
    Στο λεκανοπέδιο που σχηµατίζεται από τα βουνά Βέρµιο, Πιέρια, Μπούρινος 

και Άσκιο, συναντά κανείς την πόλη της Κοζάνης, πρωτεύουσα και κοµβικό 

κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Ίχνη της ιστορίας της πόλης  ανιχνεύονται  στη 

Νεολιθική εποχή, επεκτείνονται στην Αρχαία περίοδο, τότε που η περιοχή 

ονοµαζόταν «Ελίµεια», και συνεχίζονται στα Βυζαντινά χρόνια. 

   Στα τέλη του 14ου αιώνα εγκαταστάθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της 

σηµερινής πόλης Χριστιανοί από την σηµερινή Β. Ήπειρο (τα χωριά Μπιθικούκιο, 

Κόσδιανη κ.α.) κυνηγηµένοι από τους Τουρκαλβανούς. Σ' αυτούς αργότερα 

προστέθηκαν πρόσφυγες από τα Άγραφα, τη Θεσσαλία, τα Τρίκαλα, ακόµα κι 

από την Αίγυπτο, αλλά και από τα Βυζαντινά φρούρια της περιοχής, όπως είναι το 

Κτένι, οι οποίοι κατατροπώθηκαν από τους Τούρκους. Οι άποικοι από τη Β. 

Ήπειρο έφτασαν στην περιοχή «Παλιοκόζιανη» της Εράτυρας και στη συνέχεια 

ήρθαν στην περιοχή «Καλύβια», τα σηµερινά «Παλιόσπιτα» στο Σιόποτο της 

Κοζάνης. Λίγο ανατολικότερα έχτισαν τα σπίτια τους, στην περιοχή Τζάµπρα. 

Τον βραχώδη λόφο πάνω από τη Τζάµπρα τον ονόµασαν Σκρίκα ή Σκ'ρκα, που 

σηµαίνει «βραχώδες ύψωµα». Οι καλύβες των ξυλοκόπων, των ποιµένων και των 

γεωργών γρήγορα εξελίχθηκαν σε χωριό, κι αυτό µε τη σειρά του σε µια ελληνική 

ορθόδοξη πόλη µέσα στην τουρκοκρατία. Το 1528, όπως αναφέρεται σε 

οθωµανικό φορολογικό κώδικα, η Κοζάνη είχε 154 ορθόδοξες οικογένειες.

     Η επικρατέστερη εκδοχή για την ονοµασία της πόλης είναι πως οι κάτοικοι της 

Ηπείρου ονόµασαν τον οικισµό «Κόσδιανη», που στη συνέχεια µετατράπηκε σε 

«Κόζιανη» και αργότερα «Κοζάνη». 

     Η Κοζάνη δεν γνώρισε κατακτητές, κι αυτό γιατί µέχρι τον 19ο αιώνα ήταν 

«Μαλικανές», τελούσε δηλαδή υπό την προστασία της σουλτανοµήτορος. Το 

σουλτανικό διάταγµα που κατόρθωσε να λάβει ο γιός του προεστού Ιωάννη 

Τράντα, Χαρίσιος, τον 17ο αι., παραχωρούσε πολλά θρησκευτικά κι εµπορικά 

προνόµια στην πόλη. 

   Οι κάτοικοι της Κοζάνης ασχολήθηκαν ιδιαίτερα µε τη βιοτεχνία, την 

κτηνοτροφία και την οικοτεχνία, ενώ τον 17ο και 18ο αιώνα ανέπτυξαν 

επικοινωνία µε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Βιέννη, Πέστη, Βούδα, Βενετία, 

Βελιγράδι, Ιάσιο κ.α.) Οι Κοζανίτες µε τα καραβάνια µετέφεραν τοπικά προϊόντα 

στις περιοχές αυτές, και αντίστοιχα έφερναν πίσω µαζί τους ευρωπαϊκά προϊόντα, 

µαζί µε τις ιδέες και τον πολιτισµό των χωρών αυτών. 

     Εκεί, στις χώρες του εξωτερικού ίδρυσαν κοµπανίες και αδελφότητες, και µέσω 

αυτών βοήθησαν πολλές φορές την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Προόδευσαν 

επιχειρηµατικά, έγιναν δωρητές και ευεργέτες του τόπου όπου ζούσαν, αλλά και 

του γενέθλιου τόπου τους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι οικογένειες: Κάραγιαν, 

Δούµπα, Χαρίση, Βαλταδώρων, Κλείδη, Παγούνη, Τακιατζήδων. 

