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Πώς γεννιέται μια πόλη; 

Ποια χρονολογία θεωρείται  ιδρυτική της; Τι είναι μια πόλη;

Στη Δυτικοευρωπαϊκή παράδοση υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες ίδρυ-

σης των πόλεων, καθώς άλλες δημιουργήθηκαν με ένα διάταγμα φεουδάρχη ή κά-

ποιου άρχοντα ή με μια εγκύκλιο του Ποντίφικα. Έτσι «γεννιέται» μια πόλη.

Με την Καβάλα τι γίνεται; Ποια είναι η γενέθλια χρονολογία μιας πόλης της 

οποίας η ιστορία χάνεται στα βάθη των αιώνων, μιας πόλης με αρχαία ιερά, βυζα-

ντινές βασιλικές, μεσαιωνικά κάστρα, οθωμανικά κτίσματα και νεοκλασικά κτίρια; 

Είναι η προσπάθεια των Θάσιων αποίκων τον 7ο π.χ. αι. να ιδρύσουν τη Νεάπολη; 

Είναι η αναβάπτισή της στο χριστιανικό πνεύμα που την κάνει πόλη ή μήπως η 

βιομηχανική επανάσταση και η απόκτηση αστικής συνείδησης; Μήπως γεννιέται 

όταν απελευθερώνεται και αποκτά τον πρώτο της Έλληνα Δήμαρχο;

Μια πόλη σαν την Καβάλα είναι πολλές πόλεις συγχρόνως. Είναι η Θασιακή 

αποικία, η χριστιανική παροικία, η μεσαιωνική καστρόπολη, το κέντρο της βιομη-

χανικής ανάπτυξης, τα καπνομάγαζα, η αστική ανάσα, η εργολαβική κατασκευή. 

Όλα αυτά είναι η πόλη κι όλα συνυπάρχουν σε στρώσεις και σε επίπεδα. Αυτές τις 

στρώσεις προσπαθούμε να τις βρούμε, να τις μάθουμε, να τις αξιοποιήσουμε. Γιατί 

όλες έχουν τη δική τους πολιτιστική κληρονομιά.

Στιγμές της Καβάλας
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 Ο Δήμος Καβάλας υλοποίησε το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυ-

ξη» που χρηματοδοτήθηκε από το μέτρο 4.3. του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης.Πέρα από την έκδοση των φυλλαδίων ο Δήμος Καβάλας προχώρησε στην 

έκδοση του πρωτότυπου αυτού βιβλίου του οποίου τη συγγραφή και την επιμέλεια 

την έχουν καβαλιώτες ιστορικοί. 

Φυσικά και δεν απαντάμε στο αρχικό ερώτημα «πότε ιδρύθηκε η πόλη μας». 

Εκείνο που επιδιώκουμε με την έκδοση αυτή είναι να ρίξουμε κρυφές ματιές σε 

κάποια από τα γεγονότα που χαρακτήρισαν την μακραίωνη ιστορία της, να δούμε 

και να γνωρίσουμε κάποια από τα μνημεία της, να αναθυμηθούμε και να καταγρά-

ψουμε τις συνήθειες των κατοίκων της.

Η έκδοση αυτή δεν είναι ούτε μια περιγραφή της ιστορίας της πόλης ούτε ένας 

τουριστικός οδηγός. Αντίθετα, είναι ένα απολαυστικό ανάγνωσμα γνωριμίας της 

πόλης και των κατοίκων της στη μακραίωνη διαδρομή της μέσα στον τόπο.

 Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην δημι-

ουργία μιας τέτοιας έκδοσης, και κυρίως τους συγγραφείς Κυριάκο Λυκουρίνο και 

Νίκο Καραγιαννακίδη, καθώς και τον Άλκη Παπαδημητρίου που είχε την επιμέ-

λεια της παρακολούθησης του έργου.

Κωνσταντίνος  Σιμιτσής 

     Δήμαρχος 
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«Η παρούσα έκδοση είναι ένα σύντομο οδοιπορικό στην παλιά πόλη της Καβάλας 

και στους είκοσι επτά αιώνες της ιστορίας της. Περιδιαβάζει, μαζί με τους αναγνώ-

στες, τα στενά δρομάκια της χερσονήσου της Παναγίας και βλέπει τις συνέχειες 

και τους μετασχηματισμούς στη μακραίωνη ιστορία της. Συναντά τις μαρτυρίες 

και τα λείψανα της αρχαίας Νεάπολης και της βυζαντινής Χριστούπολης. Σταματά 

στα ιστορικά και μνημειακά κατάλοιπα της οθωμανικής πόλης. Αφουγκράζεται τον 

παλμό της νεότερης προσφυγικής συνοικίας. Εξετάζει, το παλίμψηστο του ιστορι-

κού πυρήνα της Καβάλας, που αντανακλά στην ταυτότητα της σημερινής πόλης.

Όλη η μακραίωνη ιστορική και αρχιτεκτονική παράδοση της Καβάλας διατη-

ρείται ζωντανή χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλονται από τη Δημοτική Αρχή, 

από τους τοπικούς φορείς, συλλόγους αλλά και μεμονωμένους πολίτες. Αυτές οι 

προσπάθειες αξίζουν της στήριξης και της συμπαράστασης όλων όσοι μπορούν να 

συνεισφέρουν σ’ αυτό το έργο.

Και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι αρωγός σε κάθε 

αξιόλογη προσπάθεια που στοχεύει στο να διατηρηθεί ζωντανή και αναλλοίωτη η 

ιστορική μνήμη των περιοχών μας. 

ΝΕΑΠΟΛΙΣ - ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΙΣ - ΚΑΒΑΛΑ
Οδοιπορικό στο χώρο και στο χρόνο της παλιάς πόλης



Μέσα σε αυτό το πλαίσιο με ιδιαίτερη χαρά δέχθηκε να χρηματοδοτήσει την έκδο-

ση του παρόντος βιβλίου δυο καταξιωμένων νέων ιστορικών της τοπικής κοινωνί-

ας της Καβάλας. Ευχόμαστε η σημαντική αυτή εκδοτική προσπάθεια να βοηθήσει 

τους κατοίκους, τους επισκέπτες αλλά και τους ερευνητές του μέλλοντος να γνωρί-

σουν ακόμα βαθύτερα την πλούσια ιστορία της πόλης».

Δημήτριος Σταμάτης

Γενικός Γραμματέας

Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας -  Θράκης

Κατοικημένη σχεδόν αδιάκοπα από τον 7ο π.Χ. αιώνα, η συνοικία της Παναγίας 

αποτελεί τον αρχικό ιστορικό πυρήνα της πόλης της Καβάλας. Πάνω σ’ αυτό το 

βραχώδες ακρωτήρι θεμελιώθηκε η πόλη που με τα τρία ονόματά της – Νεάπολις, 

Χριστούπολις, Καβάλα – διέσχισε τους αιώνες της ιστορίας της. 

Η ιστορία της χερσονήσου της Παναγίας είναι σε μεγάλο βαθμό η ίδια η ιστορία 

της Καβάλας. Σ’ αυτή τη μικρή αλλά οχυρή χερσόνησο περιορίζεται η πόλη για 

2.500 χρόνια. Μόνο στις αρχές του 16ου αιώνα επεκτείνεται και λίγο έξω απ’ αυ-

τήν και αυτά τα όρια τα διατηρεί μέχρι το 1865-1870. (Η παλιά πόλη της Καβάλας, 

τ. 1, σελ. 53)».
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ΝΕΑΠΟΛΙΣ – ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΙΣ – ΚΑΒΑΛΑ
Οδοιπορικό στο χώρο και το χρόνο της παλιάς πόλης



Ο Ν. Ε. Καραγιαννακίδης έγραψε τις ενότητες: «Α1. Προϊστορία - Αρχαιότητα», «Α4. Νεότερη και σύγχρονη 
περίοδος», «Β2. Χώροι λατρείας», «Β3. Εκπαίδευση», «Β4. Χώροι οίκησης, εργασίας και αναψυχής».

Ο Κ. Λυκουρίνος έγραψε τις ενότητες: «Α2. Βυζαντινή περίοδος», «Α3. Οθωμανική περίοδος», «Β1. Οι 
συνοικίες της Οθωμανικής περιόδου», «Β5. Λιμάνι - Ναυπηγείο», «Γ1. Ακρόπολη», «Γ2. Τείχη»,  «Γ3. Υδραγωγείο 
(Καμάρες)» και «Γ4. Ιμαρέτ». 

Η επιλογή του οπτικού υλικού της κάθε ενότητας (εγγράφων, φωτογραφιών, cartes postales, χαρακτικών, 
σχεδίων, χαρτών κλπ.) έγινε από τους συγγραφείς των αντίστοιχων κειμένων.    

Οι αεροφωτογραφίες της ενότητας Β5 και του κεφαλαίου Γ (ενότητες Γ1, Γ2, Γ3, Γ4) είναι του Αχιλλέα 
Σαββόπουλου, των ενοτήτων Β2, Β3 και Β4 του Θόδωρου Παπαδόπουλου. 

Το σύγχρονο φωτογραφικό υλικό ανήκει στους φωτογράφους Μαρία Καλογιώργη, Θόδωρο Παπαδόπουλο 
και Αχιλλέα Σαββόπουλο.

Οι φωτογραφίες των αρχαιολογικών ευρημάτων παραχωρήθηκαν από την  ΙΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών  και 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων  Καβάλας και τη 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (λήψεις Α. Γιαλούρη, Μ. 
Λυχούνα, Α. Μπακιρτζή, Ε. Παπαθεοφάνους - Τσουρή, Στ. Στουρνάρα, Κ. Τσουρή).

Παλιές φωτογραφίες - cartes postales προέρχονται από το Δημοτικό Μουσείο Καβάλας, το Ιστορικό και 
Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας (Ι.Λ.Α.Κ.) του Ν. Ρουδομέτωφ και το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 
Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.).

Από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Ν. Καβάλας προέρχονται: Έγγραφα από τον  Κώδικα της 
Ελληνορθόδοξης  Κοινότητας Καβάλας (1860-1889) και από το Οθωμανικό Κτηματολόγιο καζά Καβάλας (1885-
1912),  συλλογές παλιών βιβλίων, φωτογραφιών,  cartes postales και χαρακτικών και συλλογές - δωρεές των 
εξής φορέων και ιδιωτών: Ορειβατικού Συλλόγου Καβάλας, Σαπφώς Αγγελούδη, Δημητρίου Αστεριάδη, 
Χριστίνας Βάρδα, Barbara Bruni, Τηλέμαχου Βελισσαρίδη, π. Γεωργίου Καλανδάρογλου, Αλέξανδρου 
Κιοσέογλου, Ελισάβετ Κιουρτσόγλου, Μιχάλη Κονδυλίδη, Θεόδωρου Λυμπεράκη, Ειρήνης Μουρέλου, 
Αργύρη Μπακιρτζή, Θ. Νάτσιου, Α. Οικονομίδη, Κώστα Ορφανίδη, Ελευθέριου Παπαγιαννάκη, Γιώργου 
Παπακοσμά, Θοδωρή Σπανέλη, Αγαθής Τιιμοθέου, Γιάννη Τσάτσου, Σαμπετάι Τσιμίνο, Νίκου Τσουμπάκη, 
Κώστα Τσουρή, Στάθη Δ. Χαραλαμπίδη, Βασίλειου Χατζησταύρου.

Ορισμένες φωτογραφίες προέρχονται από τα έργα Η ιστορία του ελληνικού τσιγάρου, έκδ. Ε.Λ.Ι.Α., και 
Μετοχές και Ομόλογα 1870-1940, έκδ. Καπόν. 

Οι χάρτες – σχέδια της ενότητας Α1, Α2 και Α3 είναι της Χάιδως Κουκούλη – Χρυσανθάκη και της Μαρίας 
Νικολαΐδου – Πατέρα, των ενοτήτων Β1, Γ1 και Γ2 του Κυριάκου Λυκουρίνου, της ενότητας Γ4 της Barbara 
Bruni. 

Το βιβλίο έγραψαν ο Νίκος Ε. Καραγιαννακίδης και ο Κυριάκος Λυκουρίνος. 

Θερμές ευχαριστίες προς όλους
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Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ (σελ. 13-59) 
Α1. Προϊστορία - Αρχαιότητα................................................................................................ (σελ. 13-18) 
Α2. Βυζαντινή περίοδος............................................................................................................(σελ. 19-25) 
Α3. Οθωμανική περίοδος....................................................................................................... (σελ. 26-38 ) 
Α4. Νεότερη και σύγχρονη περίοδος................................................................................. (σελ. 39-59 ) 

Β. Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ (σελ. 61-133 )                  
Β1. Συνοικίες της οθωμανικής περιόδου.......................................................................... (σελ. 62-79) 
Β2. Χώροι λατρείας ...................................................................................................................(σελ. 80-92) 
Β3. Εκπαίδευση........................................................................................................................ (σελ. 93-110) 
Β4. Χώροι οίκησης, εργασίας και αναψυχής............................................................... (σελ. 111-123) 
Β5. Λιμάνι – Ναυπηγείο....................................................................................................... (σελ. 124-133) 
                
Γ. ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ (σελ. 135-169)
Γ1. Ακρόπολη......................................................................................................................... (σελ. 137-143) 
Γ2. Τείχη.................................................................................................................................... (σελ. 144-151) 
Γ3. Υδραγωγείο (Καμάρες)................................................................................................. (σελ. 152-158) 
Γ4. Ιμαρέτ................................................................................................................................. (σελ. 160-169) 

Δ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (σελ. 170)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Α. Ιστορικό σχεδίασμα





Η τριπλή ονομασία της Καβάλας (Νεάπολις – Χριστούπολις – Καβάλα) 
δείχνει μια μακραίωνη περίοδο ζωής της πόλης, και ταυτόχρονα αλλαγές 
στην εσωτερική και γύρω της πραγματικότητα. Τα πρώτα ίχνη ανθρώ-

πινης παρουσίας και δραστηριότητας στην περιοχή της σημερινής Καβάλας το-
ποθετούνται στην Ύστερη Νεολιθική Εποχή και στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού 
(4.500 - 2.000 προ Χριστού). 

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσιεύσεις αρχαιολόγων, τα παλιότερα από αυτά 
τα ίχνη έχουν βρεθεί στο ανατολικό τμήμα της σημερινής πόλης, σε χαμηλό λόφο 
στην περιοχή του Περιγιαλίου. Όμως, και στη χερσόνησο της Παναγίας, εντοπί-
στηκαν ευρήματα που ανάγονται στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (1.050 – 700 
π.Χ.). Η ανεύρεση αυτών των αρχαιοτήτων (θραύσματα αγγείων με αυλακωτή 
διακόσμηση) οδηγεί στη μάλλον βάσιμη υπόθεση για παρουσία θρακικών φύλων 
στην περιοχή: αυτοί – που σύμφωνα με φιλολογικές πηγές ζούσαν στην ευρύτερη 
περιοχή της Καβάλας – ήταν οι Σάτρες, οι Σαπαίοι και οι Ηδωνοί. 

Αμέσως μετά το τέλος της προϊστορικής εποχής και την έναρξη των Ιστορικών 
Χρόνων, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας (γνωστή τότε ως Θράκη), προ-
σελκύει το ενδιαφέρον των μεγάλων πόλεων της Νότιας Ελλάδας, οι οποίες τότε 
συναγωνίζονταν για την ίδρυση των πρώτων αποικιών τους στο χώρο του Βόρει-
ου Αιγαίου. Αποτέλεσμα αυτού του συναγωνισμού ήταν η ίδρυση της πόλης της 
Θάσου από Παρίους εποίκους. Το γεγονός τοποθετείται από τους περισσότερους 
ερευνητές στα μέσα του 7ου αιώνα προ Χριστού.

Αυτοί οι νιόφερτοι στην περιοχή δεν άργησαν να επιδράσουν καταλυτικά στην 
επαναδιαμόρφωση του κατοικημένου χώρου. Σύντομα, μαζί με μετανάστες από 
το μητροπολιτικό νησί της Πάρου, προσπάθησαν να εξασφαλίσουν την κυριαρχία 
τους από τις επιδρομές των θρακικών φύλων. Διαπεραιώθηκαν στην ηπειρωτική 
ακτή απέναντι από τη Θάσο και ίδρυσαν τη Νεάπολη. 

Επέλεξαν για να εγκαταστήσουν την αποικία τους τη μακρόστενη χερσόνησο, 
όπου σήμερα η συνοικία της Παναγίας. Βέβαια, μελετητές της περιόδου επιση-
μαίνουν πως η αρχαία παράδοση δεν διέσωσε ούτε το όνομα της μητρόπολης της 
Νεάπολης ούτε και τον ακριβή χρόνο της ίδρυσης της νέας αποικίας. 

A1. Προϊστορία – αρχαιότητα 
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Τροχήλατη κεραμική 
με υπογεωμετρική διακόσμηση 

(7ος π.Χ. αι.), από ανασκαφή 
στην παλιά πόλη της Καβάλας. 

Αποτελούν ένδειξη για 
εμπορικές  & πολιτιστικές 

σχέσεις της Νεάπολης 
με ελληνικές πόλεις του ΒΑ. 

Αιγαίου 



Η γεωγραφική θέση της Νεάπολης ήταν πραγματικά προνομιακή. Πολλοί στρα-
τοί πέρασαν από το δρόμο που ελεγχόταν από αυτήν. Οι Πέρσες διήλθαν από αυ-
τόν τον 5ο αιώνα για να εκστρατεύσουν εναντίον των Ελλήνων, αυτόν ακολούθη-
σαν (με αντίστροφη, βέβαια, κατεύθυνση) οι Μακεδόνες βασιλιάδες Φίλιππος και 
Αλέξανδρος ο Μέγας, όταν εκστράτευσαν ενάντια στους Θράκες και τους Πέρσες 
αντίστοιχα. Και, βέβαια, από τη Νεάπολη ξεκινούσε ο δρόμος για την ενδοχώρα, 
την πεδιάδα των Φιλίππων και το «χρυσοφόρον όρος» Παγγαίο. Τέλος, η πόλη 
ήταν δίπλα σε λιμάνι. Όλα αυτά έκαναν τη Νεάπολη σημαντική. 

Η πόλη συσσώρευσε τόσον πλούτο από την εμπορική δραστηριότητα, που γρή-
γορα μπόρεσε να αυτονομηθεί από τη μητρόπολή της. 
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Οι οικισμοί
 στην περιοχή 

της Καβάλας



Οι κάτοικοι έχτισαν ιερό της Παρθένου, η οποία 
ήταν η πολιούχος τους. Η θεότητα, σύμφωνα με πρό-
σφατες αρχαιολογικές δημοσιεύσεις, ήταν εξελληνι-
σμένη εκδοχή της θρακικής θεότητας της Αρτέμιδας 
Ταυροπόλου ή της Βενδίδος. Το γεγονός ότι η χερσό-
νησος της Παναγίας δεν έπαψε ποτέ να κατοικείται, 
δεν επέτρεψε να διατηρηθούν ανέπαφα ερείπια από 
το ιερό αλλά και από την οχύρωση της Νεάπολης. 
Από ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή όπου σήμε-
ρα βρίσκεται το Ιμαρέτ, εντοπίστηκαν τμήματα του 
ιερού από τα άνδηρα και τον περίβολο, κατασκευα-
σμένα όλα από γρανιτόλιθους. Ένα μικρό μαρμάρινο 
ομοίωμα ναού, που βρέθηκε επίσης στις ανασκαφές, 
απεικονίζει τον παλιό ναό ή άλλο κτίριο του συμπλέγ-
ματος του ιερού. 

Αν και δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές γι’ αυτό 
στα κείμενα του Ηρόδοτου, είναι πολύ πιθανό ότι η 
Νεάπολη υπέστη μια προσωρινή κατάκτηση από τους 
Πέρσες στα τέλη του 6ου και τις αρχές του 5ου αιώνα 
προ Χριστού. Πριν, όμως, από αυτήν, ανεξαρτητοποι-
είται –όπως ήδη αναφέρθηκε– από τη μητρόπολή της 
και κόβει δικό της νόμισμα, που μάλιστα κυκλοφορεί 
παράλληλα με αυτό της τελευταίας. Ήταν ασημένιo 
και έφερε στην κύρια όψη του το κεφάλι της Μέδου-
σας Γοργούς. 

Μετά τη Μάχη των Πλαταιών και την ήττα των 
Περσών (479 προ Χριστού) η Νεάπολη γίνεται μέ-
λος της πρώτης Αθηναϊκής Συμμαχίας και φέρεται να 
εισφέρει στο ταμείο της (στα 454 – 453 π.Χ.) 1.000 
δραχμές το χρόνο. Στη σχετική εγγραφή αναφέρε-
ται ως «Νεάπολις εν Θράκη». Τρία χρόνια αργότερα 
αναφέρεται ως «Νεάπολις παρ’ Αντισάραν» και από 
το 449 π.Χ. απλώς ως «Νεάπολις».
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Χάρτης της συνοικίας «Παναγία», 
με σημειωμένα το ιερό της Παρθένου και το λιμάνι

Όστρακο μελανόμορφου αγγείου, 
3ο και 4ο τέταρτο 6ου αι. π.Χ.



Στα χρόνια που ακολούθησαν τους Περσικούς Πολέμους, στις συγκρούσεις 
ανάμεσα στους Θάσιους με τους Αθηναίους για τον έλεγχο των θασιακών κτήσε-
ων στην περιοχή, η Νεάπολη παρέμεινε πιστή στην Αθήνα. Όταν οι Θάσιοι ητ-
τήθηκαν, η Νεάπολη βγήκε ωφελημένη. Ανενόχλητη από τους Θάσιους, η πόλη 
γνωρίζει μια περίοδο οικονομικής και πολιτιστικής άνθησης, οφειλόμενη στα 
έσοδα του λιμανιού και τις προσόδους από τα μεταλλεία της ενδοχώρας. Στα 
πρώτα χρόνια του 5ου αιώνα, μάλιστα, αντικαταστάθηκε ο παλιότερος ναός της 
Παρθένου από ένα μεγαλοπρεπέστερο, κτισμένο με λευκό θασίτικο μάρμαρο.

Για να φανεί ακόμη εναργέστερα το επίπεδο ανάπτυξης της Νεάπολης, ση-
μειώνουμε ότι στα χρόνια μετά την ήττα των Θασίων από τους Αθηναίους (464 
π.Χ.), ξεκίνησε μια δεύτερη περίοδος στην ιστορία της Νεάπολης, κατά την 
οποία η πόλη έκοψε νόμισμα. Ήταν το γοργόνειο, όπου διατηρήθηκε η κεφαλή 
της Μέδουσας Γοργούς. Όμως, στην πίσω όψη εμφανιζόταν η κεφαλή της πολι-
ούχου θεάς Παρθένου. 

Στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου, της ενδοελληνικής σύρραξης με 
επικεφαλής των αντιπάλων την Αθήνα και τη Σπάρτη (431 – 404 π.Χ.), η Νε-
άπολη μένει πιστή στην Αθήνα. Όμως, στα τελευταία χρόνια της σύγκρουσης, 
γύρω στα 410 π.Χ., δοκιμάζεται από πολιορκία. Για την πίστη της Νεάπολης 
στις υποχρεώσεις της ως μέλους της Αθηναϊκής Συμμαχίας μαθαίνουμε από δύο 
τιμητικά ψηφίσματα που βρέθηκαν στην Ακρόπολη της Αθήνας. Λίγα χρόνια 
μετά το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου το 404 π.Χ., η Νεάπολη αποκα-
θιστά σχέσεις φιλίας με τη Θάσο, παραμένοντας όμως πάντοτε πιστή σύμμαχος 
της Αθήνας. Το 378 π.Χ. γίνεται μέλος της δεύτερης Αθηναϊκής Συμμαχίας. 

Στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ., η Νεάπολη αρχίζει να αισθάνεται την ανε-
ξαρτησία της απειλούμενη από Θράκες ηγεμόνες της περιοχής και κυρίως το 
βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο. Ο φόβος για τον τελευταίο, κυρίως μετά την 
κατάληψη των Κρηνίδων και τη μετονομασία τους σε «Φιλίππους», ώθησε τους 
Νεαπολίτες να στείλουν πρέσβεις στην ισχυρή σύμμαχο Αθήνα. Τα αθηναϊκά 
πλοία που έφτασαν για ενίσχυση και ο ηρωικός αγώνας των κατοίκων της Νε-
άπολης στάθηκαν ανίσχυρα να ανακόψουν το Μακεδόνα βασιλιά. Ο Φίλιππος 
επεκτείνει την κυριαρχία του σε μεγάλο μέρος της σημερινής Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης και γύρω στα 346 π.Χ. εξουσιάζει όλη την περιοχή. Το γε-
γονός ότι τον ίδιο καιρό η Νεάπολη σταματά να κόβει νόμισμα αποτελεί σαφή 
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Μελανόμορφος κρατήρας 
από το ιερό της Παρθένου 

(1ο τέταρτο 6ου αιώνα π.Χ.)

Ασημένια νομίσματα Νεάπολης, 
525 - 470 π.Χ.
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ένδειξη, ίσως και απόδειξη, ότι η πόλη χάνει την ανε-
ξαρτησία της και υποτάσσεται στους Μακεδόνες. 

Η υποδούλωση στους νέους κυρίαρχους της περιοχής 
οδηγεί τη Νεάπολη σε παρακμή, αφού το παλιό σημα-
ντικό λιμάνι μετατρέπεται σε επίνειο της νέας ισχυρής 
πόλης, των Φιλίππων. 

Στα χρόνια μέχρι τη ρωμαϊκή κατάκτηση, οι αναφο-
ρές στη Νεάπολη είναι λιγοστές. Βέβαια, μετά την ανά-
ληψη της εξουσίας στην περιοχή από τους Ρωμαίους, η 
πόλη αναβαθμίζεται και πάλι, αφού γίνεται  - εκτός από 
σημαντικός διαμετακομιστικός λιμένας – σταθμός της 
πολυσύχναστης Εγνατίας Οδού.

Το 42 π.Χ., πάντως, η πόλη, έπαιξε ρόλο στη διαδικα-
σία που οδήγησε στη μάχη των Φιλίππων και στη μετα-
τροπή του μέχρι τότε δημοκρατικού κράτους της Ρώμης 
σε Αυτοκρατορία. Ο στόλος των Δημοκρατικών Κάσσιου 
και Βρούτου, δολοφόνων του Καίσαρα, χρησιμοποίησε το 
λιμάνι της Νεάπολης ως  αγκυροβόλιο. Η ήττα των Δημο-
κρατικών οδηγεί στην έλευση Ρωμαίων αξιωματούχων, 
προκειμένου να ελέγχεται καλύτερα η πόλη, που αναδει-
κνύεται και πάλι σε πολύ σημαντικό λιμάνι, ιδίως μετά 
την ίδρυση ρωμαϊκής αποικίας στους Φιλίππους. 

Η Νεάπολη έμελλε να γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη 
που θα συνδεόταν με την αναδυόμενη νέα θρησκεία, το 
χριστιανισμό. Το 49 μ.Χ. ο Απόστολος Παύλος, αποβι-
βάζεται στο λιμάνι της και ακολουθεί την Εγνατία Οδό 
με προορισμό τους Φιλίππους, με σκοπό να κηρύξει το 
λόγο της νέας πίστης. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η αρχαία Νεάπολη θα 
παραχωρήσει τη θέση της στη βυζαντινή Χριστούπολη. 
Η αλλαγή του ονόματος θα σηματοδοτήσει και επίσημα 
το πέρασμα στη νέα θρησκεία και μια νέα φάση στη ζωή 
της πόλης. 
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Ειδώλιο κόρης, 
από το ιερό 
της Παρθένου 
(3ος – 2ος αι. π.Χ.)

