγάλωσε στο όµορφο αυτό χωριό 
Στα εξωκλήσια του Αγίου Αθανασίου, στις 18 Ιανουαρίου και του Αγίου 
Ευθυµίου, στις 20 Ιανουαρίου, αναβιώνει το πατροπαράδοτο έθιµο της 
"λουκανικοφαγίας". Την πρώτη Κυριακή του Μαΐου, στην Αγία Κυριακή 
αναβιώνει το παραδοσιακό "κουρµπάνι".  
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Ο Συνεταιρισµός Γυναικών Βελβεντού παράγει µια εντυπωσιακή ποικιλία 
µαρµελάδων και γλυκών µε παραδοσιακές συνταγές και αγνά υλικά που αξίζει 
να δοκιµάσετε. Αναζητήστε επίσης τα τοπικά κρασιά και το παραδοσιακό ρακί. 

 
 
9.3 ∆ιαδροµή 3: 
 
Τα γεφύρια του Βοΐου 
 
Νεάπολη - Τσοτύλι - Αυγερινός - Βυθός - Πεντάλοφος - ∆ίλοφο -Αγία Σωτήρα 
- Μόρφη - Κορυφή - Χρυσαυγή - Κριµίνι – Ροδοχώρι 

 
Το δυτικό τµήµα του Νοµού Κοζάνης αποτελείται από την επαρχία του Βοΐου. 
Για όσους το γνώρισαν, το Βόιο είναι ένας τόπος µαγικός, κρυµµένος έντεχνα 
στους πρόποδες της Πίνδου, σµιλεµένος από πέτρα για να αντέχει στο 
πέρασµα του χρόνου και τους σκληρούς χειµώνες. Σπαρµένος µε µικρά χωριά 
κρυµµένα µέσα σε πυκνά πευκοδάση, γεµάτος καρυδιές, καστανιές, ποτάµια 
και πέτρα, δεν µπορεί παρά να µαγέψει τον επισκέπτη. 
Μετά από στάσεις στη Νεάπολη, από όπου µπορείτε να προµηθευτείτε 
υφαντά και κεντήµατα από το Συνεταιρισµό Γυναικών και στο Τσοτύλι, όπου 
αξίζει να επισκεφθείτε την αρχαία πόλη στην Απιδέα, το ιστορικό Γυµνάσιο και 
το επιβλητικό Επισκοπείο, τα χωριά του Βοΐου σας περιµένουν να τα 
ανακαλύψετε. Ψάξτε προσεκτικά! Ταιριάζουν τόσο µέσα στο τοπίο που 
µπορεί και να τα προσπεράσετε. Σε αυτήν  ακριβώς την ικανότητά τους να 
αφήσουν τα ίχνη τους παντού, τόσο διακριτικά και ταιριαστά µε το 
περιβάλλον, οφείλουν οι "µαστροκαλφάδες" τη διεθνή φήµη που απέκτησαν 
για την αρχιτεκτονική τους παράδοση.  Ικανοί µάστορες της πέτρας που 
στόλιζαν το τοπίο µε τα δηµιουργήµατά τους, εκκλησιές, µοναστήρια, σχολειά, 
σπίτια, πέτρινα τοξωτά γεφύρια του Πραµόριτσα και των παραποτάµων του. 

 
Ο καλύτερος τρόπος για να "νιώσει" κανείς το Βόιο είναι να ξυπνήσει το 
πνεύµα της περιπέτειας µέσα του και µε βοηθό το χάρτη να "περιηγηθεί". Οι 
επαρχιακοί δρόµοι που συνδέουν τα χωριά µεταξύ τους ξετυλίγονται µέσα σε 
δάση, περνούν στην κυριολεξία µέσα από ποτάµια και ρέµατα και 
επιφυλάσσουν ευχάριστες εκπλήξεις σε κάθε στροφή.  Όσο πιο 
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αποµακρυσµένο είναι ένα χωριό, τόσο πιο ανέγγιχτο µένει από τη µανία του 
σύγχρονου ανθρώπου να επιβληθεί στο περιβάλλον του. 
Η διαδροµή από το Τσοτύλι προς τον Αυγερινό και τα Καστανοχώρια διασχίζει 
το όρος Όντρια µε απέραντα δάση που είναι γεµάτα δροσερές πηγές και 
παλιούς θρύλους για µαρµαρωµένες κοπέλες.  Ο Αυγερινός, που βρίσκεται σε 
υψόµετρο 1.050 µ., εκτός από το ιδανικό κλίµα και τις φυσικές οµορφιές έχει 
την τέχνη των παλιών µαστόρων του χωριού αποτυπωµένη στα διώροφα 
πέτρινα σπίτια και στην κεντρική πλατεία 
Από τον Αυγερινό, ακολουθώντας ένα δασικό δρόµο καλής βατότητας, 
φθάνετε στο ιστορικό µοναστήρι της Αγίας Τριάδας, του οποίου η 
ανοικοδόµηση άρχισε το 1779 και ολοκληρώθηκε το 1797.  Πρωτοµάστορας 
ήταν ο πενταλοφίτης Γεώργιος Κούστας, τα λιθοανάγλυφα είναι του Μίλιου 
Ζουπανιώτη και το καθολικό ιστόρισε ο χιοναδίτης ζωγράφος Μιχαήλ στα 
1802. 
Από το µοναστήρι, ο χωµατόδροµος που φιδοσέρνεται ανάµεσα σε τεράστιες 
οξυές σας οδηγεί στο Βυθό και στον Πεντάλοφο, το παλιό Ζουπάνι, το 
µεγαλύτερο από τα χωριά του Βοΐου. 
 
Αρίφνητους θησαυρούς της ιστορίας και σπάνιους θρύλους κρύβει στους 
κόρφους του για τα Παλαιοχώρια και τα Παλαιοµονάστηρα, που χάθηκαν από 
τη µανία των Τουρκαλβανών.  Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, κυνηγηµένοι 
από τους Τούρκους, βρήκαν καταφύγιο στο Ζουπάνι και ρίζωσαν.  Έκτισαν 
σπίτια διώροφα, έστρωσαν καλντερίµια, στόλισαν το χωριό µε εκκλησιές 
περίτεχνες. Και δεν σταµάτησαν εκεί. Έζευξαν τον Πραµόριτσα και τους 
παραποτάµους του µε γεφύρια µονότοξα και πολύτοξα.  Ξενιτεύτηκαν µαζί µε 
άλλους Βοϊώτες και έφθασαν  µέχρι την Περσία και τη Νότια Αφρική, 
αφήνοντας παντού ίχνη της απαράµιλλης τέχνης τους. 
 

Ιδιαίτερο ιστορικό και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η τρίκλιτη βασιλική του Αγίου 
Αχιλλείου στον Πεντάλοφο.  Κτίστηκε στα µέσα του 
18ου αιώνα και αγιογραφήθηκε στα 1774 από το 
χιοναδίτη ζωγράφο Μιχαήλ. 
Προσεκτικά κρυµµένο ανάµεσα σε λόφους πυκνά 
δασωµένους και σε υψόµετρο 950 µ. βρίσκεται το 
∆ίλοφο. Με περίτεχνα σπίτια, φιδωτά καλντερίµια 

και φιλόξενους κατοίκους, διατηρεί µέχρι σήµερα το παραδοσιακό του χρώµα. 
Φηµισµένο µαστοροχώρι από τα παλιά χρόνια, ανέδειξε εξαιρετικούς τεχνίτες, 
πολλοί από τους οποίους έγιναν ξακουστοί αρχιτέκτονες. 
Επιστρέφοντας προς το Τσοτύλι µπορείτε να επισκεφθείτε τους 
παραδοσιακούς οικισµούς της Μόρφης και της Αγίας Σωτήρας. Από τη 
Μόρφη µπορεί κανείς να επισκεφθεί το δίτοξο γεφύρι της Τσιούκας (1720 - 
1730) και το τρίτοξο γεφύρι της Τριάδας (περίπου 1810). 
 