     Το 1675 ιδρύθηκε η «Σχολή της Κοζάνης», που αργότερα ονοµάστηκε «Στοά» 

και ήταν ένα Πανεπιστήµιο της εποχής του, µε σπουδαίους δασκάλους, ένας εκ 

των οποίων ήταν ο Ευγένιος Βούλγαρης. Η Στοά αποτέλεσε φυτώριο πολλών 

πνευµατικών ανθρώπων την  περίοδο του ύστερου Νεοελληνικού Διαφωτισµού, 

όπως ήταν ο Χαρίσιος Μεγδάνης, ο Γεώργιος Σακελλάριος, ο Μιχαήλ Περδικάρης, 

οι Ευφρόνιος και Ραφαήλ Πόποβιτς, ο Γεώργιος Λασσάνης (Υπασπιστής του 

Αλέξανδρου Υψηλάντη, µαχητής στο Δραγατσάνι), ο Νικόλαος Κασοµούλης, (µε 

τα περίφηµα 'Ενθυµήµατα Στρατιωτικά'), ο Γεώργιος Ρουσιάδης.

    Η Κοζάνη συµµετείχε στην επανάσταση του 1821 µε πολίτες της, οι οποίοι 

αγωνίστηκαν στην υπόλοιπη επαναστατηµένη Ελλάδα: Νικόλαος Κασοµούλης, 

Γεώργιος Λασσάνης, Μιχαήλ Ιωάννου,  Εµµανουήλ Χατζηκωνσταντίνου,  

Κων/νος Ναουµίδης,  Ιωάννης Τιάλιος,  Ιωάννης (Νάνος) Μπαρούτας κ.α. Η πόλη 

απελευθερώθηκε στις 11 Οκτωβρίου του 1912 κι εντάχθηκε στον εθνικό κορµό.

     Πρόσωπα της πόλης που διακρίθηκαν κατά τον 20 αι. είναι: ο Γυµνασιάρχης και 

Ιστορικός Παναγιώτης Λιούφης, ο δικηγόρος και λογοτέχνης Κωνσταντίνος 

Τσιτσελίκης, ο Μητροπολίτης Διονύσιος Ψαριανός, ο µουσικός Γ. Δόδουρας, ο 

Πρόεδρος του Συνδέσµου Γραµµάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης Κωνσταντίνος 

Σιαµπανόπουλος, ο Μητροπολίτης Ιωακείµ Αποστολίδης, που βγήκε αντάρτης 

στο βουνό το 1943, ο Βουλευτής, Υπουργός και συγγραφέας, Μιχάλης 

Παπακωνσταντίνου.    

   Η Κοζάνη µετά τη δεκαετία του 1960 γνώρισε µεγάλη βιοµηχανική και 

οικονοµική ανάπτυξη µε τα εργοστάσια της ΔΕΗ και την εκµετάλλευση 

αποθεµάτων λιγνίτη.

     Σήµερα, κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας, είναι µία πόλη δραστήρια και πολύ 

ζωντανή. Είναι έδρα της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, έχει Εφετείο, αεροδρόµιο, 

ένα από τα µεγαλύτερα Τεχνολογικά Ιδρύµατα της χώρας και τµήµατα του 

Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. Η πόλη της Κοζάνης έχει 55.926 κατοίκους 

και ο Καλλικρατικός Δήµος έχει  71.388 κατοίκους, σύµφωνα µε την τελευταία 

απογραφή του 2011. Η πόλη έχει πλέον περάσει στην εποχή της µεταλιγνιτικής 

δραστηριότητας και επιχειρεί να αναδείξει πολλούς άλλους τοµείς της 

δραστηριότητας, της φύσης και του πολιτισµού της. 

   In the basin formed by  Vermion, Pieria, Bourinos and Askio mountains , one can 

meet the city of Kozani, capital and junctional point of the Western Macedonia region. 

Signs of the city's history can be found in the Stone Age ,back then the region was called 

'Elimia' as well as the Byzantine years.  

