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Η ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
 

Εισαγωγικά 

 

∆εδοµένων των απαιτήσεων της εποχής για εύκολη πρό-

σβαση στη γνώση και την πληροφόρηση, η παρουσία α-

νοιχτών στο κοινό βιβλιοθηκών είναι πλέον κοινός τόπος. 

Οι περισσότερες νέες βιβλιοθήκες όµως, τείνουν να µοιά-

ζουν τόσο µεταξύ τους, ώστε να φαίνονται κάτι ως «κλώ-

νοι», διαθέτοντας σχεδόν τις ίδιες συλλογές, γεγονός που 

τις διαφοροποιεί από τις βιβλιοθήκες που, έχοντας ιδιαίτε-

ρη αναφορά σε συνθήκες και γεγονότα, έχουν επιβληθεί 

ως ιστορικές βιβλιοθήκες, µε την δική τους ταυτότητα και 

προσωπικότητα. Αυτές οι παλιές, παραδοσιακές βιβλιοθή-

κες, συνήθως σε µικρούς τόπους
2
, εκτός των µεγάλων α-

στικών κέντρων, συνδέουν το παρελθόν µε το παρόν, υ-

πηρετούν τη µνήµη, ενισχύουν και διευρύνουν την ιστορι-

κή έρευνα
3
. 

Η Κοβεντάρειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (Κ∆ΒΚ), 

είναι µια βιβλιοθήκη µε πλούσια και µακρόχρονη ιστορία, 

η µελέτη της οποίας µας βοηθάει να κατανοήσουµε πέρα 

απ’ όλα τ’ άλλα, τον ρόλο που έπαιξε το βιβλίο, σαν ερ-

γαλείο γνώσης, στην ζωή των κατοίκων του τόπου και να 

γνωρίσουµε το µορφωτικό και κοινωνικό τους επίπεδο, 

αλλά και τα ενδιαφέροντά τους σε διάφορες χρονικές πε-

ριόδους. 

Τα στοιχεία, όσα διαθέτουµε για τη βιβλιοθήκη και την 

ιστορία της, βρίσκονται σκόρπια στο αρχείο της και µας 

προσφέρουν µια πλήρη εικόνα της πορείας της µέσα στο 

χρόνο. Η συστηµατική µελέτη των αρχείων της αποτελεί 

όρο απαράβατο για κάθε σοβαρή έρευνα που αφορά στην 

περιοχή, για να καταλήξει κάποιος σε θετικά, επιστηµονι-

κά και τεκµηριωµένα συµπεράσµατα και όχι σε αβέβαιες 

και υποκειµενικές µαρτυρίες που συχνά βασίζονται σε 

δευτερεύουσες πηγές. ∆εν θα µπορούσαµε λοιπόν εκ των 

πραγµάτων να  παραθέσουµε µια αναλυτικότερη ιστορία 

της, χωρίς την «εξ αυτοψίας» µελέτη των αρχείων της. 

Σηµειώνουµε, όµως, επιλεκτικά την αδιάκοπη λειτουργία 

της και το συνεχές ενδιαφέρον για εµπλουτισµό της συλ-

λογής της, που µαρτυρούν  τον χρηστικό της χαρακτήρα 

και επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισµό της ως βιβλιοθήκης 

µε πλατύ γνωστικό ορίζοντα. Σκοπός και κύριο µέληµα 

της εκάστοτε ∆ηµοτικής αρχής είναι η συνεχής δραστη-

ριοποίησή της στην τοπική κοινωνία και η προσεχτική 

χρήση της πείρας και της τεχνολογίας µε στόχο πάντα τη 

δίκαιη και χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς διάδοση 

της γνώσης.  
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 Προϊσταµένη  Κ∆ΒΚ, iostergiop@kozlib.gr 
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 Όπως είναι για παράδειγµα η βιβλιοθήκες της Κοζάνης, των 

Μηλιών Πηλίου, της Ανδρίτσαινας κ.ά. 

3
 Εδώ πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι οι νέες βιβλιοθήκες διαφο-

ροποιούνται µεταξύ τους γιατί έχουν να διαλέξουν από πληθώ-

ρα διαθέσιµων τίτλων. Με την ίδια λογική, τα ίδια περίπου βι-

βλία (από τους τότε διαθέσιµους τίτλους) έστελναν οι Έλληνες 

της διασποράς στους τόπους καταγωγής τους τον 17
ο
 αιώνα. 