Αρχιτεκτονικό 
μέλος κτιρίου 
της ρωμαϊκής 

εποχής



Αξιόλογοι επιστήμονες, προβάλλοντας διάφορα επιχειρήματα, υποστήριξαν πως μητρόπολη της Νεαπόλεως θα 
μπορούσε να ήταν η Θάσος, η Αθήνα ή η Ερέτρια. Θεωρώ ορθή τη γνώμη των αρχαιολόγων που υποστήριξαν 

πως η Νεάπολις ήταν αποικία της Θάσου, παρ’ όλη την έχθρα που υπήρχε στις σχέσεις των δύο πόλεων, κυρίως την 
τελευταία δεκαετία του 5ου π.Χ. αιώνα. Η διόρθωση η οποία έγινε σε ψήφισμα των Αθηναίων του 410/9 π.Χ. που 
τιμά τους Νεαπολίτες για την φιλία τους προς τους Αθηναίους (ες δε το φσέφισμα το πρότερον επανορθόσαι τογ 
γραμματέα τες βολές . και ες αυτό μεταγράφσαι αντί τες αποικίας τες Θασίον ότι συνδιεπολέμεσαν τον πόλεμον 
μετά Αθεναίον), δεν μπορεί να οφείλεται σε λάθος του αρχαίου χαράκτη της επιγραφής, αλλά στη μεγάλη έχθρα 
που ένοιωθαν οι Νεαπολίτες για τους Θασίους. 

Αυτή τους έκανε να ζητήσουν την αλλαγή ενός επίσημου κειμένου ψηφίσματος, γιατί δεν ήθελαν πια να 
αναγνωρίζουν μητρόπολή τους τη Θάσο. Έτσι, η αποκατάσταση του κειμένου του πρώτου ψηφίσματος της ίδιας 
στήλης - στο σημείο όπου η «επανόρθωση» - rasura- …ότι άποικοι όντες Θασίον και πολιορκόμενοι υπ’ αυτόν και 
Πελοποννησίον ουκ ηθέλησαν αποστήναι απ’ Αθηναίον… και η συσχέτισή του με ένα νόμο της Θάσου του 410 
π.Χ., που αφορά την καταστολή επαναστάσεων στις αποικίες της δεν αφήνει καμιά αμφιβολία πως η Νεάπολις 
ήταν αποικία της Θάσου. 

(Δημήτριος Λαζαρίδης, Νεάπολις -  Χριστούπολις – Καβάλα. Οδηγός Μουσείου Καβάλας, Αθήνα 1969, σ. 14.)     
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Aρχαίο “μίσος” μεταξύ κατοίκων Καβάλας και Θασίων

18

Ασημένιο νόμισμα  Νεάπολης, 465 - 350 π.Χ.

Λαιμός ερυθρόμορφου αγγείου, από 
το ιερό της Παρθένου (τέλος 5ου αι. π.Χ.) Ασημένια ρωμαϊκά νομίσματα
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Η ιστορία της πρωτοχριστιανικής Νεάπολης και της βυζαντινής Χριστούπο-
λης καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από σκοτάδι. Τίποτε δε γνωρίζουμε 
για τις εσωτερικές της λειτουργίες, τα μνημεία της, τα πληθυσμιακά της 

μεγέθη, τους κατοίκους και τις διάφορες πτυχές του βίου τους. Η πόλη, ένας μι-
κρός οικισμός περιορισμένος στη χερσόνησο της Παναγίας, δεν παρουσίαζε ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον για τις πηγές της εποχής. 

Στα ιστορικά κείμενα μνημονεύεται κυρίως λόγω της γεωγραφικής της θέσης: 
Η Νεάπολη – Χριστούπολη βρισκόταν πάνω στην πορεία της Εγνατίας οδού και 
ήταν αναγκαίο πέρασμα για όσους κινούνταν στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης 
– Κωνσταντινούπολης. Παράλληλα ήταν και το σημαντικότερο λιμάνι αυτής της 
περιοχής, σταθμός στην επικοινωνία του βορείου Αιγαίου με την ενδοχώρα της 
ανατολικής Μακεδονίας. Έτσι στη διάρκεια των αιώνων η πόλη είδε να παρελαύ-
νουν τα βυζαντινά στρατεύματα, οι ορδές των εισβολέων και των Σταυροφόρων, οι 
δυνάμεις των βυζαντινών διεκδικητών του αυτοκρατορικού θρόνου και των ξένων 
συμμάχων τους, ενώ παράλληλα αποτέλεσε στόχο για ποικίλους επιδρομείς, που 
εποφθαλμιούσαν την καίρια θέση της. 

Οι μαρτυρίες της πρώτης περιόδου είναι ελάχιστες. Η Νεάπολη αναφέρεται σε 
οδοιπορικά του 4ου αιώνα ως σταθμός της Εγνατίας οδού και στα μέσα του 6ου 
αιώνα, στα χρόνια του Ιουστινιανού, ως μία από τις πόλεις που επισκεύασαν τα 
τείχη τους. Την εποχή αυτή μνημονεύεται ως μία από τις 32 πόλεις της Επαρχίας 
του Ιλλυρικού. Στο πρώτο μισό του 8ου αιώνα γίνεται μνεία για τον επίσκοπο της 
Νεαπόλεως, που υπαγόταν στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. 

Α2. Βυζαντινή περίοδος

Τμήμα παλαιοχριστιανικού 
πεσσίσκου κάτω 

από τον «πύργο υπέρκαλο»Τμήματα βυζαντινών πεσσίσκων στο παράλιο τείχος και στον Άγιο Νικόλαο
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Σχέδιο της Χριστούπολης 
(με το μακρό τείχος του 14ου αι.)



Κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο (843-1204) η πόλη 
–που φέρει πλέον το όνομα Χριστούπολις– εκκλη-
σιαστικά υπάγεται στη Μητρόπολη των Φιλίππων 
και διοικητικά στο Θέμα Στρυμόνος, το οποίο περι-
λάμβανε την σημερινή ανατολική Μακεδονία και το 
μεγαλύτερο μέρος της δυτικής Θράκης. Πρωτεύουσα 
πόλη του Θέματος ήταν οι Σέρρες, όμως η Χριστού-
πολη είχε ξεχωριστή θέση στους αμυντικούς σχεδια-
σμούς της αυτοκρατορικής διοίκησης. 

 Την περίοδο των βουλγαρικών επιδρομών του 
9ου – 10ου αιώνα η Χριστούπολη ήταν το τελευταίο 
οχυρό της περιοχής που εξουσίαζαν απόλυτα οι αυ-
τοκρατορικές δυνάμεις. Οι Βούλγαροι εισβολείς εί-
χαν φθάσει τότε «προ των πυλών»: Έλεγχαν ήδη όλη 
την ενδοχώρα και στην ερειπωμένη παλαιοχριστια-
νική βασιλική της έρημης πόλης των Φιλίππων είχαν 
χαράξει τον «πανηγυρικό των νικών» τους. Την προ-
έλασή τους ανέκοψαν τα στρατεύματα της Χριστού-
πολης. 

Την εποχή αυτή η πόλη αναδιοργανώνεται για να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο: Αφενός ως στρατι-
ωτική βάση για την αναχαίτιση των επιδρομέων και 

Επιγραφή του Βασιλείου Κλάδωνος για την ανοικοδόμηση 
των τειχών της Χριστούπολης το έτος 926

Ο βυζαντινός «πύργος υπέρκαλος»
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αφετέρου ως θέση και λιμάνι που εξασφαλίζει την επικοινωνία της πρωτεύουσας 
με την άλλη μεγάλη πόλη του Κράτους, τη Θεσσαλονίκη. Η στρατηγική σημασία 
της πόλης υποδηλώνεται από το εξής: Στις αρχές του 9ου αιώνα είχε εγκατασταθεί 
στο κάστρο της Χριστούπολης, επικεφαλής στρατεύματος, ο Καίσαρ Αλέξιος Μου-
σελέ, μέλος της αυτοκρατορικής οικογένειας και ανώτατος, μετά τον αυτοκράτορα 
Θεόφιλο, αξιωματούχος του κράτους. Σε οχυρωματικές εργασίες αυτής της περιό-
δου έχει αποδοθεί ο «πύργος υπέρκαλος» του χερσαίου τείχους. Με τις συνθήκες 
της εποχής και το ρόλο της πόλης σχετίζεται και η ανοικοδόμηση των τειχών της 
από το στρατηγό Στρυμόνος Βασίλειο Κλάδωνα το έτος 926.

Θα περάσουν σχεδόν δύο αιώνες μέχρι να έχουμε και πάλι κάποιες πληροφο-
ρίες για τη Χριστούπολη. Είναι γνωστό ότι το 1097 πέρασαν από εδώ τα στρατεύ-
ματα της πρώτης Σταυροφορίας. Στα μέσα του 12ου αιώνα ο Άραβας περιηγητής 
Idrisi περνά από την πόλη και επισημαίνει την οχυρή θέση της και το ναυτικό της 
εμπόριο. Ένας σύγχρονός του επισκέπτης, ο Εβραίος περιηγητής Βενιαμήν της 
Τουδέλης, σημειώνει ότι στη Χριστούπολη ζούσαν τότε είκοσι ομοεθνείς του. 

Σημαντικό γεγονός στην ιστορία της Χριστούπολης είναι η καταστροφή της 
από τους Νορμανδούς το 1185. Οι εισβολείς, που την επέμβασή τους είχαν ζητήσει 
οι εσωτερικοί αντίπαλοι του βυζαντινού αυτοκράτορα, κατέλαβαν πρώτα τη Θεσ-
σαλονίκη και την παρέδωσαν στις σφαγές και στη λεηλασία. Υποθέτουμε ότι το 
ίδιο έγινε και στη Χριστούπολη. Το μόνο γνωστό είναι ότι «κατέκαυσαν την πόλιν 
πάσαν». Η πληροφορία δεν προέρχεται από γραπτές πηγές, αλλά από μια ακρωτη-
ριασμένη και δυσανάγνωστη επιγραφή που ήταν εντειχισμένη στο χερσαίο τείχος, 
κοντά στις Καμάρες, και σήμερα εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας. 
Εκεί σημειώνεται ότι το 8ο έτος της βασιλείας του Ισαακίου Αγγέλου, δηλ. το 1193, 
ξανακτίστηκε ο «οίκος πατρός». Πρόκειται μάλλον για κάποια εκκλησία της Χρι-
στούπολης, την οποία πυρπόλησαν οι Νορμανδοί μαζί με την υπόλοιπη πόλη. 

Η φραγκική κατοχή της Χριστούπολη ήταν σύντομη (1204-1224). Αρχικά στην 
πόλη εγκαταστάθηκαν Λομβαρδοί φεουδάρχες και μαζί τους Λατίνοι επίσκοποι. 
Το 1208 οι Λομβαρδοί ήρθαν σε ρήξη με το Φράγκο αυτοκράτορα της Κωνσταντι-
νούπολης, ηττήθηκαν στους Φιλίππους, αποδεκατίστηκαν και εκδιώχθηκαν.

Στη συνέχεια η πόλη περιήλθε σε ελληνικές ηγεμονίες. Το 1224-1225 ο Θεόδω-
ρος, δεύτερος ηγεμόνας του δεσποτάτου της Ηπείρου, κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη 
και έθεσε υπό τον έλεγχό του τις πόλεις και τα λιμάνια της Εγνατίας οδού μέχρι την 

Επιγραφή που μνημονεύει 
την πυρπόληση της Χριστούπολης 

από τους Νορμανδούς
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Κιονόκρανο τέμπλου, 
μεσοβυζαντινών χρόνων



Αδριανούπολη. Το 1242-1243 η Χριστούπολη κατελήφθη από τις δυνάμεις 
του αυτοκράτορα της Νίκαιας Ιωάννη Βατάτζη. Το 1246 ο Βατάτζης ολοκλή-
ρωσε την κατάκτηση της ανατολικής Μακεδονίας, απελευθερώνοντας και τις 
πόλεις που κατείχαν οι Βούλγαροι. Μετά την ανακατάληψη της Κωνσταντι-
νούπολης από το Μιχαήλ Παλαιολόγο (1261) η Χριστούπολη αποτέλεσε μέ-
ρος της νέας Αυτοκρατορίας. Την εποχή αυτή η επισκοπή της Χριστούπολης 
προβιβάστηκε σε αρχιεπισκοπή και ακολούθως σε Μητρόπολη. 

Ο δραματικός 14ος αιώνας αρχίζει με τη δράση των ορδών της Καταλανι-
κής Εταιρείας. Οι Καταλανοί, πρώην μισθοφόροι του βυζαντινού αυτοκράτο-
ρα, ερήμωσαν τη Θράκη, αλλά απέτυχαν να καταλάβουν τη Χριστούπολη. Από 
ισπανική πηγή του 1306 μαθαίνουμε ότι με δυσκολία πέρασαν μπροστά από 
τα τείχη της, που τα υπεράσπιζε φρουρά του αυτοκράτορα. Όπως σημειώνεται 
στο χρονικό, οι μόνες πόλεις που δεν παραδόθηκαν στη φωτιά και το αίμα ήταν 
η Κωνσταντινούπολη, η Αδριανούπολη, η Χριστούπολη και η Θεσσαλονίκη.  

Για να εμποδίσει την επιστροφή των Καταλανών στη Θράκη ο Ανδρόνικος 
Β΄ έκτισε το «μακρό τείχος» της Χριστουπόλεως. Το διατείχισμα, μήκους πε-
ρίπου 1500 μέτρων, άρχιζε μάλλον πάνω από τις Καμάρες και κατέληγε στην 
κορυφή του υψώματος όπου βρίσκεται το Νοσοκομείο (πρώην Σανατόριο). Σή-
μερα δεν έχουν απομείνει παρά ερείπια μεμονωμένων πύργων. Το τείχος έπαι-
ξε σημαντικό ρόλο στις πολεμικές εξελίξεις των επόμενων δεκαετιών, αφού 
έλεγχε τη μοναδική διάβαση από τη Μακεδονία στη Θράκη και αντίστροφα. 

Στους εμφυλίους πολέμους του 14ου αιώνα, στους οποίους αναμείχθηκαν 
Σέρβοι και Τούρκοι, η Χριστούπολη βρέθηκε λόγω της επίκαιρης θέσης της 
στο προσκήνιο της κρίσης. Το 1321-1328 αποτέλεσε στρατιωτική βάση του 
Ανδρόνικου Γ΄, εγγονού του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β΄. Όταν η διαμάχη 
τερματίστηκε με το μοίρασμα της αυτοκρατορίας, η πόλη εκχωρήθηκε στον 
εγγονό και αποτέλεσε την οροθετική γραμμή στις κτήσεις των δύο αυτοκρα-
τόρων. Διοικητής της ήταν τότε ο Θεόδωρος Παλαιολόγος. Στα χρόνια της 
βασιλείας του Ανδρόνικου Γ΄ (1328-1341) αναφέρεται ξεχωριστό «Θέμα Χρι-
στουπόλεως», αλλά μάλλον ήταν «κατεπανίκιον», μια προσωρινή και εδαφι-
κά περιορισμένη διοικητική μονάδα.   

Κατά τη δεύτερη φάση των δυναστικών πολέμων (1341-1347) η προ-
σπάθεια του Ι. Καντακουζηνού και των ξένων συμμάχων του, Τούρκων και 

Πύργοι του διατειχίσματος 
του Ανδρόνικου Β΄. 

Σώζεται μόνο ο πρώτος
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Σέρβων, δεν άγγιξε τη Χριστούπολη. Εμπόδιο στα σχέδια του στάθηκε και το 
«τείχισμά» της, που το υπεράσπιζε η φρουρά της πόλης και δυνάμεις του νόμι-
μου αυτοκράτορα από την Κωνσταντινούπολη. Έτσι η αυτόνομη ηγεμονία του 
έφτασε μέχρι τα προάστια της Χριστούπολης. Το ίδιο και η απέραντη επικράτεια 
του Στέφανου Δουσάν. Ο Σέρβος κράλης εκμεταλλευόμενος τις εμφύλιες έρι-
δες στέφθηκε βασιλεύς και αυτοκράτωρ Σερβίας και Ρωμανίας και επεκτάθηκε 
μέχρι το Νέστο. Στα χέρια των Βυζαντινών έμειναν μόνο η Θεσσαλονίκη και η 
Χριστούπολη. 

Λίγο πριν το 1350 οι αδελφοί Αλέξιος και Ιωάννης από τη Βιθυνία κατέλα-
βαν το κάστρο της Ανακτορούπολης, στη σημερινή Νέα Πέραμο, και το χρη-
σιμοποίησαν ως ορμητήριο για επιδρομές. Το 1357 είχαν υπό τον έλεγχό τους 
τη Χριστούπολη και τη Θάσο. Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος βρέ-
θηκε προ τετελεσμένων και τους παραχώρησε τα κάστρα της περιοχής και τη 
διοίκηση της Χριστούπολης. Τα δύο αδέλφια –«μέγας στρατοπεδάρχης» και 
«μέγας πριμικήριος» πλέον– ίδρυσαν τη μονή Παντοκράτορος στο Άγιο Όρος, 
κτήμα της οποίας ήταν και η μικρή μονή της Παναγίας της Καμμυτζιώτισσας, 
που πρέπει να βρισκόταν στη θέση της σημερινής εκκλησίας της Παναγίας.

  Η Χριστούπολη παρέμεινε υπό βυζαντινή διοίκηση μέχρι περίπου το 1380. 
Όμως οι Τούρκοι είχαν κυριαρχήσει στην ενδοχώρα της ανατολικής Μακεδο-
νίας και βρίσκονταν προ των πυλών. Το 1383 η πόλη παραδόθηκε στον Εβρε-
νός μπέη και περιήλθε σε καθεστώς υποτέλειας, πιθανότατα υπό τη διοίκηση 
του Μανουήλ Παλαιολόγου. Φαίνεται όμως ότι οι κάτοικοι της πόλης αθέτησαν 
τους όρους της υποτέλειας, γεγονός που προκάλεσε την οργή του Σουλτάνου. 
Το 1391 η Χριστούπολη πολιορκήθηκε εκ νέου, κυριεύτηκε και παραδόθηκε 
στη μανία των κατακτητών της. Η μοναδική πηγή που μνημονεύει το γεγονός, 
ιστορεί μια βιβλική καταστροφή: Η πόλη κατεδαφίστηκε «εκ βάθρων» και οι 
κάτοικοί της, όσοι δεν αιχμαλωτίστηκαν, σκορπίστηκαν στις γύρω περιοχές. 
Έτσι έπεσε η αυλαία στη βυζαντινή περίοδο της ιστορίας της πόλης. 

 Στη σημερινή Καβάλα τίποτε δε θυμίζει το βυζαντινό της παρελθόν. Ό,τι 
είχε αντέξει στο χρόνο και ό,τι είχε απομείνει από τη μεγάλη καταστροφή του 
1391 το αφάνισε ο μετασχηματισμός της πόλης στις αρχές του 16ου αι. Οι πε-
ριηγητές των πρώτων αιώνων της τουρκοκρατίας δεν αναφέρουν κανένα βυ-
ζαντινό μνημείο, παρά μόνο το «μακρό τείχος», που κι αυτό καταρρέει τους 

Εικόνα Χριστού Παντοκράτορος, 
αφιέρωμα των αδελφών 

Αλέξιου και Ιωάννου
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Χάλκινη λειψανοθήκη - φυλακτό 
των μεσοβυζαντινών χρόνων
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επόμενους αιώνες. Τα πιο σημαντικά κατάλοιπα της Χρι-
στούπολης είναι τα απομεινάρια της βυζαντινής οχύρωσης, 
της ακρόπολης και των τειχών, που όμως είναι «ορατά» μόνο 
από τους ειδικούς.

Από τα εκκλησιαστικά μνημεία της πόλης ένα μόνο έχει 
εντοπιστεί, κοντά στο «τζαμί της Μουσικής». Σε παλαιοχρι-
στιανικές βασιλικές και σε εκκλησίες της μεσοβυζαντινής 
περιόδου ανήκουν διάφορα μέλη (κομμάτια από άμβωνες, 
τέμπλα, θωράκια, κίονες, πεσσίσκους κλπ.), που ήρθαν στο 
φως με τις ανασκαφές ή βρέθηκαν εντοιχισμένα σε κτίσμα-
τα και εγκατεσπαρμένα στην πόλη. Ένα σημαντικό κομμάτι 
από τον άμβωνα βασιλικής του 5ου-6ου αιώνα εκτίθεται στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας. 

 Σε βρύση που βρίσκεται στην  αυλή της εκκλησίας της 
Παναγίας έχουν τοποθετηθεί κομμάτια από το γλυπτό διά-
κοσμο εκκλησίας του 12ου αιώνα. Εικάζεται βά-
σιμα ότι οι μεγάλοι ναοί της βυζαντινής πόλης 
βρίσκονταν στο χώρο της σημερινής εκκλησί-
ας της Παναγίας, στο πλάτωμα του «τζαμιού 
της Μουσικής» και στην περιοχή του Αγίου 
Νικολάου, δίπλα στο λιμάνι. 

Από τα χρηστικά αντικείμενα της 
καθημερινής ζωής ελάχιστα έχουν 
διασωθεί. Μερικά κομμάτια από δια-
κοσμημένα πήλινα ή γυάλινα αγγεία, 
χρονολογημένα από τον 5ο-6ο μέχρι 
το 14ο αιώνα, ελάχιστα χάλκινα νο-
μίσματα διαφόρων αιώνων και μία 
σταυρόσχημη χάλκινη λειψανοθήκη 
- φυλακτό της μεσοβυζαντινής περιό-
δου, είναι τα πιο ενδιαφέροντα ευρή-
ματα της αρχαιολογικής έρευνας. 

κοσμο εκκλησίας του 12ου αιώνα. Εικάζεται βά-
σιμα ότι οι μεγάλοι ναοί της βυζαντινής πόλης 
βρίσκονταν στο χώρο της σημερινής εκκλησί-
ας της Παναγίας, στο πλάτωμα του «τζαμιού 
της Μουσικής» και στην περιοχή του Αγίου 

Τμήμα άμβωνα βασιλικής 
του 5ου-6ου αιώνα..
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Τάφοι της βυζαντινής περιόδου, πρόσφατο (2008) 
ανασκαφικό εύρημα στο «τζαμί της Μουσικής»
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Το αρχαίο όνομα της πόλης μνημονεύεται για τελευ-
ταία αφορά σε ένα «Τακτικό» του 733-746, όπου 

αναφέρεται ο επίσκοπος της Νεαπόλεως. Το όνομα 
«Χριστούπολις» πρωτοεμφανίζεται σε κείμενα των αρ-
χών του 9ου αιώνα. Υποθέτουμε ότι η αλλαγή του ονό-
ματος έγινε κατά τους λεγόμενους σκοτεινούς αιώνες, 
7ο ή 8ο. Η μετονομασία δε φαίνεται να συνδέεται με κά-
ποια ιστορική ασυνέχεια. Οι υπάρχουσες ιστορικές πη-
γές και τα αρχαιολογικά ευρήματα δε δείχνουν κάποια 
καταστροφή ή πρόσκαιρη εγκατάλειψη της πόλης. 

Το νέο όνομα μπορεί να σχετίζεται με την αναδιορ-
γάνωση της πόλης ως οχυρού φρουρίου του βυζαντινού 
κράτους. Πιθανότατα όμως συνδέεται με την υπαγωγή 
της στη νεοσύστατη Μητρόπολη των Φιλίππων στα μέσα 
του 8ου αιώνα. Την εποχή αυτή, που αναβιώνει η παλιά 
αίγλη των Φιλίππων και η επισκοπή της προβιβάζεται σε 
μητρόπολη (733), το όνομα της «χριστώνυμης» πόλης θύ-
μιζε το «μακεδονικό κάλεσμα» του Αποστόλου Παύλου. 

Όπως αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων (κεφ. 
ΙΣΤ΄, παράγρ. 9), όταν ο Απόστολος Παύλος βρισκόταν 

στην Τρωάδα, είδε ένα όραμα: Του παρουσιάστηκε ένας 
Μακεδόνας και τον παρακάλεσε να μεταβεί στη Μακε-
δονία για να τους βοηθήσει. Ο Παύλος ερμήνευσε το 
όραμα ως θείο κάλεσμα και διεκπεραιώθηκε στη Νεά-
πολη, μια μέρα του 49 μ.Χ. Ακολουθώντας την Εγνατία 
Οδό –τον περίφημο ρωμαϊκό δρόμο που διατηρείται 
ακόμη σε πολλά σημεία– βρέθηκε στους Φιλίππους για 
να κηρύξει τη νέα θρησκεία του Χριστού και να ιδρύσει 
την πρώτη χριστιανική εκκλησία της Ευρώπης. 

Το βυζαντινό όνομα χρησιμοποιείται μέχρι τις αρχές 
του 16ου αιώνα. Σε εκκλησιαστική πηγή του δεύτερου 
μισού του 15ου αιώνα συνυπάρχει με το νεότερο: «Χρι-
στούπολις ήτοι Καβάλα». Στις δυτικές πηγές αναφέ-
ρεται ως Cristopoli, Christopolo, Crisopoli, Crysopolo, 
Grasopoli. 

Στο κείμενο και στους χάρτες του Τούρκου γεωγρά-
φου Piri Reis, της δεκαετίας του 1520, το όνομα Χρι-
στούπολη αποδίδεται σε ένα ερειπωμένο κάστρο (προ-
φανώς στο βυζαντινό «μακρό τείχος»), που βρίσκεται 
δίπλα στο κάστρο της Καβάλας. 

Το όνομα «Χριστούπολις»

Κρήνη στην αυλή της εκκλησίας της ΠαναγίαςΌστρακα  βυζαντινής περιόδου 
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Α3. Οθωμανική περίοδος

Για περισσότερο από πέντε αιώνες, από το 1391 μέχρι το 1912, η Καβάλα 
βρίσκεται υπό οθωμανική κυριαρχία. Κατά τη μακραίωνη αυτή περίοδο οι 
οικονομικές και κοινωνικές της δομές σταδιακά μετασχηματίζονται και η 

πόλη μεταμορφώνεται από οχυρό κάστρο σε μικρή μουσουλμανική πόλη και στη 
συνέχεια σε ακμαίο εμπορικό κέντρο. 

Οι πρώτες δεκαετίες παραμένουν «σκοτεινές». Γνωρίζουμε μόνο ότι η μητρό-
πολη της Χριστούπολης καταργείται το 1395 και η επαρχία της παραχωρείται ως ε-
ξαρχία στον επίσκοπο της Ελευθερούπολης. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται αναμφίβο-
λα με τη μεγάλη μείωση του χριστιανικού πληθυσμού της μητροπολιτικής έδρας, 
ίσως και με την ολοκληρωτική καταστροφή και ερήμωσή της. 