   In the late of the 14th century, Christians from today's North Epirus (Bithikoukio, 

Kosdiani, etc) se�led in the region , chased by the Turk-Albanians. Later se�lers from 

Agrafa, Thessaly ,Trikala ,Byzantine fortresses  from Kteni conquered by the Turks, 

and even  people from Egypt  were added to the existent population. The se�lers from 

North Epirus reached the region of Paliokoziani in Eratira and later arrived in the 

region Kalivia, now called Paliospita, in Siopoto of Kozani building their houses in a 

place called Tzabra. They called the rocky hill above Tzabra Skrika or Sk'rka which 

means rocky heights. The logger's, shepherd's, and farmer's cabins, quickly made up   

a village which in turn was converted to an orthodox city inside the O�oman Greece. In 

1528, as referred in the tax code, Kozani had 154 Orthodox families.

   The prevailing story about  the name of the city is that the se�lers from Epirus 

initially called it Kosdiani which later transformed into Koziani and eventually 

Kozani. 

   Kozani hasn't met conquerors and that is because until the 19th century it was 

'Malikanes' which means the town was under the protection of the mother of the 

Sultan. 

    The residents of Kozani were particularly involved with manufacturing, livestock 

farming and co�age industry while in the 17th and 18th century they developed 

communication with Central Europe (Vienna, Buda, Pest, Venice, Belgrade, Iasi 

etc).Kozanians transferred their local products by caravans to these places bringing 

back European goods along with the ideas and the culture of these countries.

There, in the foreign countries, they founded companies and fraternities and through 

them, they helped their home country many times. They progressed, became donors 

and benefactors of the places they lived in but also their hometown. Indicatively some 

of  these families are: Karajan, Doumbas, Charisis, Valtadoros,Klidi, 

Pagounis,Takia�is.

    In 1675 the 'School of Kozani' was founded which was later called 'Stoa'.It was a great 

university with renowned teachers, one of whom was Eygenios Voulgaris. Stoa 

became a incubator of intellectuals during the New-Greek Enlightenment like 

Charisios Megdanis, Georgios Sakelarios, Michael Perdikaris, Efronios and Rafael 

Popovic, Georgios Lassanis (aide-de-camp of George Ipsilandis, fighter in 

Dragatsani), Nikolaos Kasomoulis (with the famous Military Mementos) and 

Georgios Rousiadis. 

     Kozani took part in the 1821 revolution with its citizens ,who fought in the rest of the 

revolutionary Greece: Nikolaos Kasomoulis, Georgios Lasanis, Michael Ioannou, 

Emmalouil  Chadjikonstantinou, Konstantinos Naoumidis,Ioannis Tialios, 

Ioannis(Nanos) Baroutas etc. The city was liberated on 11 October 1912 and 

incorporated to the rest of the free country.

People of the city who were distinguished during the 20th century are: the school 

master and historian Panagiotis Lioufis, the archbishop Dionisios Psarianos,the 

lawyer and writer Konstantinos Tsitselikis,the musician G.Dodouras, the president of 

The Le�ers and Arts Association of Kozani Konstantinos Siambanopoulos, the 

archbishop Ioakim Apostolidis who became a guerilla on the mountain in 1943, the 

MP, minister and writer Michalis Papakonstantinou.

     Kozani, after the 1960s,  achieved great industrial and economic development with 

the PPC power plants and the exploitation of lignite.

     Today, center of Western Macedonia, it is a busy and vivid city. It is the residence of 

the Regional Administration of Western Macedonia, it hosts an Appellate Court, an 

airport,one of the biggest Technological Institutes in the country, and departments of 

the University of Western Macedonia. The city's population reaches the 55926 people 

and the municipality reaches the 71388 people according to the latest census in 

2011.The city is in transition to the post-lignite period and a�empts to point up the 

many other assets it has like nature and culture.

Η Κοζάνη µέσα στο χρόνο και την ιστορία…

Kozani during time and history...

Ιστορικό -  Λαογραφικό & Φυσικής 
Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης
    Ιδρύθηκε το 1969. Εµπνευστής και δηµιουργός του Ιστορικού-Λαογραφικού & Φ. 

Ιστορίας Μουσείου Ν. Κοζάνης ήταν ο Κωνσταντίνος Ε. Σιαµπανόπουλος, ο 

οποίος αφιερώθηκε στη διάσωση και προβολή του πολιτισµού και της παράδοσης 

του τόπου µας.

   Το κτίριο εκφράζει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Δυτικής Μακεδονίας, 

ενώ το εσωτερικό του είναι σύγχρονο και µοντέρνο.     