Η πανοραµική θέα του Βοΐου από το χωριό Κορυφή, στα 930 µ., και η 
διαδροµή προς τη Χρυσαυγή επιφυλάσσουν ευχάριστες εκπλήξεις. Πρώτα οι 
κατάφυτοι λόφοι και τα βουνά µε τα µαστοροχώρια γαντζωµένα στις απότοµες 
πλαγιές, ενώ στο βάθος ξεπροβάλλει η Πίνδος, µε τις ατέλειωτες 
βουνοκορφές. Στη θέση "Γιοφύρια" βρίσκεται ένα µονότοξο γεφύρι, κτισµένο 
το 1795. Φύλακάς του στέκεται το πέτρινο εικονοστάσι του Αγίου Νικολάου µε 
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το λιθοανάγλυφο λιοντάρι, έργο του µεγάλου κάλφα Γεωργίου Λάζου ή 
Βράγγα, όπως ήταν γνωστός. 
Η τελευταία παράκαµψη στο δρόµο της επιστροφής προς το Τσοτύλι γίνεται 
για µια επίσκεψη στα χωριά Κριµίνι και Ροδοχώρι. Χωρίς αµφιβολία χωριά του 
Βοΐου, αλλά µε κάποιο διαφορετικό "τόνο". Πυκνή βλάστηση, αρχοντόσπιτα µε 
λουλουδιασµένες αυλές, καλντερίµια, πετρογέφυρα. Και το θαυµάσιο γεφύρι 
του Τσούκαρη που ζεύει τον Πραµόριτσα κοντά στο Ροδοχώρι. 
 
9.4 ∆ιαδροµή 4: 
 
Απόδραση στα βουνά του βορρά 
 
Κοζάνη - Πτολεµαΐδα - Πύργοι - Εµπόριο - Βλάστη 
 

 
 
Στη σηµερινή σύγχρονη βιοµηχανική πόλη, χτισµένη στο κέντρο της πεδιάδας 
της Εορδαίας, κανείς δεν αναγνωρίζει τα παλιά "Καϊλάρια" της Τουρκοκρατίας. 
Λόγω των πλούσιων κοιτασµάτων λιγνίτη, η Πτολεµαΐδα ανέπτυξε την 
οικονοµία της και µεταβλήθηκε σε αστικό κέντρο, το δεύτερο σε µέγεθος µετά 
την πόλη της Κοζάνης. Στην περιοχή της λειτουργούν εργοστάσια παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύµατος της  ∆.Ε.Η. 

 
Η Πτολεµαΐδα διαθέτει ξενοδοχεία, εστιατόρια και µια εντυπωσιακή αγορά 
κοντά στο παλιό Άσος στο κέντρο της πόλης. 
Η Πτολεµαΐδα είναι από τις λίγες περιοχές της Ελλάδας µε τεράστιο 
πολιτισµικό µωσαϊκό, εξαιτίας της συγκέντρωσης ανθρώπων από 
διαφορετικές περιοχές. Στην πόλη, εκτός από τους γηγενείς, κατοικούν πολλοί 
πρόσφυγες από περιοχές της Θράκης, του Πόντου και της Μικράς Ασίας, οι 
οποίοι διατήρησαν τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιµά τους, τα τραγούδια 
τους και τους χορούς τους. Υπάρχουν πολλοί σύλλογοι, που έχουν αναπτύξει 
πολύπλευρη και πολύµορφη δράση, πολιτιστική, κοινωνική και ανθρωπιστική. 
Τον Ιούνιο γίνονται οι τριήµερες εκδηλώσεις του "Κλήδονα" µε µουσική, χορό, 
φαγητό και κρασί. Τον Αύγουστο οργανώνεται το τοπικό φεστιβάλ µε µουσικές 
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εκδηλώσεις και χορευτικές παραστάσεις από γνωστά ελληνικά και ξένα 
συγκροτήµατα. Το Σεπτέµβριο η Πτολεµαΐδα φιλοξενεί µια εµπορική έκθεση 
που διαρκεί µια εβδοµάδα και συµµετέχουν εκθέτες από τη Μακεδονία, τη 
Θεσσαλία και την Ήπειρο. 
Το καλοκαίρι διοργανώνονται πολλές εκδηλώσεις και στα διάφορα χωριά της 
περιοχής, όπως χορευτικές παραστάσεις, εκθέσεις φωτογραφίας και βιβλίων, 
συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις. Από το 1989 λειτουργεί η ∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη στην οποία περιλαµβάνεται σηµαντική συλλογή σπάνιων βιβλίων 
του 19ου αιώνα, ενώ διοργανώνονται πολλές εκδηλώσεις προώθησης του 
βιβλίου. Για να ενηµερωθείτε, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τους κατά 
τόπους δήµους και τους πολιτιστικούς και λαογραφικούς συλλόγους 
Το Ανθρωπολογικό-Λαογραφικό  Μουσείο έχει ενδιαφέροντα παλαιοντολογικά 
και λαογραφικά εκθέµατα µεγάλης ιστορικής και επιστηµονικής σηµασίας. 

 
Γι ηλικίες των απολιθωµάτων χρονολογούνται από 1 ως 3 εκατοµµύρια 
χρόνια και των πετρωµάτων από 70 ως 80 εκατοµµύρια χρόνια. Από τα 
σηµαντικότερα εκθέµατα του µουσείου είναι τµήµατα από σκελετό 
προϊστορικού ελέφαντα, που ανακαλύφτηκε τον Οκτώβριο του 1997 στο 
δρόµο Περδίκκα-Πενταβρύσσου και χρονολογείται σε 3 εκατοµµύρια χρόνια 
περίπου. 
Στο «Μουσείο» περιλαµβάνονται επίσης πολύ ενδιαφέροντα λαογραφικά 
εκθέµατα, παραδοσιακές στολές, οικιακά σκεύη, γεωργικά εργαλεία, όπλα, 
κειµήλια, νοµίσµατα, έγγραφα και βιβλία των αρχών του αιώνα, µοναδική 
πηγή πληροφόρησης για το πολιτισµικό µωσαϊκό της πόλης. Σε πρόσφατο 
τµήµα του «Μουσείου» στεγάστηκε πινακοθήκη µε πλούσια συλλογή 250 
έργων σύγχρονων ελλήνων ζωγράφων, από τη γενιά του 1930 µέχρι σήµερα, 
έργα που συνθέτουν τα συναισθήµατα µε τα χρώµατα, τις εκπλήξεις µε τα 
ταξίδια στη µαγεία της ζωγραφικής, το όνειρο µε την πραγµατικότητα Η ∆.Ε.Η. 
προσφέρει τη δυνατότητα ενηµερωτικών ξεναγήσεων στο εκθεσιακό της 
κέντρο, στο Λιγνιτικό Κέντρο Πτολεµαΐδας - Αµύνταιου (ΛΚΠ-Α). Για 
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το τµήµα δηµοσίων σχέσεων 
της ∆ΕΗ στα τηλέφωνα: (0453) 52469, 52209. 
∆είτε το πέτρινο υδραγωγείο στην έξοδο της Πτολεµαΐδας. Χτίστηκε περίπου 
το 1930 για να εξασφαλίσει νερό στους νέους κατοίκους της πόλης και είναι το 
µοναδικό εποικιστικό υδραγωγείο στην Ελλάδα που διατηρείται µέχρι σήµερα, 
ένα πραγµατικό έργο τέχνης που παρόµοιο δεν έγινε σε άλλη ελληνική πόλη. 
Επισκεφθείτε το µακεδονικό κτιστό καµαρωτό τάφο έξω από το χωριό Σπηλιά, 
25 χλµ. ανατολικά της Πτολεµαΐδας.  Χρονολογείται το 2ο αιώνα π.Χ., 
αποτελεί σηµαντικό µνηµείο ταφικής αρχιτεκτονικής και συγκαταλέγεται στους 
πιο ενδιαφέροντες του είδους. 
Επισκεφθείτε το ναό του Αγίου Νικολάου στον Kόµανο που χτίστηκε το 1858 
και διατηρεί σε άριστη µορφή το εσωτερικό του, που είναι κατάγραφο, ακόµη 
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και στα κιονόκρανα, µε ωραιότατες τοιχογραφίες του τελευταίου τετάρτου του 
19ου αιώνα. 
Οι Πύργοι είναι η παλαιά Κατράνιτσα. Σήµερα πρόκειται για τρεις χωριστούς 
οικισµούς σε µήκος 2 χλµ. Ο Ασπροπόταµος διασχίζει την κοιλάδα τους 
δηµιουργώντας πολύ όµορφες φυσικές εικόνες. 
Η περιοχή είναι κατοικηµένη από τα προϊστορικά χρόνια, ενώ στα ιστορικά 
χρόνια ανήκει στο διαµέρισµα της Εορδαίας ως ένας ακµαίος οικισµός-πόλη. 
Υπάρχουν ίχνη ισχυρής ακρόπολης και φρουρίου που ονοµαζόταν και 
"Κάστρο της Αννίτσας". Από την παραφθορά της ονοµασίας προέκυψε το 
όνοµα Κατράνιτσα. 