Η χερσόνησος 
της Παναγίας (λιθογραφία 

M.A. Walker, 1860)
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Το 1425 ανοικοδομείται το κάστρο και εγκαθίσταται φρουρά. Έτσι δημιουρ-
γούνται οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις ασφάλειας και η πόλη αρχίζει να έχει ένα 
μικρό πληθυσμιακό δυναμικό. Από το 1478 μέχρι το 1530 ο οικισμός της χερσο-
νήσου συγκεντρώνει 450-470 κατοίκους, κυρίως χριστιανούς που είχαν παραμεί-
νει ή είχαν επιστρέψει στην πατρώα γη. Οι μουσουλμάνοι είναι ελάχιστοι, κυρίως 
οι φρουροί του κάστρου και οι οικογένειές τους. Τα ισχνά πληθυσμιακά μεγέθη 
αντανακλούν την καταστροφή του 1391 και την ανυπαρξία βασικών υποδομών 
(λ.χ. υδραγωγείου). 

Την περίοδο αυτή η πόλη είναι επικεφαλής μιας μικρής διοικητικής και φορο-
λογικής μονάδας, του μεταλλείου της Καβάλας, που περιλαμβάνει και τα μεταλ-
λευτικά χωριά της περιοχής: Πράβι, Κουρουτζού, Κορυφές, Χαλκερό, Παλαιοχώρι 
κ.ά. Στο κατάστιχο του 1530 η Καβάλα καταγράφεται 
ως προσάρτημα της Δράμας.

Στα χρόνια του σουλτάνου Σουλεϊ-
μάν του Μεγαλοπρεπούς (1520 
κ.ε.) εφαρμόζεται μια πολιτική 
ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο 
της οποίας οι πόλεις στρατηγι-
κής και οικονομικής σημασίας, 
όπως η Καβάλα, «δημιουργούνται 
εξαρχής». Όπως αναφέρεται σε 
άλλο σημείο, βασικός παράγοντας 
για την ανασυγκρότηση της Καβά-
λας ήταν τα μεγάλα έργα υποδομής 
της περιόδου 1520-1530: υδραγω-
γείο, οχυρώσεις και ιδρύματα. 

Παράλληλα αυξάνεται ο 
πληθυσμός της πόλης με ένα 
πρόγραμμα οργανωμένων 
εποικισμών. Στην περιοχή της 
Καβάλας μεταφέρονται εξανα-

Άποψη από τα ανατολικά 
(σκίτσο της M.A. Walker, 1860)
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γκαστικά μουσουλμάνοι από εδάφη της Μικράς Ασίας (Γιουρούκοι, δηλ. Τουρκο-
μάνοι, και Κονιάροι), ενώ περί το 1527-1528 εβραίοι από περιοχές της Ουγγαρίας 
μετακινούνται υποχρεωτικά στην παράλια πόλη για να τονώσουν την εμπορική της 
δραστηριότητα. Στο πλαίσιο του εποικιστικού προγράμματος εντάσσεται και η πα-
ροχή κινήτρων για την εγκατάσταση στην πόλη. Με δύο σουλτανικά διατάγματα, 
στις αρχές και στα μέσα του 16ου αιώνα, οι κάτοικοι της Καβάλας, μουσουλμάνοι 
και «άπιστοι», απαλλάσσονται από έκτακτους φόρους και υποχρεώσεις και η φο-
ρολογική επιβάρυνσή τους είναι χαμηλή. 

Αποτέλεσμα αυτών των μέτρων είναι η θεαματική αύξηση του πληθυσμού και η 
διαφοροποίηση της σύνθεσής του: Το 1519 η Καβάλα κατοικείται από 71 χριστια-
νικά  και 22 μουσουλμανικά νοικοκυριά. Στο σύνολο των περίπου 450 κατοίκων οι 
χριστιανοί αποτελούν το 76% και οι μουσουλμάνοι το 24%. Πενήντα χρόνια αργό-
τερα, το φορολογικό κατάστιχο του 1569 εμφανίζει έναν πληθυσμό περίπου 1.300 
ατόμων. Από τις 256 οικογένειες, οι 174 είναι μουσουλμανικές (ποσοστό 68%), οι 
52 χριστιανικές (20%) και οι 30 εβραϊκές (12%). 

Η περιτειχισμένη 
χερσόνησος από 

νοτιοανατολικά, τέλη 
19ου αιώνα
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Σχέδιο της περίκλειστης 
παλιάς πόλης (1530-1864)



Η ανατροπή των εθνοθρησκευτικών αναλογιών οφείλεται και στους εξισλαμι-
σμούς, αναγκαστικούς ή εκούσιους. Στο προαναφερόμενο κατάστιχο, 35 από τους 
αρχηγούς των μουσουλμανικών οικογενειών της πόλης φέρουν το όνομα Ibn-i Ab-
doullah, στοιχείο που δείχνει ότι οι πατέρες τους ήταν χριστιανοί. Σύμφωνα με τα 
αριθμητικά δεδομένα των πηγών, κατά τη διάρκεια εκείνης της γενιάς το 40% των 
χριστιανών της Καβάλας είχε προσχωρήσει στο Ισλάμ. 

Η ανασυγκρότηση της πόλης σηματοδοτεί την ανάδειξή της ως κέντρου μιας 
αυτόνομης διοικητικής ενότητας. Το 1573 αποτελεί ήδη έδρα καζά (υποδιοίκησης), 
που περιλαμβάνει και τα γύρω χωριά (Δάτο, Κρυονέρι, Λεκάνη κ.ά.). Περί το 1600 
προάγεται σε πρωτεύουσα σαντζακίου (διοίκησης), το οποίο περιλαμβάνει επτά 
καζάδες και εκτείνεται από το Στρυμόνα μέχρι το Νέστο και προς βορρά μέχρι τις 
βουλγαρικές περιοχές. Η επιλογή της Καβάλας ως διοικητικού κέντρου της ευρύ-
τερης περιοχής (αντί των Σερρών ή της Δράμας, που και πολυπληθέστερες ήταν 
και πιο αναπτυγμένες οικονομικά) πρέπει να αποδοθεί στα πλεονεκτήματα της 
γεωγραφικής της θέσης. 

Άποψη της χερσονήσου 
(γκραβούρα του 
F. von Löher, 1873)
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Αντικείμενα καθημερινής ζωής
από την Καβάλα των πρώιμων 

οθωμανικών χρόνων



Από την πρώτη περίοδο της τουρκοκρατίας η πόλη λειτουργεί ως κέντρο διαμε-
τακομιστικού εμπορίου: Στο λιμάνι της συγκεντρώνονται τα σιτηρά της ενδοχώ-
ρας, μέχρι και από τη νότια Βουλγαρία, και το προϊόν των μεταλλευτικών περιο-
χών Καβάλας και Πραβίου για να διακινηθούν κυρίως προς τα μεγάλα κέντρα της 
Αυτοκρατορίας. Το 16ο αιώνα καταπλέουν και πλοία των δύο μεγάλων ναυτικών 
κέντρων, της Βενετίας και της Ραγούζας (Ντουμπρόβνικ), που φορτώνουν σιτάρι 
για τα λιμάνια της Δύσης. 

Από το 1569 μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα δεν υπάρχουν απογραφικά στοιχεία. 
Για την περίοδο αυτή έχουμε μόνο δύο μαρτυρίες, ενδεικτικές των δημογραφικών 
εξελίξεων: Το 1667 ο Τούρκος περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπή υπολογίζει ότι στην 
Καβάλα υπάρχουν 700 σπίτια. Πεντακόσια στην «κάτω πόλη» και διακόσια στο 
«μεσαίο κάστρο», δηλ. στον εξωτερικό περίβολο της ακρόπολης. Το 1707 σε έκ-
θεση Γάλλων Ιησουιτών σημειώνεται ότι η Καβάλα έχει 3.200 κατοίκους, 3.000 
Τούρκους και 200 Έλληνες. 

Η αύξηση του πληθυσμού γίνεται με βραδύτερους ρυθμούς και προέρχεται από 
την εγκατάσταση κρατικών υπαλλήλων αλλά και από τη μετακίνηση ατόμων της 

Άποψη της πόλης 
από τη θάλασσα 

(σκίτσο, τέλη 19ου αιώνα)
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Η Καβάλα του 1860 
(ξυλογραφία της Μ. Α. Walker)

γειτονικής υπαίθρου προς την παράλια εμπορική πόλη. Ο νέοι πληθυσμοί είναι 
αποκλειστικά μουσουλμανικοί. Οι χριστιανοί παραμένουν ελάχιστοι, όπως δηλώ-
νεται και σε πατριαρχικά έγγραφα: Το 1617 η Μητρόπολη της Καβάλας, επειδή 
«από πολλών χρόνων ερημώθη εις το παντελές και επιστάτην ίδιον αρχιερέα ου 
δύναται έχειν…», υπάγεται στη Μητρόπολη Φιλίππων και το 1721, για τους ίδιους 
λόγους, εντάσσεται στη Μητρόπολη Ξάνθης. 

Από το 1670 μέχρι και τη δεκαετία του 1830 τα σαντζάκια Θεσσαλονίκης και 
Καβάλας βρίσκονται ενωμένα υπό τη διοίκηση του πασά της Θεσσαλονίκης και 
αποτελούν μια ενιαία διοικητική περιφέρεια, το πασαλίκι Θεσσαλονίκης. Στην Κα-
βάλα βρίσκεται εγκατεστημένος ο μουσελίμης, ο οποίος διορίζεται από τον πασά 
της Θεσσαλονίκης και τον αντιπροσωπεύει στην περιοχή. 

Το 18ο αιώνα η εμπορική δραστηριότητα αυξάνεται, κυρίως λόγω της ευρωπαϊ-
κής διείσδυσης. Οι Γάλλοι εγκαθιστούν σ’ αυτή τη μικρή «σκάλα του Λεβάντε» 
προξενείο (1701) και εμπορικούς οίκους και με τα πλοία τους διακινούν προς τις 
ευρωπαϊκές χώρες αγροτικά προϊόντα και πρώτες ύλες: Κερί, λάδι, μέλι και ξυλεία 
από τη Θάσο, σιτάρι, μαλλί, καπνό και βαμβάκι από την ανατολική Μακεδονία και 
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Βραχογραφία 
σε μουσουλμανικό χώρο 

λατρείας 
της περιοχής Καβάλας



τη βόρεια ενδοχώρα, μέχρι και από τις όχθες του Δούναβη. Σημαντική 
ώθηση στο εξαγωγικό εμπόριο έδωσε η απευθείας σύνδεση του λιμανιού 
της Καβάλας με το λιμάνι της Μασσαλίας. Παράλληλα με τους Γάλλους 
αναπτύσσουν δραστηριότητα και οι Βενετοί, που το 1746 ιδρύουν στην 
Καβάλα υποπροξενείο. Από τα τέλη του 18ου αιώνα ένα μέρος του εμπο-
ρίου περιέρχεται στους Άγγλους, τους Αυστριακούς και τους Έλληνες. 

Κατά την περίοδο αυτή το εμπόριο έχει περιοδικό χαρακτήρα, διεξά-
γεται από τους ξένους και τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα ελέγχονται 
από τους τοπικούς Τούρκους αξιωματούχους. Ελάχιστοι ντόπιοι ραγιά-
δες επωφελούνται, εργάζονται ως μεσίτες και στις αρχές του 19ου αιώ-
να κατορθώνουν να ιδρύσουν μικρούς εμπορικούς οίκους. Γι’ αυτούς τους 
λόγους η οικονομική ανάπτυξη του 18ου αιώνα δεν οδήγησε σε δομικού 
χαρακτήρα αλλαγές στην πόλη.  

Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα 
ο πληθυσμός της Καβάλας παραμένει στα επίπεδα των 3.000 – 3.500 
ατόμων. Επιπλέον στα τέλη του 18ου αιώνα το σαντζάκι της έχει διαμε-
λιστεί: Στις αρχές του πασαλικιού Θεσσαλονίκης – Καβάλας ουσιαστικά 
υπάγεται μόνο ένα μέρος του καζά της Καβάλας, ίσως και του Πραβίου. 
Τα υπόλοιπα μέρη της ανατολικής Μακεδονίας αποτελούν ημιαυτόνομες 
περιοχές υπό την κυριαρχία των ισχυρών αγάδων και μπέηδων των Σερ-
ρών και της Δράμας. 

Περί το 1840 η έδρα του σαντζακίου μεταφέρεται στη Δράμα, που την 
εποχή αυτή ανταποκρίνεται περισσότερο στις πολιτικές και στρατιωτικές 
ανάγκες του οθωμανικού κράτους. Η Καβάλα αποτελεί πλέον έδρα του 
ομώνυμου καζά, ενός από τους αρχικά έξι και στη συνέχεια τέσσερις του 
σαντζακίου της Δράμας. Η διοικητική αυτή διαίρεση διατηρείται μέχρι το 
τέλος της τουρκοκρατίας.

Η μεγάλη ανάπτυξη της Καβάλας αρχίζει στα μέσα του 19ου αιώνα. Η 
διείσδυση του ευρωπαϊκού κεφαλαίου στο χώρο της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας, από το 1840 περίπου, δημιουργεί για την πόλη και την περιο-
χή προϋποθέσεις οικονομικής άνθησης. 

Η ενδοχώρα εξειδικεύεται στην καλλιέργεια του καπνού, που είχε τε-
ράστια ζήτηση, η πόλη συγκεντρώνει τις υπηρεσίες που ασχολούνται με 

Μετοχές ελληνικών 
καπνεμπορικών εταιρειών με έδρα 

την Καβάλα, αρχές 20ού αιώνα
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τη διεκπεραίωση των καπνεμπορικών υποθέσεων της ευρύτερης 
περιοχής (προξενεία, εμπορικούς οίκους κλπ.) και το λιμάνι ανα-
δεικνύεται σε κέντρο επεξεργασίας του προϊόντος και διακίνησής 
του προς τις εξωτερικές αγορές. 

Η εμπορική ανάπτυξη είναι θεαματική: Στις αρχές του 20ού αιώ-
να η Καβάλα είναι το κορυφαίο εξαγωγικό λιμάνι της Μακεδονίας. 
Γύρω στα 1910 η ετήσια αξία των εξαγωγών του εγγίζει τα 2,5 εκα-
τομμύρια αγγλικές λίρες και είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή της 
Θεσσαλονίκης (περίπου 1,5 εκατομμύριο). Στο εξαγωγικό εμπόριο 
του λιμανιού συμμετέχουν περισσότερα από 30 κράτη. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1880 καταγράφονται ετησίως πε-
ρίπου 1.500 αφίξεις και αναχωρήσεις πλοίων. Στη ναυσιπλοΐα του 
λιμανιού το αριθμητικό προβάδισμα ανήκει στα ελληνικά πλοία, 
όμως το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευμάτων διακινείται με τα 
πολλαπλάσιας χωρητικότητας ξένα ατμόπλοια. Χάρη στο εμπόριο 
του καπνού η Καβάλα γίνεται βασικός σταθμός στα δρομολόγια 
των ατμοπλοϊκών εταιρειών: Από τη δεκαετία του 1840 της αυστρι-
ακής Lloyd και της γαλλικής Messageries Maritimes, λίγο αργότερα 
της επίσης γαλλικής Fraissinet. Από το λιμάνι περνούν επίσης τα-
κτικές γραμμές τουρκικών, ελληνικών και αιγυπτιακών πλοίων και 
κατά διαστήματα αγγλικών, ρωσικών, αμερικανικών, ολλανδικών, 
γερμανικών κ.ά.

Το εμπόριο του καπνού αρχικά βρίσκεται στα χέρια των Ελλή-
νων, που εργάζονται κυρίως ως προμηθευτές ή αντιπρόσωποι ξέ-
νων οίκων. Σταδιακά εκτοπίζονται από τις μεγάλες ευρωπαϊκές και 
αργότερα αμερικανικές εταιρείες, που εγκαθίστανται στην πόλη, 
κτίζουν δικές τους μεγάλες αποθήκες και ελέγχουν το μεγαλύτε-
ρο μέρος του καπνεμπορίου. Στο γύρισμα του 19ου προς τον 20ό 
αιώνα δύο οίκοι, των Αλλατίνι της Θεσσαλονίκης  και των Herzog 
της Βουδαπέστης, αγοράζουν και εξάγουν το 70% της καπνοπαρα-
γωγής των περιοχών Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, και Σερρών. Την 
εποχή αυτή δραστηριοποιούνται στην Καβάλα 61 εξαγωγικές κα-
πνεμπορικές εταιρείες. 

Το Δ.Σ. της Κομέρσιαλ (Αλλατίνι), 1897
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Τα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν εμπορικά συμφέροντα στην 
περιοχή εγκαθιστούν στην πόλη προξενικές αρχές (υποπροξενεία 
ή προξενικά πρακτορεία): Η Αυστρία (1829), η Ελλάδα (1835), 
η Γαλλία (1844), τα γερμανικά κρατίδια – Πρωσία – Γερμανία 
(δεκαετία του 1850), η Σαρδηνία (1857), η Αγγλία (1858), η Ιτα-
λία (μάλλον 1867), η Ρωσία (1868), η Ολλανδία (1877), η Ισπανία 
(1886). 

Η εμπορική ανάπτυξη μεταμορφώνει μέσα σε λίγες δεκαετί-
ες την ασήμαντη κωμόπολη σε εύρωστη πόλη. Η Καβάλα γίνεται 
πόλος έλξης για έλληνες, εβραίους και ευρωπαίους εμπόρους και 
για εργάτες που αναζητούν δουλειά στα καπνομάγαζα. Η αύξηση 
του πληθυσμού της είναι αλματώδης: Οι 3-4.000 του 1840 γίνο-
νται 7-8.000 στα 1875-1880, ξεπερνούν τις 10.000 μετά το 1885, 
φθάνουν τους 20.000 μεταξύ 1900-1905, για να αγγίξουν τους 
25.000 τις παραμονές της απελευθέρωσης (1912-13). 

Η ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση οδηγεί στην οικιστική επέ-
κταση της πόλης εκτός των τειχών της. Μετά το 1864 αρχίζουν να 
σχηματίζονται οι νέες συνοικίες. Αμέσως του Αγίου Ιωάννου και 
λίγο αργότερα οι υπόλοιπες χριστιανικές, οι τουρκικές, οι γύφτι-
κες και η εβραϊκή. 

Οι ρυθμοί αύξησης του ελληνικού πληθυσμού είναι κατά πολύ 
ταχύτεροι των αντίστοιχων του τουρκικού, με αποτέλεσμα μέσα 
σε λίγες δεκαετίες να ανατρέπονται και πάλι οι πληθυσμιακές 
αναλογίες. Μέχρι το 1840 οι Έλληνες, μόνιμοι και «πάροικοι», 
δεν ξεπερνούν τους 400 (ποσοστό περίπου 10%), στα τέλη της 
δεκαετίας του 1870 υπερβαίνουν τους 2.000 (περίπου 25%), 
γύρω στα 1890 οι δύο εθνικές ομάδες είναι περίπου ισοδύναμες 
(από 5-6.000), ενώ μετά το 1905 ο ελληνικός πληθυσμός ξεπερνά 
τις 10-12.000 (περίπου 40%) και εμφανίζεται κατά τι μεγαλύτε-
ρος του τουρκικού. 

Ραγδαία είναι και η αύξηση του πληθυσμού των εβραίων της 
πόλης: 80 άτομα το 1860, 200 περίπου το 1880, 1.000 γύρω στα 
1900, πάνω από 2.500 στα 1912 (ποσοστό 8-9%). Κατά τις τελευ-

Σήματα του εργοστασίου καπνών και σιγαρέτων 
«Η Μακεδονία» του Αν. Κούζη, που λειτουργούσε 

στην Καβάλα από τη δεκαετία του 1870
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ταίες δεκαετίες της τουρκοκρατίας στην πόλη υπάρ-
χουν επίσης μια πολυπληθής ομάδα μουσουλμάνων 
Τσιγγάνων (πάνω από 2.500 άτομα) και μικρές σχετι-
κά ομάδες Αρμενίων και Ευρωπαίων. 

Η εμπορική ανάπτυξη συμβάλλει και στη δια-
στρωμάτωση της κοινωνίας. Στην πόλη εμφανίζε-
ται ένα ισχυρό αστικό στρώμα, αποτελούμενο κυ-
ρίως από Έλληνες και εβραίους, που συγκεντρώνει 
πλούτο από καπνεμπορικές και άλλες παράλληλες 
δραστηριότητες: τραπεζιτικές εργασίες, αντιπρο-
σωπεύσεις μεγάλων οίκων, ασφαλίσεις, πρακτορεύ-
σεις κλπ. Στον αντίποδα βρίσκεται μια πολυπληθής 
εργατική τάξη, των εποχιακά απασχολούμενων κα-
πνεργατών, που στα 1910-1912 αριθμεί 14-16.000 
άτομα. Ο επαγγελματικός καταμερισμός ολοκλη-
ρώνεται με τους επιστήμονες, επαγγελματίες, τε-
χνίτες, βιοτέχνες, εμπόρους κ.ά., που βρίσκονται 
ανάμεσα τους δύο πόλους και συγκροτούν τη με-
σαία τάξη της πόλης.  

Όπως υποδηλώνεται στην παραπάνω συνοπτική 
αναφορά, μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 19ου 
αιώνα η Καβάλα είναι μια μικρή επαρχιακή πόλη 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μια ασήμαντη 
τουρκόπολη. Στις μεσαίες δεκαετίες του 19ου αι. 
(συμβατικά, κατά την πεντηκονταετία 1830-1880) 
η πόλη διανύει τη φάση του οικονομικού και κοι-
νωνικού μετασχηματισμού της, για να κάνει το με-
γάλο άλμα στα τέλη του 19ου – αρχές 20ού αιώνα. 
Κατά την τρίτη αυτή φάση (περίπου 1880-1912) το 
κέντρο βάρους της Καβάλας βρίσκεται στην εκτός 
των τειχών σύγχρονη πόλη. Η ιστορική παλιά πόλη, 
η χερσόνησος της Παναγίας, περνά στο περιθώριο 
των εξελίξεων. 

Μεταφορά καπνών στην Καβάλα, αρχές 20ού αιώνα

Επεξεργασία καπνού σε καπναποθήκη, τέλη 19ου αιώνα
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Τα γραφεία της εταιρείας Herzog (σημερινό Δημαρχείο)



Μια σημείωση σε χειρόγραφο της αγιορείτικης Μονής Παντελεήμονος είναι η μοναδική μαρτυρία για την κατά-
ληψη της Χριστούπολης από τους Τούρκους το 1391: «εν αυτώ τω έτει εάλω παρά των απίστων Μωαμεθανών 

η Χριστώνυμος πόλις ήγουν η Χριστούπολις και κατεδαφίσθη εκ βάθρων, εις τάχος, και οι οικήτορες ταύτης διεμε-
ρίσθησαν εν διαφόροις τόποις και χώραις…». 

Κατά τη μαρτυρία, η Χριστούπολη καταστράφηκε ολοκληρωτικά και εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους της. 
Υπήρξε λοιπόν ένα κενό στη ζωή της χερσονήσου και για πόσο χρονικό διάστημα; Βέβαιη απάντηση δεν μπορεί 
να δοθεί. Πάντως η φυγή των κατοίκων και η πιθανολογούμενη ερήμωση της πόλης πρέπει να ήταν πρόσκαιρη. 
Οι οθωμανικές αρχειακές πηγές βεβαιώνουν ότι στη χερσόνησο της Καβάλας υπήρχαν εστίες οργανωμένης ζωής 
τουλάχιστον κατά το τελευταίο τέταρτο του 15ου αιώνα, ίσως και νωρίτερα. 

Όπως φαίνεται, το 1391 η Χριστούπολη υπέστη εκτεταμένες καταστροφές και μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα 
έφερε ορατά τα σημάδια της παρακμής και της εγκατάλειψης. Κατά την περίοδο αυτή ο χώρος της χερσονήσου 
ήταν ουσιαστικά ένα κάστρο με αποκλειστικά στρατιωτικό χαρακτήρα. 

Η Καβάλα αρχίζει να αποκτά τις υποδομές και τις λειτουργίες μιας πόλης στις αρχές του 16ου αιώνα. Κατά τη 
δεκαετία 1520-1530 δημιουργούνται μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής, που θα σφραγίσουν την ιστορία της για 
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Από τη βυζαντινή Χριστούπολη στην οθωμανική Καβάλα

Τμήμα της ακρόπολης,
 των τειχών της επέκτασης 

του 16ου αι. και 
του Υδραγωγείου
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τους επόμενους τέσσερις αιώνες: Επισκευάζεται ριζικά το παλιό υδραγωγείο, που παίρνει τη σημερινή εντυπωσιακή του 
μορφή (Καμάρες). Ανακατασκευάζονται τα παλιά περιμετρικά τείχη της χερσονήσου και κτίζεται ο νέος περίβολος, με 
τον οποίο επεκτείνονται τα όρια της πόλης. Ενισχύεται η ακρόπολη και πιθανότατα διαπλατύνεται με την προσθήκη του 
εξωτερικού της περίβολου.  

Την ίδια εποχή ο Ιμπραήμ πασάς, βεζύρης και κουνιάδος του σουλτάνου Σουλεϊμάν, ιδρύει στην Καβάλα ένα μεγάλο 
külliye. Τα külliye ήταν συγκροτήματα δημοσίων κτισμάτων, που ιδρύονταν με το θεσμό του βακουφιού (αφιερώματος) 
και παρείχαν κοινωφελείς υπηρεσίες, θρησκευτικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα. Το συγκρότημα της Κα-
βάλας εκτεινόταν κυρίως στον εξωτερικό περίβολο της πόλης και περιλάμβανε: Μεγάλο τζαμί, με το όνομα του ιδρυτή 
Ιμπραήμ πασά, που είναι η σημερινή εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Μεντρεσέ και μεκτέμπ, δηλ. μουσουλμανική θεο-
λογική σχολή και σχολείο για μικρούς μαθητές. Ιμαρέτ, «κουζίνα για σούπα», που τροφοδοτούσε τους άπορους, τους 
ταξιδιώτες και τους σπουδαστές. Μεστζίτ, τεκέ και ζαβιγιέ, δηλ. μικρό τζαμί, μοναστήρι και κατάλυμα δερβίσηδων. Χα-
μάμ και σεμπιλχανέ, δηλ. δημόσιο λουτρό και δημόσιες κρήνες. Γύρω από το τζαμί αλλά 
και έξω από τα τείχη της πόλης, κτίστηκαν χάνια, μαγαζιά, εργαστήρια, αποθήκες και στο 
βόρειο μέρος της σημερινής κεντρικής πλατείας οικοδομήθηκε μεγάλο καραβανσεράι, 
πανδοχείο για την εξυπηρέτηση των καραβανιών και των εμπόρων. 

Τα έργα της περιόδου 1520-1530 δεν άλλαξαν απλώς τη μορφή του μισοερειπωμέ-
νου χώρου. Έδωσαν πνοή στο μικρό οικισμό, βελτίωσαν τις συνθήκες ασφάλειας και 
διαβίωσης και συνέβαλαν στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Έτσι έθε-
σαν τις βάσεις για την ανασυγκρότηση της πόλης, αλλά 
και για το μετασχηματισμό της: Η Καβάλα, αν και 
αναπτύσσεται στο χώρο της παλιάς Χριστού-
πολης, σε τίποτε δε θυμίζει τη βυζαντινή 
πόλη. Έχει υποστεί βαθιές αλλαγές 
στις δομές και στις λειτουργίες 
της και έχει διαμορφώσει μια 
νέα ταυτότητα, με έντονα 
μουσουλμανικό χαρα-
κτήρα.

