
 

ΒΑΛΤΑΔΩΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Το 1894 ο Κοζανίτης έμπορος Λάμπρος Βαλταδώρος, εγκατεστημένος από χρόνια 

και με μεγάλη περιουσία στο Βουκουρέστι, όπου διατηρούσε μεγάλο εμπορικό κατάστημα, 

αποφασίζει να αφήσει στη γενέτειρα του Κοζάνη ένα σεβαστό χρηματικό ποσό για την 

ίδρυση σχολείου. Στη διαθήκη, που την ίδια εποχή συντάσσει, εξηγεί τους λόγους, που τον 

οδήγησαν να πάρει αυτή την απόφαση1. Ο Βαλταδώρος ταλαιπωρούνταν αρκετό καιρό 

από μία ασθένεια, άγνωστης αιτιολογίας και αφορμής, που εξασθενούσε κάθε μέρα τον 

οργανισμό του όλο και πιο πολύ. Δεν είχε οικογένεια, παιδιά και σύζυγο ή γονείς, που θα 

αποτελούσαν τους φυσικούς και νόμιμους κληρονόμους του και έτσι εξουσιοδοτεί τους 

αδελφούς του Βασίλειο, Νικόλαο και Γεώργιο να εκτελέσουν την τελευταία του επιθυμία. Ο 

Λάμπρος Βαλταδώρος πέθανε δύο χρόνια αργότερα (1896) και οι αδελφοί του, πιστοί στην 

τελευταία του επιθυμία προσφέρουν στην Κοζάνη τα χρήματα που αποτέλεσαν την πρώτη 

μαγιά για την ανέγερση του Βαλταδωρείου Γυμνασίου. 

Τον Οκτώβριο του 1897 ο Βαλταδώρος επισκέπτεται την Κοζάνη και συνεργάζεται 

με αντιπροσωπεία της κοινότητας, συζητώντας για την ανέγερση του νέου διδακτηρίου. Στις 

12 Οκτωβρίου 1897 παραδίδει στον ανιψιό και πληρεξούσιο του Κωστάκη Βαλταδώρο τα 

πρώτα 200 εικοσάφραγκα -από τα συνολικά 500- για την αγορά υλικών και την έναρξη του 

έργου. 

Η Επιτροπή ανέγερσης του Γυμνασίου, μετά από πρόταση του μέλους της Δημ. 

Μπλιούρα, ιδρύει «ΚεντρικόνΓραφείον» με σκοπό την ανεύρεση χρημάτων για την ταχεία 

αποπεράτωση του έργου. Ταυτόχρονα αποφασίζεται η εκκαθάριση των λογαριασμών και η 

είσπραξη των καθυστερούμενων τόκων, που προέρχονται από την εκποίηση ή την 

ενοικίαση κτημάτων της εκκλησίας και τη κοινότητας. Συγχρόνως ο μεγαλοτσιφλικάς 

Γεώργιος Γκορτσούλης με τη διαθήκη του τον Απρίλιο του 1898 αφήνει υπέρ του γυμνασίου 

100 οθωμανικές λίρες και η Αικατερίνη Τσιμηνάκη δωρίζει 15 λίρες για τον ίδιο σκοπό, ως 

μνημόσυνο για το θάνατο της κόρης της Όλγας. 

 

 

 



 

100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ… 

     Από το 1981 μέχρι σήμερα το Βαλταδώρειο Γυμνάσιο Κοζάνης ακολουθεί  την 

πορεία των εκπαιδευτικών πραγμάτων της χώρας. Σήμερα στο ιστορικό διδακτήριο 

στεγάζεται μόνο το 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης (το 2ο Γυμνάσιο, ήδη από το Σεπτέμβριο του 1998, 

φιλοξενείται στο νέο κτίριο επί της οδού Φιλίππου). 

             Εκατό  χρόνια μετά το Βαλταδώρειο Γυμνάσιο συνεχίζει την ιστορική του πορεία. Με 

γνώση του ιστορικού του παρελθόντος και δύναμη για το μέλλον, ένα κτίριο-σύμβολο για 

την πόλη που δεν τάραξαν ούτε φυσικές καταστροφές, ούτε ανθρώπινες λεηλασίες και 

είναι σήμερα, όπως το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου στην κεντρική πλατεία, ένα από 

εκείνα τα ειδικά και ξεχωριστά χαρακτηριστικά που κάνουν την Κοζάνη να διαφέρει από 

κάθε άλλη, παρόμοια με αυτή βορειοελλαδική πόλη. Κι, αν και δεν αποφοιτήσαμε όλοι από 

τις μεγάλες αίθουσές του, το Βαλταδώρειο Γυμνάσιο Κοζάνης κατέχει μία θέση στις καρδιές 

όλων μας. Γιατί είναι κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας και μαζί ένα κομμάτι από τη ζωή 

μας την ίδια. Του κάθε ενός ξεχωριστά κι όλων μαζί ταυτόχρονα. 
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