 
Στα βυζαντινά χρόνια η περιοχή υπέφερε από βουλγαρικές επιδροµές. Στην 
τουρκοκρατία η Κατράνιτσα ήταν µια εύπορη και πολυπληθής κωµόπολη που 
οι Τούρκοι την αποκαλούσαν "Κιουτσούκ Σταµπούλ" (Μικρή 
Κωνσταντινούπολη) για τα πλούτη της. Είχε ονοµαστά εκπαιδευτήρια, 
σπουδαίους ναούς και ανεπτυγµένο εµπόριο. Καταστράφηκε τελικά από 
επιδροµές των Τούρκων Κονιάρων. 
Στα νεώτερα χρόνια, στις 24 Απριλίου 1944 σκοτώθηκαν ή κάηκαν ζωντανοί 
στα σπίτια τους, από τα χιτλερικά στρατεύµατα, 318 κάτοικοι. 
Στους Πύργους σώζονται οι βασιλικού ρυθµού ναοί του Αγίου ∆ηµητρίου 
(1726 µ.Χ.) και της Αγίας Παρασκευής (~1700 µ.Χ.). Στον Άγιο ∆ηµήτριο, ο 
οποίος κατά την παράδοση επί τουρκοκρατίας λειτούργησε ως το "κρυφό 
σχολειό" της Κατράνιτσας, σώζονται πάνω από 200 αγιογραφίες, ξυλόγλυπτο 
τέµπλο, αξιόλογος άµβωνας µε τοιχογραφίες και σκαλιστός δεσποτικός 
θρόνος.  Στην Αγία Παρασκευή σώζονται κάποια τµήµατα των τοιχογραφιών 
και το ξυλόγλυπτο τέµπλο. Επισκεφθείτε το µακεδονικό κτιστό καµαρωτό 
τάφο του τέλους του 4ου αιώνα π.Χ., στα δεξιά του δρόµου προς Έδεσσα. Οι 
µεγάλοι αυτοί καµαρωτοί τάφοι, "µακεδονικοί" όπως ονοµάζονται, ανήκουν σε 
επιφανείς οικογένειες στρατηγών και εταίρων και κτίζονταν εκτός πόλεων και 
πλάι σε δρόµους. 
Στους Πύργους βρίσκονται επίσης δύο µονότοξα πέτρινα γεφύρια, του 
Κάστρου και του Σάρδηµου. Στους πρόποδες του Ασκίου, από την πλευρά 
της Εορδαίας, περνάτε από το Εµπόριο. ∆ιαθέστε χρόνο για µια βόλτα στο 
Καστανόδασος. Αιωνόβια δένδρα µε τεράστιους κορµούς, κοίλους στο 
εσωτερικό τους, γίνονται κρυψώνες για τις χελώνες που µάλλον δείχνουν να 
"ευδοκιµούν" στην περιοχή. 
 
Στο Εµπόριο διοργανώνεται κάθε χρόνο, το µήνα Ιούνιο, η Γιορτή του 
Κερασιού. 
Πληροφορίες για την ακριβή ηµεροµηνία της διοργάνωσης από τον ∆ήµο 
Μουρικίου, τηλ.: (0463) 61232. 
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Η διαδροµή από το Εµπόριο µέχρι τη Βλάστη, µέσα από πυκνά δάση 
φυλλοβόλων στην ανάβαση και αειθαλών στην κατάβαση, προσφέρει την 
ευκαιρία στους πιο τολµηρούς να ψάξουν για τα πατήµατα από τις αρκούδες 
που ζουν ακόµα στην περιοχή. Σχεδόν στην κορυφογραµµή του όρους 
Ασκίου υπάρχει το "καταφύγιο των “Βλαστιωτών", ένας πρόσφατα 
ανακαινισµένος σύγχρονος ξενώνας που λειτουργεί όλο το χρόνο και 
προσφέρει συναρπαστική θέα. 
Η Βλάστη είναι ένα γραφικό χωριό µέσα σε αλπικό τοπίο, που οι κάτοικοί του 
ασχολούνται ακόµα µε την κτηνοτροφία. Όπως συµβαίνει συνήθως µε αυτά τα 
χωριά, το χειµώνα οι περισσότεροι κάτοικοι τον περνούν στις πόλεις. Όταν 
όµως έρχεται το καλοκαίρι, το χωριό γεµίζει ζωή και αναβιώνουν οι 
παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιµα. 
Αναζητήστε τα τοπικά τυροκοµεία και µην παραλείψετε να δοκιµάσετε και το 
ντόπιο µανούρι. 

 
 

9.5 ∆ιαδροµή 5  
 
Αρχοντικά και ιστορία 
Κοζάνη - όρος Βούρινος - Σιάτιστα - Εράτυρα – Σισάνι 

 
Η Σιάτιστα, 28 χλµ. από την Κοζάνη, σε υψόµετρο 900 µ., έχει διατηρήσει 
στοιχεία από τη γοητεία της εποχής της ακµής της, το 18ο και 19ο αιώνα. 
Στο δεύτερο µισό του 15ου αιώνα, όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν τη ∆υτική 
Μακεδονία και έκαναν την εµφάνισή τους στις παραδοσιακές κοινότητες, 
πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και ανέβηκαν στο όρος Σινιάτσικο 
ή Άσκιο. 
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Αρχικά, οικογένειες από χωριά που βρίσκονταν στα νότια και στα ανατολικά 
της σηµερινής της θέσης, έχτισαν τη Γεράνεια. Αργότερα, χωρικοί από χωριά 
που βρίσκονταν στα βόρεια και στα δυτικά, έχτισαν τη Χώρα.  Ακόµα και 
σήµερα η Σιάτιστα χωρίζεται στη Χώρα και στη Γεράνεια. 
Κατά το 16ο και 17ο αιώνα η πόλη είχε αναπτύξει την αµπελουργία, την 
επεξεργασία δέρµατος, τη γουνοποιΐα και την υφαντουργία. Έµποροι µε τα 
προϊόντα του τόπου έφταναν µέχρι τη Βενετία και τις αγορές της κεντρικής 
Ευρώπης. 
Το 18ο αιώνα, οι γούνες, τα κρασιά και το περίφηµο ρακί της Σιάτιστας είχαν 
µεγάλη ζήτηση στη Βιέννη, τη Μόσχα και τη Βουδαπέστη. Υπήρχαν την εποχή 
εκείνη γύρω στις 200 εύπορες οικογένειες εµπόρων στη Σιάτιστα, 
αποτελώντας µια εύρωστη κοινότητα που επηρεαζόταν από τον ευρωπαϊκό 
τρόπο ζωής. 
Σήµερα ο πληθυσµός της φτάνει τους 6000 κατοίκους, οι περισσότεροι από 
τους οποίους ασχολούνται µε τη µεταποίηση και την εµπορία της γούνας. 
Εκτός από τα νοστιµότατα ψητά από ντόπιο "ζυγούρι", στη Σιάτιστα µπορείτε 
να δοκιµάσετε και τα "σαλιάρια", γλυκά πασπαλισµένα µε ζάχαρη και 
γεµισµένα µε καρύδια και µπαχαρικά. 
Οι επισκέψεις στα παλιά αρχοντικά, µε αρχιτεκτονικά στοιχεία και κειµήλια 
από το 18ο και 19ο αιώνα, µε τις υπέροχες τοιχογραφίες, τα θαυµάσια 
ξυλόγλυπτα και τα εντυπωσιακά τζάκια,  
θα σας ταξιδέ Άλλη µια αναφορά στο παρελθόν είναι οι πολυάριθµοι 
µεταβυζαντινοί ναοί της πόλης, µε υπέροχες αγιογραφίες και εντυπωσιακά 
κωδωνοστάσια ψουν σε εποχές αίγλης 
Η επίσκεψη στο όρος Βούρινο προσφέρει µια σπάνια µορφωτική εµπειρία και 
µια εξαιρετική ευκαιρία µελέτης του περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε την 
επίσκεψη σε ενδιαφέροντες 
αρχαιολογικούς χώρους. Υπάρχει επίσης 
η δυνατότητα διανυκτέρευσης στο 
καταφύγιο του ορειβατικού συλλόγου 
Σιάτιστας που βρίσκεται δίπλα στο 
εξωκλήσι του Αγίου Παντελεήµονα 
Μετά τη Σιάτιστα συναντάµε την Εράτυρα, 
γνωστή για τους πολλούς 
µεταβυζαντινούς ναούς  
της και τα αρχοντικά της που είναι 
χτισµένα σύµφωνα µε τη λαϊκή 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής. 
Ήταν κεφαλοχώρι από το 16ο αιώνα και 
διατηρεί ζωντανή την πλούσια πολιτιστική 
της παράδοση. Πόλο έλξης των επισκεπτών αποτελούν τα κοσµικά κτίρια και 
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οι 23 ναοί που σώζονται από το 18ο αιώνα, ιδιαίτερα ο ναός του Αγίου 
Γεωργίου (1844), µε το µοναδικό κοίλο ξυλόγλυπτο τέµπλο στο ιερό του και 
τις παλιές αγιογραφίες. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπατητικές διαδροµές προς τον Άγιο Μάρκο 
(κορυφή Σινιάτσικου στα 2.111 µ.) και στο σπήλαιο του Αϊ-Λια, µε τους 
υπέροχους σταλακτίτες και σταλαγµίτες. 
Οι αρχαίοι τειχισµένοι οικισµοί στους λόφους γύρω από την Εράτυρα, τον 
Πελεκάνο, το ∆ρυόβουνο και τον Αλιάκµονα, όπως η Μαγούλα, το Ριζό και τα 
µεγαλειώδη κτίσµατα στα όρια της Ελιµιώτιδας µε την Ορεστίδα, αποτελούν 
µυστική πρόκληση εξερεύνησης για τον σύγχρονο "µουδιασµένο" άνθρωπο, 
που όταν αποφασίσει να δοκιµάσει τη φυσική του αντοχή θα ανακαλύψει 
αναρριχώµενος κατοικίες προγόνων και θεών! 
Συνεχίζοντας από την Εράτυρα φτάνετε στο Σισάνι, γνωστό για τα εξαιρετικής 
ποιότητας φασόλια που παράγονται εκεί. Για τους φίλους όµως της 
βυζαντινής ιστορίας, το Σισάνι επιφυλάσσει εκπλήξεις που πάνε πίσω στον 
11ο αιώνα, στην εποχή που ήταν η έδρα της επισκοπής Σισανίου, µε 
δικαιοδοσία στη σηµερινή επαρχία Βοΐου. Τα ανασκαφικά ευρήµατα 
πιστοποιούν την ύπαρξη σηµαντικού θρησκευτικού κέντρου, µε τον πολυτελή 
σταυρόσχηµο ναό µε τρούλο, µεγέθους 36,5 x 23 µέτρα, που εντάσσεται στη 
σειρά των µεγάλων επισκοπικών ναών που κτίστηκαν στο χώρο της 
Μακεδονίας τον 11ο αιώνα. 