μάμ και σεμπιλχανέ, δηλ. δημόσιο λουτρό και δημόσιες κρήνες. Γύρω από το τζαμί αλλά μάμ και σεμπιλχανέ, δηλ. δημόσιο λουτρό και δημόσιες κρήνες. Γύρω από το τζαμί αλλά 
και έξω από τα τείχη της πόλης, κτίστηκαν χάνια, μαγαζιά, εργαστήρια, αποθήκες και στο και έξω από τα τείχη της πόλης, κτίστηκαν χάνια, μαγαζιά, εργαστήρια, αποθήκες και στο 
βόρειο μέρος της σημερινής κεντρικής πλατείας οικοδομήθηκε μεγάλο καραβανσεράι, βόρειο μέρος της σημερινής κεντρικής πλατείας οικοδομήθηκε μεγάλο καραβανσεράι, 
πανδοχείο για την εξυπηρέτηση των καραβανιών και των εμπόρων. πανδοχείο για την εξυπηρέτηση των καραβανιών και των εμπόρων. 

Τα έργα της περιόδου 1520-1530 δεν άλλαξαν απλώς τη μορφή του μισοερειπωμέ-Τα έργα της περιόδου 1520-1530 δεν άλλαξαν απλώς τη μορφή του μισοερειπωμέ-
νου χώρου. Έδωσαν πνοή στο μικρό οικισμό, βελτίωσαν τις συνθήκες ασφάλειας και νου χώρου. Έδωσαν πνοή στο μικρό οικισμό, βελτίωσαν τις συνθήκες ασφάλειας και 
διαβίωσης και συνέβαλαν στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Έτσι έθε-διαβίωσης και συνέβαλαν στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Έτσι έθε-
σαν τις βάσεις για την ανασυγκρότηση της πόλης, αλλά σαν τις βάσεις για την ανασυγκρότηση της πόλης, αλλά 
και για το μετασχηματισμό της: Η Καβάλα, αν και και για το μετασχηματισμό της: Η Καβάλα, αν και 
αναπτύσσεται στο χώρο της παλιάς Χριστού-αναπτύσσεται στο χώρο της παλιάς Χριστού-
πολης, σε τίποτε δε θυμίζει τη βυζαντινή πολης, σε τίποτε δε θυμίζει τη βυζαντινή 
πόλη. Έχει υποστεί βαθιές αλλαγές πόλη. Έχει υποστεί βαθιές αλλαγές 
στις δομές και στις λειτουργίες στις δομές και στις λειτουργίες 
της και έχει διαμορφώσει μια της και έχει διαμορφώσει μια 
νέα ταυτότητα, με έντονα νέα ταυτότητα, με έντονα 
μουσουλμανικό χαρα-μουσουλμανικό χαρα-
κτήρα.κτήρα.

Μέρος του τζαμιού 
του Ιμπραήμ πασά 
(σκίτσο M.A. Walker, 1860)
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Το νεότερο όνομα της πόλης εμφανίζεται κατά την 
πρώιμη περίοδο της τουρκοκρατίας. Σύμφωνα με 

τουρκικά χρονικά του 14ου–15ου αιώνα, η Καβάλα 
(Qavala) ήταν μία από τις θέσεις που κυρίευσαν οι 
Οθωμανοί κατά την προέλασή τους στη Μακεδονία, τη 
δεκαετία του 1380. Το νέο όνομα αρχίζει να επικρατεί 
στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα. Στα 1470, στο ημε-
ρολόγιο του Angiolello, το Chavala αναφέρεται ως το-
πωνύμιο της πλαγιάς του βουνού. 

Για την προέλευση και σημασία του ονόματος έχουν 
διατυπωθεί διάφορες απόψεις: Κατά μία εκδοχή, το 
σημερινό όνομα της πόλης είναι ελληνικό. Προέρχεται 
από τα Σκάβαλα, την αρχαία αποικία της Ερέτριας, 
που βρισκόταν στα υψώματα της σημερινής Παλιάς 
Καβάλας. Η περιοχή ήταν κατάσπαρτη από μεταλλεία 
και, κατά την ετυμολογική ερμηνεία, το «Σκάβαλα» 
προήλθε από το ρήμα σκάπτω (σκάπ-, σκαβ-). Από το 
αρχαίο όνομα, αλλοιωμένο μέσα στους αιώνες, ονομά-
στηκε όλη η πλαγιά του βουνού, αργότερα δε και η πα-
ράλια πόλη.

Κατά άλλη εκδοχή, το όνομα προέρχεται από την 
τουρκική – αλβανική λέξη kaval, που σημαίνει «φλο-
γέρα βοσκού». Σύμφωνα με την ερμηνεία, η λέξη υπο-
δηλώνει τις κτηνοτροφικές ασχολίες των πρώτων μου-
σουλμάνων εποίκων της γύρω ημιορεινής περιοχής, 
ίσως της Εσκί (Παλιάς) Καβάλας. Όταν αυτοί εποίκι-
σαν αργότερα την παράλια πόλη, της έδωσαν το όνομα 
της αρχικής τους εγκατάστασης. 

Μια διαφορετική άποψη συνδέει το όνομα της πό-
λης με την καταγωγή των κατοίκων της: Οι πρώτοι 
μουσουλμάνοι έποικοι της πόλης προέρχονταν από την 
περιοχή του Ικονίου όπου υπήρχε το βυζαντινό φρού-
ριο Καβάλα («φρούριον άνωθεν Ικονίου διακείμενον, 
ό Καβάλαν ωνόμαζον»). Οι Κονιάροι έποικοι, εξισλαμι-
σμένοι χριστιανοί, μετέφεραν το όνομα του βυζαντινού 
φρουρίου αρχικά στον ημιορεινό οικισμό της Παλιάς 

Το όνομα «Καβάλα»

Καβάλας, όπου πρωτοεγκαταστάθηκαν, και αργότερα 
στο κάστρο της Χριστούπολης. 

Κατά μία παραλλαγή της άποψης, οι Κονιάροι εγκα-
ταστάθηκαν απευθείας στη χερσόνησο της Χριστούπο-
λης και της έδωσαν το όνομα Καβάλα. Έτσι όμως μέ-
νει ανεξήγητο το όνομα του γειτονικού χωριού, «Εσκί    
(Παλιά) Καβάλα». 

Υπάρχει βέβαια και η απλή υπόθεση ότι το όνομα 
της πόλης προέρχεται από τη λέξη «kavala», που στα 
τουρκικά σημαίνει «παράπηγμα δίπλα στη θάλασσα». 

Σε αντίθεση με τις παραπάνω απόψεις, που φαίνε-
ται να έχουν κάποιο έρεισμα, ελάχιστα πειστική είναι 
η ετυμολογική ερμηνεία πολλών δυτικών περιηγητών. 
Κατ’ αυτούς, το όνομα της πόλης είναι δυτικό: ρωμαϊκό, 
γενουάτικο, βενετσιάνικο ή γαλλικό. Δόθηκε είτε από 
τους σταυροφόρους, είτε από τους Γενουάτες ή τους Βε-
νετούς εμπόρους, όταν ίδρυσαν εδώ εμπορικό σταθμό, 
και προέρχεται από τη λέξη cavallo  (= άλογο). 

Σύμφωνα με τις διάφορες παραλλαγές αυτής της 
εκδοχής, η πόλη ονομάστηκε έτσι, είτε επειδή ο βράχος 
επί του οποίου είναι χτισμένη εμφανίζει από μακριά 
σχήμα αλόγου ή οπλής αλόγου, είτε επειδή στο πολυ-
σύχναστο αυτό πέρασμα της Εγνατίας οδού υπήρχε 
ανέκαθεν σταθμός ταχυδρομικών αλόγων, είτε επειδή 
εδώ υπήρχε παλιά κάποιο άγαλμα αλόγου. 

Με άλογο συνδέεται και η άλλη ετυμολογική “ερ-
μηνεία”: Η πόλη λεγόταν στα αρχαία χρόνια Βουκεφά-
λα, όπως την είχε ονομάσει ο Μέγας Αλέξανδρος προς 
τιμήν του αλόγου του, και από παραφθορά αυτού του 
ονόματος προήλθε το Καβάλα! 
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Α4. Νεότερη και σύγχρονη περίοδος (1912 -  σήμερα)

Η Καβάλα ενσωματώθηκε στο νεοελληνικό κράτος με μεγάλη καθυστέρη-
ση και έπειτα από πολλές περιπέτειες. Τον Οκτώβριο του 1912 Ελλάδα, 
Σερβία και Βουλγαρία συμμαχούν και κηρύσσουν πόλεμο εναντίον της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με σκοπό την εκδίωξη των κατακτητών από τα Βαλ-
κάνια και την απελευθέρωση των «αλύτρωτων αδελφών» τους, οι οποίοι ζούσαν 
σε περιοχές εκτός των εθνικών ορίων. 

Στο πλαίσιο αυτού του πολέμου, του Α΄ Βαλκανικού, η πόλη καταλαμβάνεται 
από το «σύμμαχο» βουλγαρικό στρατό, που αξιοποιεί την ευκαιρία της προέλασης 
προς Νότο για να δημιουργήσει μια κατάσταση ευνοϊκή για τις μεταπολεμικές επι-
διώξεις της Βουλγαρίας σχετικά με την περιοχή. 
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Ιούνιος 1913. 
Ο ελληνικός στρατός 
–η 7η Μεραρχία-
μπαίνει στην Καβάλα



Οι Βούλγαροι συμπεριφέρθηκαν κάθε άλλο παρά ως σύμμαχοι απέναντι στους 
κατοίκους της Καβάλας, τόσο τους Ρωμιούς όσο και τους μουσουλμάνους. Πολλές 
εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, κάτοικοι της πόλης χάθηκαν από πείνα, κακουχίες 
και επιδημικές ασθένειες. 

Η πολεμική επιχείρηση των συνασπισμένων βαλκανικών στρατών αποβαίνει νι-
κηφόρα και η Οθωμανική Αυτοκρατορία εγκαταλείπει τις κτήσεις της. Η Συνθήκη 
Ειρήνης του Λονδίνου υπογράφεται στις 17 Μαΐου 1913, αλλά αμέσως μετά ξεκινά 
ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος, αυτή τη φορά μεταξύ των πρώην συμμάχων. Από τη 
μια βρίσκεται η Βουλγαρία και απέναντί της η Ελλάδα, η Σερβία, το Μαυροβούνιο 
και η Ρουμανία. Η Βουλγαρία χάνει τον πόλεμο και η Συνθήκη του Βουκουρεστίου 
στις 28 Ιουλίου του 1913 αποδίδει και τυπικά την  Καβάλα στην Ελλάδα. Ένα μήνα 
νωρίτερα,  στις 26 Ιουνίου, ο ελληνικός στόλος απελευθερώνει την πόλη και η 7η 
Μεραρχία του ελληνικού στρατού μπαίνει και εκδιώκει τους Βουλγάρους. 
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Ιούνιος 1913. 
Πανηγυρισμοί 

για την απελευθέρωση 
της πόλης



Η Καβάλα μένει ελεύθερη μέχρι τις 29 Αυγούστου 1916 (με το παλαιό ημερο-
λόγιο), οπότε ανακαταλαμβάνεται από τους Βουλγάρους. Οι Βούλγαροι, σύμμαχοι 
αυτή τη φορά της Γερμανίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, επιτέθηκαν εναντίον 
της Ανατολικής Μακεδονίας στα τέλη Αυγούστου και όταν οι ελληνικές δυνάμεις 
έλαβαν εντολή – στο όνομα της «ουδετερότητας», δηλαδή της μη εναντίωσης στη 
Γερμανία - να μην εμπλακούν σε σύγκρουση, μπήκαν στην Καβάλα και την κατέ-
λαβαν. Το Δ΄ Σώμα Στρατού, που στρατοπέδευε στην πόλη, αιχμαλωτίστηκε ολό-
κληρο και μεταφέρθηκε στη Γερμανία. Παρέμεινε εκεί μέχρι το τέλος του Α΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου. Η δεύτερη βουλγαρική κατοχή, σκληρή και καταστροφική όσο 
και η πρώτη, συχνά δε περισσότερο από αυτήν, διήρκεσε μέχρι το Σεπτέμβριο του 
1918, όταν η Βουλγαρία  συνθηκολόγησε. Σημειώνεται εδώ ότι ο Βενιζέλος, που 
τελικά έβαλε την Ελλάδα στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ (των Αγγλογάλλων) 
στα 1917, είχε προτείνει τον Ιανουάριο του 1915 –πριν από τον Εθνικό Διχασμό του 
1916 και το σχηματισμό δύο κυβερνήσεων, μιας γερμανόφιλης «ουδέτερης» στην 
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Βουλγαρικά 
γραμματόσημα 
με επισήμανση 
της «Ελληνικής 
Διοικήσεως»: 
χρησιμοποιήθηκαν 
τις πρώτες μέρες 
της απελευθέρωσης 
(1913), μέχρι να 
αφιχθούν ελληνικά



Αθήνα και μιας φιλικής προς την Αντάντ στη Θεσσαλονίκη - στο βασιλιά Κωνστα-
ντίνο την παραχώρηση της Καβάλας στη Βουλγαρία, έναντι ανταλλαγμάτων στα 
μικρασιατικά παράλια και τη δημιουργία προϋποθέσεων για μια «Μεγάλη Ελλά-
δα». Τον Ιούλιο του 1915, όταν μαθεύτηκε στην Καβάλα η είδηση, οι Καβαλιώτες, 
που δεν μπορούσαν να ξεχάσουν τη βουλγαρική κατοχή, διοργάνωσαν συλλαλητή-
ριο και έστειλαν ψήφισμα διαμαρτυρίας.   

Όταν ξεκίνησε να παίζεται η τελευταία πράξη του δράματος που βασίστηκε 
στη «Μεγάλη Ιδέα» της ενσωμάτωσης των Ελληνορθόδοξων πληθυσμών που βρί-
σκονταν εκτός των ορίων του νεοελληνικού κράτους, δηλαδή την άνοιξη του 1919, 
όταν άρχισε η μικρασιατική εκστρατεία, η Καβάλα αριθμούσε περίπου 23.000 κα-
τοίκους. Για να είμαστε απολύτως ακριβείς, οι Καβαλιώτες, χριστιανοί, μουσουλ-
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Οι Καβαλιώτες αποχαιρετούν το βασιλιά Κωνσταντίνο (1916;)



μάνοι και Εβραίοι, ήταν συνολικά 22.939: από αυτούς οι άνδρες ήταν 12.201 και 
οι γυναίκες 10.738. 

Ο Δήμος Καβάλλας (το διπλό λάμδα στην αναγραφή της ονομασίας της πόλης 
επρόκειτο να διατηρηθεί μέχρι τα 1946) είχε ιδρυθεί με Βασιλικό Διάταγμα το Νο-
έμβριο του 1918 και ανήκε, όπως όλος ο νομός μέχρι το 1924, στο Νομό Δράμας ως 
«Υποδιοίκησις Καβάλλας». Σημειώνεται ότι στο παρόν κείμενο χρησιμοποιούμε 
την απλοποιημένη γραφή, ανεξάρτητα από το σε ποια περίοδο αναφερόμαστε.  

Στα τέλη του καλοκαιριού του 1922, πριν από την τραγική κατάληξη της πολεμι-
κής προσπάθειας που διαδραματιζόταν στα εδάφη της Μικρασίας, η Καβάλα ήταν 
μια σχεδόν ελληνική πόλη, αν βέβαια μιλάμε για πληθυσμιακά δεδομένα. Για την 
ακρίβεια, ήταν μια ελληνική πόλη, με κυρίαρχη την παρουσία του χριστιανικού 
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Πρόσφυγες στην Καβάλα, 
τέλη δεκαετίας 1920

Πολιτικός Χάρτης της Ελλάδας με το Ν. Δράμας πριν το 1924Πολιτικός Χάρτης της Ελλάδας με το Ν. Δράμας πριν το 1924



στοιχείου, αλλά με σημαντική εβραϊκή κοινότητα και αρκετούς Αρμένιους. Οι μου-
σουλμάνοι κάτοικοί της ήταν περίπου 10.000 και ήταν εγκατεστημένοι σε αρκετές 
συνοικίες: οι περισσότεροι στην περιοχή της Παναγίας και άλλοι στις συνοικίες 
Χαμιδιέ (Αγίας Βαρβάρας), Τσαϊλάρ (σημερινά Ποταμούδια) κι αλλού. Εδώ, θα 
αναφερθούμε μόνο στους πρώτους. 

Οι άνθρωποι αυτοί θεωρούσαν την Καβάλα πατρίδα τους (και ήταν έτσι, αφού 
οι περισσότεροι – όπως και οι πρόγονοί τους, μερικές γενιές πίσω – είχαν γεννηθεί 
εδώ), αλλά ήταν γραφτό τους να τη χάσουν οριστικά. 

Για να καταλάβουμε τι συνέβη πρέπει να εξηγηθεί το τι διαδραματίστηκε στα 
τέλη καλοκαιριού του 1922, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η ήττα του ελληνικού στρα-
τού στο μικρασιατικό μέτωπο από τις δυνάμεις του Κεμάλ Ατατούρκ οδήγησε στη 
φυγή των ελληνορθόδοξων πληθυσμών της Ιωνίας, του Πόντου και της Καππαδο-
κίας. Οι άνθρωποι αυτοί μετατράπηκαν σε πρόσφυγες, που κατέφυγαν στην Ελλά-
δα για να σωθούν. 

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 1923, υπογράφτηκε η πρώτη στην 
παγκόσμια ιστορία συμφωνία ανταλλαγής πληθυσμών, αυτή που ονομάστηκε Σύμ-
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Ομαδική βάπτιση ορφανών προσφυγόπουλων, 1923 Απόδειξη πληρωμής συνδρομής μέλους 
σε προσφυγικό σύλλογο, 1927

Απόδειξη πληρωμής εξόδων 
βάπτισης, 1924



βαση της Λοζάνης. Την υπέγραφαν η Ελλάδα και η Τουρκία (ως διάδοχη κατάστα-
ση της πάλαι ποτέ κραταιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) και οι βασικοί της όροι 
προέβλεπαν την ανταλλαγή των πληθυσμών που ήταν πια ανεπιθύμητοι από τις 
δύο χώρες. Αυτοί ήταν: από τη μια οι Ελληνορθόδοξοι, από τους οποίους ήθελε 
να απαλλαγεί η Τουρκία (από όσους είχαν μείνει ακόμη στα εδάφη της, αφού οι 
περισσότεροι είχαν καταφύγει στην Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε) και από την άλλη 
οι Μουσουλμάνοι, τους οποίους η Ελλάδα  ήθελε να στείλει στην Τουρκία, ώστε να 
τοποθετήσει τους Μικρασιάτες και Πόντιους πρόσφυγες στα μέρη που θα εκκενώ-
νονταν. Από τη μετακίνηση εξαιρέθηκαν οι Ρωμιοί της Πόλης, της Ίμβρου και της 
Τενέδου και οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης (Ξάνθης και Ροδόπης), τόσο οι 
Πομάκοι όσο και οι τουρκογενείς. 

Έτσι, οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της Καβάλας έπρεπε να εγκαταλείψουν την 
«πατρώα γη» και να μεταναστεύσουν σε έναν τόπο όπου οι ντόπιοι θα μιλούσαν 
την ίδια γλώσσα μ’ αυτούς, θα πίστευαν στην ίδια θρησκεία, αλλά οι ίδιοι θα ήταν 
ξένοι, πρόσφυγες. Δεν θα έφευγαν πανικόβλητοι και αφήνοντας πίσω νεκρούς 
συγγενείς όπως οι Ρωμιοί που έφυγαν από την Τουρκία, αλλά θα ήταν κι αυτοί 
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Άποψη της Καβάλας, 1927



«ξένοι ανάμεσα σε ξένους». Με τον τρόπο που περιγράφτηκε ολοκληρώθηκε και 
τυπικά η φυγή των μουσουλμάνων της Καβάλας από την πόλη και την Ελλάδα, 
καθώς και η αντίστοιχη των Ελληνορθόδοξων από τις κοιτίδες τους και η δική τους 
έλευση στη νέα τους πατρίδα, την Ελλάδα και την Καβάλα. Και μόλις πήραν μιαν 
ανάσα από το φευγιό και μπόρεσαν να πουν «Δόξα τω Θεώ» που σώθηκαν από το 
θάνατο, έπρεπε να πουν και πάλι «Βοήθα Παναγιά», ώστε να αντεπεξέλθουν στις 
τεράστιες δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν.

Η Καβάλα του 1922 ήταν μια πόλη με μεγάλες προοπτικές για να βρεθεί απα-
σχόληση για τους πρόσφυγες, και μάλιστα πολλοί επέλεξαν να εγκατασταθούν 
εδώ, επειδή η φήμη της ως «Μέκκας του Καπνού» ήταν ευρύτατα διαδεδομένη. 

Οι συνθήκες που αντιμετώπισαν οι νέοι κάτοικοι της Καβάλας ήταν εξαιρετικά 
αντίξοες. Παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε, οι πρόσφυγες στοιβάχτηκαν 
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Μέλη της Επιτροπής 
Καθορισμού Ηλικιών, 1929: 

έργο της Επιτροπής ήταν να 
βεβαιώσει την ακριβή ηλικία 

του κάθε πρόσφυγα



αρχικά όπου υπήρχε διαθέσιμος χώρος: σε καπναποθήκες, σχολεία, άδεια 
σπίτια, εγκαταλελειμμένα κτίρια και στο ύπαιθρο (στο Κάστρο, σε πλατεί-
ες, ακόμη και σε ξέφωτα στις παρυφές της πόλης). Κάποιοι εγκαταστάθη-
καν προσωρινά σε σπίτια μαζί με τούς μουσουλμάνους κατοίκους της Κα-
βάλας, στην Παναγία και σε άλλες συνοικίες. Δεν παρέλειψαν, βέβαια, να 
συστήσουν σχεδόν αμέσως σωματεία και να προσπαθήσουν και μέσα από 
αυτά να διεκδικήσουν «μια θέση στον ήλιο». Οι ονομασίες των σωματείων 
ήταν ενδεικτικές της προέλευσης των μελών τους: «Παμμικρασιατικός και 
Βυζαντινός Σύλλογος Προσφύγων Καβάλλας», «Σύλλογος Προσφύγων εξ 
Ανατολικής Θράκης» κ.α.π. 

 Άρχισε, βέβαια, σχεδόν αμέσως από την Επιτροπή Αποκαταστάσεως 
Προσφύγων, η ανέγερση κατοικιών (σχεδιάστηκαν και χτίστηκαν σπίτια, 
στα οποία αναλογούσε ένα δωμάτιο σε κάθε οικογένεια, ενώ προβλέπο-
νταν συμπληρωματικοί κοινόχρηστοι χώροι). Πάντως, όπως εύκολα μπο-
ρεί να διαπιστώσει όποιος μελετήσει την αρθρογραφία και την ειδησε-
ογραφία της τοπικής εφημερίδας «Κήρυξ» (εκδιδόταν από το 1926 και 
“σώμα” της σώζεται μέχρι σήμερα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας), 
μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920 οι συνθήκες διαμονής και υγιεινής 
που χαρακτήριζαν την καθημερινότητα των νιόφερτων ήταν σχεδόν τρα-
γικές. Στην Παναγία, μάλιστα, αρκετές δεκάδες οικογενειών εγκαταστά-
θηκαν στα δωματιάκια του Ιμαρέτ. 

Οι πρόσφυγες μπήκαν γρήγορα στην επεξεργασία του καπνού και προ-
σπάθησαν να ορθοποδήσουν. Μετά τη φυγή των μουσουλμάνων από την 
Καβάλα, άρχισαν να ενοικιάζουν και στη συνέχεια να αγοράζουν τα σπί-
τια όπου εκείνοι έμεναν και τα οποία είχαν χαρακτηριστεί «ανταλλάξι-
μα». Μια ματιά στις εφημερίδες της εποχής, όπου δημοσιεύονταν δεκάδες 
αγγελίες για πώληση ανταλλαξίμων οικιών (το ρόλο του δημοπράτη είχε 
επωμιστεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος) μπορεί να μας διευκολύνει να 
κατανοήσουμε την ατμόσφαιρα της εποχής.

Στα 1928 η Καβάλα είχε υπερδιπλασιάσει τον πληθυσμό της σε σχέση 
με το 1920. Έφτασε τους 50.852. Οι πρόσφυγες κυριαρχούσαν. Οι «γη-
γενείς», αυτοί δηλαδή που διέμεναν στην πόλη προ του 1922, ήταν μό-
λις 10.598 (ποσοστό 21%), οι πρόσφυγες έφταναν τους 28.927 (ποσοστό 
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Πιστοποιητικό 
προσφυγικού συλλόγου, 1923

Άδεια άσκησης του επαγγέλματος 
του αχθοφόρου, 1925



57%) και οι μετανάστες από άλλες περιοχές (μαζί με κάποιους αλλοδαπούς) ήταν 
11.327 (ποσοστό 22%).

Οι πρόσφυγες που κατέφυγαν στην πόλη στα τέλη του 1922 και στις αρχές του 
1923 προέρχονταν από διάφορους τόπους. Ήταν Μικρασιάτες, Πόντιοι, από την 
Ανατολική Θράκη, από άλλα μέρη της Μακεδονίας, από τη Δυτική Θράκη· τέλος, 
ποσοστό τους προήλθε από τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Ρωσία, όπου 
από τα τέλη του 1917 είχαν επικρατήσει οι «Μπολσεβίκοι» (=πλειοψηφούντες) 
κομμουνιστές του Λένιν. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα μικρό ποσοστό των νέων κατοίκων της πόλης 
βρέθηκε στην Ελλάδα πριν το 1922. Αυτοί ήταν Ρωμιοί (ελληνορθόδοξοι) από την 
Ανατολική Θράκη (περιοχή Κεσσάνης κλπ.), τούς οποίους η κυβέρνηση της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας εκδίωξε από τις πατρίδες τους, σε «ανταπόδοση» της φυ-
γής μουσουλμάνων κατοίκων των «Νέων Χωρών» (έτσι ονομάζονταν τα κερδι-
σμένα με τους 2 βαλκανικούς πολέμους εδάφη) στα τέλη του 1913 και στις αρχές 
του 1914. Υπήρξαν επίσης λίγοι Μικρασιάτες, πού έφυγαν από εκεί μετά το 1919 
για να αποφύγουν την εμπλοκή τους στον πόλεμο (ως Οθωμανοί υπήκοοι όφειλαν 
να στρατευθούν στον τουρκικό στρατό) ή επειδή διέβλεπαν το τραγικό τέλος της 
Μικρασιατικής εκστρατείας· τέλος, στην πόλη βρέθηκαν προ του 1922 λίγοι Ηπει-
ρώτες και Μακεδόνες. Οι πρόσφυγες, πριν καταλήξουν στην Καβάλα κατέφυγαν - 
οδηγήθηκαν και κατευθύνθηκαν, θα ήταν ακριβέστερο - σε διάφορες περιοχές της 
νέας τους πατρίδας: στη Χίο, τη Λέσβο και τη Λήμνο (νησιά πού βρίσκονται κοντά 
στη μικρασιατική ακτή και μπόρεσαν σχετικά εύκολα να προσεγγιστούν από κα-
ταδιωκόμενους πληθυσμούς), τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, τη Δράμα, το Αγρίνιο, 
την Εύβοια, τη Λευκάδα κ.α. 