    Το Ιστορικό - Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας µουσείο Κοζάνης περιλαµβάνει 

µία ξεχωριστή Λαογραφική έκθεση από το 1640 έως το 1960, µία Έκθεση Φυσικής 

Ιστορίας από την Παλαιολιθική εποχή µέχρι και τους νεότερους χρόνους, µία 

Αρχαιολογική- Βυζαντινή έκθεση από το 7000 π.Χ. έως 1453 µ.Χ., µία Ιστορική 

έκθεση από το 1453 έως 1944, µία Πινακοθήκη των νεότερων χρόνων, µία Συλλογή 

γραµµατοσήµων (1861-2004) και µία Συλλογή ραδιοφώνων (1930-1960). 

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου και το 
Καµπαναριό 
  Ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Νικολάου θεµελιώθηκε το 1664, από τον 

προύχοντα της πόλης Χαρίσιο Τράντα. Το 1721 ανακαινίστηκε εκ βάθρων. Το 1745 

ανεγέρθηκε το Επισκοπείο και η πόλη έγινε έδρα Μητροπόλεως. Το 1926 µε 

Προεδρικό Διάταγµα ο Ναός ανακηρύχθηκε διατηρητέο ιστορικό και 

αρχαιολογικό µνηµείο και στις 9 Απριλίου 1953 µε Βασιλικό Διάταγµα ο Άγιος 

Νικόλαος καθιερώθηκε ως πολιούχος και προστάτης της πόλης. 

   Ο ναός είναι µία τρίκλιτη βασιλική, καµαροσκέπαστη, µε δίρριχτη στέγη. Στα 

δύο κλίτη του έχει δύο παρεκκλήσια: του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου και της 

Παναγίας. 

  Το τέµπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο µε φύλλα χρυσού, όπως επίσης ο 

άµβωνας, ο δεσποτικός θρόνος και το κιβώριο της Αγίας Τράπεζας. Οι 

αγιογραφίες του Ναού είναι έργο του 1730, των αδελφών Νικόλαου και Θεόδωρου. 

Το µεγαλύτερο µέρος του ναού είναι κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, όπως 

και όλοι οι ναοί της περιόδου της Τουρκοκρατίας, διότι τότε οι Τούρκοι δεν 

επέτρεπαν την ανέγερση µεγάλων χριστιανικών ναών, για να µην είναι στο ίδιο 

επίπεδο ο σταυρός µε το µουσουλµανική ερυθρά ηµισέληνο. 

   Το Καµπαναριό ανεγέρθηκε στα µέσα του 19ου αιώνα, το 1855. Έχει ύψος 26 

µέτρα και σήµερα αποτελείται από 7 ορόφους, τρούλο και τετράπλευρο ρολόι. 

Κοβεντάρειος Δηµοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
    Το 1688 συστήνεται η πρώτη σχολική βιβλιοθήκη, που στο πέρασµα του χρόνου 

εξελίσσεται στην ιστορική βιβλιοθήκη της Κοζάνης. «Οίκος βελτιώσεως» το 1813, 

«Αναγνωστήριο Κοζάνης» το 1916 και λίγα χρόνια µετά «Δηµοτική Βιβλιοθήκη 

Κοζάνης», όπου από το 1930 διέπρεψε ως διευθυντής της ο Ν. Π. Δελιαλής. Η 

Δηµοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης είναι µια βιβλιοθήκη µε πλούσια και µακρόχρονη 

ιστορία, και συγκαταλέγεται ανάµεσα στις πιο σηµαντικές βιβλιοθήκες της 

Ελλάδας, κυρίως λόγω του µεγάλου αριθµού παλιών βιβλίων που περιέχει, των 

χειρογράφων, του αρχειακού υλικού αλλά και του όγκου της σύγχρονης συλλογής 

της. 

Historical - Folklore and Natural History 
Museum of Kozani
   It was founded in 1969 by Konstantinos Siampanopoulos who was devoted to the 

preservation and promotion of the culture and tradition of Kozani.

The building depicts the traditional architecture of Western Macedonia while the 

interior is modern.

The Historical - Folklore and Natural History Museum of Kozani includes a special 

folkore exhibition from 1640 to 1960 , a Natural History exhibition from the Stone Age 

until the recent years , an Archaeological-Byzantine exhibition from  7000 to 1453 AD , 

an Historical exhibition from 1453 until 1944, an art gallery of the recent years , a stamp 

collection (1861-2004)and a radiophone collection.