 

 

Τµήµα της Βιβλιοθήκης µε τα παλαιά έντυπα 

 

Η Κοζάνη δικαιολογηµένα νιώθει περήφανη για τη βι-

βλιοθήκη της που συγκαταλέγεται ανάµεσα στις πιο ση-

µαντικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας, κυρίως λόγω του µε-

γάλου αριθµού παλιών βιβλίων που περιέχει, των χειρο-

γράφων, του αρχειακού υλικού αλλά και του όγκου της 

σύγχρονης συλλογής της. 

 

Το ιστορικό: Από την ίδρυση τον 17
ο
 αιώνα 

µέχρι σήµερα 
 

Από τον 17ο αιώνα που η πόλη, λόγω της θέσης της, εξε-

λίσσεται σε πνευµατικό και εµπορικό κέντρο της ευρύτε-

ρης περιοχής των Βαλκανίων, µε τους κοζανίτες πάροι-

κους, λόγιους και εµπόρους, να διαδραµατίζουν σηµαντι-

κότατο ρόλο στα δρώµενα, ξεκινά και η ιστορία της βι-

βλιοθήκης, η οποία συνεκροτήθη και ηνδρώθη χάρις εις την 

αγάπην και την στοργήν των τέκνων της 
4
. Το ενδιαφέρον 

αυτών των πλούσιων Κοζανιτών για τα γράµµατα και τον 

πολιτισµό οδήγησε στην ίδρυση σχολείου και στην οργά-

νωση σχολικής βιβλιοθήκης στην πατρίδα τους, που εξελί-

χθηκε µετά από πολλές περιπέτειες και αλλαγές στη σηµε-

ρινή δηµοτική βιβλιοθήκη, αποτελώντας το καύχηµα και 

αγλάισµα της ∆υτικής Μακεδονίας 
5
. 

Ήδη από το 1690 παραδίδεται από τους επιτρόπους του 

Ελληνοµουσείου στον µοναχό Ιωσήφ
6
, ένας αριθµός 440 
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θρησκευτικών και φιλολογικών βιβλίων, όπως µας πλη-

ροφορεί ένας χειρόγραφος κατάλογός της. Στον πρώτο 

αυτόν πυρήνα της σχολικής βιβλιοθήκης, η οποία, κατά 

τον λόγιο και  συγγραφέα Χαρίσιο Μεγδάνη, στεγαζόταν 

εις τον επισκοπικόν Οίκον, ήρθαν να προστεθούν το 1745 

οι συλλογές των βιβλίων του ιερέα Σωτηρίου, και του επι-

σκόπου Μελετίου, το 1752, καθώς και βιβλία άλλων δω-

ρητών. Έτσι, σ΄ έναν άλλο χειρόγραφο κατάλογο της βι-

βλιοθήκης που απέχει έναν αιώνα από τον προηγούµενο, 

διαβάζουµε: “1791 Οκτω(βρίου) 4 παράδοσις της βιβλιο-

θήκης τω ιεροδιδασκάλω κυρίω Ιωνά”. Το σύνολο των 

βιβλίων που παραδίδεται στον ιεροδιδάσκαλο Ιωνά τον 

Σπαρµιώτη είναι 545 τόµοι θρησκευτικού, φιλοσοφικού,  

φιλολογικού και ιστορικού περιεχοµένου, ενώ, λίγα χρό-

νια αργότερα, το 1800, ο αριθµός των βιβλίων αυξάνει 

θεαµατικά και φθάνει τους 822 τόµους
7
. 

 

Ο Οίκος Βελτιώσεως 

 

Το 1813, φιλοπρόοδοι Κοζανίτες έκτισαν πλάι στην εκ-

κλησία του Αγίου Νικολάου, στο κέντρο της πόλης, ένα 

θολωτό οικοδόµηµα, στο οποίο εγκατέστησαν τη βιβλιο-

θήκη και δίπλα της ένα ακόµα µε την επιγραφή Οίκος 

Βελτιώσεως, προκειµένου να συνέρχονται εκεί κατά και-

ρούς οι “Πεπαιδευµένοι ίνα µελετώσι, φιλολογώσι και δια-

λέγωνται”. Στο ίδρυµα αυτό περιήλθαν όλα τα βιβλία της 

σχολικής βιβλιοθήκης και σε µικρό χρονικό διάστηµα η 

βιβλιοθήκη “επηυξήνθη ακόµη ως µε χιλίους τόµους, από 

τους οποίους µέρος µεν αφιέρωσαν διάφοροι των ηµετέρων 

φιλοκάλων συµπολιτών, µέρος δε ηγοράσθησαν δια φροντί-

δος των φιλογενών Αυταδέλφων Ταϊκατζή”. Παράλληλα 

διορίστηκε επίτροπος της βιβλιοθήκης ο εγκατεστηµένος 

στη Βιέννη Γεώργιος Ρουσιάδης, µε τη φροντίδα “του συ-

νάγειν επιµελώς όσα τε έτερα βιβλία διά του Τύπου νεωστί 

εξεδόθησαν και όσα εκδίδονται ή εκδοθήσονται”.  

