
Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ!! 

 

 Η Κοζάνη είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας. 

Ιστορική αναδρομή  Νεολιθική εποχή - Αρχαία περίοδος – Βυζαντινή περίοδος 

Αρχαιότητες από την προϊστορική μέχρι τη Βυζαντινή περίοδο έχουν ανακαλυφθεί 

σε πολλά σημεία της πόλης. Στα ανατολικά της Κοζάνης, έχει ανασκαφεί νεκρόπολη, η 

οποία χρονολογείται από την εποχή του Σιδήρου. Κατά τη βασιλεία του Φιλίππου Β' η 

περιοχή ονομαζόταν Ελίμεια και ήταν τμήμα της Άνω Μακεδονίας. Στα νοτιοδυτικά της 

σύγχρονης πόλης, στο λόφο Σιόποτο, υπήρχε οικισμός ο οποίος ονομαζόταν Καλύβια, 

μεταξύ 1100 και 1300, ίχνη του οποίου υπάρχουν ακόμα.  

Οθωμανική περίοδος - Βαλκανικοί πόλεμοι - Σύγχρονοι καιροί 

 

Το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου,  αλλιώς ο Μαμάτσιος (από τον ομογενή 

Κοζανίτη που προσέφερε το ρολόι),  χρονολογείται από  το 1916. Το 1392 άποικοι 

προερχόμενοι από την Πρεμέτη,  το Μπιθικούκιο και την Κόζδιανη της Ηπείρου, κατάφυγαν 

κυνηγημένοι από τους Τουρκαλβανούς στην περιοχή βόρεια της Σέλιτσας (που μέχρι 



σήμερα ονομάζεται Παλιοκόζδιανη).Οι νέοι κάτοικοι ονόμασαν την περιοχή Τζαμουριά 

,διασώζοντας το πατρωνύμιο της παλιάς τους περιοχής. Σήμερα, η περιοχή ονομάζεται 

Τζάμπρα. Επίσης το βραχώδη λόφο επάνω από την Τζάμπρα τον ονόμασαν Σκρίκα ή Σκίρκα 

(Σκ’ρκα), που σημαίνει βραχώδες ύψωμα. Αν και υπάρχουν διάφορες εκδοχές για το όνομα 

της πόλεως η επικρατέστερη είναι πως οι άποικοι αυτοί της Ηπείρου ονόμασαν το νέο 

οικισμό Κόσδιανη που στη συνέχεια μετατράπηκε σε Κόζιανη και οι μετέπειτα λόγιοι το 

μετασχημάτισαν σε Κοζάνη. Επί τουρκοκρατίας ο γιος του Ιωάννη Τράντα, Χαρίσιος, 

κατόρθωσε να λάβει Σουλτανικό διάταγμα με προνόμια για τους κατοίκους της πόλης, με το 

οποίο η πόλη περιέρχονταν υπό την προστασία της Σουλτανομήτορος. Οι κάτοικοι ήταν 

ελεύθεροι από κάποιους φόρους και απαγορευόταν να μένουν ως μόνιμοι κάτοικοι οι 

Μουσουλμάνοι στην πόλη.  

Ο Χαρίσιος Τράντας, που θεωρείται ο πρώτος άρχοντας της πόλης, έκτισε 

μεγαλοπρεπή οικήματα και στόλισε την πόλη με πλατάνια και κρήνες. Το 1664 θεμελίωσε 

το ναό του Αγίου Νικολάου, που αποτελεί και τον πολιούχο της πόλης. Ο ναός 

ανακαινίστηκε το 1721. Το 1668 ιδρύεται η βιβλιοθήκη και η σχολή της Κοζάνης. Τον 17ο 

και 18ο αιώνα οι εμπορικές συναλλαγές με τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης δίνουν την 

ευκαιρία στην πόλη να αναπτυχθεί οικονομικά και πνευματικά. Απελευθερώθηκε από τον 

τουρκικό ζυγό στις 11 Οκτωβρίου 1912.  

 

Κατά τον 20ο αιώνα η πόλη αναπτύχθηκε ραγδαία, κυρίως λόγω της εκμετάλλευσης 

των αποθεμάτων λιγνίτη της περιοχής από τη ΔΕΗ. Η ζωή της  πόλης είναι πολύ έντονη, 

γεγονός στο οποίο συμβάλλουν και οι χιλιάδες φοιτητές των τεχνολογικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας) και του πανεπιστημίου της πόλης (Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας). Την εβδομάδα της Αποκριάς,  η πόλη ζει στους ρυθμούς του καρναβαλιού. Το 

ξεφάντωμα γίνεται στους φανούς, σε όλες τις γειτονιές της πόλης.    
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