The cathedral temple of Saint Nicolas
   The cathedral temple of Saint Nicolas  was founded in 1664 by Charisios Trandas. In 

1721 it was radically renovated. In 1745 the episcopate was built and the city became 

metropolitan. In 1826 with Presidential Decree it was declared as historical monument 

protected under heritage status and on the 9th April 1953 with a Royal Decree ,Saint 

Nicolas was declared as the city’s patron saint.

   The temple is a three-nave basilica ,arch-topped with gable roof. In its two naves 

there are two chapels: Saint John’s and the Holy Mother’s.

The temple’s altarpiece is wooden-carved and golden-foiled, as well as the pulpit the 

despot throne and the high altar. The Saint Nicolas iconography has been dated since 

1730, made by Nikolaos and Theodoros. The biggest part of the temple is underground 

like all the temples during the O�oman period as the Turks back then ,wouldn’t allow 

the elevation of big  Christian churches ,so as  the cross couldn’t   be at the same level 

with the Red Crescent. 

   The Bell Tower was built in the middle of the 19th century, in 1855.Its height is 26 

meters and today it consists of 7 floors, a dome and a four-sided clock.

Koventareios Municipal Library of Kozani
   The first school library was founded in 1688 which during time was developed in the 

historical library of Kozani. In 1813 it was called ‘Oikos Veltioseon’ ,in 1916 

‘Anagnostirio Kozanis’ and a few years later ‘Dimotiki Vivliothiki Kozanis’ with the 

prominent N.P Delialis as director. The Municipal  Library of Kozani is a library with a  

rich and long-term history and it is included among the most important libraries in 

Greece, mainly due to the big number of old books that contains, the manuscripts, the 

archives  and the volume of its current book collection.
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Αιανή 

    Η Αιανή, «πόλις Μακεδονίας», σύµφωνα µε τον ιδρυτικό µύθο που διέσωσε ο 

Στέφανος Βυζάντιος, κτίστηκε από τον Αιανό, γιό του βασιλιά Ελύµου. Ήταν 

πρωτεύουσα του βασιλείου της  Ελιµειώτιδας, που µαζί µε τα υπόλοιπα ελληνικά 

βασίλεια αποτελούσαν την Άνω Μακεδονία. 

     Η ανασκαφική έρευνα στους χώρους της Αιανής άρχισε το 1983. Η σηµασία της 

Αιανής έγκειται στην πρωιµότητα και διαχρονικότητα των ευρηµάτων, που 

αποτελούν µνεία  ενός λαµπρού πολιτισµού από τα προϊστορικά ως τα ρωµαϊκά 

και βυζαντινά χρόνια. 

   Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αιανής διαθέτει ανεκτίµητα αρχαιολογικά 

ευρήµατα. Το κτίριό του, µεγάλο και σύγχρονο, κατασκευάστηκε το διάστηµα 

1992-2002.

    Το αρχαιολογικό συγκρότηµα της αρχαίας πόλης βρίσκεται περίπου 2 χλµ 

βορειοανατολικά του χωριού και σ' αυτό υπάρχουν κατάλοιπα των διαφόρων 

κτιρίων της αρχαίας πόλης.

Ο κρόκος, το χρυσάφι της ελληνικής γης…
     Ο κρόκος, το χρυσάφι της ελληνικής γης, συγκαταλέγεται στα πολυτιµότερα 

µπαχαρικά των αρχαίων πολιτισµών. Γνωστό για το άρωµα, το χρώµα, τις 

φαρµακευτικές και αφροδισιακές του ιδιότητες, ο «κρόκος» ή  «ελληνική ζαφορά» 

(saffron), όπως λέγεται, ανήκει στην καλύτερη ποιότητα σαφράν στον κόσµο.

       Οι κάτοικοι της περιοχής φυτεύουν τον κρόκο κάθε καλοκαίρι και µε την άφιξη 

του φθινόπωρου, αφαιρούν µε το χέρι τα πολύτιµα στίγµατα του πανέµορφου 

λουλουδιού και τα αποξηραίνουν προσεκτικά για να γίνουν τα βαθυκόκκινα 

λεπτά νήµατα. Χρειάζονται 50.000 περίπου στίγµατα για να προκύψουν 100 

γραµµ. κόκκινου κρόκου. 

   Ο κρόκος χρησιµοποιείται στη φαρµακευτική, την ζαχαροπλαστική, την 

µαγειρική, την τυροκοµία, την ποτοποιία, ακόµα δε και στην ζωγραφική. 