Εκτός του Οίκου Βελτιώσεως, τον οποίον οι πεπαιδευµέ-

νοι χρησιµοποιούσαν ως αναγνωστήριο, η βιβλιοθήκη 

δάνειζε τα βιβλία της κατ’ οίκον χρήση, όπως προκύπτει 

από διάφορες χειρόγραφες αποδείξεις  καθώς και από ε-

κατοντάδες καταχωρήσεις σε δύο κώδικες, από τους οποί-

ους ο ένας χρησίµευε ως “Γραµµατολογικός Κατάλογος”. 

Το 1818, ο επίτροπος Σερβίων και Κοζάνης Βενιαµίν µε-

ταβαίνει στη ∆ακία και όταν επιστρέφει “συναποκοµίζει 

100 και πλέον τόµους συγγραµµάτων”, ενώ λίγο αργότερα, 

το 1839, ο Παναγιώτης Μουράτης δωρίζει την προσωπική 

του βιβλιοθήκη, που ανέρχεται σε 173 τόµους. Ανάµεσά 

τους συγκαταλέγονται το “Μέγα Ετυµολογικόν”  του 

1549, τυπωµένο στη Βενετία και ο “Τόµος Καταλλαγής”, 

που συνέλεξε ο ∆οσίθεος, Πατριάρχης Ιεροσολύµων και 

τύπωσε ο ∆ηµήτριος Παδούρας το 1694 στο Ιάσιο της 

Μολδαβίας. ∆ύο βιβλία, ογκώδη και σε µεγάλο σχήµα, 

που είναι σπάνια και δυσεύρετα σήµερα. 

Άλλη µια δωρεά αυτής της περιόδου περιέχει πολύτιµο 

και σπάνιο υλικό. Πρόκειται για εκείνη του Ευφρονίου 

Ραφαήλ Πόποβιτς, ο οποίος γεννήθηκε στη Κοζάνη το 

1772 ως Χαρίσιος Παπαδηµητρίου (Παπαγιαννούσης) και 

πεθαίνοντας στο Ιάσιο στα τέλη του 1851, κληροδότησε 

τη συλλογή των βιβλίων και των χειρογράφων του στη 

                                                 
7
 Σαµπανόπουλος. 

βιβλιοθήκη της γενέτειράς του. Ενδεικτικά αναφέρουµε το 

βιβλίο του “Σουΐδα” και τη “Χάρτα της Ελλάδος” του Ρή-

γα Βελεστινλή, χαλκογραφηµένη από τον Φρανσουά Μί-

λερ και τυπωµένη στη Βιέννη το 1797. 

 

Κώδικας (Ι. Ν. Αγ. Νικολάου) 1746-1800 

 

 

Χειρόγραφο 18ου αιώνα 

 

 

Χειρόγραφο Θεοδοσίου Κορυδαλλέως, 18ος αιώνας 
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Με τα νέα αυτά αποκτήµατα, η βιβλιοθήκη εµπλουτίζεται 

και αναπτύσσεται µέχρι να αποφασιστεί το 1873, λόγω 

ανεπάρκειας του απαιτούµενου χώρου, να γίνει προσθήκη 

µιας αίθουσας και ταυτόχρονα να οριστεί µια επιτροπή για 

την αναταξινόµηση των βιβλίων και την ανασύνταξη του 

καταλόγου της βιβλιοθήκης. Η επιτροπή αυτή, η οποία 

στις 18 Νοεµβρίου του ίδιου χρόνου ολοκληρώνει το έργο 

της, απαρτίζεται από τον σχολάρχη Ιωάννη Ν. Καλοστύπη 

και τους δασκάλους Χρίστο ∆. Γιαννόπουλο, Μάρκο Ν. 