Αναφέρθηκε ήδη πως ήταν μεγάλος ο αριθμός των προσφύγων που μπήκε στην 
καπνεπεξεργασία. Αυτό ίσχυσε, βέβαια, για το τμήμα του προσφυγικού στοιχείου 
πού δε γνώριζε κάποια τέχνη. Όσοι ασχολούνταν με πιο εξειδικευμένες επαγγελ-
ματικές δραστηριότητες στους τόπους καταγωγής τους, συνέχισαν – σε μεγάλο 
βαθμό - να τις εξασκούν και στην Καβάλα. Έτσι, όσοι ήταν ξυλουργοί, οικοδόμοι, 
ραφείς, σιδηρουργοί, τεχνίτες («μάστορες») ή βοηθοί («τσιράκια») υποδηματο-
ποιοί, αρτοποιοί και αρτεργάτες, μανάβηδες και μπακάληδες, καφεπώλες, ωρο-
λογοποιοί, πεταλωτές, οπλουργοί, άνθρωποι πού κατασκεύαζαν κι επισκεύαζαν 
ζυγαριές, τορναδόροι, πλανόδιοι πωλητές ψιλικών και ειδών προικός, πλανόδιοι 
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οπωροπώλες, μουσικοί και ναυτικοί, συνέχισαν να ασκούν και εδώ τα επαγγέλμα-
τά τους. Πρόσφυγες εργάστηκαν ακόμη σε ρυμουλκά σκάφη, καφεκοπτεία, καθώς 
και ως οδηγοί οχημάτων (κάρων ή φορτηγών) μεταφοράς καπνών ή αυτοκινήτων 
πού ανήκαν σε καπνεμπορικές εταιρείες.

Γρήγορα μετά την είσοδο στο καπνομάγαζο, οι πρόσφυγες συναντήθηκαν με το 
συνδικαλιστικό κίνημα και εντάχθηκαν μαχητικά στο μέτωπο των διεκδικήσεων 
για καλύτερη αμοιβή και καλύτερες συνθήκες απασχόλησης. 

Με πρώτη χρονικά τη συμμετοχή στην κινητοποίηση για την αποτροπή εξαγω-
γής ανεπεξέργαστων καπνών τον Απρίλιο του 1925 και αργότερα, στα 1928, στη 
μαζική διαμαρτυρία για την εξασφάλιση της απασχόλησης μετά την εφαρμογή της 
«τόγκας» (μηχανικής επεξεργασίας των καπνών, αντί της μέχρι τότε εφαρμοζόμε-
νης «κλασικής», δηλ. αυτής που γινόταν με τα χέρια), αποτέλεσαν μια σημαντική 
«μαγιά» και δεξαμενή υποστηρικτών και ψηφοφόρων για την Αριστερά. Βέβαια, 
μεγάλο μέρος των προσφύγων ήταν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1930 πιστοί 
οπαδοί του Ελευθερίου Βενιζέλου. Παρά το ότι ο Βενιζέλος ήταν αυτός που είχε 
ξεκινήσει τη Μικρασιατική Εκστρατεία στα 1919, η συντριπτική πλειοψηφία των 
προσφύγων «χρέωνε» την ήττα και –κυρίως– τον «ξεριζωμό» στους πολιτικούς 
αντιπάλους του Κρητικού ηγέτη. 

Τον Οκτώβριο του 1929 καταρρέει το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και ξε-
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Πρόσφυγες έμποροι στην υπαίθρια αγορά 
μπροστά από τις Καμάρες, τέλη δεκαετίας 1920

Απόδειξη πληρωμής λογαριασμού 
ηλεκτρικού ρεύματος, 1927



κινά μια αλυσιδωτή κρίση πού ταλάνισε για μερικά χρόνια όλον τον κα-
πιταλιστικό κόσμο (μιλούμε για χώρες με καπιταλισμό, αφού έχει από το 
1917 δημιουργηθεί το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος στον κόσμο, η Σοβιετική 
Ρωσία).

Η κρίση έφτασε και στην Ελλάδα και επηρέασε δραματικά την οικονο-
μία της. Η χώρα χρεωκοπεί στα 1932 και μετά την υπέρβαση της κρίσης, 
στα 1934, εφαρμόζεται η λεγόμενη «πολιτική της αυτάρκειας»: αυτό σή-
μαινε ότι εφαρμόστηκε μείωση των εισαγωγών τροφίμων, με παράλληλη 
αύξηση της σιτοπαραγωγής. Το διάστημα, όμως, της κρίσης ήταν μία οδυ-
νηρή περίοδος, με ανεργία, ανέχεια και στερήσεις. Η κατάσταση ήταν τόσο 
άσχημη, που στην Καβάλα χρειάστηκε να λειτουργήσουν λαϊκά συσσίτια. 
Γυναίκες που ήταν καπνεργάτριες - ασφαλισμένες του Ταμείου Ασφαλί-
σεως Καπνεργατών (Τ.Α.Κ.) έδιναν το βιβλιάριό τους σε άλλες, που μέχρι 
τότε ήταν οικοκυρές, ώστε οι τελευταίες να κάνουν κάποιο μεροκάματο, 
που ήταν τόσο απαραίτητο για την επιβίωση.

Η κρίση ξεπεράστηκε και δεν πήρε τις διαστάσεις που έλαβε στη Δυτι-
κή Ευρώπη, αλλά η πολιτική ζωή της χώρας είχε αποκτήσει ένα καινούριο 
χαρακτηριστικό: την πολιτική και εκλογική ισχυροποίηση του Κομμουνι-
στικού Κόμματος της Ελλάδας. Στις 11 Φεβρουαρίου του 1934 η Καβάλα 
εξέλεξε τον πρώτο κομμουνιστή δήμαρχο στην ιστορία της Ελλάδας, το 
συνδικαλιστή καπνεργάτη Μήτσο Παρτσαλίδη. Το παράδειγμα της Καβά-
λας ακολούθησαν μερικές εβδομάδες αργότερα, στις 18 Μαρτίου, οι Σέρρες 
και μερικές δεκάδες χωριά σε όλη την Ελλάδα. Η Αριστερά πρόβαλλε απει-
λητική, αλλά οι εξελίξεις υπήρξαν αρνητικές τόσο γι’ αυτήν, όσο και για την 
κοινοβουλευτική δημοκρατία. 

Στην Καβάλα, οι μηνύσεις και οι διώξεις εναντίον του Παρτσαλίδη και 
των συνεργατών του ήταν πάμπολλες και οδήγησαν τελικά στην έκπτω-
ση του «κόκκινου Δημάρχου» και στην επιβολή άλλης από τη θέληση των 
εκλογέων. Τέσσερις από τους δημοτικούς συμβούλους της «κόκκινης» 
πλειοψηφίας, εκτοπίσθηκαν και – αφού έμειναν 7 χρόνια στην εξορία ή 
στη φυλακή - παραδόθηκαν στα 1941, από τα απομεινάρια του καθεστώτος 
Μεταξά, στους Γερμανούς. Ήταν οι Δημοσθένης Μακέδος, Νίκος Νεγρεπό-
ντης, Γιώργης Μπαρμπαλέξης και Γιάννης Ευθυμιάδης, όλοι καπνεργάτες. 
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Πρόσφυγες, 1923



Και οι τέσσερις εκτελέστηκαν: οι τρεις πρώτοι από τους Γερμανούς, στην 
Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 και ο τέταρτος, στο Κούρνοβο της 
Θεσσαλίας, τον Ιούνιο του 1943, από τους Ιταλούς.    

Στα 1935 η Δημοκρατία έδωσε – μετά από 11 χρόνια- τη θέση της στη 
Βασιλεία, η οποία επανήλθε με ένα νόθο δημοψήφισμα. Μετά την επά-
νοδο του βασιλιά Γεωργίου και τις διαδοχικές κυβερνητικές κρίσεις, τη 
διακυβέρνηση της χώρας ανέλαβε η δικτατορική κυβέρνηση του Ιωάννη 
Μεταξά (Αύγουστος 1936). Λίγο πριν την επιβολή της δικτατορίας ξέσπα-
σαν μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις. Μάλιστα, είχε προγραμματιστεί 
πανελλαδική πανεργατική απεργία για τις 5 Αυγούστου. Η απεργία δεν 
έγινε ποτέ, αφού στις 4 Αυγούστου ο Μεταξάς - που κυβερνούσε ήδη από 
το Μάρτιο του 1936 «εν λευκώ», με την εξουσιοδότηση της Βουλής και με 
μοναδική φωνή αντίδρασης αυτή των κομμουνιστών - επέβαλε δικτατο-
ρία, με τη σύμφωνη γνώμη του Γεωργίου. 

Παρά τον αντιλαϊκό του χαρακτήρα, το καθεστώς Μεταξά μερίμνησε 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Υφυπουργός Εργασίας τοποθετήθηκε 
ένας πρώην καπνεργάτης, με συνδικαλιστική δράση στην Καβάλα, ο Αρι-
στείδης Δημητράτος. Ο τελευταίος προσπάθησε να καταστήσει το όνομά 
του συνώνυμο της κρατικής μέριμνας για τούς εργάτες. Βέβαια, η προ-
σπάθεια αυτή αποσκοπούσε στην εκτόνωση της λαϊκής καχυποψίας απέ-
ναντι στο καθεστώς και στην αντιμετώπιση της επίδρασης που άσκουσε η 
ιδεολογία της Αριστεράς και γενικότερα της Δημοκρατίας στις εργατικές 
μάζες.

Ανεξάρτητα πάντως από το αν το καθεστώς Μεταξά προσπάθησε να 
«χρυσώσει το χάπι» στους εργαζομένους και να τούς πείσει ότι ενεργούσε 
προς το συμφέρον τους, αυτό πού προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία 
είναι ότι οι συνθήκες εργασίας και οι αμοιβές βελτιώθηκαν αισθητά. 

Στο διάστημα 1928-1932 η εβδομαδιαία αμοιβή των καπνεργατών κυ-
μάνθηκε από 60 έως 125 δραχμές, ενώ κατά τη διάρκεια της δικτατορίας 
του Μεταξά έφτασε στις 500 δραχμές. Ακόμη, το καθεστώς φρόντισε να 
λάβει φιλεργατικά μέτρα, όπως ήταν η καθιέρωση του οκταώρου, η δια-
τήρηση της τιμής του ψωμιού σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, η ασφάλιση 
των εργαζομένων κ.α.π.  
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Προσφυγόπουλα, 1927

Οικογένεια προσφύγων, 
μέσα δεκαετίας 1930



Το γεγονός, πάντως, ότι τα χρόνια μέχρι τον πόλεμο δεν ήταν εύκολα αποδει-
κνύεται και από μεγάλο ποσοστό γυναικών που εργαζόταν. Βέβαια, οι αντιλήψεις 
της εποχής επέβαλλαν στη γυναίκα να «κάθεται» στο σπίτι και να ασχολείται με 
την ανατροφή των παιδιών της· όμως, οι γυναίκες - πρόσφυγες πρώτης γενιάς πού 
εργάζονταν στην Καβάλα ήταν αρκετές. Κυρίαρχη απασχόληση τους ήταν η κα-
πνεπεξεργασία (ήταν «πασταλτζούδες»), ενώ δεν έλειψαν και αυτές πού έπλεκαν 
δίχτυα ψαρέματος, οι νοσοκόμες, οι οικιακές βοηθοί, οι εργάτριες γης, καθώς και 
όσες βοηθούσαν χωρίς αμοιβή το σύζυγο στη δουλειά του (αρτοποιείο, κατάστημα 
πώλησης τροφίμων ή άλλων ειδών κ.α.π.).

Παρά την τελική επιβολή της «τόγκας» οι καπνεργάτες συνέχισαν να είναι ικα-
νοποιητικά αμειβόμενοι μέχρι το 1940. Το ότι η κυβέρνηση Μεταξά προχώρησε 
σε συμφωνία με τη Γερμανία για την εφαρμογή του συστήματος «κλήριγκ» (αντι-
πραγματισμού, δηλαδή ανταλλαγής γεωργικών προϊόντων με μηχανήματα και βι-
ομηχανικά προϊόντα) συνέβαλε στη σταθερότητα της καπνεπεξεργασίας και στη 
διατήρηση του ικανοποιητικού επιπέδου των αμοιβών. Αυτό διευκόλυνε μεγάλο 
αριθμό προσφύγων, οι οποίοι ήταν καπνεργάτες, στην αγορά σπιτιών και στη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής.

Ο πόλεμος του 1940– ’41 και η τρίτη βουλγαρική κατοχή, η οποία επιβλήθηκε 
στην Καβάλα μετά την ήττα από τους Γερμανούς και την απόδοση της περιοχής 
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Ποδοσφαιρική ομάδα 
από πρόσφυγες, δεκαετία 1930

Η οδός Ομονοίας, 1942-43: 
στο βάθος, η συνοικία της Παναγίας



της Ανατολικής Μακεδονίας στη σύμμαχο των Ναζί Βουλγαρία, οδήγησε σε μια 
νέα οδυνηρή περιπέτεια τους κατοίκους της πόλης. 

Η πολιτική του βίαιου εκβουλγαρισμού που εφάρμοσαν οι κατακτητές χρησι-
μοποιώντας την πείνα, το διωγμό από την περιοχή προς τη γερμανοκρατούμενη 
Ελλάδα (πέρα από τον ποταμό Στρυμόνα) και την απαγόρευση κάθε δραστηριότη-
τας που θύμιζε την ελληνικότητα της Καβάλας (χρήσης της γλώσσας, κατοχής και 
ανάγνωσης εντύπων, εκπαιδευτικής και εκκλησιαστικής δραστηριότητας στην ελ-
ληνική γλώσσα) έκανε τη ζωή των Καβαλιωτών μαρτυρική. Εκατοντάδες κάτοικοι 
πέθαναν από πείνα, χιλιάδες εγκατέλειψαν την πόλη και όσοι έμειναν αναγκάστη-
καν να εκποιήσουν ό,τι περιουσιακό στοιχείο διέθεταν για να εξασφαλίσουν την 
επιβίωση. Δεν έλειψαν, βέβαια, και αυτοί που «βουλγαρογράφτηκαν»: άλλαξαν 
την κατάληξη του ονόματός τους σε –ωφ ή –εφ και δέχτηκαν να γίνουν Βούλγαροι 
υπήκοοι, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν από πείνα και άλλες στερήσεις.

Στην Καβάλα ζούσε από τα τέλη του 16ου αιώνα μια ακόμη πληθυσμιακή ομά-
δα, μια εθνοθρησκευτική κοινότητα. Οι Εβραίοι, που στα 1941 ήταν ένα οργανικό 
κομμάτι της ζωής της. Ήταν πια οι Έλληνες Εβραίοι της Καβάλας και ζούσαν στην 
περιοχή της Παναγίας, του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Βαρβάρας. Ασχολούνταν 
με το εμπόριο και τη βιοτεχνία, καθώς και την καπνεπεξεργασία: υπήρχαν πλούσι-
οι καπνέμποροι, αλλά και πολλοί καπνεργάτες. 

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ / ΝΕΟΤΕΡΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 53

Βουλγαρικό χαρτονόμισμα, 1943 Έλληνες επιστρατευμένοι εργάτες 
στη Βουλγαρία, 1943



Είχαν Συναγωγή και σχολείο. Τα σχέδια της ναζιστικής Γερμανίας, όμως, 
άλλα προέβλεπαν: και αυτοί, μαζί με τους ομόθρησκούς τους της υπόλοιπης 
κατεχόμενης Ευρώπης, δεν είχαν θέση στην προοπτική της «Νέας Τάξης». 
Έπρεπε να λείψουν. Σε στενή συνεργασία με τη Βουλγαρία υλοποιήθηκε 
το σχέδιο της εξόντωσης. Οι Βούλγαροι τους κατέγραψαν, τους επέβαλαν 
περιορισμούς και τελικά τους συνέλαβαν και τους απήγαγαν, το βράδυ της 
3ης προς 4η Μαρτίου 1943. Μεταφέρθηκαν με τραίνα στην Πολωνία, δή-
θεν για να εργαστούν εκεί. Από μια κοινότητα 2.500 χιλιάδων ψυχών δεν 
επέστρεψε κανείς. Μόνοι επιζήσαντες ήταν μερικοί νεαροί Εβραίοι, που ερ-
γάζονταν σε καταναγκαστικά έργα στη Βουλγαρία. Από το Δεκέμβριο του 
2003, όταν πέθανε ο τελευταίος, ο καπνέμπορος Σαμπετάι Τσιμίνο, που 
ήταν ένας από αυτούς τους νεαρούς της Κατοχής, η Καβάλα δεν έχει κανέ-
ναν Εβραίο κάτοικο. 

Με μεγάλη καθυστέρηση σχετικά με την υπόλοιπη Ελλάδα, στις αρχές 
του 1944, αναπτύχθηκε στην περιοχή ένα κίνημα αντίστασης. Τελικά, στις 
13 Σεπτεμβρίου 1944, λίγες μέρες αφού η Βουλγαρία άλλαξε ηγεσία και με-
ταπήδησε στο συμμαχικό στρατόπεδο, δυνάμεις του 26ου Συντάγματος του 
ΕΛΑΣ (Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, στρατιωτικού σκέ-
λους του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου –ΕΑΜ) απελευθέρωσαν την 
Καβάλα.

Όμως, οι διαφορετικές πολιτικές επιδιώξεις των Ελλήνων σχετικά με τη 
μεταπολεμική εξέλιξη της χώρας και η εμπλοκή των ξένων οδήγησαν στον 
Εμφύλιο Πόλεμο 1946 -1949. Η Καβάλα δεν υπήρξε θέατρο πολεμικών επι-
χειρήσεων, αλλά κατέβαλε και αυτή βαρύ τίμημα. Εκατοντάδες αριστεροί 
και αντίθετοι με τη Μοναρχία πολίτες εξορίστηκαν και διώχθηκαν, και η 
ζωή της πόλης δηλητηριάστηκε από το ζοφερό κλίμα της εμφύλιας σύρρα-
ξης. Δεν ήταν, άλλωστε, λίγα τα νέα παιδιά της Καβάλας που τραυματί-
στηκαν ή σκοτώθηκαν στις μάχες, φορώντας τη στολή του κυβερνητικού 
στρατού. 

Συμπλήρωσαν έτσι, με τον τραγικότερο τρόπο, τον ήδη μεγάλο αριθμό 
τραυματιών και νεκρών από τον πόλεμο του 1940, το αντιστασιακό κίνημα 
και την καταστροφική μανία των Βουλγάρων κατακτητών. Χαρακτηριστι-
κά αναφέρουμε ότι ενώ η Καβάλα είχε στις παραμονές της 28ης Οκτωβρίου 
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Εβραιόπουλο της Καβάλας, 
τέλη της δεκαετίας του 1930



1940 περίπου 50.000 κατοίκους (για την ακρίβεια 49.667), στα 1951 όχι μόνο δεν 
είχαν αυξηθεί, αλλά ήταν μειωμένοι κατά περίπου 15% (η απογραφή του 1951 κα-
τέγραψε πληθυσμό 42.261, μειωμένο δηλαδή κατά 7.406 ψυχές).

Ο Εμφύλιος τέλειωσε, αλλά η Καβάλα δεν έπαψε να αντιμετωπίζει προβλήματα. 
Εκτός από τις καταστροφές της σχεδόν δεκαετούς πολεμικής περιόδου, είχε να αντι-
μετωπίσει τον ανταγωνισμό των ποικιλιών καπνού που απειλούσαν να εκτοπίσουν 
τα «ανατολικά καπνά» που επεξεργάζονταν όσοι απασχολούνταν στα καπνομάγαζα 
της πόλης. Τελικά, στα 1953 καταργήθηκε διά νόμου ο «κλειστός» χαρακτήρας του 
καπνεργατικού επαγγέλματος κι έτσι οποιοσδήποτε μπορούσε να εργαστεί στα κα-
πνομάγαζα. Η επιδίωξη των καπνεμπόρων να συμπιέσουν το κόστος της παραγωγής 
έστειλε χιλιάδες άνδρες, μέχρι τότε ασφαλισμένους στο Τ.Α.Κ., στην ανεργία και την 
υποαπασχόληση. Τη θέση τους πήραν οι λιγότερο αμειβόμενες γυναίκες. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο 
της ΕΑΜικής 
«Λαϊκής Αυτοδιοίκησης», 
Νοέμβριος 1944



Η Καβάλα αντιμετώπισε δύσκολες μέρες. Επιπλέον, πολλοί καπνεμπορικοί οί-
κοι μετέφεραν τις εργασίες από την πόλη και τα καπνομάγαζα άρχισαν να αδειά-
ζουν και να γίνονται σιωπηλοί όγκοι δίχως ζωή. 

Μια λύση στο πρόβλημα της ανεργίας έδωσε τότε, στις αρχές της δεκαετίας 
του 1960, η μετανάστευση προς τη Δυτική Γερμανία, το Βέλγιο, την Αμερική και 
άλλους μακρινούς προορισμούς. Παρά τη μέριμνα που προσπάθησε να επιδείξει 
η κυβέρνηση τού Κωνσταντίνου Καραμανλή, o οποίος επισκέφθηκε το 1957 την 
Καβάλα, επικεφαλής κλιμακίου υπουργών, και τα έργα, που αποφασίστηκε να γί-
νουν, ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία, η κατάσταση κατά τα τελευταία χρόνια 
της δεκαετίας του 1950 ήταν σκοτεινή. Η καπνεπεξεργασία και η οικοδομική δρα-
στηριότητα βρισκόταν σε ύφεση και οι αμοιβές όσων απασχολούνταν στα καπνο-
μάγαζα μειώνονταν συνεχώς. 
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Διαμαρτυρία
 καπνεργατών για 

την κατάργηση
 του Τ.Α.Κ., 1954



Η κατάσταση φάνηκε να βελτιώνεται με τη συνδρομή δύο παραγόντων. Ο ένας 
ήταν η μετανάστευση, που μείωσε τον αριθμό όσων αντιμετώπιζαν πρόβλημα 
ανεργίας. Ο άλλος ήταν τα διάφορα έργα, που άρχισαν να πραγματοποιούνται 
στην πόλη τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1960. 

Το μεταναστευτικό ρεύμα ξεκίνησε στα 1951-’52, αλλά εντάθηκε μετά το «ά-
νοιγμα» της καπνεπεξεργασίας κι έφτασε στο αποκορύφωμα του στο διάστημα 
από το 1959 ως το 1963, όταν αρκετοί κάτοικοι της πόλης (και του νομού) άρχισαν 
να φεύγουν στο Βέλγιο και κυρίως στη Γερμανία. Δεν ήταν εποχή που τα χρήματα 
στερούνταν αγοραστικής δύναμης. Αυτό που ωθούσε στη μετανάστευση ήταν η 
έλλειψη θέσεων εργασίας. Η μετανάστευση υποστηρίχτηκε από την κυβέρνηση 
του Κωνσταντίνου Καραμανλή, η οποία ήθελε με αυτόν τον τρόπο να «απαλλαγεί» 
από ένα μέρος του πληθυσμού, που αντιμετώπιζε πρόβλημα ανεργίας.

 Η διαδικασία που ακολουθούνταν ήταν η ακόλουθη: τα ξένα εργοστάσια και οι 
επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων ήταν βιοτεχνίες, μηχανουργεία, ορυχεία, χυτήρια 
κ.λ.π, έστελναν προκηρύξεις ζητώντας εργάτες και καθορίζοντας τις απαιτούμενες 
γνώσεις και δεξιότητες. Λειτουργώντας υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του κρα-
τικού μηχανισμού, ταξιδιωτικά γραφεία της πόλης και έξω από αυτήν πουλούσαν 
εισιτήρια, πληροφορίες και αναλάμβαναν, έναντι αμοιβής, τη διεκπεραίωση της 
υπόθεσης. Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, ήταν να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να 
προσκομίσει πιστοποιητικό υγείας, αντίγραφο ποινικού μητρώου και πιστοποιητι-
κό κοινωνικών φρονημάτων, βεβαίωση δηλαδή ότι δεν ήταν «επικίνδυνος διά την 
δημοσίαν ασφάλειαν».

Ακόμη, η εφαρμογή της αντιπαροχής ενίσχυσε την οικοδομική και οικονομική 
δραστηριότητα, αλλά στο πέρασμα από τις μονοκατοικίες στο διαμέρισμα χάθη-
καν πολλά όμορφα νεοκλασικά. 

Η δικτατορία του 1967 μετέβαλε τον οικονομικό προσανατολισμό της πόλης. 
Ενισχύθηκε ο τομέας των υπηρεσιών και η πόλη μετατράπηκε σε διοικητικό κέ-
ντρο, χωρίς να ενισχυθεί η παραγωγική της υποδομή. Βέβαια, το συνάλλαγμα που 
εισέρρεε και η λειτουργία, από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, της Βιομηχανίας 
Φωσφορικών Λιπασμάτων ενίσχυσαν την τοπική οικονομία. Ακόμη, δημιουργήθη-
καν αρκετές βιοτεχνικές μονάδες, που τόνωσαν κάπως την απασχόληση.

Μεταπολιτευτικά, η κατάσταση έδειχνε να σταθεροποιείται και η έναρξη, στη 
δεκαετία του 1980, της λειτουργίας των εγκαταστάσεων άντλησης πετρελαίου 
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στην περιοχή της Θάσου φάνηκε ως μέτρο σημαντικής τόνω-
σης της οικονομίας της πόλης.

Το μεταναστευτικό ρεύμα σταμάτησε στα μέσα της δεκα-
ετίας του 1970. Πολλοί έμειναν δέκα ή δεκαπέντε χρόνια και 
κάποιοι παρέμειναν μόνιμα στο εξωτερικό· σήμερα, πολλοί 
από την τελευταία κατηγορία επιστρέφουν για λίγο καιρό 
στην Καβάλα. Η επιστροφή των μεταναστών, πάντως, ολο-
κληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Όμως, η κα-
τάρρευση των καθεστώτων του «υπαρκτού σοσιαλισμού» 
μετά το 1989 και η συνακόλουθη δημιουργία νέων επενδυ-
τικών ευκαιριών χαμηλού εργατικού και παραγωγικού κό-
στους συνέβαλαν στη φυγή από την πόλη σχεδόν όλων των 
παραγωγικών μονάδων.

Οι νέοι «πρόσφυγες», οι οικονομικοί μετανάστες από τις 
πρώην σοσιαλιστικές χώρες, έφτασαν στην Καβάλα για να 
βρουν μια καλύτερη ζωή και προσέφεραν ένα φθηνό εργατι-
κό δυναμικό σε τομείς που οι Έλληνες δεν πήγαιναν να εργα-
στούν. Η οικοδομική δραστηριότητα φάνηκε να ανακάμπτει. 
Όμως η Καβάλα άρχισε, στο όνομα της ανάπτυξης της Θρά-
κης, να χάνει υπηρεσίες που μετεγκαταστάθηκαν, να χάνει 
αρμοδιότητες και ευκαιρίες πρόσβασης σε αναπτυξιακά και 
επενδυτικά προγράμματα. Πολλοί επισημαίνουν πως η πόλη 
«ξοδεύει από τα έτοιμα, τρώει τις ίδιες της τις σάρκες».

Στα χρόνια που πέρασαν, χιλιάδες από τα νέα παιδιά της 
Καβάλας σπούδασαν και αποτελούν –όσα έμειναν στην πόλη, 
αφού το ποσοστό της ανεργίας είναι αρκετά υψηλό– ένα πο-
λύτιμο κεφάλαιο.