 
∆ίπλα ακριβώς στα ερείπια του βυζαντινού ναού, βρίσκεται η µονή Κοιµήσεως 
της Θεοτόκου που κτίστηκε το 1662, οπότε και αγιογραφήθηκε ο ναός µε 
πρωτότυπες τοιχογραφίες, από άγνωστο αγιογράφο.  Ενδιαφέρον επίσης 
παρουσιάζουν οι τέσσερις µαρµάρινες κολόνες που στηρίζουν την Αγία 
Τράπεζα του ναού και είναι όλες διαφορετικές µεταξύ τους. 
Στο Σισάνι λειτουργούν ακόµα "νεροτριβές" για την επεξεργασία µάλλινων 
υφαντών, χρησιµοποιώντας τη δύναµη της πτώσης του νερού που 
προέρχεται από το Μύριχο, έναν από τους παραποτάµους του Αλιάκµονα. 
 
10.εν Περιλήψει 

 
 

Στις προηγούµενες σελίδες εντοπίσαµε τα χαρακτηριστικότερα σηµεία του 
Νοµού Κοζάνης. Θα σας προσφέρουν πολυσύνθετες συγκινήσεις µε την 
ιστορία που τα συνοδεύει, τη φύση που τα περιβάλλει, τις ανθρώπινες 

συνήθειες που είναι οι συνδετικοί κρίκοι µε την παράδοση. 
 

Όµως ακόµα δεν τα είδατε όλα... 
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Μπορεί µια µικρή ρεµατιά σπαρµένη µε αγριολούλουδα, τα χαλάσµατα µιας 
παλιάς αγροικίας, ένα εικονοστάσι στο δρόµο, να µη θεωρούνται "αξιοθέατα" 
αλλά να µιλήσουν µε δύναµη στις δικές σας αισθήσεις. Μπορεί σε ένα µικρό 
οικισµό που αποτελεί ίσα-ίσα ένα σηµαδάκι στο χάρτη, οι δικοί σας µυστικοί 

κώδικες να µεταφράσουν όλο το µεγαλείο του τόπου. 
 

Εξερευνήστε, λοιπόν. ∆ιεισδύστε στον πυρήνα της κάθε νέας εµπειρίας για να 
σας αποκαλυφθεί ένα καινούργιο κοµµάτι του εαυτού σας. Κάντε τις δικές σας 
ανακαλύψεις, αξιοποιήστε τα πόδια σας, τα µάτια σας και το µυαλό σας! Μια 

µαγική Ελλάδα σας περιµένει. 
 
 

Στον παρακάτω πίνακα δείτε τις χιλιοµετρικές αποστάσεις από την Κοζάνη και 
την "κεντρική ιδέα" για τα πιο χαρακτηριστικά σηµεία του νοµού. 
Ο αστερίσκος (*) σας παραπέµπει στο αντίστοιχο τοπωνύµιο. 