    Οι καλλιεργητές του κρόκου συγκεντρώνουν το προϊόν στον Αναγκαστικό 

Συνεταιρισµό Κρόκου και στη συνέχεια διοχετεύεται στην αγορά σε συσκευασίες 

µε τη µορφή µάζας από νήµατα, αλλά και µε τη µορφή σκόνης.

    Χώρες που καταναλώνουν κρόκο είναι οι: Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Η.Π.Α., 

Ελβετία, Αγγλία, Γερµανία, Σκανδιναβικές και Κάτω Χώρες, Η.Α.Ε. και Ιαπωνία. 

Η ΔΕΗ
   Στην ευρύτερη περιοχή της Δ. Μακεδονίας, και ειδικότερα στη λεκάνη 

Πτολεµαϊδος και Κοζάνης υπάρχει ένα από τα µεγαλύτερα κέντρο όχι της 

Ελλάδος µόνο, αλλά και  των Βαλκανίων, και ένα από τα µεγαλύτερα της 

Ευρώπης. Η πρώτη έρευνα για τους λιγνίτες της ξεκινά το 1937. Η βιοµηχανιά  του 

λιγνιτ́η στη Δυτικη ́ Μακεδονιά  ξεκιν́ ησε πρακτικα ́τον Σεπτεµ́ βριο του 1956, οτ́ αν 

η ΛΙΠΤΟΛ ΑΕ υπεγ́ραψε συµ́βαση µε τη γερµανικη ́εταιρειά  KHD  AG  µε στοχ́ο 

την κατασκευη ́ του πρωτ́ου λιγνιτικου ́ σταθµου,́ ισχυός µολ́ις 10 MW . Τον 

Αυγ́ ουστο του 1950 ειχ́ ε προηγηθει ́ η ιδ́ ρυση της Δηµοσ́ ιας Επιχειρ́ ησης 

Ηλεκτρισµου ́ (ΔΕΗ), µεσ́ ω της οποιάς οι δραστηριοτ́ ητες παραγωγης́ , µεταφορας́  

και διανοµης́  της ηλεκτρικης́  ενερ́ γειας συγκεντρωθ́ ηκαν σε εν́ α δηµοσ́ ιο φορεά . 

Σηµ́ ερα, στον ενεργειακο ́ αξ́ ονα του λεκανοπεδιό υ της Δυτικης́  Μακεδονιά ς 

εξορυσ́ σονται ετησιώ ς περιπ́ ου 50 εκατοµµυρ́ ια τον́ οι λιγνιτ́ η, οι οποιό ι 

τροφοδοτουν́  τις 12 ατµοηλεκτρικες́  µοναδ́ ες της περιοχης́ , συνολικης́  

εγκατεστηµεν́ ης ισχυό ς 3,775 MW .

     Το γεγονός ότι ο Δήµος Κοζάνης υπήρξε για χρόνια ένας από τους κατεξοχήν 

ενεργειακούς Δήµους της χώρας, ευνόησε ιδιαίτερα την οικονοµική ανάπτυξή 

του, αλλά τον κατέστησε ταυτόχρονα ιδιαίτερα επιβαρυµένο περιβαλλοντικά. Για 

τους λόγους αυτούς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αναζητούνται τρόποι 

αντιµετώπισης και επίλυσης των περιβαλλοντικών ζητηµάτων, καθώς και 

εναλλακτικές λύσεις, ώστε να γίνει µία οµαλή µετάβαση στην µεταλιγνιτική 

περίοδο, µέσα από την ανάδειξη και την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της 

περιοχής. 

Aiani
    Aiani ,'Macedonia's city' according to the founding story which was preserved by 

Stefanos Vyzantios,  was built by Aianos, son of King Elymos. It was the capital of the 

Elimiotida Kingdom, with which, along with the rest Greek Kingoms made up Upper 

Macedonia.

     The excavations in Aiani began in 1983.The importance of the place has to do with 

the earliness and continuity of the findings which compose the memory of a dazzling 

civilization from the prehistoric time to the Roman and Byzantine years.

     The Archaeological Museum of Aiani owns valuable ancient findings. The museum 

building, spacious and modern, was constructed during 1992-2002.

    The archaeological complex of the ancient city is located about 2km North-East of 

the modern town where remnants of several buildings of the ancient city can be found.