Παυλίδη και Ευάγγελο ∆ιάφα. Η ταξινόµηση που χρησι-

µοποίησαν ήταν “ειδολογική”. Χώρισαν δηλαδή το υλικό 

σε έξι κατηγορίες, τις οποίες ονόµασαν “τµήµατα” και τα 

τµήµατα τα υποδιαίρεσαν σε υποκατηγορίες. Η υποκατη-

γορία, π.χ., “Σύµµικτα” ήταν τα περιοδικά συγγράµµατα 

και οι εφηµερίδες που λάµβανε η Βιβλιοθήκη εκείνη την 

εποχή, όπως  ήταν η “Ηµέρα”, ο “Αιών”, η “Αµάλθεια”, ο 

“Ήλιος”, η “Ελπίς”, η “Βυζαντίς”, η “Αυγή”, ο “Συνέκδη-

µος”, η γερµανική “Οδοιπόρος”, η γαλλική “Ανεξαρτησί-

α”, από τις οποίες καµία δεν υπάρχει σήµερα. Ο Οίκος 

Βελτιώσεως, παρ’ όλη την πνευµατική γοητεία που ασκεί 

από την ίδρυσή του µέχρι και τον 19
ο
 αιώνα, αναγκάζεται 

στις αρχές του 20
ού

 να κλείσει τις πύλες του.  

 

Το Αναγνωστήριον Κοζάνης 

 

Το 1916, τέσσερα χρόνια µετά την απελευθέρωση της πό-

λης, µε πρωτοβουλία του σεπτού ιεράρχη, τότε επισκόπου 

Ειρηνουπόλεως και αργότερα Οικουµενικού Πατριάρχη 

Φωτίου Β’, ιδρύθηκε το ανεξάρτητο σωµατείο Αναγνω-

στήριον Κοζάνης. Με πυρήνα τα βιβλία του Οίκου Βελ-

τιώσεως και µε σκοπό την “πνευµατικήν επικοινωνία των 

µελών αυτού και την εν γένει εξυπηρέτησην των πνευµατι-

κών αναγκών της κοινωνίας της Κοζάνης, καθώς και την 

δια της µορφώσεως ηθικήν και πνευµατικήν βελτίωσιν αυ-

τής”, προχώρησε στην αναδιοργάνωση της βιβλιοθήκης. 

Ιδρυτικά µέλη και µέλη του ∆.Σ. του σωµατείου χρηµάτι-

σαν σηµαίνοντα πρόσωπα της κοινωνίας της πόλης, όπως 

ο Γεώργιος Κ. Βαρβούτης, δικηγόρος βουλευτής και υ-

πουργός, ο Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, δικηγόρος και λο-

γοτέχνης, ο Π. Ν. Λιούφης, γυµνασιάρχης και συγγραφέας 

της ιστορίας της Κοζάνης, ο Κ. Μ. Παπακωνσταντίνου, 

λογοτέχνης, κ.ά. Επειδή όµως περιήλθε σε οικονοµική 

ένδεια, έπειτα από διαβουλεύσεις, που κράτησαν τέσσερα 

χρόνια, τη βιβλιοθήκη ανέλαβε τελικά ο ∆ήµος. 

 

Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

 

Στις 10 Ιουλίου 1923, έγιναν πανηγυρικά τα εγκαίνια της 

∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης. Μετά τον αγιασµό ακολούθησαν 

χαιρετισµοί και οµιλίες. Κεντρικός οµιλητής ο Γεώργιος 

Παναγιωτίδης, διευθυντής τότε του ∆ιδασκαλείου, ο οποί-

ος ανέπτυξε λεπτοµερώς την ιστορία της παλιάς και τους 

στόχους της νέας βιβλιοθήκης.  Την προηγούµενη είχε 

υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο µε το οποίο παραδίδο-

νταν η περιουσία του σωµατείου στο ∆ήµο, υπό τον ειδικό 

όρο ότι: “η εις βιβλία, περιοδικά και εφηµερίδες περιουσία 

δεν δύναται να εκποιηθεί ή να διατεθεί άλλως υπό του ∆ή-

µου Κοζάνης ει µή προς χρήσιν σωµατείου έχοντος τον αυ-

τόν ως προς το Αναγνωστήριον σκοπόν ή προς ίδρυσιν Α-

ναγνωστηρίου”. Τα βιβλία που παραδόθηκαν τότε στον 

∆ήµο ανέρχονταν σε 6.976 τόµους. 

Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη εγκαταστάθηκε αρχικά σε µία 

από τις αίθουσες του ∆ηµαρχείου, όπου λειτούργησε επί 

έντεκα χρόνια, µέχρι το 1934, απ’ όπου και µεταφέρθηκε 

στους ηµιυπόγειους χώρους του νεόδµητου τότε δηµαρ-

χιακού µεγάρου, όπου λειτούργησε ως το 1963. Είναι η 

περίοδος που αρχίζει να γίνεται ευρέως γνωστή µε την 

έκδοση των καταλόγων της από τον Ν. Π. ∆ελιαλή, µε τη 

φροντίδα του οποίου εµπλουτίστηκε γενναία και µεγα-

λούργησε. 