 
Αγία Κυριακή (75 χλµ.) 
Αγία Παρασκευή (13,5 χλµ.): Χωριό που πήρε το όνοµά του από τον 
οµώνυµο ναό στο λόφο Χίλια ∆έντρα. Από την παλαιοχριστιανική εποχή 
σώζονται τα απαράµιλλης τέχνης ψηφιδωτά  στο δάπεδο µιας τρίκογχης 
βασιλικής. ∆είτε παραδίπλα το "Σκηταριό", ένα υπόγειο οικοδόµηµα των 
ρωµαϊκών χρόνων, που θα πρέπει να υπήρξε τάφος επιφανούς προσώπου. 
Σύµφωνα µε την παράδοση εκεί µόνασε στα βυζαντινά χρόνια η τοπική Αγία 
Παρασκευή, που ίδρυσε και µοναστήρι. Από ένα νεώτερο µοναστήρι στο 
όνοµα της Αγίας Παρασκευής σώζεται µόνο ο ναός µε αξιόλογες 
τοιχογραφίες. 
Αγία Παρασκευή (71 χλµ.) 
Αγία Σωτήρα (78,5 χλµ.) 
Αγία Τριάδα: Μοναστήρι στους πρόποδες της ψηλότερης κορυφής του Βοΐου, 
χτισµένο το 1740, λαµπρό δείγµα της αρχιτεκτονικής τέχνης των τοπικών 
µαστόρων. Ο ναός της µονής, που είναι βυζαντινού ρυθµού µε τρεις 
τρούλους, πλούσιες αγιογραφίες και περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέµπλο, διέθετε 
επί τουρκοκρατίας 50 κελιά, κρυφό σχολειό και πολλούς αποθηκευτικούς και 
βοηθητικούς χώρους. Υπήρξε καταφύγιο αγωνιστών σε όλους τους εθνικούς 
αγώνες, από την εποχή της τουρκοκρατίας µέχρι µετά το 2ο Παγκόσµιο 
Πόλεµο. 
Αγίασµα (69,5 χλµ.) 
Άγιοι Ανάργυροι (79 χλµ.) 
Άγιοι Θεόδωροι (26 χλµ.): Γυναικείο µοναστήρι στα Σέρβια*, του 11ου αιώνα, 
µε ιδιόµορφη αρχιτεκτονική και θαυµάσιες τοιχογραφίες. Λέγεται και "του 
Σιδέρη" 
Άγιοι Θεόδωροι (71 χλµ.) 
Άγιος Αθανάσιος: Μοναστήρι κοντά στη ∆αµασκηνιά*, που θεωρείται από τα 
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σηµαντικότερα µεταβυζαντινά (1629) µνηµεία της ∆υτικής Μακεδονίας. 
Άγιος Αντώνιος (Σιάπκας): Μοναστήρι σε απόσταση 17 χλµ. από τα Σέρβια*, 
σε υψόµετρο 1.689 µ. πάνω στα Πιέρια, που χτίστηκε τον 11ο αιώνα και 
εγκαταλείφθηκε το 1750. Είναι φρουριακής αρχιτεκτονικής και ήταν ίδρυµα 
Σταυροπηγιακό, δηλαδή ιδιοκτησία του Οικουµενικού Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως. Σε µικρή απόσταση σώζεται το πέτρινο αλώνι και άλλα 
κτίσµατα (οντάς Καρανίκου) από το µετόχι του µοναστηριού, όπως επίσης και 
πέτρινο τοξωτό γεφύρι γνωστό ως "Παλιογκέφυρο". 
Άγιος Αχίλλειος: Αριστούργηµα αγιογραφικής τέχνης στον Πεντάλοφο* Βοΐου. 
Χτίστηκε το 1740 και "ιστορήθηκε" το 1779 µε πλουσιότατες βυζαντινές 
τοιχογραφίες που διδάσκουν και "φρονηµατίζουν". Μεγάλου ενδιαφέροντος 
είναι και το ξυλόγλυπτο τέµπλο. 
Άγιος Γεώργιος, ο Κρεµαστός: Θαυµάσια απόκρηµνη σπηλαιοεκκλησιά στο 
βυζαντινό λόφο των Σερβίων, µε σπάνιες τοιχογραφίες. 
Άγιος ∆ηµήτριος (28,5 χλµ.): Σηµαντικοί αρχαίοι οικισµοί, τόσο προς την 
Κίτρινη Λίµνη, όσο και προς το Βέρµιο, κατά µήκος του οποίου έχει 
διαπιστωθεί πυκνή κατοίκηση κατά την αρχαιότητα. 
Άγιος Αχίλλειος: Αριστούργηµα αγιογραφικής τέχνης στον Πεντάλοφο* Βοΐου. 
Χτίστηκε το 1740 και "ιστορήθηκε" το 1779 µε πλουσιότατες βυζαντινές 
τοιχογραφίες που διδάσκουν και "φρονηµατίζουν". Μεγάλου ενδιαφέροντος 
είναι και το ξυλόγλυπτο τέµπλο. 
Άγιος Γεώργιος, ο Κρεµαστός: Θαυµάσια απόκρηµνη σπηλαιοεκκλησιά στο 
βυζαντινό λόφο των Σερβίων, µε σπάνιες τοιχογραφίες. 
Άγιος ∆ηµήτριος (28,5 χλµ.): Σηµαντικοί αρχαίοι οικισµοί, τόσο προς την 
Κίτρινη Λίµνη, όσο και προς το Βέρµιο, κατά µήκος του οποίου έχει 
διαπιστωθεί πυκνή κατοίκηση κατά την αρχαιότητα. 
Άγιος Ελευθέριος (5 χλµ.): Λόφος κοντά στο χωριό ∆ρέπανο, όπου έχουν 
ανακαλυφθεί ερείπια αρχαίας ακρόπολης. 
Άγιος Θεόδωρος (Ασκητήριο): Παλαιό "ασκηταριό" κοντά στα Σέρβια*, 
κρεµασµένο σε απόκρηµνα βράχια.   
Άγιος Ιωάννης του Βαζελώνα (32 χλµ.): Μοναστήρι χτισµένο το 1972 σε ένα 
λόφο του Βερµίου. 
Άγιος Νικάνωρ: Μοναστήρι στην περιοχή Ζάβορδα*. 
Άγιος Χαράλαµπος (24 χλµ.) 
Άγιος Χριστόφορος (35,5 χλµ.) 
Αηδονοχώρι (52 χλµ.): Πλούσια αρχαιολογικά ευρήµατα και ανασκαφές σε 
εξέλιξη. 
Αθηρό (95 χλµ.) 
Αιανή (22 χλµ.): Ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος, όπου όλοι οι αιώνες 
έχουν αφήσει τη σφραγίδα της διέλευσης των Ελλήνων προγόνων.  Υπήρξε 
πρωτεύουσα του βασιλείου της Ελιµιώτιδας και στη µνηµειακή Νεκρόπολη 
θάβονταν οι βασιλείς από τον 6ο αιώνα π.Χ. 
Ακρινή (26,5 χλµ.): Τέσσερις προϊστορικοί οικισµοί στη λεκάνη της Κίτρινης 
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Λίµνης, καθώς και ψηφιδωτό παλαιοχριστιανικών χρόνων µαρτυρούν την 
ακµή της περιοχής διαχρονικά.  Το χωριό είναι επίσης γνωστό για το σπήλαιό 
του. 
Αλιάκµων: Πολλές θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, τόσο σε πεδινές 
εκτάσεις όσο και σε λόφους, όπως η ∆ραγασιά και το Ριζό. 
Αλωνάκια (12 χλµ.) 
Αµυγδαλέα Βαθυλάκκου (16 χλµ.) 
Αµυγδαλιά Κοιλάδος (20 χλµ.) 
Ανάληψη (4 χλµ.): Μοναστήρι που ιδρύθηκε το 1945. Ένα τεράστιο κτιριακό 
συγκρότηµα µε µοναχές που ζουν κοινοβιακά και ασχολούνται σε διάφορα 
εργαστήρια χειροτεχνίας (φηµισµένα τα υφαντά). 
Αναρράχη (40 χλµ.): Σε λόφο προς το Εµπόριο υπάρχει αρχαίο κάστρο που 
κατοικήθηκε και στη βυζαντινή εποχή, συνδέοντας το χώρο µε την 
ανοικοδόµηση του Ιουστινιανού. 
Ανατολή (18,5 χλµ.) 
Ανατολικό (35 χλµ.): ∆ηµιουργήθηκε από πρόσφυγες µετά τη µικρασιατική 
καταστροφή, δίνοντας καινούργια ζωή σε ερείπια που είχαν αφήσει οι 
Τούρκοι. 
Ανθότοπος (Κοκκινιά) (17,5 χλµ.) Σε λόφο του Ασκίου εκτείνεται µία από τις 
σηµαντικότερες αρχαίες τειχισµένες πόλεις. 
Ανθούσα (72 χλµ.) 
Ανθοχώρι (63 χλµ.) 

Άνω Κώµη (10 χλµ.): ∆ιάφορα αρχαιολογικά ευρήµατα έχουν έρθει και 
εξακολουθούν να έρχονται στο φως, φανερώνοντας την ανάπτυξη της 
περιοχής στην αρχαιότητα. Σηµαντική δραστηριότητα υπήρχε και στα 
βυζαντινά χρόνια, αλλά µε την εµφάνιση των Τούρκων ακολούθησε η 
παρακµή. 
Αξιόκαστρο (49 χλµ.): Τα ευρήµατα των σηµαντικών αρχαιολογικών χώρων 
που έχουν εντοπισθεί εδώ, βρίσκονται στα Μουσεία της Αιανής και της 
Κοζάνης. 
Απιδέα (57 χλµ.): Σηµαντικός αρχαιολογικός χώρος ανασκάπτεται στην 
ειδυλλιακή θέση Μπουφάρι και ανήκει σε πόλη µε συνεχή κατοίκηση από τα 
προϊστορικά έως τα βυζαντινά χρόνια. 
Άργιλος (13,5 χλµ.) 
Άρδασσα (34 χλµ.) 
Ασβεστόπετρα (34 χλµ.) 
Ασπρούλα (63 χλµ.) 
Αυγερινός (87 χλµ.): Από τα µεγαλύτερα χωριά του Βοΐου (υψόµετρο 1.050 
µ.), µε ωραία σπίτια και δηµόσια κτίρια αλλά και υπέροχη θέα. 
Αυγή (30 χλµ.) 
Αυλές (32 χλµ.): Χωριό µε την αρχική ονοµασία Αυλή ή Πόρτες, επειδή είναι 
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κοντά στα στενά "Πόρτες". Πήρε το όνοµα Αυλές επειδή θεωρούνταν "αυλή" 
του βυζαντινού κάστρου των Σερβίων. ∆είτε τη σπηλαιοεκκλησία των Αγίων 
Θεοδώρων (11ου αιώνα), σκαρφαλωµένη σαν αετοφωλιά. 
Αύρα (29 χλµ.) 
Αχλάδι (73,5 χλµ.) 
Βαθύλακκος (14 χλµ.): Αποτελείται από τους οικισµούς Βαθύλακκος και Νέα 
Σιγή. Έχει µια καλά οργανωµένη βιοτεχνική περιοχή. 
Βατερό (6 χλµ.) 
Βελανιδιά (57 χλµ.) 
Βελβεντό (33 χλµ.): Όµορφη κωµόπολη µε πολλά νερά και πράσινο, 
ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική, περισσότερους από 50 ναούς και εξωκλήσια, 
ατέλειωτες ροδακινιές και πολύ φιλόξενους κατοίκους. Μέρος των 
αρχαιοτήτων από τους πολλούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, 
εκτίθενται σε Αρχαιολογική Συλλογή. 
Βέλος (70 χλµ.) 
Βλάστη (52 χλµ.): Γραφικό χωριό στις δυτικές πλαγιές του Μουρικιού. 
Ιδρύθηκε στα µέσα του 16ου αιώνα από τους κατοίκους του γειτονικού χωριού 
Σισανίου* που καταστράφηκε από τους Τούρκους. Ανέδειξε πολλούς 
αγωνιστές και επιφανή πρόσωπα. Ανεβείτε µέχρι το τουριστικό περίπτερο 
("καταφύγιο των Βλαστιωτών") στην κορυφή του βουνού (υψόµετρο 1.180 µ.), 
από όπου η θέα είναι πραγµατικά εκπληκτική. 
Βοσκοχώρι (25 χλµ.): Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αρχαιότητες των βυζαντινών χρόνων. 