Αν, όπως συζητείται, υπάρξει σχεδιασμός για τουριστι-
κή ανάπτυξη, η μετατροπή της Καβάλας σε κέντρο παροχής 
τουριστικών υπηρεσιών, με κατάλληλο σχεδιασμό, προγραμ-
ματισμό και δημιουργία ανάλογων έργων υποδομής, ενδέχε-
ται να δώσει στην πόλη ένα νέο βηματισμό και μια νέα προ-
οπτική. 
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Δρομάκι στη συνοικία της Παναγίας, 2008
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«Το βουνό γύρω…κάνει το φως πιο κοφτερό και φωτίζει 
ανελέητα τις πολυκατοικίες που πληγώνουν ανελέητα τον 
ουρανό με την ευτέλειά τους, γιατί χτίστηκαν είτε βιαστικά 
είτε φθηνά και προπάντων για να προλάβει η πόλη την ανά-
πτυξη, αφού τή δεκαετία του πενήντα, εποχή που οι άλλες 
πόλεις γνώριζαν τις λέξεις «αντιπαροχή», «γκαρσονιέρα και 
μπανιέρα», θερμοσίφωνο και κοινόχρηστα» αυτή άρχισε 
να παρακμάζει με την εξαφάνιση του καπνεμπορίου πού τη 
στήριζε. Μέσα σε μια δεκαετία, αυτήν του εβδομήντα, ρή-
μαξε και κατεδάφισε οτιδήποτε παλιό και σοφό έχτισε σιγά 
σιγά ο χρόνος και οι άνθρωποι για να φορέσει αυτό το κοινό 
κι αδιάφορο πρόσωπο πού δεν έχεις όρεξη ούτε να το κοιτά-
ξεις, γιατί ξέρεις πώς δεν κρύβει εκπλήξεις». 

(Κοσμάς Χαρπαντίδης, Μανία Πόλεως, 
εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα, 1993, σ. 17).

Ρέει η μνήμη της πόλης
Αλλάζει χάνεται το πρόσωπο του ποταμού
Η θάλασσα, η θάλασσα φωνάζω
Πανσέληνος φωτίζει το κουρεμένο μου κεφάλι
Και φεύγουν κάργες στα τείχη
Χάνονται στο μαύρο καραγάτσι
Σημαίες κόκκινες τότε στο γκαστρωμένο ουρανό
Φωνές δαγκώνουν φωνές την άκρη του χρόνου
Τον άνεμο αγκάλιασαν τον παγωμένο αγέρα
Κέρδη της συναλλαγής της προδοσίας κέρδη
Είχαν σοδειά καλή τ’ αφεντικά
Κι άφησαν πίσω τους πέτρες διατηρητέες

Φαρμάκι της αλαζονείας στο αίμα πώς κυλάς;
Πώς κηλίδα μελάνης κρύβεις τον ήλιο;

Σιωπηλός ελπίζοντας σε μεγάλη καταστροφή
Παραμένω

«Ρέει η μνήμη της πόλης», από την ποιητική συλλογή 
Πάροδος Μοναστηρίου του Πρόδρομου  Χ. Μάρκογλου, 
εκδ. στιγμή, Αθήνα, 1989. 
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Διαφήμιση «συγχρόνων» οικιακών συσκευών, 1970

Η διάνοιξη της οδού Κουντουριώτου, 1968





61

Β. Ο χώρος και η ιστορία
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Χάρτης της παλιάς πόλης με τις συνοικίες

Σχολείο Ελληνικής κοινότητας
Εκκλησία Παναγίας
Κονάκι Μεχμέτ Αλή
Οικία Σακήρ Ομέρ μπέη
Μεντρεσές Χατζή Αχμέτ μπέη
Τζαμί Χαλήλ μπέη (Μουσικής)
Τουρκικό σχολείο θηλέων
Μεντρεσές Χαλίλ μπέη
Τζαμί Χουσεΐν μπέη
Ιμαρέτ Μεχμέτ Αλή
Θέση διοικητικού μεγάρου Αιγυπτίων
Τουρκικό σχολείο αρρένων
Τζαμί Καδή Αχμέτ εφέντη
Θέσεις προξενείων
Μεστζίτ
Οικία Μεχμέτ Αλή Πασατζίκ
Οικία Ζιουντί
Χαμάμ
Τεκές δερβίσηδων
Χαμάμ βακουφιού
Τζαμί Ιμπραήμ πασά
Διοικητήριο
Καραβάν σεράι

 Ο ΧΩΡΟΣ & Η ΙΣΤΟΡΙΑ / ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΟΘΩΜ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ62

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Τελωνείο

Ταρσανάς

Λιμάνι

Συνοικία 
Χαλίλ Μπέη

Συνοικία 
Καδή Αχμέτ εφέντη

Συνοικία 
Χουσεΐν μπέη

Χριστιανική συνοικία
(Μαχαλάς)

Εβραϊκός 
συνοικισμός

Συνοικία 
Ιμπραήμ πασά



Β1. Συνοικίες της οθωμανικής περιόδου

Από τις αρχές του 16ου μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα η Καβάλα αναπτύσ-
σεται στα όρια της περίκλειστης παλιάς πόλης και οργανώνεται, σύμφωνα 
με το τυπικό των οθωμανικών πόλεων, σε τρεις ενότητες: Την ακρόπολη, 

που εκτός από αμυντικό οχυρό είναι και διοικητικό κέντρο της πόλης και της ευ-
ρύτερης διοικητικής ενότητας. Την εντός των τειχών πόλη, η οποία συγκεντρώνει 
τον παραγωγικό και φορολογούμενο πληθυσμό, περιλαμβάνει δηλ. τις περιοχές 
κατοίκησης και εργασίας. Την εκτός των τειχών περιοχή (το βαρός = προάστιο), 
όπου υπάρχουν χάνια, αποθήκες, κτίσματα για τις υπηρεσίες του λιμανιού και του 
εβδομαδιαίου παζαριού κ.ά.

Ο χώρος κατοίκησης χωρίζεται σε μαχαλάδες (συνοικίες), οι οποίοι αποτελού-
νται από άτομα της ίδιας θρησκευτικής ομάδας –χριστιανούς, μουσουλμάνους ή 
εβραίους– και συγκροτούνται γύρω από ένα θρησκευτικό κέντρο: ναό, τέμενος 
ή συναγωγή. Μέχρι τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του 1860 κάθε 
συνοικία είναι αυτοτελής ενότητα: Έχει τη δική της διοικητική οργάνωση, τις δικές 
της λειτουργίες και τη δική της θρησκευτική και κοινωνική ζωή, που αναπτύσσε-
ται με άξονα το χώρο λατρείας και τα διάφορα ιδρύματά της (π.χ. τα σχολεία). 
Οι αμιγείς εθνοθρησκευτικές συνοικίες διακρίνονται σαφώς από τις περιοχές των 
αγορών, γενικά από τους χώρους εργασίας και οικονομικών δραστηριοτήτων, που 
είναι κοινές για όλους τους κατοίκους της πόλης. 

Οι μουσουλμανικοί μαχαλάδες 

Οι αρχικοί οικιστικοί πυρήνες του μουσουλμανικού στοιχείου πρέπει να αναζη-
τηθούν μέσα ή γύρω από την ακρόπολη. Άλλωστε μέχρι το 1530 ο μουσουλμανι-
κός πληθυσμός της Καβάλας αποτελείται κυρίως από τους αξιωματικούς και τους 
φρουρούς του κάστρου και τις οικογένειές τους. Σύμφωνα με τα φορολογικά κα-
τάστιχα της περιόδου 1478-1530, ο παραγωγικός πληθυσμός κυμαίνεται από 60 
μέχρι 110 άτομα (12-20 χανέδες, δηλ. φορολογούμενα νοικοκυριά). 
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Από το Οθωμανικό 
Κτηματολόγιο του καζά 
Καβάλας (1885-1912). 
Στην τρίτη από δεξιά στήλη 
καταγράφονται οι μαχαλάδες
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Κατά κανόνα οι μουσουλμάνοι καταλάμβαναν τα προνομιακά μέρη –τα ασφα-
λέστερα ή αυτά που παρουσίαζαν κλιματολογικά και τοπογραφικά πλεονεκτήματα 
– και μετακινούσαν τον ντόπιο χριστιανικό πληθυσμό σε άλλες περιοχές των πόλε-
ων. Προφανώς αυτό έγινε και στην Καβάλα του 16ου αιώνα, μετά την εγκατάστα-
ση των μουσουλμάνων εποίκων. Το 1569 ο μουσουλμανικός πληθυσμός αριθμεί 
περίπου 870 άτομα και συγκροτεί τρεις μαχαλάδες: του Halil Bey, του Câmi-i Şerif 
και του Ahmed Çelebi. 

Η θέση της συνοικίας του Χαλίλ μπέη προσδιορίζεται με ασφάλεια, αφού σώ-
ζεται μέχρι σήμερα το ομώνυμο τζαμί της. Εκεί βρισκόταν, σύμφωνα με τα αρχαι-
ολογικά ευρήματα και την προφορική παράδοση, η βυζαντινή εκκλησία της Αγίας 
Παρασκευής. Το πιο πιθανό είναι ότι αρχικά μετατράπηκε σε τέμενος και ότι στην 
ίδια θέση κτίστηκε αργότερα το υφιστάμενο τζαμί. 
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Άποψη της Παναγίας 
από δυτικά στις αρχές 

του 20ού αιώνα
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Η συνοικία του Ιμπραήμ πασά αναπτύσσεται στη μοναδική νέα 
περιοχή της Καβάλας, αυτή που δημιουργήθηκε με την επέκταση 
του 16ου αιώνα. Εδώ βρίσκεται το μεγάλο τζαμί (Câmi-i Şerif = «το 
τζαμί του ένδοξου, του ευγενούς») –η σημερινή εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου– και οι περισσότερες λειτουργίες της πόλης: ιμαρέτ, χα-
μάμ, εργαστήρια, αγορά κλπ. 

 Ο τρίτος μουσουλμανικός μαχαλάς του 16ου αιώνα, του Ahmed 
Çelebi (= «του ευγενούς Αχμέτ»), μπορεί να ταυτίζεται με τη γνω-
στή, από μεταγενέστερες πηγές, συνοικία του Καδή Αχμέτ εφέντη, 
στο Β.Α. μέρος της χερσονήσου.

Όπως φαίνεται, ήδη από το πρώτο μισό του 16ου αιώνα οι μου-
σουλμάνοι είχαν αρχίσει να επεκτείνονται στο μεγαλύτερο μέρος 
της πόλης. Έτσι μπορούσαν να ελέγχουν άμεσα την ακρόπολη και 
τους δρόμους ανάβασης προς αυτήν, τις πύλες εισόδου και εξόδου 
από τη χερσόνησο, το λιμάνι, τον ταρσανά και το υδραγωγείο. Ο 
φθίνων ελληνικός πληθυσμός απωθείται προς το άκρο της χερσονή-
σου, μακριά από τα «κρίσιμα» σημεία. 

Ο Τούρκος περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπή αναφέρει το 1667 ότι 
η Καβάλα διαιρείται σε πέντε συνοικίες, χωρίς να τις προσδιορίζει 
εθνολογικά. Αν η πληροφορία είναι ακριβής, πρέπει να δεχθούμε 
ότι είχε δημιουργηθεί και τρίτη μουσουλμανική συνοικία στη χερ-
σόνησο της Παναγίας, με τέταρτη αυτήν του Ιμπραήμ πασά, στην 
οποία βρίσκεται και ο χώρος του εβραϊκού συνοικισμού, και πέμπτη 
τη χριστιανική. 

Πρέπει επίσης να δεχθούμε ότι η οργάνωση του χώρου της παλιάς 
πόλης και η διαίρεσή του σε εθνοθρησκευτικές συνοικίες είχε ολο-
κληρωθεί στα μέσα του 17ου αιώνα. Η άποψη αυτή συμφωνεί και με 
τα δημογραφικά δεδομένα: Από το 1650-1700 μέχρι το 1800-1830 
ο πληθυσμός της πόλης παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα των 
3.000 κατοίκων, που στη μεγάλη τους πλειονότητα είναι μουσουλ-
μάνοι. Κατά το διάστημα αυτό η μόνη σημαντική αλλαγή στο χώρο 
της πόλης πρέπει να είναι η ανέγερση του Ιμαρέτ (1817-1821). 

Από τα μέσα του 19ου αιώνα η πόλη απλώνεται εκτός των τειχών 
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Το τζαμί του Χαλίλ μπέη στα μέσα του 20ού αιώνα

Το τζαμί του Ιμπράημ πασά στα τέλη του 19ου αιώνα



για να καλύψει τις ανάγκες του ολοένα αυξανόμενου πληθυσμού της. Μέχρι το τέ-
λος της τουρκοκρατίας στη χερσόνησο της Παναγίας εξακολουθούν να υπάρχουν 
τρεις μουσουλμανικοί μαχαλάδες: του Hüseyin bey (Χουσεΐν μπέη), του Halil bey 
(Χαλίλ μπέη) και του Kadı Ahmed efendi (Καδή Αχμέτ εφέντη). Τα ονόματά τους 
προέρχονται από το δωρητή του τεμένους της συνοικίας.  

Η συνοικία Χουσεΐν μπέη βρισκόταν στη δυτική πλευρά της χερσονήσου, κατά 
μήκος της «αυτοκρατορικής οδού» (σημερινής Θ. Πουλίδου), και εκτεινόταν ανα-
τολικά μέχρι την ακρόπολη και νότια μέχρι τη σημερινή πλατεία του Μεχμέτ Αλή. 
Στη συμβολή των οδών Μεχμέτ Αλή και Θ. Πουλίδου, απέναντι από το Ιμαρέτ, βρι-
σκόταν το ομώνυμο μικρό τζαμί, που πρέπει να ήταν παλαιότερο του Ιμαρέτ (1817 
κ.ε.). Ο μιναρές του γκρεμίστηκε τη δεκαετία του 1920 και το τζαμί κατεδαφίστηκε 
στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Κατά τις προφορικές μαρτυρίες, εκεί υπήρχε και 
τεκές (μοναστήρι δερβησών). Στη συνοικία αναφέρεται και μεντρεσές (ιεροσπου-
δαστήριο) του Ατσούζ Ογλού, όμως δεν είναι γνωστή η θέση του. 
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Το τζαμί του Χουσεΐν μπέη 
στις αρχές του 20ού αι.

Το τζαμί του Χαλίλ μπέη (“της Μουσικής”) και όψη του εσωτερικού, σήμερα



Η συνοικία Καδή Αχμέτ εφέντη καταλάμβανε το βορειοανατολικό μέρος της 
χερσονήσου κι έφθανε προς τα νότια περίπου μέχρι την οδό Ναυαρίνου και την 
τρίτη πάροδο της Βυζαντίου. Μεταξύ των οδών Ανθεμίου και Βυζαντίου βρισκό-
ταν το ομώνυμο τζαμί της, το οποίο με μισοκατεστραμμένο το μιναρέ και πολλές 
αλλοιώσεις  διασώζεται ως κατοικία επί της οδού Ανθεμίου 26. Δίπλα στο τζαμί 
λειτουργούσε από τα τέλη του 19ου αιώνα και μεκτέμπ, δηλ. σχολείο βασικής εκ-
παίδευσης για αγόρια. Στη διασταύρωση Ισιδώρου – Ανθεμίου, κοντά στην πύλη 
των τειχών, υπήρχε μεστζίτ (μικρός χώρος προσευχής χωρίς μιναρέ) και στην οδό 
Ανθεμίου ένα μικρό χαμάμ. 

Νότια από το μαχαλά του Καδή Αχμέτ εφέντη και μέχρι την πλατεία Μεχμέτ 
Αλή και τα όρια της χριστιανικής συνοικίας βρισκόταν η συνοικία Χαλίλ μπέη, που 
είχε δημιουργηθεί στα μέσα του 16ου αιώνα. Στη συμβολή των οδών Μεχμέτ Αλή 
και Ανθεμίου βρίσκεται το ομώνυμο μεγάλο τζαμί, που είναι σήμερα γνωστό με την 
επωνυμία «τζαμί της Μουσικής». Το τζαμί αποτελούσε μέρος ενός συγκροτήματος 
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Ο μιναρές του τζαμιού 
του Καδή Αχμέτ εφέντη 

Ο μεντρεσές του Χαλίλ μπέη από την αυλή



που περιλάμβανε και μεγάλο μεντρεσέ (ιεροδιδασκαλείο), ο οποίος επίσης σώ-
ζεται. Δίπλα του, ίσως ενταγμένο στο μεντρεσέ, βρίσκουμε στις αρχές του 20ού 
αιώνα και σχολείο βασικής εκπαίδευσης για κορίτσια. Στο τετράγωνο της οδού 
Βυζαντίου και των δύο πρώτων παρόδων της υπήρχε και δεύτερος μεντρεσές, 
του Χατζή Αχμέτ μπέη, ενώ στην οδό Ντεβέ Τσεσμέ (Ναυαρίνου) αναφέρεται 
τεκές.

Μέχρι το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα το σύνολο σχεδόν των μουσουλ-
μάνων της Καβάλας κατοικούσε στις τρεις συνοικίες της περίκλειστης χερσονή-
σου, που είχαν εξαντλήσει τα όριά τους. Τότε αρχίζουν να δημιουργούνται οι νέες, 
εκτός των τειχών, μουσουλμανικές συνοικίες, με πρώτη τη Γενή Μαχαλέ (από τα 
Δικαστήρια μέχρι το Σούγιολου). Όμως η χερσόνησος της Παναγίας, η παλιά πόλη 
γενικότερα, εξακολουθούσε να είναι ο κατεξοχήν ζωτικός χώρος των μουσουλμά-
νων: Εκεί βρίσκονταν τα περισσότερα θρησκευτικά τους κέντρα και τα περισσό-
τερα σχολεία τους, εκεί ήταν η έδρα των διοικητικών αρχών της πόλης, ακόμη και 
μετά το 1890, εκεί διέμενε η παραδοσιακή μουσουλμανική αριστοκρατία μέχρι τα 
τέλη της τουρκοκρατίας.
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“Αρχοντικά” 
και παραδοσιακά σπίτια 

στην αρχή 
της Θ. Πουλίδου

Αφιέρωμα σε μουσουλμανικό 
χώρο λατρείας 

της περιοχής Καβάλας



Ο χριστιανικός πληθυσμός πρέπει αρχικά να καταλάμβανε τη Ν.Δ. πλευρά της 
χερσονήσου, αφού εκεί βρίσκονταν κατά τη βυζαντινή περίοδο οι γνωστοί θρη-
σκευτικοί του χώροι: Ο ναός της Αγίας Παρασκευής, στη θέση του οποίοι κτίστηκε 
αργότερα το τζαμί του Χαλίλ μπέη («της Μουσικής»). 

Επίσης η παλαιοχριστιανική βασιλική και, το 14ο αιώνα, το μονύδριο της Πα-
ναγίας της Καμμυτζιώτισσας, στη θέση της σημερινής Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
Δεδομένου ότι η ιερότητα των χώρων διατηρείται μέσα στους αιώνες, πιθανή θε-
ωρείται η ύπαρξη κάποιου θρησκευτικού κτίσματος και επί της οδού Θ. Πουλίδου, 
στο χώρο του ιερού της αρχαίας Νεάπολης, εκεί όπου ανεγείρεται αργότερα το 
τζαμί του Χαλίλ μπέη. Ο Εβλιγιά Τσελεμπή αναφέρει στα μέσα του 17ου αιώνα το 
άγνωστο σήμερα Κλισά μεστζίτ, το όνομα του οποίου υποδηλώνει ότι πρόκειται 
για παλιά εκκλησία (κλισά = «εκκλησιά»). 

Ο χριστιανικός πληθυσμός ακολουθεί φθίνουσα πορεία, και σε απόλυτους α-
ριθμούς και σε ποσοστιαία αναλογία: Το 1478 οι 405-410 χριστιανοί αποτελούν 
το 88% του συνολικού πληθυσμού. Ενενήντα χρόνια αργότερα οι 260 χριστιανοί 
αποτελούν μόλις το 20%. Η πτωτική τάση είναι συνεχής: Από πηγή του 1591 πλη-

Ο χριστιανικός «Μαχαλάς»
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Το άκρο 
της χερσονήσου
 με την παλιά 
εκκλησία της Παναγίας, 
περίπου 1930

Η σφραγίδα της εκκλησίας 
της Παναγίας, περίπου 1860



ροφορούμαστε ότι οι λίγοι χριστιανοί δεν μπορούν πλέον να συντηρούν τους ιε-
ρείς τους, που αναγκάζονται να δουλεύουν με μεροκάματο στο ναυπηγείο, για την 
κατασκευή της γαλέρας του μπέη της Καβάλας. Γύρω στα 1700 Γάλλοι Ιησουίτες 
εκτιμούν ότι από τους 3.200 κατοίκους της πόλης μόνο οι 200 είναι χριστιανοί 
(ποσοστό 6%). Στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα οι επισκέπτες της 
πόλης δε θεωρούν άξια αναφοράς την ισχνή χριστιανική μειονότητα.

Οι 83 χριστιανικές οικογένειες του 1478 μπορούσαν να αντιστοιχούν σε πε-
ρισσότερες από μία συνοικίες. Δε γνωρίζουμε όμως αν εξακολουθούσαν να υφί-
στανται και να είναι εν χρήσει οι παλιές βυζαντινές εκκλησίες, ο αριθμός των 
οποίων θα προσδιόριζε και την ύπαρξη αντίστοιχων συνοικιών. Αντίθετα, με 
βάση τα δημογραφικά στοιχεία εικάζεται ότι από το 16ο ή 17ο αιώνα η χριστι-
ανική συνοικία έχει περιοριστεί στο νότιο άκρο της χερσονήσου, γύρω από το 
μοναδικό πια χριστιανικό χώρο λατρείας, την εκκλησία της Παναγίας. 

Μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα δεν έχουμε καμία πληροφορία για τη χριστι-
ανική συνοικία της Καβάλας, λ.χ. για τα κατά καιρούς όριά της ή για την ονο-
μασία της. Γύρω στα 1700 γαλλική πηγή την αναφέρει απλά ως «quartier grec» 
(ελληνική συνοικία). Στο Οθωμανικό Κτηματολόγιο (1885-1912) η ύπαρξή της 
υποδηλώνεται: Τα ακίνητα που βρίσκονται στη συνοικία «Χουσεΐν μπέη – τοπο-
θεσία “μικρός μαχαλάς”» έχουν Έλληνες ιδιοκτήτες. Έτσι πρέπει να προήλθε το 
όνομα «Μαχαλάς», με το οποίο κυρίως προσδιορίζεται η συνοικία στα έγγραφα 
της ελληνικής κοινότητας, μετά το 1860, αν και συνυπάρχει με τις ονομασίες 
«άνω συνοικία», «συνοικία του κάστρου», «συνοικία Παναγίας» και «συνοικία 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου». Ως «Μαχαλάς» αναφέρεται η συνοικία και στους 
Κανονισμούς της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας του 1899 και 1907. 

Κέντρο της συνοικίας ήταν η μικρή «μεταβυζαντινή» εκκλησία της Κοιμήσε-
ως της Θεοτόκου. Δεν είναι γνωστό πότε ανεγέρθηκε, όμως τα τυπολογικά της 
γνωρίσματα μας επιτρέπουν να τη χρονολογήσουμε στα τέλη του 17ου – αρχές 
18ου αιώνα. Η εκκλησία της Παναγίας ήταν τρίκλιτη βασιλική χωρίς τρούλο, 
μια τυπική εκκλησία της ύστερης τουρκοκρατίας, όπου κυριαρχούν όχι πια τα 
βυζαντινά, αλλά τα στοιχεία της λαϊκής αρχιτεκτονικής. Μέχρι την επέκταση της 
πόλης εκτός των τειχών και την ανέγερση του ναού του Αγίου Ιωάννου (1866-
1867) ήταν ο μοναδικός θρησκευτικός χώρος και το κέντρο του ολιγάριθμου 
χριστιανικού πληθυσμού της Καβάλας. Ο ταπεινός αυτός ναός –το παλιότερο 
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χριστιανικό μνημείο της Καβάλας, στοιχείο της συλλογικής μας ταυτότητας– κατε-
δαφίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 για να δώσει τη θέση του στη σημερι-
νή εκκλησία. Το μόνο που διασώθηκε είναι το ψηλό καμπαναριό της, έργο μάλλον 
του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα.   

Δίπλα στην εκκλησία βρισκόταν το διδακτήριο της ελληνικής κοινότητας, όπου 
τουλάχιστον από το 1860 λειτουργούσε «αλληλοδιδακτική» και «ελληνική» σχολή 
και από το 1867-68 και Παρθεναγωγείο. Το 1880-81 τα σχολεία μεταφέρθηκαν 
στο νεόδμητο «Αρρεναγωγείο», το σημερινό δημοτικό σχολείο της οδού Ομονοί-
ας. Από τότε και μέχρι το τέλος της τουρκοκρατίας το μικρό σχολείο της Παναγίας 
στέγαζε ένα από τα νηπιαγωγεία της κοινότητας ή μερικές τάξεις της «αστικής 
σχολής». Το κτίριο κατεδαφίστηκε το 1920.

Ο χριστιανικός πληθυσμός παρέμεινε συρρικνωμένος μέχρι τις αρχές του 19ου 
αιώνα: Γύρω στα 1800 οι κάτοικοι της πόλης ήταν, κατά τις μαρτυρίες των περι-
ηγητών, «σχεδόν όλοι Τούρκοι». Η επίσημη οθωμανική απογραφή του 1831 κα-
ταγράφει 102 «ντόπιους» άρρενες χριστιανούς στον καζά (επαρχία) της Καβάλας 
και 170 «ξένους» (δηλ. μετανάστες εγκατεστημένους για εργασία) στους καζάδες 
της Καβάλας και του Μπερεκετλή (Δάτου). Έπρεπε να περάσουν 350 χρόνια για 
να επανέλθει ο χριστιανικός πληθυσμός της πόλης στα μεγέθη του 15ου αιώνα. 

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα εποικισμών. Από τις πρώτες δεκαετίες του 19ου 
αιώνα μετακινούνται προς την Καβάλα Έλληνες από διάφορα μέρη. Αρχικά από την 
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 Εικόνα από την παλιά εκκλησία. 
Οι Άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος 

(τέλη 15ου-αρχές 16ου αι.)

Η παλιά εκκλησία της Παναγίας: Τμήμα του εσωτερικού, στις αρχές του 20ού αιώνα, 
και εξωτερική όψη στα μέσα του 20ού αιώνα



Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία: Σιάτιστα, Βλάστη, Κοζάνη, Καστοριά, Κλεισού-
ρα, Νυμφαίο, Κόνιτσα, κυρίως όμως από τα Ζαγοροχώρια και ιδιαίτερα τη Λάιστα. 
Η μεταναστευτική αυτή κίνηση έγινε σε διάφορες φάσεις, από τις αρχές μέχρι τα 
τέλη του 19ου αιώνα, και ήταν, όπως φαίνεται, η μόνη οργανωμένη. 

Ο μεγαλύτερος όγκος έρχεται, κυρίως μετά το 1860, από την ενδοχώρα της 
ανατολικής Μακεδονίας: Τις Σέρρες και τα χωριά της Ζίχνης, την επαρχία Παγ-
γαίου και την περιοχή της Δράμας. Επίσης από τα νησιά του βορείου Αιγαίου: 
Τη Θάσο, κυρίως κατά τις περιόδους επεξεργασίας των καπνών, τη Λήμνο, τη 
Λέσβο και τη Χίο. Προς τα τέλη του 19ου αιώνα σημαντική είναι και η παρουσία 
ομογενών (Ελλήνων υπηκόων) από περιοχές του ελεύθερου ελληνικού κράτους, 
κυρίως από την Πελοπόννησο. 