 

 

Χειρόγραφο τουρκικό φιρµάνι 

 

 

 
Χειρόγραφο 18ου αιώνα 
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Το 1963 µεταστεγάστηκε στη νεοανεγερθείσα επέκταση 

του ∆ηµαρχείου, της οποίας το ισόγειο και ο πρώτος όρο-

φος κατασκευάστηκαν µε δαπάνη των αδελφών Κωνστα-

ντίνου και ∆ηµητρίου Ιωαν. Κοβεντάρου, οµογενών συ-

µπολιτών µας στις ΗΠΑ, για την αποκλειστική στέγαση 

της Βιβλιοθήκης. Το 1985 µετακόµισε στον 2
ο
 όροφο του 

κτιρίου του εµπορικού κέντρου του ∆ήµου (Πλατεία 28
ης

 

Οκτωβρίου 7), όπου λειτουργεί µέχρι σήµερα, ενώ από το 

1989 έπαψε να αποτελεί τµήµα του ∆ήµου και µετατρέπε-

ται σε ΝΠ∆∆, διοικούµενο από 13µελές ∆ιοικητικό Συµ-

βούλιο. 

Το 1995 το Ελληνικό Κράτος µέσω του Υπουργείου Πο-

λιτισµού αναγνώρισε για µια ακόµα φορά τη σηµαντικό-

τητα της συλλογής της και ανακήρυξε την Κοζάνη “Πόλη 

του Βιβλίου” στο πλαίσιο του νέου θεσµού του “Πολιτι-

στικού ∆ικτύου Πόλεων”, συνιδρύοντας µε το ∆ήµο το 

“Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης” (ΙΝΒΑ) και θέτοντας 

ως πρωταρχικό στόχο και την αναβάθµιση της Βιβλιοθή-

κης. Με αφορµή αυτό το γεγονός έγινε και η µεγαλύτερη 

δωρεά των τελευταίων χρόνων από τον µητροπολίτης Κο-

ζάνης ∆ιονύσιο, ο οποίος δώρισε την προσωπική του βι-

βλιοθήκη συνεχίζοντας την παράδοση των ευεργετών των 

περασµένων αιώνων. 

 

Οι Συλλογές 

 

Στις συλλογές της Κ∆ΒΚ περιλαµβάνονται ως διακριτές 

κατηγορίες: α) τα χειρόγραφα, β) τα έντυπα, γ) τα λυτά, δ) 

η αρχαιολογική συλλογή και ε) η συλλογή χαρτών. 

 

Τα Χειρόγραφα 

 

Ο συνολικός αριθµός των χειρογράφων της βιβλιοθήκης 

είναι πολύ µεγαλύτερος από αυτόν που αναφέρεται στον 

παλιό κατάλογο του Α. Σιγάλα, εξαιτίας της προσθήκης 

της συλλογής Σακελλαρίου και πολλών άλλων κωδίκων 

που εντοπίσθηκαν τελευταία. Τα περισσότερα χειρόγραφα 

είναι µεταβυζαντινά και νεότερα, κυρίως του 18
ου

 και 19
ου

 

αιώνα (κείµενα που σχετίζονται µε την ιστορία της Κοζά-

νης, γραµµένα από κοζανίτες λόγιους ή αναφερόµενα 

στην περιοχή, κείµενα ανέκδοτα ή λιγότερο γνωστά που 

σώζονται σε λίγα χειρόγραφα). Σχεδόν όλα τα χειρόγραφα 

είναι χαρτώα, µε εξαίρεση τους αυτοτελείς κώδικες 1- 4 

και ορισµένα φύλλα ή σπαράγµατα που χρησιµοποιήθη-

καν σε σταχώσεις, τα οποία είναι περγαµηνά.  

Αξιόλογη είναι η διακόσµηση ορισµένων κωδίκων µε µι-

κρογραφίες ή µόνο µε απλά διακοσµητικά στοιχεία -όπως 

επίτιτλα και πρωτογράµµατα- υψηλής ποιότητας και η 

ύπαρξη σε χειρόγραφα και έντυπα σηµαντικών ιστορικών 

σηµειωµάτων (συνήθως κτητορικών, αλλά και κωδικο-

γραφικών) σχετικών µε την ιστορία της πόλης ή της πε-

ριοχής της. Λόγω της παλαιότερης σχέσης της βιβλιοθή-

κης µε τη σχολή της Κοζάνης, πολλά από τα χειρόγραφα 

όπως και πολλά έντυπα περιέχουν έργα χρήσιµα για τη 

διδασκαλία. Τα έντυπα εκκλησιαστικής χρήσης είναι λίγα. 