Βουχωρίνα (70,5 χλµ.) 
Βροντή (62 χλµ.) 
Βυθός (91 χλµ.): Χωριό µε σπίτια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Μετά από 
διαδροµή µέσα από πυκνά δάση θα φτάσετε στο µοναστήρι της Αγίας 
Τριάδας*. 
Γαλάνη (13,5 χλµ.) 
Γαλατινή (36 χλµ.): Κωµόπολη που η περιοχή της είναι κατοικηµένη από τα 
πανάρχαια χρόνια (ίχνη φρουρίου στη θέση Καστρέλλι). Η εθνική δράση των 
κατοίκων κορυφώθηκε τις ηµέρες του Μακεδονικού Αγώνα. Τα όπλα του, 
φυλαγµένα µετά τη λήξη του σε ειδικές κρύπτες, χρησιµοποιήθηκαν πάλι στις 
13 Οκτωβρίου 1912 για την απελευθέρωση της Γαλατινής και στις 4 
Νοεµβρίου 1912 στη µάχη της Σιάτιστας, σώζοντας 10.000 γυναικόπαιδα των 
περιοχών Βοΐου και Καστοριάς που είχαν καταφύγει εκεί. Αξίζει να δείτε το 
"Χορό της Ρόκας" (την τρίτη ηµέρα του Πάσχα) που συµβολίζει τον 
αποχαιρετισµό των ανδρών όταν άλλοτε έφευγαν αµέσως µετά το Πάσχα για 
να δουλέψουν ως κτίστες στα ξένα και επέστρεφαν στο τέλος Οκτωβρίου για 
τη γιορτή του Αγίου ∆ηµητρίου. 
Γλυκοκερασιά (64,5 χλµ.) 
Γούλες (37 χλµ.): Χωριό που η περιοχή του έχει κατοικηθεί από τα 
προϊστορικά χρόνια, όπως έχουν δείξει διάφορα ευρήµατα. Με µαγευτική θέα 
προς τα Καµβούνια και προς τη λίµνη. 
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∆αµασκηνιά (82 χλµ.): Από τα µεγαλύτερα καστανοχώρια της ∆υτικής 
Μακεδονίας και από τα σπουδαιότερα κέντρα του µακεδονικού αγώνα. 
Μνηµόσυνο των πεσόντων γίνεται µε επισηµότητα την τελευταία Κυριακή του 
Μαΐου. Στην περιοχή του έχουν βρεθεί εντυπωσιακά παλαιοντολογικά 
στοιχεία, µέχρι και απολιθώµατα θαλάσσιων κοχυλιών και δόντια καρχαρία! 
Θα τα δείτε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κοζάνης. 
∆αφνερό (33 χλµ.) 
∆άφνη (79 χλµ.): Στα όρια µε το Πολυκάστανο, υπάρχει αρχαίο κάστρο, ο 
Κλέψιος. 
∆ίλοφος (84 χλµ.) 
∆ιχείµαρρο (73,5 χλµ.) 
∆ραγασιά (83 χλµ.): Εδώ υπάρχει τειχισµένος οικισµός-κάστρο και άλλες 
αρχαιολογικές θέσεις. 
∆ρέπανο (7,5 χλµ.): Σε µικρή απόσταση από το χωριό, στο λόφο του Αγίου 
Ελευθερίου, έχει εντοπισθεί αρχαίος οικισµός. 
∆ροσερό (38 χλµ.) 
∆ρυόβουνο (51 χλµ.): Σε ένα λόφο µε θαυµάσια θέα προς το Βόιο, 3 χλµ. από 
το ∆ρυόβουνο, βρίσκεται το βυζαντινό µοναστήρι της Μεταµόρφωσης 
(γνωστό ως "Αϊ-Σωτήρα"*) που πανηγυρίζει στις 6 Αυγούστου. Σε λόφο προς 
τον Αλιάκµονα διαγράφονται τα αρχαία οχυρωµατικά τείχη του Ριζού. 
Εισόδια της Θεοτόκου: Σωζόµενο µοναστήρι του 1750, κοντά στη Ζώνη*, µε 
σηµαντική συµβολή στο Μακεδονικό Αγώνα. ∆είτε τη µαγευτική τοποθεσία 
του. 
Ελάτη (62 χλµ.): Το όνοµα δεν είναι τυχαίο! Υπάρχει πυκνό δάσος αειθαλών 
και πολλά νερά.  Επίσης έχουν εντοπισθεί στην περιοχή πολλοί αρχαιολογικοί 
χώροι, που δείχνουν ότι οι πλουτοπαραγωγικές πηγές του ορεινού τοπίου 
ευνοούσαν την κατοίκηση κατά την αρχαιότητα.   
Εµπόριο (41 χλµ.): Σε λόφο πολύ κοντά στο Εµπόριο, υπάρχει αρχαίο κάστρο 
που κατοικήθηκε και στη βυζαντινή εποχή, συνδέοντας το χώρο µε την 
ανοικοδόµηση του Ιουστινιανού. 
Εξοχή (23,5 χλµ.) 
Εράτυρα (42 χλµ.): Κωµόπολη µε το αρχικό όνοµα Σέλιτσα, χτισµένη µάλλον 
επί τουρκοκρατίας, στους νότιους πρόποδες του Ασκίου, όπου υπήρχε 
αρχαίος οικισµός. Υπάρχουν τρεις τειχισµένοι οικισµοί (Μαγούλα, Κτίσµατα, 
Σκαφιδάκι) στα όρια της Ελιµιώτιδας προς την Ορεστίδα και πλήθος άλλων 
αρχαιολογικών χώρων που µαρτυρούν εύρωστη οικονοµία και ανεπτυγµένη 
οικιστική οργάνωση του κρατιδίου της Ελιµιώτιδας. ∆ιατηρούνται αρχοντικά 
και ναοί του 18ου αιώνα, µε πιο εντυπωσιακό δείγµα το ναό του Αγίου 
Γεωργίου. ∆είτε το Λαογραφικό Μουσείο της και περπατήστε ως την 
τοποθεσία "Ισιώµατα" όπου υπάρχει το σπήλαιο του Αϊ-Λια που δεν έχει 
αξιοποιηθεί ακόµα. Στην περιοχή του πευκοδάσους του Αγίου Αθανασίου 
λειτουργούν δυο ξενώνες 50 κλινών. 
Ερµακιά (28 χλµ.): Έχει εντοπισθεί πολυδαίδαλο σπήλαιο. 
Ζάβορδα (53 χλµ.): Εδώ βρίσκεται το πασίγνωστο µοναστήρι που έκτισε το 
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1534 στο όνοµα της Μεταµόρφωσης ο Άγιος Νικάνωρ (1491-1547). Στη 
διάρκεια της τουρκοκρατίας και του Μακεδονικού Αγώνα προσέφερε 
ανεκτίµητες εθνικές υπηρεσίες. Στο καθολικό του, σύµφωνα µε εντολή που 
άφησε ο Άγιος, εισέρχονται µόνο άνδρες ενώ οι γυναίκες εκκλησιάζονται στο 
ναό του Αγίου ∆ηµητρίου που βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου. 
Ζιδάνι (47 χλµ.): Τοποθεσία κοντά στο χωριό Μικρόβαλτο, όπου βρίσκεται το 
µοναστήρι της Παναγίας Ζιδανιού (Ζντανιού). Το µοναστήρι και το χωριό 
Ζιδάνι πυρπολήθηκαν από τους Τούρκους το 1854. Οι κάτοικοι του Ζιδανιού 
κατέφυγαν σε γειτονικά χωριά και το µοναστήρι ξαναχτίστηκε αργότερα. 
Ιδιαίτερη αξία έχει η παλαιότατη εικόνα της Παναγίας, η οποία µεταφέρθηκε 
