
 

Την Τρίτη 29 Μαρτίου το τμήμα μας, το Β΄4, ξεναγηθήκαμε στο ιστορικό 

κέντρο της Κοζάνης. Αρχικά στο αρχοντικό του Γρ. Βούρκα κοντά στη Μητρόπολη και 

έπειτα στο Βαλταδώρειο Γυμνάσιο και το καμπαναριό. 

  Η διδακτική επίσκεψη ξεκίνησε με το αρχοντικό του Γρ. Βούρκα το οποίο 

χτίστηκε κατά τον 18° αιώνα και σήμερα αποτελεί ιστορικό μνημείο. Αυτό το κτίριο 

είναι ένα από τα παλαιότερα σπίτια της πόλης και είναι ένα τυπικό δειγμα της αστικής 

Μακεδονικής αρχιτεκτονικής. Από τότε που χτίστηκε μέχρι και τον προηγούμενο 

αιώνα το αρχοντικό αυτό κατοικούνταν ως την εποχή που αναγνωρίστηκε η ιστορική 

του σημασία. Ο χώρος είναι επισκέψιμος σε όποιον επιθυμεί να τον δει, με δωρεάν 

είσοδο. Το αρχοντικό αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο και κατά την ελληνική επανάσταση. 

Όταν ο Παύλος Μελάς έφτασε στην Κοζάνη φιλοξενήθηκε στην Μητρόπολη αλλά 

λόγω κάποιων αναταραχών κατέφυγε στο αρχοντικό του Βούρκα όπου και διέμεινε 

για μικρό χρονικό διάστημα πριν φύγει από την πόλη. 

 Έπειτα κατευθυνθήκαμε στο Βαλταδώρειο γυμνάσιο το οποίο βρίσκεται λίγα 

μέτρα μακριά από το αρχοντικό του Γρ. Βούρκα. Το γυμνάσιο αυτό χτίστηκε τον 19° 

αιώνα από τα αδέρφια Βασίλειου και Λάμπρου Βαλταδώρου οι οποίοι φεύγοντας για 

το εξωτερικό δεν ξέχασαν την πόλη τους. Το σχολείο λειτούργησε αρχικά ως σχολείο 

αρρένων ενώ το σχολείο θηλέων  στεγαζόταν στο Χ. Μούκα, ύστερα όμως από χρόνια 

λειτούργησε ως μεικτό όπως συνεχίζει και σήμερα. Το κτίριο αυτό έχει μεγάλη 

ιστορική και συναισθηματική αξία για την πόλη μας και τους κατοίκους της, αφού 

είναι ένα από τα παλαιότερα ιστορικά κτίρια της περιοχής. 

Την ίδια εποχή περίπου με το Βαλταδώρειο χτίστηκε το καμπαναριό. Αρχικά 

είχε τρεις ορόφους και γειτνίαζε με το Αλευροπάζαρο, το κτίριο όμως καταστράφηκε 

και εκεί χτίστηκε το σημερινό Δημαρχείο. Ύστερα  από λίγα χρόνια στο καμπαναριό 

προστέθηκαν άλλοι δύο όροφοι φτάνοντας σε συνολικό αριθμό τους πέντε ορόφους, 

οι οποίοι υπάρχουν έως και σήμερα. Το καμπαναριό βρίσκεται σε άριστη κατάσταση 

ακόμη και μετά από κανονιές που δέχτηκε κατά την γερμανική κατοχή. 

Εντυπώσεις, σκέψεις, προβληματισμοί προέκυψαν από την ξενάγηση στην 

πόλη μας. Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε την τοπική ιστορία, 

ακόμη και μέσα από την αρχιτεκτονική της, γιατί γινόμαστε πιο ευσυνείδητοι πολίτες. 

Ελπίζω αυτή να είναι μία αφορμή για να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών 

για τα μνημεία της Κοζάνης. 

 