Οι πρόσφατες προσπάθειες της βιβλιοθήκης για ψηφιο-

ποίηση και παράλληλη περιγραφή του συνόλου του υλι-

κού της αποτελεί την αρχή για να υπάρχει πρόσβαση σε 

όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι σηµαντικές για 

κάθε τόµο (βιβλιογραφικά στοιχεία, ιστορικά σηµειώµατα, 

περιγραφή της στάχωσης κ.λπ.). 

 

 

Χαρίσιος Μεγδάνης, χειρόγραφη ιστορία της Κοζάνης, 19ος αιώνας 

 

 

Τα Έντυπα 

 

Τα περισσότερα έντυπα της βιβλιοθήκης, δωρεές κυρίως 

Κοζανιτών, ανήκουν στην περίοδο του 18
ου

 και 19
ου

 αιώ-

να, γνωστή ως περίοδο του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού. 

Μια περίοδος πνευµατικής αναγέννησης και αφύπνισης 

του Ελληνισµού, κατά την οποία είχαν µεγάλη διάδοση οι 

θετικές επιστήµες, αλλά και οι αρχές της ελευθερίας, της 

ισότητας, ο σεβασµός των ανθρώπινων δικαιωµάτων, η 

ανεξιθρησκία. Οι ιδέες δηλαδή του κινήµατος του Ευρω-

παϊκού ∆ιαφωτισµού που συγκίνησαν και καθοδήγησαν 

τους Έλληνες της εποχής εκείνης.  

 

Γ. Σακελλάριος, Ερανιστής, Βιέννη 1796 
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Υπάρχει επίσης ένας σηµαντικός αριθµός βιβλίων από τον 

15
ο
 έως τον 17

ο
 αιώνα µε παλαιότερο ένα λατινικό κείµε-

νο του 1494, εκδόσεις βιβλίων του Αριστοτέλη, του Πίν-

δαρου, η “Εφηµερίς” των αδελφών Μαρκίδων Πούλιου (η 

πρώτη ελληνική εφηµερίδα που σώζεται), η “Χάρτα” του 

Ρήγα, εκδόσεις του γνωστού τυπογράφου Βενετίας Άλδου 

Μανούτιου (αλντίνες) κ.ά. Ακόµα η σχέση ορισµένων ε-

ντύπων µε την Κοζάνη, είτε επειδή περιέχουν έργα Κοζα-

νιτών, είτε επειδή η έκδοσή τους έγινε µε έξοδα Κοζανι-

τών, είτε γιατί η παλαιότητα και η σπανιότητα τους εν 

γένει είναι σηµαντικές, καθιστούν µοναδική τη συλλογή 

που συµβάλλει τα µέγιστα ως πολύτιµη ιστορική πηγή της 

χρονικής περιόδου που διατρέχει, αντικατοπτρίζοντας πα-

ράλληλα και τα ενδιαφέροντα των κατοίκων της πόλης.  

 

Τα Λυτά 

 

Τα λυτά είναι κυρίως αρχειακά έγγραφα, τα οποία µας δί-

νουν πολύ σηµαντικές πληροφορίες για την ιστορία και 

την καθηµερινή ζωή της Κοζάνης και την ευρύτερης πε-

ριοχής κυρίως κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Εί-

ναι κυρίως έγγραφα εκκλησιαστικά, πρακτικά της ∆ηµο-

γεροντίας, δικαστικά, διοικητικά και  εκπαιδευτικά στην 

ελληνική και κάποια στην οθωµανική γλώσσα και διήκουν 

από τον 17
ο
 µέχρι και τον 20

ό
 αιώνα. Μεγάλο µέρος απο-

τελούν οι κώδικες εγγράφων και τα λυτά της Ιεράς Μη-

τροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης, τα οποία είναι χωρισµέ-

να σύµφωνα µε τις αρχιερατίες, αλλά και έγγραφα του 

αρχείου του ∆ήµου Κοζάνης (π.χ. το παλιό κτηµατολόγιο 

του 1925
8
).  

Το νεότερο και σύγχρονο αρχείο
9
 καλύπτει κυρίως την 

περίοδο από το 1914 έως το 1950 και χωρίζεται βασικά σε 

δύο τµήµατα: του ∆ήµου και της Νοµαρχίας. Στο πρώτο 

καταγράφεται κυρίως η ιστορία της πόλης, ενώ στο δεύ-

τερο ολόκληρης της ∆υτικής Μακεδονίας, αφού έδρα της 

Γενικής ∆ιοίκησης ήταν η Κοζάνη. Όταν αργότερα αυτο-

νοµήθηκαν διοικητικά η Φλώρινα και η Καστοριά, τα 

Γρεβενά µε την ύπαιθρό τους που παρέµειναν στο νοµό 

Κοζάνης. 