Αρκετοί από τους μετανάστες παραμένουν στην πόλη και γίνονται μόνιμοι κά-
τοικοί της. Γύρω στα 1860 η πόλη έχει πάνω από 500 σταθερούς χριστιανούς κα-
τοίκους, ενώ κατά τις περιόδους επεξεργασίας του καπνού πολύ περισσότερους. 
Μέρος του προσωρινού πληθυσμού στεγάζεται σε παραπήγματα έξω από τα τείχη, 
αφού η μικρή χριστιανική συνοικία της Παναγίας έχει πια εξαντλήσει τα όριά της. 

Το 1864 το χρόνιο αίτημα των Ελλήνων να κτίσουν εκτός των τειχών γίνεται 
δεκτό. Μετά την έκδοση του αυτοκρατορικού διατάγματος αρχίζουν να σχηματί-
ζονται οι νέες χριστιανικές συνοικίες: η Νέα συνοικία (του Αγίου Ιωάννου), η Κε-
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Η πυκνοκατοικημένη 
χριστιανική συνοικία 

στο άκρο της χερσονήσου, 
αρχές 20ού αιώνα

 Έποικοι από την Κλεισούρα 
στην Καβάλα, τέλη 19ου αιώνα



ντρική συνοικία (μετέπειτα του Αγίου Παύλου), των Ποταμουδίων (Τσαϊλάρ), που 
είχε μικτό πληθυσμό, του Καρά Ορμάν – Αγίου Αθανασίου, του Τηλέγραφου (πάνω 
από τα Δικαστήρια, μέσα στα όρια της τουρκικής συνοικίας Γενή Μαχαλέ) και του 
Κιουτσούκ Ορμάν (σημ. Βύρωνα – Ραψάνη). 

Μέχρι περίπου το 1880 η Παναγία είναι η μεγαλύτερη χριστιανική συνοικία 
της Καβάλας. Σύμφωνα με έκθεση του 1877, από τις 287 μόνιμες οικογένειες της 
πόλης, οι 109 διαμένουν στη συνοικία «του Κάστρου». Εδώ εδρεύουν ακόμη  οι 
σημαντικότεροι φορείς της Ελληνικής Κοινότητας: Οι εκκλησιαστικές αρχές, τα 
κοινοτικά όργανα, τα σχολεία. Δεν έχει όμως περιθώρια ανάπτυξης. Από το 1864 
μέχρι το 1912 –διάστημα κατά το οποίο ο ελληνικός πληθυσμός της πόλης εικοσα-
πλασιάζεται– τα σπίτια των χριστιανών της παλιάς πόλης μένουν σταθερά 100-
120. Στις παραμονές της απελευθέρωσης, όταν ο ελληνικός πληθυσμός της Καβά-
λας ξεπερνά τις 10.000, οι Έλληνες της Παναγίας δεν  αντιπροσωπεύουν παρά ένα 
ελάχιστο ποσοστό του (περίπου 5%). 

 Ο ΧΩΡΟΣ & Η ΙΣΤΟΡΙΑ / ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΟΘΩΜ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 73

Μέλη των οικογενειών 
Βάρδα, Βουλγαρίδη, 
Γρηγοριάδη, Ιορδάνου, 
καπνεμπόρων 
και «προκρίτων» 
της Ελληνικής 
Κοινότητας, 1900

Σφραγίδες του 
αρχιερατικού επιτρόπου 
και της Δημογεροντίας   
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Εγγραφή στον Κώδικα της Ελληνικής Κοινότητας (1864-1889), με τη σφραγίδα της εκκλησίας
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Παρά τις δημογραφικές ανατροπές και την απομείωση του ελληνικού πληθυσμού 
στην πόλη και στην περιοχή της Καβάλας, η μνήμη του αρχαίου παρελθόντος δεν 

έσβησε. Αψευδείς μάρτυρες είναι οι περιηγητές, κυρίως οι Gio. Maria Degli Angiollelo 
(1470), Pierre Belon (1547), Robert de Dreux (1667), Εβλιγιά Τσελεμπή (1669) και G.F. 
Abbott (1900).

Ο πρώτος βλέπει στους Φιλίππους την εντυπωσιακή επιτύμβια ρωμαϊκή στήλη του 
G. Vibius Quartus και γράφει ότι «εις το μέρος εκείνο ήτο ο σταύλος του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου». Για αιώνες οι κάτοικοι της περιοχής έξυναν το μνημείο, διέλυαν τη μαρ-
μάρινη σκόνη στο νερό και την έδιναν στις έγκυες, για να κάνουν παιδιά αντρειωμένα 
σαν τον Αλέξανδρο. 

Ο Εβλιγιά Τσελεμπή σημειώνει για το παρελθόν της Καβάλας: Την πόλη ίδρυσε 
ο βασιλιάς Φίλικος (Φίλιππος), ένας από τους μεγαλύτερους βασιλιάδες των Γιουνάν 
(των Ελλήνων). Επεκτάθηκε στην Αραβία, την Περσία και το Χοροζάν και από τους 
φόρους και μόνο των κατακτημένων λαών του Ιράν και του Τουράν έκτισε τη Θεσσαλο-
νίκη και το φρούριο της Καβάλας. Άρχοντα στην πόλη διόρισε το γιο του Κάβαλς, που 
την ανακαίνισε και τη διακόσμησε. Γι’ αυτό και πήρε το όνομά του. Στην Καβάλα ανα-
τράφηκε και ο Ισκεντέρ, που πολλοί τον θεωρούν γιο του Φίλικου και τον ονομάζουν 
Αλεξάντρ. Όπως και να είναι, ο Ισκεντέρ (ο Μέγας Αλέξανδρος) υπήρξε ο μεγαλύτερος 
βασιλιάς του ντουνιά. Αφού βασίλεψε 30 χρόνια και κατέκτησε τις 700 πιο μεγάλες 
πόλεις του κόσμου, γύρισε και πέθανε στην Καβάλα! Ο γιος και διάδοχος του Ισκεντέρ, 
ο Ρουχάνια, δε θέλησε να βασιλεύσει, έγινε παπάς και αποσύρθηκε στο μοναστήρι του Φίλικου στην Καβάλα!   

Όλες αυτές οι παραδοξολογίες δεν πρέπει να θεωρηθούν γέννημα της υψιπετούς φαντασίας των περιηγητών. Αυτοί 
έγραφαν ό,τι έβλεπαν και ό,τι άκουγαν. Στις μαρτυρίες τους καταγράφεται η ζωντανή παράδοση των κατοίκων της περιο-
χής, στη συλλογική μνήμη των οποίων εξακολουθούσε να υπάρχει, 2.000 χρόνια μετά, μακρινός απόηχος από το ιστορικό 
τους παρελθόν, μυθοποιημένο πια από τον απλό λαό. Οι παραδόσεις για το Αλέξανδρο επιβίωναν στην ευρύτερη περιοχή 
μας μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα. Τις κατέγραψε συστηματικά ο Άγγλος G. F. Abbott (στο Macedonian Folklore, 
που εκδόθηκε αρκετές φορές από το 1900 μέχρι το 1969), ο οποίος είχε σταλεί στη Μακεδονία από το Πανεπιστήμιο του 
Cambridge για να μελετήσει τα έθιμα και τις παραδόσεις του διαφιλονικούμενου αυτού χώρου. 

Για 300 περίπου χρόνια (1400-1700) λείπουν οι μαρτυρίες για την ύπαρξη χριστιανικού χώρου λατρείας στην Καβάλα. 
Οι παλαιότερες αναφορές για τη «μοναδική εκκλησία της Καβάλας» προέρχονται από γαλλικά έγγραφα του 1710 και 1716. 
Το κενό αυτό θα μπορούμε να καλύψει εν μέρει μια πληροφορία από αγιορείτικη πηγή: Σε χειρόγραφο της Μονής Διονυ-
σίου αναφέρεται ότι ο Όσιος Φιλόθεος μόνασε από το 1526 μέχρι το 1551 στο «Μοναστήριον της Αειπαρθένου Θεοτόκου 
εις την Χρυστούπολιν της Μακεδονίας». Δεν είναι όμως βέβαιο αν πρόκειται για την Καβάλα ή, όπως φαίνεται πιθανότερο, 
για τη Χρυσούπολη, πόλη στις εκβολές του Στρυμόνα. 

Πάντως, σύμφωνα με τη συλλογική μνήμη και την προφορική παράδοση, η εκκλησία της Παναγίας ήταν «τα παλιά 
χρόνια» και γυναικείο μοναστήρι. Στη μνήμη γηγενών διατηρήθηκαν μαρτυρίες παλαιότερων, που «είχαν ακούσει για 
τα απομεινάρια των υπόγειων κελιών». Η παράδοση αποτυπώνεται και σε μεταπολεμικά έγγραφα της εκκλησιαστικής 
επιτροπής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, σύμφωνα με τα οποία, η εκκλησία κτίστηκε στα 1720-1730 και ήταν παλιά και 
«μοναστήριον καλογραιών». 

Η συλλογική μνήμη

75

Το μνημείο του G. Vibius Quartus 
(ο «σταύλος» του Μεγάλου Αλεξάνδρου»)



Ο εβραϊκός συνοικισμός     

Η παρουσία των εβραίων στην τουρκοκρατούμενη Καβάλα ανάγεται στα μέσα 
του 16ου αιώνα. Κατά τη μαρτυρία του Belon, μετά το νικηφόρο πόλεμο της 
Ουγγαρίας, μάλλον του 1526, οι Τούρκοι συγκέντρωσαν όσους εβραίους βρήκαν 
στη Βούδα, την Πέστη και την Albaregal (Alba Regia, μεσαιωνική πρωτεύουσα 
της Ουγγαρίας, σημερινή Szekes-fehervar) και τους εγκατέστησαν στην Καβά-
λα, τη Δράμα και τις Σέρρες. Εβραϊκή πηγή του 16ου αιώνα αναφέρει ότι οι νικη-
τές Οθωμανοί μετέφεραν μέρος των εβραίων της ουγγρικής μεγαλούπολης στη 
Σόφια της Βουλγαρίας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα και μετά από σουλτανική 
απόφαση ο πληθυσμός αυτός μετακινήθηκε στα μακεδονικά παράλια. Σύμφωνα 
με τα διαθέσιμα στοιχεία, στα 1569 και μέχρι το τέλος του 16ου αιώνα οι εβραίοι 
της Καβάλας αριθμούσαν περίπου 150 άτομα (30 οικογένειες). 

Για τη θέση της συνοικίας τους, από το 1530 μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, 
δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο, κανένα κτίσμα, καμία πληροφορία. Οι μόνες σχε-
τικές μαρτυρίες είναι ότι στα 1885 υπήρχαν «εν τω φρουρίω 100 ιουδαϊκαί οικί-
αι» και ότι ο εβραϊκός πληθυσμός της Καβάλας ανερχόταν σε 300 άτομα. Από το 
συνδυασμό των δύο πληροφοριών προκύπτει ότι το σύνολο του εβραϊκού πλη-
θυσμού κατοικούσε ακόμη, είκοσι χρόνια μετά την άδεια επέκτασης του 1864, 
στην εντός των τειχών περιοχή. Πού ακριβώς όμως; Πιθανότατα στον εξωτερικό 
περίβολο των τειχών, πάνω από την σημερινή οδό Κουντουριώτου, προς το μέ-
ρος του Υδραγωγείου. Είναι άλλωστε το μόνο μέρος της περιτειχισμένης παλιάς 
πόλης όπου βρίσκει κανείς εβραϊκά σπίτια ακόμη και στις πρώτες δεκαετίες του 
20ού αιώνα. 

Μολονότι δεν επιβεβαιώνεται από καμία πηγή, φαίνεται ότι αυτή ήταν η 
αρχική θέση της εβραϊκής συνοικίας, του 16ου αι. Πρέπει άλλωστε να λάβουμε 
υπόψη ότι οι εβραίοι ήταν η εθνοθρησκευτική ομάδα που εγκαταστάθηκε τελευ-
ταία στην Καβάλα και μάλιστα σε μια εποχή που άρχιζε η ραγδαία πληθυσμιακή 
της ανάπτυξη και ο περιορισμένος χώρος του εσωτερικού περίβολου ήταν κατει-
λημμένος από τους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους.  

Από το 1597 και για δυόμισι αιώνες καμία πηγή δεν αναφέρει εβραίους στην 
Καβάλα, ούτε καν η επίσημη οθωμανική απογραφή του 1831. Παρά την απουσία 
πληροφοριών, το πιθανότερο είναι ότι μια αριθμητικά ασήμαντη εβραϊκή κοινό-
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Αβραάμ Μόλχο, μέγας ραβίνος 
της Καβάλας, από οικογένεια 
ραβίνων της πόλης (1880 κ.ε.)

Εφημερίδα “Ασιονίτ” 
της Εβραϊκής Κοινότητας 
Καβάλας, αρχές 20ου αι.



τητα είχε αδιάλειπτη παρουσία στη Καβάλα, στον χώρο 
της αρχικής της εγκατάστασης. 

Οι εβραίοι «επανεμφανίζονται» προς τα μέσα του 19ου 
αιώνα, την εποχή της αρχόμενης εμπορικής ανάπτυξης 
της πόλης. Στα 1840 μαρτυρείται, από εβραϊκή πηγή, η 
ύπαρξη μικρής ισραηλιτικής παροικίας και στα 1854, σύμ-
φωνα με τις αναμνήσεις των εβραίων της πόλης, αρχίζει 
να λειτουργεί η πρώτη συναγωγή. Πρόκειται μάλλον για 
ένα μικρό χώρο λατρείας (μιδράς), ο οποίος, σύμφωνα με 
τις μαρτυρίες,  βρισκόταν «κοντά στις Καμάρες».

Όμως ο νέος αυτός εβραϊκός πληθυσμός δεν αποτε-
λεί συνέχεια του παλιού. Οι παλιοί εβραίοι της Καβάλας 
ήταν κυρίως ασκεναζίμ (γερμανόφωνοι) της κεντρικής 
Ευρώπης, ενώ οι  νέοι είναι στο σύνολό τους σεφαραδίτες 
(ισπανόφωνοι) και προέρχονται από διάφορα μέρη της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας, π.χ. τη Σμύρνη, τη Θεσσα-
λονίκη, την Αδριανούπολη, την Καλλίπολη, τις Σέρρες κ.ά. 
Ο εβραϊκός πληθυσμός αναπτύσσεται ραγδαία: το 1876 
αριθμεί 80 άτομα, γύρω στα 1900 ξεπερνά τα 1.000 και 
στα 1912 φθάνει τα 2.500.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1880 οι νέοι εβραίοι 
έποικοι εγκαθίστανται στο κέντρο της πόλης, όπου συγκρο-
τείται, οργανωμένα πλέον (με συναγωγή, σχολείο κλπ.), η 
συνοικία τους. Εκεί μετακομίζουν και οι περισσότεροι και 
πλέον εύποροι από τους παλιούς κατοίκους της Παναγίας, 
εγκαταλείποντας το χώρο της αρχικής τους εγκατάστασης. 

Ωστόσο στα τέλη του 19ου αιώνα αναπτύσσεται στη χερ-
σόνησο της Παναγίας μια νέα περιοχή με αρκετό εβραϊκό 
πληθυσμό, περιοχή που γειτνιάζει με τον χώρο του ιστο-
ρικού εβραϊκού συνοικισμού: Πρόκειται για το εκτός των 
τειχών βορειοανατολικό μέρος της χερσονήσου, κυρίως 
κατά μήκος της Λ. Κατσώνη, όπου διαμένουν εβραίοι των 
κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων.

Ραβινική πηγή του 16ου αιώνα διασώζει μια 
ενδιαφέρουσα μαρτυρία για τη μετοικεσία των 
εβραίων: Νεαρή Ουγγροεβραία, που είχε αρ-
ραβωνιαστεί με ομόθρησκό της από την Ουγ-
γαρία, έποικο στην Καβάλα, αρνείται να τον 
παντρευτεί, με τα ακόλουθα επιχειρήματα: Δεν 
μπορεί να εγκαταλείψει μια μεγάλη πόλη για να 
εγκατασταθεί σε μια μικρή, όπου η ζωή της και 
η ζωή των παιδιών της θα απειλούνται διαρκώς 
από τους πειρατές. 

Κυρίως όμως δεν μπορεί να παντρευτεί έναν 
άνθρωπο που έχει το καθεστώς sürgün (= υπο-
χρεωτική μετεγκατάσταση), διότι έτσι θα κα-
ταδικάσει τα μελλοντικά παιδιά της να μείνουν 
υποχρεωτικά στην Καβάλα και να μην έχουν το 
δικαίωμα της μετανάστευσης σε άλλον τόπο. Ο 
ραβίνος βρήκε τα επιχειρήματα της νέας ακα-
ταμάχητα και ακύρωσε τον αρραβώνα. 

Η εγκατάσταση των εβραίων στην Καβάλα
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Καπναποθήκες της εταιρείας Herzog. 
Τα καπνεργοστάσια των Ιταλοεβραίων Αλλατίνι 

και των Ουγγροεβραίων Herzog συνέβαλαν 
στη μεγάλη αύξηση του εβραϊκού πληθυσμού 

της Καβάλας από τα τέλη του 19ου αιώνα.



Η «συνοικία» Ιμπραΐμ πασά: κέντρο της πόλης και αγορά

Η «συνοικία» που έφερε το όνομα του Ιμπραήμ πασά δημιουργήθηκε με την 
ένταξη μιας νέας περιοχής στον πολεοδομικό ιστό της πόλης στα 1520-1530. Αντί-
θετα με τους αμιγείς εθνοθρησκευτικούς μαχαλάδες, που ήταν αυτόνομες ενότη-
τες με περιορισμένες μεταξύ τους σχέσεις, το τμήμα αυτό λειτουργούσε ως «κέ-
ντρο» και ενοποιητικό στοιχείο της πόλης. Εδώ συναντιώνταν, επικοινωνούσαν 
και συναλλάσσονταν φυλές και θρησκείες, μέχρι περίπου το 1870-1880, αφότου 
αρχίζουν να διαμορφώνονται οι νέες κεντρικές περιοχές της πόλης.  

Η περιοχή αυτή δεν παρουσίαζε τη στενότητα και τα εδαφολογικά μειονεκτήμα-
τα της χερσονήσου, ούτε είχε τις προϋπάρχουσες δεσμεύσεις του χώρου της. Επι-
πλέον περιέκλειε ένα τμήμα του άξονα επικοινωνίας Ανατολής – Δύσης, τη σημερι-
νή οδό Κουντουριώτου. Γι’ αυτούς τους λόγους εδώ οργανώθηκε εξαρχής η αγορά, 
η σημαντικότερη λειτουργική έκφραση του κέντρου της οθωμανικής πόλης. 
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Το εβδομαδιαίο 
παζάρι στο χώρο 

των σημερινών 
Δικαστηρίων

 Στον Ιμπραΐμ πασά οφείλεται 
ο μετασχηματισμός της πόλης 

στις αρχές του 16ου αιώνα   



Στις οθωμανικές πόλεις ο χώρος της αγοράς –και της καθη-
μερινής (τσαρσί) και της εβδομαδιαίας (παζάρι)– ήταν αυστηρά 
προσδιορισμένος, ώστε να ελέγχεται άμεσα η κίνηση των αγαθών 
και να διευκολύνεται η είσπραξη των φόρων. Συνήθως οι αγορές 
των πόλεων βρίσκονταν πάνω στους κεντρικούς δρόμους και κο-
ντά στις πύλες τους και γειτνίαζαν με τα θρησκευτικά και κοσμικά 
κτίρια του κέντρου της πόλης. Οι εκτός τειχών αγορές (συνήθως 
οι εβδομαδιαίες) βρίσκονταν ακριβώς έξω από τις πύλες εισόδου 
στην πόλη. 

Στην Καβάλα η τοπική αγορά εκτεινόταν κατά μήκος και στις 
παρόδους της σημερινής οδού Κουντουριώτου. Οι περιηγητές του 
19ου αιώνα την περιγράφουν ως «πληκτικό παζάρι με πρόχειρες 
κατασκευές, σκεπασμένες με κληματόφυλλα». Πιθανό είναι να 
υπήρχαν προσδιορισμένοι χώροι για ομοειδείς εμπορικές ή βιο-
τεχνικές δραστηριότητες.

Το εβδομαδιαίο παζάρι της Παρασκευής, είχε οργανωθεί 
ακριβώς έξω από τα τείχη της πόλης, συγκεκριμένα έξω από την 
ανατολική πύλη, στο χώρο της σημερινής πλατείας Νικοτσάρα, 
ανάμεσα στα Δικαστήρια και τις Καμάρες. Ο χώρος αυτός διατή-
ρησε την παράδοσή του και μετά το τέλος της τουρκοκρατίας. 

Στην κεντρική περιοχή βρίσκονταν και δύο από τα τέσσερα 
λουτρά της πόλης: το χαμάμ του συγκροτήματος του Ιμπραήμ 
πασά, των αρχών του 16ου αιώνα, και το μεταγενέστερο στη γωνία 
Θ. Πουλίδου – Γραβιάς. Υπολείμματα του πρώτου διακρί-νονται 
ακόμη μέσα στην αγορά του Αγίου Νικολάου. Κατάλοιπο των πρώ-
των αιώνων ήταν το μουσουλμανικό νεκροταφείο, που καταλάμ-
βανε το δυτικότερο μέρος του εξωτερικού περίβολου των τειχών 
και εκτεινόταν και έξω από αυτόν, στις σημερινές οδούς Δοϊράνης 
και Ομονοίας και στο νότιο μέρος της κεντρικής πλατείας.

Στην εντός των τειχών περιοχή της πόλης, κυρίως στον εξω-
τερικό της περίβολο, βρίσκονταν αρχικά και οι ναυτιλιακές εται-
ρείες, τα προξενεία, τα ταχυδρομεία και άλλες λειτουργίες. Οι πε-
ρισσότερες μεταφέρθηκαν έξω από τα τείχη, στις νέες κεντρικές 
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Δρομάκι στην περιοχή Ιμπραήμ πασά 
(σημερινού Αγίου Νικολάου)

Μέρος της οδού Κουντουριώτου, 
πριν τη διάνοιξή της



Σε κάθε τόπο, πρωτίστως κατοίκησης και δευτερευόντως εργασίας, είναι 
αναμενόμενο ότι θα δημιουργηθούν χώροι άσκησης των θρησκευτικών 
δραστηριοτήτων και εκπλήρωσης των λατρευτικών αναγκών των αν-

θρώπων. Από την εποχή της εμφάνισης του ανθρώπου πάνω στη γη, ο φόβος 
του άγνωστου και η συνείδηση της φθαρτότητας του σώματος, σε συνδυασμό 
με την αγωνία και την ελπίδα για την «αθανασία της ψυχής», οδήγησαν τους 
ανθρώπους στη θρησκευτικότητα και συνακόλουθα στη δημιουργία χώρων 
επικοινωνίας με τον εκάστοτε λατρευόμενο (ή λατρευόμενους, ανάλογα με το 
αν αναφερόμαστε σε μονοθεϊστική ή πολυθεϊστική θρησκεία) «δημιουργό του 
κόσμου».

Η Νεάπολη, η Χριστούπολη και η Καβάλα δεν μπορούσαν να αποτελέσουν 
εξαίρεση σε αυτόν το κανόνα.       

Στη Νεάπολη, στην οποία αναφερθήκαμε και σε άλλη, προηγούμενη αυτής, 
ενότητα, υπήρχε ιερό της Παρθένου, η οποία ήταν πολιούχος. Η λατρεία της 
συνδέεται με τη γέννηση της Νεάπολης και αυτό γίνεται φανερό  από τα ανα-
σκαφικά ευρήματα (κυκλαδικά αγγεία του 7ου αιώνα π.Χ. και μεταγενέστε-
ρα), τα οποία εντοπίστηκαν, όπως και τα κατάλοιπα του ίδιου του ιερού, στην 
περιοχή του Ιμαρέτ στη συνοικία της Παναγίας.

Η αρχαιολογική έρευνα έφερε στο φως, κάτω από στρώματα με ίχνη από 
κατοικίες που ανάγονται στα βυζαντινά και στα νεότερα χρόνια, τμήματα από 
τον περίβολο και από τα άνδηρα του ναού της Παρθένου. Αυτά ήταν κατα-
σκευασμένα από γρανίτη, ενώ στο εσωτερικό του περιβόλου εντοπίστηκαν 
τοίχοι από κτίρια χτισμένα από μάρμαρο. Για το πώς ήταν το ίδιο το ιερό, πο-
λύτιμο στοιχείο αποτελεί ένας μικρογραφικός ναΐσκος, κατασκευασμένος κι 
αυτός από μάρμαρο. Ήταν αναθηματική προσφορά στο ιερό και κατά πάσα 
πιθανότητα αποτελούσε απεικόνιση του παλιότερου ναού της Παρθένου. Δεν 
αποκλείεται, βέβαια, να απεικόνιζε κάποιο άλλο, δευτερεύον κτίριο από το συ-
γκρότημα του ιερού. Στον ίδιο χώρο, κοντά στο ιερό, εντοπίστηκαν ίχνη από 
ένα άλλο, εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο της θρησκευτικής δραστηριότητας 
των κατοίκων της Νεάπολης, στοιχείο μάλλον κοινό σε όλες τις θρησκείες και 

Β2. Χώροι λατρείας

ΣΣ
θρώπων. Από την εποχή της εμφάνισης του ανθρώπου πάνω στη γη, ο φόβος 
του άγνωστου και η συνείδηση της φθαρτότητας του σώματος, σε συνδυασμό 
με την αγωνία και την ελπίδα για την «αθανασία της ψυχής», οδήγησαν τους 
ανθρώπους στη θρησκευτικότητα και συνακόλουθα στη δημιουργία χώρων 
επικοινωνίας με τον εκάστοτε λατρευόμενο (ή λατρευόμενους, ανάλογα με το 
αν αναφερόμαστε σε μονοθεϊστική ή πολυθεϊστική θρησκεία) «δημιουργό του 
κόσμου».

εξαίρεση σε αυτόν το κανόνα.       
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Κυκλαδικός αμφορέας, από το ιερό 
της Παρθένου  (630-600 π.Χ.)

Ειδώλια θεάς ή γυναίκας σε θρόνο, 
από το ιερό της Παρθένου 

(β΄ μισό 6ου αιώνα π.Χ.)



λατρείες. Τηρουμένων πάντα των αναλογιών, η ύπαρξη αυτού του χώρου, 
μπορεί να συγκριθεί με τη μέριμνα που λαμβάνεται σήμερα από τους Ορθό-
δοξους ιερείς, ώστε το αγιασμένο νερό της κολυμβήθρας που χρησιμοποιείται 
στο μυστήριο της βάπτισης να μην απορριφθεί σε μέρος όπου θα κινδυνεύει 
να μιανθεί ερχόμενο σε επαφή με άλλα απορρίμματα, μη έχοντα θρησκευτι-
κό και λατρευτικό χαρακτήρα. Σήμερα, αυτό το νερό απορρίπτεται σε κάποιο 
μέρος του περιβόλου του ναού (λ.χ. στις ρίζες κάποιου φυτού), όπου δεν υφί-
σταται κίνδυνος να πατηθεί ή να μολυνθεί με άλλον τρόπο. Στους παλαιότε-
ρους ναούς, όπου αυτό ήταν δυνατόν, υπήρχε ένας χώρος απόθεσης αυτού του 
αγιασμένου νερού μέσα στο ναό.     