εδώ από το βυζαντινό µοναστήρι των Αγίων Θεοδώρων των Σερβίων, το 
1541 και θεωρείται θαυµατουργή. Πανήγυρη γίνεται στις 8 Σεπτεµβρίου 
(Γέννηση της Θεοτόκου). Στην περιοχή του µοναστηριού βρίσκεται και το 
µεγαλύτερο στην Ελλάδα κοίτασµα αµιάντου και εργοστασιακές 
εγκαταστάσεις. 
Ζώνη (95 χλµ.): Χωριό µε βαθύσκια δάση και κρυστάλλινες πηγές. Σε µια 
µαγευτική τοποθεσία σώζεται το µοναστήρι των Εισοδίων της Θεοτόκου που 
χρονολογείται από το 1750. 
Ζωοδόχος Πηγή (36 χλµ.): Σε υψόµετρο 1.300 µ. επί της εθνικής οδού 
Θεσσαλονίκης - Κοζάνης, στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής γίνεται συνήθως η 
πρώτη στάση όσων φτάνουν στο νοµό από αυτήν την οδική αρτηρία. 
Παγωµένο νερό που ξεδιψάει, νοστιµότατα σουβλάκια και έντονη αίσθηση 
δροσιάς. 
Θυµαριά (Κίσσα) (21 χλµ.) 
Ίµερα (31 χλµ.): Αποτελείται από τους οικισµούς της Αύρας και των Ιµέρων. 
Βρίσκεται κοντά στο φράγµα Πολυφύτου, όπου και απασχολούνται πολλοί 
από τους κατοίκους του. Προσφέρει θαυµάσια θέα της λίµνης και των Πιερίων.
Καισαρειά (15 χλµ.): Στο λόφο Παλαιόκαστρο υπάρχουν ίχνη της παλαιάς 
πόλης που ήκµασε τη ρωµαϊκή και βυζαντινή περίοδο. Αξίζει να επισκεφθείτε 
τον ιστορικό ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου (1857). 
Καλαµιά (10,5 χλµ.): Στο λόφο του Ξανθόπυργου έχει εντοπισθεί αρχαίος 
τειχισµένος οικισµός. 
Καλλιστράτη (56 χλµ.) 
Κάµατος (21 χλµ.) 
Καλονέρι (37 χλµ.) 
Καπνοχώρι (22,5 χλµ.): Εδώ έχουν βρεθεί σηµαντικές αρχαιολογικές θέσεις. 
Καρδιά (23,5 χλµ.) 
Καρυδίτσα (5 χλµ.): Χωριό που ονοµάστηκε έτσι από τις πολλές καρυδιές του. 
Ιστορικά ευρήµατα µαρτυρούν ότι κατοικείται από τα πανάρχαια χρόνια. 
Καρυοχώρι (38 χλµ.): Σε λόφο του Βερµίου έχει εντοπισθεί µνηµειακός 
τειχισµένος οικισµός. 
Καστανιά (34 χλµ.): Το πρώτο οµώνυµο χωριό βρισκόταν στην πεδιάδα των 
Σερβίων* και ονοµαζόταν Παλιοκαστανιά. Στην τουρκοκρατία όµως οι κάτοικοι 
έφυγαν και δηµιούργησαν την Καστανιά. Από το 1998 οι κάτοικοι έχουν 
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µεταφερθεί στα Σέρβια. Στα βυζαντινά χρόνια ο ναός των Αγίων Θεοδώρων 
ήταν µοναστήρι και λέγεται ότι επικοινωνούσε µε το κάστρο των Σερβίων 
µέσω υπόγειας σήραγγας, που η είσοδός της βρισκόταν µπροστά στο ιερό 
βήµα του ναού. Σε απόσταση 11 χλµ. από την Καστανιά βρίσκεται το 
µοναστήρι του Αγίου Αντωνίου* της Σιάπκας, µε θαυµάσια θέα των κορυφών 
του Ολύµπου. 
Καταφύγι (53 χλµ.): Χωριό πάνω στα Πιέρια, σε υψόµετρο 1.412 µ., µέσα σε 
ένα απέραντο δάσος από πεύκα. ∆ιαθέτει ορειβατικά καταφύγια και η θέα από 
την κορυφή του Φλάµπουρου (1.980 µ.) θα εντυπωσιάσει και τους πιο 
απαιτητικούς αναβάτες. 
Κάτω Κώµη (12,5 χλµ.) 
Κερασιά (17 χλµ.) 
Κηπάρι (15,5 χλµ.) 
Κήπος (15 χλµ.) 
Κίσσα (Θυµαριά) 21 χλµ.: Συνοικισµός της Κοιλάδας. 
Κλεισώρεια (79 χλµ.) 
Κλείτος (23 χλµ.) 
Κλήµα (51 χλµ.) 
Κοίλα (4 χλµ.) 
Κοιλάδα (18 χλµ.): Στην περιοχή της Κοιλάδας έχουν βρεθεί πολλές 
αρχαιότητες από τα προϊστορικά χρόνια, καθώς και επιγραφική µαρτυρία της 
αρχαίας πόλης Γραίας ή Γρήιας. 
Κοιλάδι (74,5 χλµ.) 
Κοκκιναράς (18 χλµ.): Αναζητήστε εδώ µέλι από τα µελίσσια που περνούν τα 
καλοκαίρια τους στο Γράµµο. 
Κόµανος (20 χλµ.) 
Κοµνηνά (42 χλµ.): Υπάρχουν πολλά ίχνη από τους αρχαίους χρόνους και 
από τα παλαιά φρούρια για την προστασία της στενωπού από όπου 
κινούνταν τα εµπορικά καραβάνια την εποχή της τουρκοκρατίας. 
Κοντοβούνι (20 χλµ.) 
Κορυφή (75 χλµ.) 
Κουβούκλια (16 χλµ.) 
Κουρί (4 χλµ.): Είναι ένα δάσος από βελανιδιές, που ένα τµήµα του φιλοξενεί 
εκτροφείο ευγενών θηραµάτων (ελάφια, ζαρκάδια, πέρδικες, ορτύκια, 
τρυγόνια, φασιανοί). Υπάρχει επίσης τουριστικό περίπτερο, εστιατόριο, 
παιδική χαρά, γήπεδα µπάσκετ και τένις και κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις 
προσκόπων.   
Κρανίδια (31 χλµ.): Χωριό που υπάρχει από το 1692, µε την αρχική ονοµασία 
"Κρανίκ", ίσως επειδή ήταν τόπος κρανιών. Πεδινό και κοντά στη λίµνη. 
Κρεµαστή (19 χλµ.): Συνοικισµός της Κοιλάδας. Κατά την κατασκευή της 
Εγνατίας Οδού ανασκάφηκε µέρος σηµαντικού προϊστορικού οικισµού. 
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Κριµίνι (71 χλµ.) 
Κρόκος (5 χλµ.): Ένα όµορφο χωριό που οφείλει το όνοµά του στο φυτό 
"κρόκος" το οποίο καλλιεργείται στην περιοχή από το 17ο αιώνα. Αν η 
επίσκεψή σας γίνει το µήνα Οκτώβριο, που τα φυτά ανθίζουν, θα δείτε όλα τα 
γύρω χωράφια στρωµένα µε ένα απέραντο µωβ. 
Κρυόβρυση (37 χλµ.) 
Κρυονέρι (62,5 χλµ.) 
Κτενά (18 χλµ.) 
Κτένι (21 χλµ.): Χωριό που αποτελεί συνοικισµό της Κερασιάς, χτισµένο σε 
πρόποδες λόφου, στην κορυφή του οποίου υπάρχουν ερείπια αρχαίας πόλης 
µε τείχη πλάτους 2,5 µ. και έκταση πολλών στρεµµάτων. 
 