Ίσως µια από τις πιο ενδιαφέρουσες όψεις είναι η παρα-

κολούθηση µέσα από το αρχείο των συντελούµενων αλ-

λαγών (οικονοµικές, χωροταξικές κ.α.), που γίνονται ι-

διαίτερα εµφανείς έπειτα από περιόδους κρίσης, όπως η 

προσάρτηση π.χ. της περιοχής στην Ελλάδα το 1912 που 

έκλεισε µε τη φορτισµένη αποχώρηση των πολυάριθµων 

(ελληνόφωνων ή τουρκόφωνων) µουσουλµάνων της πε-

ριοχής. 

Ένα σώµα εφηµερίδων της ίδιας εποχής (1914 -1950), που 

εκδίδονταν στην πόλη της Κοζάνης, συµπληρώνει, διευ-

κρινίζει κι εξηγεί το περιεχόµενο της πλειονότητας των 

αναφερόµενων εγγράφων. Παράλληλα υπάρχει ένας µι-

κρός αριθµός φωτογραφιών (κτίρια, εκδηλώσεις, πρόσω-

πα) που επίσης συµβάλει στην ολοκλήρωση της εικόνας. 

 

                                                 
8
 Της περιόδου της εγκατάστασης των προσφύγων µε τη φρο-

ντίδα της Κοινωνίας των Εθνών (1924-1929). 

9
 Βλ. Αθ. Καλλιανιώτης, υπό έκδοση. 

 

Μακρίδες Πούλιου, «Εφηµερίς» 

(η πρώτη σωζόµενη ελληνική  εφηµερίδα) 

 

 

 

Σουΐδας, 1494 

 

 

Η αρχαιολογική συλλογή 

 

Στην Κ∆ΒΚ φιλοξενείται επίσης και ένας µικρός θησαυ-

ρός από εικόνες, ιερά κειµήλια, ξυλόγλυπτα, χαρακτικά, 

αρχιτεκτονικά µέλη και επιγραφές, που χρονολογούνται 

κυρίως στη µεταβυζαντινή περίοδο. Τα αντικείµενα αυτά 

αποτελούν τµήµα της παλαιάς συλλογής των παλαιοχρι-

στιανικών και µεταβυζαντινών µνηµείων που φυλάσσο-

νταν στο Τοπικό Μουσείο της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης και 

προέρχονταν από ολόκληρη την περιφέρεια του Νοµού 

Κοζάνης. 

Η συστηµατικότερη συλλογή και φύλαξη αρχαιοτήτων 

από τον Νοµό ξεκίνησε το 1934 όταν στο τότε νεόδµητο 
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δηµοτικό µέγαρο ο ∆ήµος παραχώρησε µια αίθουσα στην 

Αρχαιολογική Υπηρεσία για να συγκροτήσει το Τοπικό 

Μουσείο “δια των ανευρισκοµένων εν τη περιοχή του Νο-

µού αρχαιοτήτων, αποφευγοµένης της διαρροής τούτων εις 

διάφορα άλλα Μουσεία” 
10

. Με την πάροδο του χρόνου η 

συλλογή αυτή εµπλουτιζόταν και περιλάµβανε ευρήµατα 

από την προϊστορική έως και τη νεότερη περίοδο, καθώς 

και λαογραφικού περιεχοµένου. Στη συνέχεια ένας µεγά-

λος αριθµός από αυτά λόγω ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξί-

ας, κυρίως αρχιτεκτονικά µέλη, κεραµική και νοµίσµατα 

κλασικής έως και βυζαντινής περιόδου παραδόθηκε στις 

Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, ως 

αρµόδιες για τη φύλαξη και ανάδειξή τους
11

. 

Στη σηµερινή συλλογή εντάσσεται ένας αριθµός µαρµάρι-

νων κτητορικών επιγραφών (12) που προέρχονται από 

εκκλησιαστικά κτίσµατα (ναός Παναγίας), αλλά κυρίως 

από παλαιές κατεδαφισµένες οικίες της Κοζάνης (π.χ. Κο-

ντορούση, Κοβεντάρου) και κρήνες (π.χ. Κοντορούση, 

Μητροπολιτικού Μεγάρου) και χρονολογούνται από τον 

18
ο
  και 19

ο
 αιώνα. Οι επιγραφές αυτές µας δίνουν πολύ-

τιµα στοιχεία, όχι µόνο για τα οικοδοµήµατα από τα οποία 

προέρχονται, αλλά γενικότερα για το κοινωνικό πλαίσιο 

και την προσωπογραφία της εποχής. 

