
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΥΤΗΣ, υπό Φιλίππου Αν. Ζυγούρη, είναι ο τίτλος 
του νέου βιβλίου που κυκλοφόρησε και το επιμελήθηκε η Σιατιστινή 
Φιλόλογος κ. Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου. 

Το αξιόλογο αυτό βιβλίο τυπώθηκε σε 3.000 αντίτυπα και 
αποτελείται από 682 σελίδες. 

Η εξαίρετη αυτή έκδοση, χρηματοδοτήθηκε όπως δημοσιεύεται 
στην αρχή του βιβλίου, από την Αικατερίνη Κ. Ζωγράφου στη μνήμη του 
πατέρα της Κωνσταντίνου Ζήση Ζωγράφου, του θείου της Νικολάου 
Ζήση Ζωγράφου και του εξαδέλφου της Ζήση Νικολάου Ζωγράφου και 
προσφέρεται δωρεάν. 

Η εκτύπωση έγινε στο ART GRAPHIC τηλ. 24680 23218 στη 
Νεάπολη Κοζάνης το έτος 2010. 

Τα περιεχόμενα του βιβλίου είναι τα εξής: 
Ι.   Πρόλογος του Επιμελητή 
ΙΙ.  Εισαγωγή  
ΙΙΙ. Το κείμενο του Φίλιππου Ζυγούρη με τις αναγκαίες διευκρινιστικές 
σημειώσεις: 
Πρόλογος του Συγγραφέα  
Μέρος Α΄ 
Μέρος Β΄ Λαογραφία 
Μέρος Γ΄  Εκκλησιαστική Κατάσταση στη Σιάτιστα 
Μέρος Δ΄  Η Εκπαίδευση 
Μέρος Ε΄   Όσοι αναδείχτηκαν Εθνικοί εργάτες από την Επανάσταση του 
Ορλώφ και κατόπιν 
Μέρος Στ΄ Ευεργέτες Σιάτιστας 
Μέρος Ζ΄ Οι διακριθέντες λόγιοι και οι αναδειχθέντες εμπορικοί οίκοι 
και μερικά  Αρχεία 
IV.      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
V.       ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
VI.     ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΛΕΞΕΩΝ 
VII.    ΧΑΡΤΕΣ (αυτοσχέδιοι) 
VIII.   ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
VIIIΙ.  ΕΙΚΟΝΕΣ 

Όπως δημοσιεύεται στη σελ. 36 του βιβλίου, όλες οι εργασίες που 
απαιτήθηκαν μέχρι το στάδιο της εκτύπωσης –μετατροπή του 
χειρογράφου κειμένου σε ψηφιακή μορφή, διορθώσεις κειμένου, 
επεξεργασία, μορφοποίηση- έγιναν με προσωπική εργασία των 
Θεοδώρας Ζωγράφου – Βώρου και Αικατερίνης Ζωγράφου. 

Η μόνη εργασία η οποία ανατέθηκε σε τρίτους και απαίτησε 
οικονομική δαπάνη, ήταν η εκτύπωση του βιβλίου. 

Το βιβλίο δόθηκε δωρεά στους κατοίκους της Σιάτιστας. 



Οι κυρίες Θεολογία Ζ. Ζωγράφου και η Θεοδώρα Ζωγράφου-
Βώρου με συμφωνία τους παραχώρησαν υπό όρους το δικαίωμα 
επανέκδοσης του βιβλίου στο Δήμο Σιάτιστας. 

Το βιβλίο μοιράστηκε σε όλα τα σπίτια της Σιάτιστας αφιλοκερδώς 
από τα μέλη του Συλλόγου Αμπελουργών – Οινοπαραγωγών Σιάτιστας  
Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ, σύμφωνα με το αριθ. 56/18-2-2011 πρακτικό 
του Συλλόγου. 

Είναι μια θαυμάσια, σημαντική και πολύτιμη έκδοση. Χρειάστηκε 
χρόνος και κόπος πολύς για να δει το φως της δημοσιότητας. Πρόκειται 
για ένα αξιόλογο βιβλίο, δουλεμένο με επιστημοσύνη, τάξη και ακρίβεια 
και μεγάλο μεράκι. Είναι ένας πραγματικός θησαυρός που θα πρέπει να 
διαβαστεί απ’ όλους τους Σιατιστινούς και ιδιαίτερα από τους νέους μας. 
Συγχαίρω θερμά τις δυο Σιατιστινές καθηγήτριες αδελφές Θεοδώρα 
Ζωγράφου-Βώρου και Αικατερίνη Ζωγράφου για την εμπεριστατωμένη 
και χρήσιμη αυτή πνευματική τους προσφορά και τους εύχομαι από 
καρδιάς υγεία και δύναμη για συνέχιση και νέων επιτευγμάτων. 
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