Saffron (Crocus)
     Saffron, the gold of Greek land as it is called, is one of the most beloved and precious 

spices of ancient cultures .Famous for its aroma, color, pharmaceutical and 

aphrodisiac properties, crocus of Kozani has the best quality in the world.

    The locals are planting saffron every summer and when autumn comes, they remove 

the precious stigmas of the beautiful flower by hand and dry them thoroughly to make 

crimson slim threads. It takes about 50,000 stigmas to obtain 100gr of red saffron. 

Greek saffron is among the best saffron in the world, quality-wise.

    Safron is used in pharmaceutics ,in pastry making, in cooking, in cheese making, in 

beverage industry and even in painting.

    The cultivators gather the product to the Cooperative and then it is sold in stigmas or 

powder. Countries that consume saffron are: Spain, Italy,France, USA, Swi�erland , 

England, Germany, Scandinavia, The Netherlands, U.A.E. ,and Japan. 

PPC
    In the region of Western Macedonia, especially in the Ptolemaida and Kozani's 

basin, there is one of the biggest energy centers not only in Greece but in Balkans too 

while it is one of the biggest in Europe as well. The first lignite search began in 1937.The 

industry of lignite in Western Macedonia began practically in September 1956 when 

LIPTOL signed a contract with the German KHDAG for the constraction of the first 

lignite plant, with just 10MW total power, just after the PPC's foundation in 

1950.Through the company, the production, transmission and distribution of electric 

energy gathered in one public carrier. Today, in the energy basin of Western 

Macedonia 50 million tons of lignite are extracted which supply the 12 steam-power 

plants of the area with 3.775 MW total power.

     Despite the economic growth the place has achieved being the main energy center,it 

has suffered the environmental damage caused by lignite during time.

 For these reason, in the recent years, solutions and alternatives have been sought so as 

a smooth transition to the post-lignite period can be achieved through promoting the 

potentials of the area.  

Αποκριά 
   Αποκριά στην Κοζάνη σηµαίνει χορός, τραγούδι, γλέντι και παράδοση. Η 

Κοζάνη φηµίζεται για την Αποκριά της. Τις µέρες του καρναβαλιού η Κοζάνη 

ξεφαντώνει διονυσιακά,  απολαµβάνοντας όµορφες στιγµές, µε χιούµορ και 

σκωπτική διάθεση, ενώ το τοπικό γλωσσικό ιδίωµα έχει την τιµητική του. Το 

µεσηµέρι  της µεγάλης αποκριάς γίνεται  παρέλαση αρµάτων και 

µεταµφιεσµένων, που εκπροσωπούν τους Φανούς της πόλης. Οι Φανοί είναι 

µεγάλες φωτιές, που ανάβουν σε κάθε γειτονιά και γύρω τους χορεύουν και 

τραγουδούν µικροί και µεγάλοι. Αν βρεθεί κάποιος το δεκαήµερο της Αποκριάς 

στην Κοζάνη, θα περάσει αλησµόνητες µέρες και νύχτες, ξεγνοιασιάς και 

διασκέδασης, που κορυφώνεται την Μεγάλη Αποκριά, όταν ανάβουν όλοι οι 

Φανοί της πόλης. 

The Carnival
    Kozani's traditional Carnival means dancing, singing, and having fun. Kozani is 

famous for its carnival. During the festive season the city celebrates in a Dionysian 

way, enjoying the moment with humor and mockery in the local language. The 

afternoon of the Carnival Sunday a parade with  carnival floats which each of them 

represents the 'Fanous' takes place.' Fanoi' are the big fires that are lit in every 

neighborhood of the city around which people of all ages gather to sing and dance. In 

case someone visits Kozani during the 10-day period of the Carnival, they will live 

unforge�able moments, careless days and nights and fun that culminates on the last 

carnival Sunday when all the fires are lit.

Δ Η Μ Ο Σ       Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ
M u n i c i p a l i t y     o f     K o z a n i

Πλατεία Νίκης 1 / Niki’s Square 1, 50131 Κοζάνη / Kozani

24613-50311 - E-mail: dhmos@kozanh.gr

www.facebook.com/mmedkoz
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Επιµέλεια: Καραγιάννη Δήµητρα                                                 Μετάφραση: Πουταχίδου Μαρία

Σ
χ

εδ
ία

σ
η

: Τ
σ

ιρ
ο

ύ
δ

η
ς 

Τ
ό

λ
η

ς

mailto:dhmos@kozanh.gr

	Page 1
	Page 2