Εξαιρετικά σπάνιο είναι το είδος του προσκυνηταρίου – 

εικονοστασίου του 18
ου

 αιώνα, µε τη µορφή κιβωτιδίου 

ανάρτησης από τον Άγιο Νικάνορα. Φέρει ξυλόγλυπτο 

πλαίσιο µε φυτικό διάκοσµο και τοξωτή επίστεψη µε την 

τεχνική του σκαλιστού στον αέρα, η οποία απεικονίζει 

αγγέλους που στέφουν αετό επάνω από τη γραπτή µορφή 

του Άναρχου Πατέρα, και στηρίζεται σε δυο ολόσωµα 

παγώνια της γωνίες. Στο εσωτερικό εµπεριέχεται όστρεο 

µε ζωγραφισµένη τη µικρογραφηµένη  σκηνή της Μετα-

µόρφωσης στην κοίλη πλευρά του. 

 

Η συλλογή χαρτών 

 

Η Κ∆ΒΚ διαθέτει µια µικρή µεν, αλλά αξιόλογη συλλογή 

χαρτών, λυτών και ατλάντων, ανάµεσα στις οποίες κορυ-

φαία θέση κατέχει η δωδεκάφυλλη Χάρτα του Ρήγα Βελε-

στινλή (1796-1797), ήδη ανακηρυγµένο εθνικό µνηµείο 

της νεώτερης πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, καθώς και ο 

τετράφυλλος παγκόσµιος χάρτης του Άνθιµου Γαζή 

(1800). Για την οργάνωση και ανάδειξη της συλλογής αυ-

τής ο ∆ήµος Κοζάνης, η Κοβεντάρειος ∆ηµοτική Βιβλιο-

θήκη και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
12

, 

συνέπραξαν για την ίδρυση µιας ∆ηµοτικής Χαρτοθήκης 

στο πρόσφατα αποκαταστηµένο Αρχοντικό Λασσάνη, ένα 

κτίριο του 18
ου

 αιώνα. 

Η ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης φιλοδοξεί να αποτελέ-

σει ένα καινοτόµο θεσµό όχι µόνο για την πόλη, αλλά και 

για τη χώρα µε απαιτήσεις διεθνούς ακτινοβολίας, συ-

µπλήρωµα της πανελληνίως σηµαντικής Βιβλιοθήκης, 

ενισχύοντας το πολιτιστικό προφίλ της πόλης και αποτε-

                                                 
10

 Ν. Π. ∆ελιαλής. 

11
 Βλ. Αγαθ. ∆. Τσιλιπάκου, υπό έκδοση. 

12
 Με επιστηµονικό υπεύθυνο τον καθηγητή του ΑΠΘ Ευάγγε-

λο Λιβιεράτο. 

λώντας ένα νέο µορφωτικό πόλο έλξης γύρω από τον πο-

λιτισµό των χαρτών και της µορφωτικής τους δύναµης. 

 

 

Το τέταρτο φύλλο της Χάρτας του Ρήγα Βελεστινλή, 1797 
 

Με την ανάδειξη, την προβολή και την αξιοποίηση της 

σηµαντικής, αλλά µέχρι τώρα άγνωστης συλλογής ιστορι-

κών χαρτών και ατλάντων, κυρίως από την καθοριστική 

για τον ελληνισµό περίοδο του 18
ου

 αιώνα, σταλµένων 

στην γενέτειρα από τους Κοζανίτες κυρίως της Κεντρικής 

Ευρώπης, η Χαρτοθήκη προσφέρει στην Κοζάνη µια νέα 

θεµατική και µαζί µε τη Βιβλιοθήκη θα αποτελεί ένα ι-

σχυρό δίπολο στον τοµέα της γνώσης και του πολιτισµού. 

 

 

Γερµανικός Άτλας του 18ου αιώνα. 
 

Η Χαρτοθήκη οργανώνεται µε βάση τις σύγχρονες αντι-

λήψεις και πρακτικές για τέτοιου είδους θεσµούς, δίνοντας 

έµφαση στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τις διεθνείς 

συνεργασίες, έτσι ώστε να αποτελέσει έναν πρωτοποριακό 

οργανισµό, ανοιχτό και ελκυστικό ανάµεσα στα άλλα και 

στον πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, µορφωτικό και επιστηµο-

νικό τουρισµό. Γίνεται έτσι η Κοζάνη η πρώτη πόλη στην 

Ελλάδα που αποκτά έναν δηµοτικό θεσµό αυτού του τύ-

που, πρωτοπορώντας στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη 

της, ιστορικά ελλειµµατικής στη χώρα µας κουλτούρας, 

της χαρτογραφίας και των χαρτών  • 