11. Χρήσιµα τηλέφωνα  
 
 
∆ήµος Αγίας Παρασκευής 

 
(0463) 51214 

 
∆ήµος Αιανής 

 

Αστυνοµία (0461) 98222 
∆ήµος (0461) 98230 
ΕΛΤΑ (0461) 98215 
Αγροτικό Ιατρείο (0461) 98201 
Αρχαιολογικό Μουσείο (0461) 98511 
 
∆ήµος Ασκίου 

 
(0465) 71062 

 
∆ήµος Βελβεντού 

 

Αστυνοµία (0464) 31111 
∆ήµος (0464) 31917 
Ταξί (0464) 31234 
Αγροτικό Ιατρείο (0464) 32222 
Κοινότητα Καταφυγίου (0464) 31980 
 
∆ήµος Βερµίου 

 
(0463) 31244 

 
Κοινότητα Βλάστης 

 

Κοινότητα (0463) 92311 
Αγροτικό Ιατρείο (0463) 92302 
 
∆ήµος ∆ηµ. Υψηλάντη 

(0461) 96427 
 

 
∆ήµος Ελίµειας 

(0461) 63204 
 

 
∆ήµος Ελλησπόντου 

(0461) 90138 
 

 
∆ήµος Καµβουνίων 

(0464) 51280 
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∆ήµος Κοζάνης 
Αστυνοµία (0461) 22001 
Τροχαία (0461) 23142 
∆ήµος (0461) 50300 
Νοµαρχία Κοζάνης (0461) 33811 
Εµπορικό-Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Ν. 
Κοζάνης 

(0461) 41693 

Γραφείο Τουρισµού ∆ήµου (0461) 39979 
ΕΛΤΑ (0461) 34500 
Ταξί και Ραδιοταξί (0461) 40500, 40111, 40513 
ΚΤΕΛ (0461) 34455, 34454 
Νοσοκοµείο (0461) 67600 
Ελλ. Ορειβατικός Σύλλογος Κοζάνης (0461) 25600 
ΣΕ Ορειβατών  Κοζάνης (0461) 25909 
Αρχαιολογικό Μουσείο (0461) 26210 
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη (0461) 22245 
 
Κοινότητα Λιβαδερού 

 
(0464) 41254 

 
∆ήµος Μουρικίου 

 
(0463) 61232 

 
∆ήµος Νεάπολης 

 

Αστυνοµία (0468) 22100 
∆ήµος (0468) 22482  
ΕΛΤΑ (0468) 22319 
Ταξί (0468) 22392, 22508 
Αγροτικό Ιατρείο (0468) 22222 

 
 
Κοινότητα Πενταλόφου 

 
(0468) 41264 

ΕΛΤΑ (0468) 41491 
Αγροτικό Ιατρείο (0468) 41262 
 
∆ήµος Πτολεµαΐδας 

 

Αστυνοµία (0463) 23333 
∆ήµος (0463) 24514 
ΕΛΤΑ (0463) 22203 
Νοσοκοµείο (0463) 54000-6 
Χιονοδροµικός Όµιλος Πτολεµαΐδας (0463) 27501 
Κυνηγετικός Σύλλογος Πτολεµαΐδας (0463) 28811 
Ανθρωπολογικό-Λαογραφικό Μουσείο (0463) 54444 
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη (0463) 21154 
 
∆ήµος Σερβίων 

 

Αστυνοµία (0464) 23333 
∆ήµος (0464) 24444 
ΕΛΤΑ (0464) 21591 
Κέντρο Υγείας (0464) 23024, 21432 
 
∆ήµος Σιάτιστας 
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Αστυνοµία (0465) 21111 
∆ήµος (0465) 21280 
ΕΛΤΑ (0465) 21492 
Ταξί (0465) 21791, 21891 
Κέντρο Υγείας (0465) 22222 
Ορειβατικός Σύλλογος (0465) 21456 
 
∆ήµος Τσοτυλίου 

 

Αστυνοµία (0468) 31666 
∆ήµος (0468) 31626 
ΕΛΤΑ (0468) 31514 
Ταξί (0468) 31617 
Κέντρο Υγείας (0468) 31800 
Κυνηγετικός Σύλλογος Τσοτυλίου (0468) 31491 
 
12. Ξενοδοχεία – Ξενώνες 
 

Ξενώνες 
 

Επωνυµία Τηλέφωνο Πόλη 
 

 
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(L) 

 
(0464) 31458 

 
Βελβεντός 

 
ΛΑΜΠΑΣ 

 
(0463) 92311 

 
Βλάστη 

 
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ 

 
(0463) 54800 

 
Βλάστη 

 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ 

 
(0463) 92311 

 
Βλάστη 

 
ΑΨΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (L) 

 
(0463) 61263 

 
Εµπόριο 

 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (L) 

 
(0465), 31570, 31476 

 
Εράτυρα 

 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

 
(0467) 80877 

 
Λευκοθέα 

 
ΗΡΑΚΛΗΣ (L) 

 
(0464) 23490, 22022 

 
Νεράιδα 

 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (L)   

 
(0464) 53507 

 
Νεράιδα 

 
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
(L)  

 
(0464) 30855 

 
Νεράιδα 

 
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(L) 

 
(0464) 22975 

 
Νεράιδα 
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Γ.Ν. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΑΕ (L) (0461) 71575, 71507 Νεράιδα 
 
ΠΙΝ∆ΟΣ 

 
(0468) 41057, 41058 

 
Πεντάλοφος 

 
ΑΘΗΝΑ (L) 

 
(0464) 22070, 23158 

 
Σέρβια 

 
ΣΥΝΑΓΩΓΙ - ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ 
∆ΙΝΤΣΙΟΥ (L) 

 
(0465) 23192 

 
Σιάτιστα 

 
ΜΥΡΙΧΟΣ (L) 

 
(0465) 51262 

 
Σισάνι 

   
 
 

Ξενοδοχεία 
 

Επωνυµία Τηλέφωνο 
 

Πόλη 

ΑΛΙΑΚΜΩΝ (0461) 36015, 36016 Κοζάνη 
 
ΑΝΕΣΙΣ 

 
(0461) 22504 

 
Κοζάνη 

 
ΕΛΕΝΑ 

 
(0461) 26056, 24556 

 
Κοζάνη 

 
ΕΡΜΙΟΝΙΟΝ 

 
(0461) 36007, 35762 

 
Κοζάνη 

 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

 
(0461) 34856, 38052 

 
Κοζάνη 

 
ΝΕΦΕΛΗ 

 
(0461) 36686-8 

 
Κοζάνη 

 
ΞΕΝΙΑ 

 
(0461) 30484 

 
Κοζάνη 

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ 

 
(0461) 36006 

 
Κοζάνη 

 
ΤΣΕΛΙΚΑΣ 

 
(0461) 35997, 35172 

 
Κοζάνη 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
(0463) 24845-6 

 
Πτολεµαΐδα 

 
ΚΩΣΤΗΣ 

 
(0463) 26661-63 

 
Πτολεµαΐδα 

 
ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

(0463) 24475  
Πτολεµαΐδα 

 
ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ  

(0463) 53300-5  
Πτολεµαΐδα 

 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Α.Ε. 

 
(0463) 54222-27 

 
Πτολεµαΐδα 

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ 

 
(0464) 21551 

 
Σέρβια 

 
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ 

 
(0465) 21298, 22780 

 
Σιάτιστα 
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ΓΑΛΗΝΗ (0468) 22329, 22439 Νεάπολη 
 

   
 
 

Κατασκηνώσεις 
 

Επωνυµία Τηλέφωνο Πόλη 
 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΓΙΑΣ 
ΤΡΙΑ∆ΑΣ (L) 

 
(0464) 31917, 31327 

 
Βελβεντός 

   
   

Εναλλακτικές µορφές τουρισµού 
 

Επωνυµία Τηλέφωνο Πόλη 
ΜΙΝΙ GOLF (L) (0464) 21489 Νεράιδα 
ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. (πισίνες, χώρος 
αναψυχής) (L) 

(0464) 23722 Σέρβια 

 
 

  

(L): το έργο χρηµατοδοτήθηκε από την κοινοτική πρωτοβουλία LEADER  
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