Αναφερόμαστε στους «αποθέτας», δηλαδή σε λάκκους εναπόθεσης των 
κατεστραμμένων αναθημάτων, τα οποία – ως ιερά αντικείμενα - δεν έπρε-
πε να απορριφθούν τυχαία. Τα «αποθέματα», δηλαδή τα φθαρμένα ή κατε-
στραμμένα αφιερώματα – αναθηματικές προσφορές που εντόπισε η αρχαιο-
λογική σκαπάνη σε αυτούς τους ιερούς «αποθέτας» ήταν κυρίως ειδώλια και 
αγγεία. Εκτός όμως από αυτά, βρέθηκαν και άλλα αντικείμενα, προορισμένα 
για καθημερινή χρήση, τα οποία οι κάτοικοι της Νεάπολης συνήθιζαν να προ-
σφέρουν ως αφιερώματα στο ιερό της Παρθένου.

Τα περισσότερα από τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στο ιερό και στους 
«αποθέτας» είναι κατασκευασμένα σε εργαστήρια αγγειοπλαστικής πόλεων 
και τόπων μακρινών από τη Νεάπολη: τη φημισμένη για τους αγγειοπλάστες 
της Κόρινθο, τα νησιά των Κυκλάδων, τη Λακωνία, τη Λήμνο, τη Ρόδο, τη Χίο 
και τις πόλεις της Ιωνίας στη Μικρασία. Το στοιχείο είναι χαρακτηριστικό για 
το ευρύ πλέγμα σχέσεων, εμπορικών και πολιτιστικών, που διατηρούσαν οι 
Νεαπολίτες με τους κατοίκους όλων αυτών των περιοχών. Βέβαια, μιας και η 
Νεάπολη αποτέλεσε, τον 6ο και κυρίως τον 5ο αιώνα π.Χ. πιστή σύμμαχο της 
Αθήνας, ήταν αναμενόμενο να εντοπιστούν από τις ανασκαφικές δραστηριό-
τητες πάμπολλα αττικά αγγεία, αναθήματα κι αυτά στο Ιερό της Παρθένου.    

Το αρχικό ιερό της Παρθένου – σημειώνεται ότι η ονομασία της πολιούχου 
θεάς της Νεάπολης δεν ήταν προσωνύμιο κάποιας από τις πανελλήνιες θεό-
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Κόρη, ανάθημα από το ιερό  της 
Παρθένου  (β΄ μισό 6ου αιώνα π.Χ.)

Μαρμάρινος αναθηματικός 
ναΐσκος, από το ιερό της Παρθένου



τητες, όπως λ.χ. η Αθηνά - δεν ήταν το μοναδικό λατρευτικό κτίσμα το οποίο 
γνωρίζουμε. Η μοναδική απεικόνιση της θεάς, με μορφή κόρης που φορά στο 
κεφάλι της πόλο, δηλαδή ένα υψηλό ιερατικό κάλυμμα κεφαλής, εντοπίστηκε 
σε στήλη που περιέχει ένα αθηναϊκό ψήφισμα των μέσων του 4ου αιώνα π.Χ. 
Στη στήλη, η Παρθένος απεικονίζεται να κάνει χειραψία με τη θεά Αθηνά. 

Μετά τη μάχη των Πλαταιών (479 π.Χ.) και την εκδίωξη των Περσών 
επιδρομέων από τον ελλαδικό χώρο, η Νεάπολη, μέλος της Αθηναϊκής Συμ-
μαχίας, γνωρίζει μια μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Αποτέλεσμα, μαζί με 
άλλα, αυτής της ευημερίας, ήταν και η ανέγερση ενός μεγαλοπρεπούς και 
περικαλλούς ναού, που αντικατέστησε το - πιθανότατα κατεστραμμένο από 
τους Πέρσες, οι οποίοι μάλλον πέρασαν και από την πόλη καθ’ οδόν για το 
Νότο- παλαιό ιερό της Παρθένου. Ο νέος ναός ήταν ιωνικού ρυθμού, περί-
πτερος, κατασκευασμένος, φτιαγμένος από λευκό μάρμαρο, προερχόμενο 
από τη γειτονική Θάσο. 

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας σώζονται πολλά μέλη αυτού του 
ναού. Η εύρεση πληθώρας αυτών των αρχιτεκτονικών μελών διευκόλυνε 
τους αρχαιολόγους στην ανασύνθεση του ρυθμού του. Ένας από τους κίονες 
αναπαραστάθηκε και εκτίθεται στο Μουσείο.

Το Ιερό της Παρθένου συνέχισε να λειτουργεί σε όλη την περίοδο ζωής 
της Νεάπολης, ακόμη και μετά την υποταγή της πόλης στους Μακεδόνες 
(περίπου 346 π.Χ.). Σε όλη τη διάρκεια της Ελληνιστικής περιόδου, οι Νεα-
πολίτες συνέχιζαν να προσφέρουν αναθήματα στη θεά.

Σημείο τομής στην ιστορία της πόλης, και φυσικά και στην ιστορία της 
θρησκευτικής της ζωής, αποτελεί το έτος 49 μ.Χ. Ο Απόστολος Παύλος απο-
βιβάζεται στο λιμάνι της Νεάπολης και σύντομα ιδρύεται η πρώτη χριστια-
νική εκκλησία στους Φιλίππους, το νέο κέντρο εξουσίας στην περιοχή. 

Το ταξίδι του Παύλου από την Αλεξάνδρεια της Τρωάδας ως τη Νεάπολη 
διήρκεσε μόνο δύο ημέρες. Το απόσπασμα από τις Πράξεις των Αποστό-
λων είναι χαρακτηριστικό: «Αναχθέντες δε από Τρωάδος, ευθυδρομήσαμεν 
εις Σαμοθράκην, τη δ’ επιούση εις Νέαν Πόλιν, κακείθε εις Φιλίππους, ήτις 
εστίν πρώτης Μακεδονίας πόλις κολωνία». Η νέα θρησκεία κατακτά τη Ρω-
μαϊκή Αυτοκρατορία, όχι βέβαια χωρίς εμπόδια, αντιξοότητες και διωγμούς 
των πιστών. Σταδιακά, το κράτος εκχριστιανίζεται. Στη Νεάπολη, που δια-
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Ιωνικός κίονας, από το ιερό 
της Παρθένου  (αρχές 5ου αιώνα π.Χ.)

Ιωνικό κιονόκρανο, από το ιερό 
της Παρθένου  (αρχές 5ου αιώνα π.Χ.)



τήρησε το όνομα της μέχρι τον 8ο αιώνα μ.Χ., ως μέρος τότε της Μητροπόλε-
ως Θεσσαλονίκης, δημιουργήθηκαν χριστιανικοί λατρευτικοί χώροι. Μέχρι 
στιγμής, δεν υπάρχει κάποιο ανασκαφικό εύρημα που να μας δίνει ολοκλη-
ρωμένη εικόνα. Όμως, τόσο στο ναό του Αγίου Νικολάου, όσο και στην εκ-
κλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη συνοικία της Παναγίας, βρέθηκαν 
εντοιχισμένα τμήματα από θωράκια, αμφικιόνια και κίονες, που μαρτυρούν 
την ύπαρξη ενός τουλάχιστον παλαιοχριστιανικού ναού στην πόλη.

Πιθανότατα, όμως, δεν ήταν μόνον ένας. Όπως σημειώνεται σε πρόσφα-
τες δημοσιεύσεις αρχαιολόγων που εργάζονται στην περιοχή και μελετούν 
την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο, οι τοποθεσίες όπου θα μπορούσε να έχει χτι-
στεί βασιλική στη Νεάπολη είναι συγκεκριμένες. Πρώτη και αναμενόμενη, 
μιας και η θέση είναι εξόχως ικανοποιητική, είναι η περιοχή όπου βρίσκεται 
σήμερα η εκκλησία της Παναγίας. Μια άλλη πιθανή είναι η περιοχή όπου 
χτίστηκε στην οθωμανική περίοδο το Τζαμί του Χαλίλ Μπέη (το αποκαλού-
μενο σήμερα «Τζαμί της Μουσικής»), στη συμβολή των οδών Μεχμέτ Αλή 
και Ανθεμίου. Τρίτη πιθανή θέση παλαιοχριστιανικού ναού θα μπορούσε να 
βρίσκεται στον εσωτερικό περίβολο της Ακρόπολης. 

Τέλος, είναι λογικό να υποτεθεί ότι στο χώρο όπου βρίσκεται σήμερα η 
εκκλησία του Αγίου Νικολάου, δίπλα στο λιμάνι της Νεάπολης, θα ήταν δυ-
νατόν να έχει ανεγερθεί μια παλαιοχριστιανική βασιλική. Για να ξεφύγουμε 
από τη σφαίρα των υποθέσεων, σημειώνουμε ότι ενδείξεις για την ύπαρξη 
αυτών των βασιλικών αποτελούν τα αρχιτεκτονικά μέλη (spolia) που εντο-
πίστηκαν σκορπισμένα στην παλιά πόλη ή ενσωματωμένα σε τοίχους πα-
λιών σπιτιών. Συγκεκριμένα, υπάρχουν συγκεντρωμένα στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Καβάλας μερικά spolia. Κάποια άλλα αποτύπωσε σε σχέδιο ο 
πρώτος Έφορος Αρχαιοτήτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Γεώργι-
ος Μπακαλάκης, ενώ μερικά ανευρέθηκαν στο υπόγειο του σημερινού 10ου 
Δημοτικού Σχολείου Καβάλας. Το κτίριο, όπως σημειώνεται σε άλλη ενότη-
τα, φιλοξένησε από το 1881 τα σχολεία των Ελληνορθόδοξων της Καβάλας. 
Ίσως οι χριστιανοί που είχαν αρχίσει από τα 1864 να εγκαταλείπουν την 
«εντός των τειχών» πόλη του παρελθόντος να μετέφεραν, για λόγους τόσο 
συναισθηματικούς όσο και πρακτικούς (ασφάλεια και προστασία από κατα-
στροφή), ό,τι είχε σωθεί από ένα μακρινό χριστιανικό παρελθόν.
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Μια ασφαλής ένδειξη για την ύπαρξη μιας παλαιοχριστιανικής βασιλικής απο-
τελεί η ανεύρεση ενός κομματιού από άμβωνα του 5ου – 6ου αιώνα μ.Χ.: αυτό το 
εύρημα, φιλοξενούμενο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας, ήταν ενσωματωμέ-
νο στην αψίδα της μεταβυζαντινής εκκλησίας της Παναγίας.

Όπως σημειώνεται στην ενότητα αυτού του βιβλίου για τη βυζαντινή περίοδο 
της ζωής της πόλης, οι πληροφορίες μας για τους αιώνες που αυτή περιλαμβάνει 
είναι λιγοστές. Ακόμη λιγότερες είναι αυτές που αφορούν τους χώρους άσκησης 
θρησκευτικών καθηκόντων των κατοίκων. Παρά το γεγονός ότι στα 1193 επιγρα-
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Αρχιτεκτονικά μέλη 
από την Καβάλα, 

σχέδιο Γ. Μπακαλάκη
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φή της βυζαντινής περιόδου μαρτυρεί καταστροφή – μεταξύ 1182 και 1185- της 
βυζαντινής Χριστούπολης (το νέο όνομα δόθηκε στην πόλη περίπου στα μέσα του 
8ου αιώνα μ.Χ.) από τους Νορμανδούς και μαζί της ναού που περιγράφεται ως 
«[ιερός;] οίκος πατρός». Η εκκλησία (αν επρόκειτο για τέτοια) ξανακτίστηκε, πά-
ντα σύμφωνα με την επιγραφή, στα 1193, αλλά δεν ξέρουμε ποια ήταν και που 
ακριβώς βρισκόταν.      

Η Χριστούπολη ήταν ένας μικρός οικισμός σε όλη τη διάρκεια της μεσαιωνι-
κής περιόδου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, 
όπως η ίδια η Αυτοκρατορία αποκαλούσε και αντιλαμβανόταν τον εαυτό της) και 
το μοναδικό αξιομνημόνευτό της χαρακτηριστικό ήταν η ύπαρξη μιας ισχυρής 
οχύρωσης σε θέση στρατηγικής σημασίας. Οι νέοι κυρίαρχοι της περιοχής από τα 
τέλη του 14ου αιώνα, οι Οθωμανοί, κατέστρεψαν τη Χριστούπολη στα 1391. Μο-
ναδικός γνωστός σε εμάς χώρος χριστιανικής λατρείας την ίδια περίοδο, όταν ένας 
μικρός αριθμός παλιών κατοίκων της βυζαντινής πόλης παρέμεινε σε αυτήν μετά 
την καταστροφή της από τους Οθωμανούς, ήταν το «μονύδριον», δηλαδή το μικρό 
μοναστήρι, της Θεοτόκου Καμμυτζιωτίσσης. Αυτό ήταν μετόχι της Μονής Παντο-
κράτορος του Αγίου Όρους και κατείχε κάποια κτίσματα και καλλιεργήσιμα εδάφη 
στην περιοχή. Το μοναστήρι βρισκόταν στη θέση όπου είναι σήμερα η εκκλησία της 
Παναγίας και πιθανότατα ο άμβωνας που προαναφέρθηκε να αποτελούσε μέρος 
του, το οποίο μπορεί και να είχε μεταφερθεί εκεί από κάποια άλλη παλαιοχριστι-
ανική βασιλική. Από την Καμμυτζιώτισσα έχουν σωθεί και δύο εικόνες, των Αγίων 
Ιωάννου Προδρόμου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που σήμερα βρίσκονται στο 
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Οι εικόνες αυτές ανάγονται στα τέλη 
του 15ου και τις αρχές του 16ου αιώνα μ.Χ.

Η βυζαντινή πόλη έδωσε τη θέση της στο οθωμανικό «ναχιγιέ», το οποίο στα 
μέσα του 15ου αιώνα αποκαλείται Καβάλα (από το τουρκικό Qavala = αυλός, φλο-
γέρα βοσκού). Έτσι ονομαζόταν από τους μουσουλμάνους που εγκαταστάθηκαν 
στην ερειπωμένη πόλη μετά την κατάληψή της από τους Οθωμανούς κι έναν αιώ-
να αργότερα εμφανίζεται σε εκκλησιαστική πηγή με δύο ονόματα: «Χριστούπολις 
ήτοι Καβάλα». Για σοβαρό χρονικό διάστημα, όπως ήταν φυσικό για μια πόλη που 
όχι μόνο άλλαξε κύριο αλλά καταστράφηκε σχεδόν εκ θεμελίων μετά την κατά-
ληψή της, οι περισσότεροι χώροι λατρείας που υπήρχαν και λειτουργούσαν στην 
Καβάλα ήταν αυτοί των μουσουλμάνων κατοίκων της. 
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Αυτοί οι ναοί (θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη «τέμενος», για να διαφοριστούν 
από τους χριστιανικούς χώρους λατρείας, στους οποίους αναφερθήκαμε ήδη και 
θα αναφερθούμε στη συνέχεια) ήταν αρχικώς τρεις. Από το όνομα του καθενός 
πήραν και το όνομα τους οι αντίστοιχοι τρεις «μαχαλάδες» (μουσουλμανικές συ-
νοικίες) της Καβάλας. Συγκεκριμένα, ήταν το τζαμί του Χαλίλ Μπέη, το Câmi-i 
Şerif (=«το τζαμί του ένδοξου, του ευγενούς», δηλαδή ο σημερινός χριστιανικός 
ναός του Αγίου Νικολάου) και το τζαμί του Ahmed Çelebi. 

Το πρώτο, αυτό που σώζεται ως σήμερα και είναι γνωστό ως «Τζαμί της Μου-
σικής», είναι το παλιότερο της οθωμανικής πόλης και χρονολογείται περίπου στα 
μέσα του 16ου αιώνα (μεταξύ 1535 και 1565). Το τζαμί αποτελούσε μέρος ενός ευ-
ρύτερου συγκροτήματος κτιρίων, το οποίο περιλάμβανε και ένα ιεροδιδασκαλείο. 
Και αυτό, το οποίο αποκαλούνταν μεντρεσές, σώζεται μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο 
εργασιών αναστήλωσης και διαμόρφωσης που διενεργεί στο τέμενος Χαλίλ Μπέη 
ο Δήμος Καβάλας, η 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων διεξάγει ανασκαφική 
έρευνα εντός του τεμένους και στον αύλειο χώρο του μεντρεσέ. Οι πρώτες ενδεί-
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Το τζαμί του Χαλίλ Μπέη 
(«της Μουσικής»), 

τέλη δεκαετίας 1950



ξεις οδηγούν στην αποκάλυψη του πρώτου χριστιανικού λατρευτικού κτίσματος 
της «εντός των τειχών» πόλης κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους.   

Αν οι ενδείξεις αυτές επιβεβαιωθούν, τότε προκύπτει και μια άλλη, διπλή δυ-
νατότητα. Να ταυτιστεί μια χριστιανική εκκλησία, για την οποία ελάχιστα γνωρί-
ζουμε μέχρι τώρα ή να ανακαλυφθεί η εξελικτική πορεία ενός χριστιανικού χώρου 
λατρείας, αν δηλαδή υπήρχε (και από πότε) ένας χριστιανικός χώρος λατρείας ή 
ακόμη και αν ένας νεότερος διαδέχθηκε έναν παλιότερο. 

Αυτά τα δύο ενδεχόμενα αναφέρονται, επειδή, στο χώρο όπου βρίσκεται σή-
μερα το «Τζαμί της Μουσικής» βρισκόταν, σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήμα-
τα και την προφορική παράδοση, η βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. 
Το πιο πιθανό «σενάριο» σχετικά με την τύχη αυτού του χριστιανικού ναού είναι 
ότι αρχικά μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος και αργότερα στην ίδια θέση 
κτίστηκε το σωζόμενο τζαμί. Στους πρώτους αιώνες της οθωμανικής κατάκτησης, 
όπως και σε πολλές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ήταν συνηθισμένο φαινόμενο 
η μετατροπή χώρων λατρείας της θρησκείας του ηττημένου σε αντίστοιχους του 
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Το τζαμί του Χαλίλ Μπέη  
και ο μεντρεσές, 2007



νέου κυρίαρχου: στην προκειμένη περίπτωση, η μετατροπή χριστιανικών ναών σε 
μουσουλμανικά τζαμιά.    

Το δεύτερο τέμενος, αυτό που στα μέσα της δεκαετίας του 1920 μετατράπηκε 
στο χριστιανικό ναό του Αγίου Νικολάου, ήταν αυτό που στα πρώτα χρόνια της 
οθωμανικής περιόδου της πόλης και, σύμφωνα με οθωμανικές πηγές της έκτης 
δεκαετίας του 16ου αιώνα, συγκέντρωνε στο χώρο του και γύρω από αυτόν πολ-
λές από τις δραστηριότητες  της εποχής. Υπήρχε εκεί το Ιμαρέτ που ίδρυσε ο 
Ιμπραήμ Πασάς γύρω στα 1530: ακόμη, μέσα στο συγκρότημα λειτουργούσε χα-
μάμ με σκοπό την παροχή απολυμαντικού αλλά και χαλαρωτικού λουτρού, κα-
θώς και εργαστήρια «βιοτεχνίας» της εποχής. Μέσα στο συγκεκριμένο κτιριακό 
συγκρότημα λειτουργούσαν τεκές (είδος μουσουλμανικού μοναστηριού), ζαβιγιέ 
και μεστζίτ (χώρος για περισυλλογή δερβίσηδων και μικρά τεμένη αντίστοιχα). 
Τέλος, υπήρχαν και άλλοι χώροι, για «κοσμική» χρήση: καταστήματα, αποθή-
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Εσωτερικό του τζαμιού 
του Χαλίλ Μπέη



κες και, φυσικά, δημόσιες κρήνες. Η κατασκευή κρηνών (όπως και η 
δωρεά κρήνης από τον κάθε πιστό, για κοινή χρήση από όλους) και η 
καθαριότητα του σώματος (κυρίως πριν από τη συμμετοχή σε λατρευ-
τικές εκδηλώσεις) ήταν (και είναι ακόμη, φυσικά) βασικοί κανόνες για 
τους μουσουλμάνους.    

Το συγκεκριμένο τέμενος συνέχισε να λειτουργεί αδιάκοπα μέχρι και 
μετά τα τέλη του 1922. Μετά από αυτό το χρονικό σημείο, η «επανί-
δρυση» της ευρύτερης περιοχής όπου βρίσκεται (η εκκένωση από το 
μουσουλμανικό στοιχείο και η αντικατάστασή του από χριστιανούς) 
οδήγησε στην εκ νέου μετατροπή του συγκεκριμένου χώρου λατρείας 
της θρησκείας του παλιού κυρίαρχου σε αντίστοιχον του νέου (εν προ-
κειμένω, των χριστιανών). Μετά από έντονες αντεγκλήσεις, μέρος των 
οποίων έχει καταγραφεί σε δημοσιεύματα τοπικών εφημερίδων στη 
δεκαετία του 1920, το τέμενος (που βρισκόταν πάνω σε μάλλον προ-
ϋφιστάμενο παλαιοχριστιανικό ναό) μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό, 
ο οποίος σώζει στο «σώμα» του σημάδια, τμήματα και κατάλοιπα των 
διαδοχικών του αλλαγών από χριστιανικό χώρο λατρείας σε μουσουλ-
μανικό και αντίστροφα.

Το τρίτο από τα παλιά τζαμιά της οθωμανικής πόλης, ήταν το ονομα-
ζόμενο «του Ahmed Çelebi» (= «του ευγενούς Αχμέτ»). Ήταν αυτό που 
αργότερα, στεγαζόμενο στο ίδιο κτίσμα ή σε νέο, έγινε «Τζαμί του Καδή 
Αχμέτ Εφέντη» και σήμερα σώζεται ως ιδιωτική κατοικία επί της οδού 
Ανθεμίου 26: ο μισογκρεμισμένος μιναρές του τεμένους είναι μια ένδει-
ξη ότι το κτίσμα πρέπει να τοποθετηθεί χρονικά στους πρώτους αιώνες 
της οθωμανικής περιόδου. 

Υπήρξαν σε όλη την οθωμανική περίοδο και άλλα, πολλά στον αριθ-
μό,  μουσουλμανικά τεμένη. Δεν είναι, όμως, εύκολη η ταύτισή τους με 
σημερινά κτίρια, ούτε η αναπαράσταση της παλιάς εικόνας του δομη-
μένου χώρου. Ένα μόνο παράδειγμα νομίζουμε πως είναι αρκετό. Στη 
σημερινή οδό Πουλίδου, στο σημείο της συμβολής της με την οδό Μεχ-
μέτ Αλή, υπήρχε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950, το τζαμί του 
Χουσεΐν Μπέη, που είχε ψηλό μιναρέ. Από το τζαμί, μετά το 1923, ένα 
μέρος έγινε χοροδιδασκαλείο και ένα άλλο καρβουνιάρικο. Σήμερα, στη 
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Το τζαμί του Χουσεΐν Μπέη, 1910



θέση του τεμένους υψώνεται διώροφη οικοδομή. 
Αναφερθήκαμε στα μουσουλμανικά τεμένη και θα παρουσιάσουμε στη συνέ-

χεια τους χώρους λατρείας των χριστιανών της «παλιάς πόλης». 
Η μοναδική εκκλησία που διέθεταν οι υπόδουλοι χριστιανοί της Καβάλας μέχρι 

τα 1864, όταν ζήτησαν και έλαβαν από το Σουλτάνο άδεια εξόδου από τα τείχη 
και επέκτασης της πόλης προς τα δυτικά, ήταν αυτή της Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου. Βέβαια, το σημερινό κτίσμα δεν έχει, με εξαίρεση το καμπαναριό, που μάλλον 
δεν είναι κι αυτό κομμάτι της αρχικής εκκλησίας αλλά εξέλιξη του αρχικού, καμ-
μία σχέση με τη χαμηλή και ταπεινή παλιά εκκλησία. Το ύψος  του κατεδαφισθέ-
ντος στα τέλη της δεκαετίας του 1950 (περίπου στα 1957 – 1958) ναού σχετιζόταν 
οπωσδήποτε με τον «κανόνα» που απαγόρευε να υπάρχει σε οθωμανική πόλη χρι-
στιανικός ναός ισοϋψής ή υψηλότερος από τα υφιστάμενα μουσουλμανικά τεμένη. 
Πρέπει, όμως, να προσθέσουμε ότι ακόμη και η κατεδαφισθείσα εκκλησία ίσως να 
μην ήταν το αρχικό κτίσμα που εξυπηρετούσε τις λατρευτικές ανάγκες των χριστι-
ανών, αλλά να αποτέλεσε εξέλιξη παλιότερου αντίστοιχου. Ίσως, πάλι, να υπήρχε 
μέχρι τα 1700 ένα μόνο μέρος της παλιάς εκκλησίας και να επεκτάθηκε αργότερα 
με προσθήκη νάρθηκα και παρεκκλησίου. Αυτή την τελευταία υπόθεση ενισχύει 
το γεγονός ότι η στέγη του νάρθηκα της εκκλησίας που γκρεμίστηκε στα μέσα του 
20ου αιώνα ήταν υπερυψωμένη σε σχέση με τη στέγη του υπόλοιπου ναού.

Στα 1866 ξεκινά η ανέγερση εκκλησίας στον καινούριο χώρο που κατέλαβαν 
οι κατοικίες των Ρωμιών που εγκατέλειψαν την «εντός των τειχών» πόλη, δηλαδή 
στη σημερινή συνοικία του Αγίου Ιωάννη. Ο ναός αποπερατώθηκε στα 1867, πράγ-
μα που μαρτυρείται και από τη σχετική επιγραφή στην αψίδα της εισόδου στον 
αύλειο χώρο του από τη σημερινή οδού Φιλίππου.

Μέχρι τότε, η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ήταν ο μοναδικός χώρος 
που εξυπηρετούσε τις θρησκευτικές ανάγκες των Ρωμιών της Καβάλας. Το κτίσμα 
ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση «μεταβυζαντινής» (ο όρος χρησιμοποιείται 
για να δείξει το όριο μετά το οποίο χρονολογείται το περιγραφόμενο μνημείο) εκ-
κλησία της τελευταίας περιόδου της οθωμανικής κυριαρχίας (πιθανότατα του 18ου 
αιώνα). Ο τύπος της ήταν αυτός της τρίκλιτης βασιλικής χωρίς τρούλο, με στέγη 
κατασκευασμένη από ξύλο, καλυμμένη από πλάκες σχιστόλιθου και δικλινής (σε 
σχήμα Λ). Στο ανατολικό μέρος του ναού, η στέγη κατέληγε σε μια συνηθισμένη 
ελαφρά κλίση προς τα κάτω. Αντίθετα, στο δυτικό μέρος του ναού υπήρχε, σε συ-
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νέχεια της στέγης, ένα ελαφρώς υπερυψωμένο τμήμα της, μάλλον για να καλύπτει 
τον όροφο του γυναικωνίτη. Μια λεπτομέρεια ακόμη: στο ίδιο μέρος της εκκλησίας 
υπήρχε και μικρός φεγγίτης, που χρησίμευε για να φωτίζεται ο γυναικωνίτης.

Η εκκλησία βρισκόταν χαμηλότερα από το έδαφος που την περιέβαλλε, γι’ αυτό 
στις φωτογραφίες που διασώθηκαν εμφανίζεται ταπεινωμένη (με την αρχιτεκτονι-
κή έννοια του όρου). Είχε μήκος περίπου 20 μέτρων και 12 – 13 πλάτος. 

Το μεσαίο κλίτος έφερε κόγχη: αυτή εξείχε από το «σώμα» του ναού. Η εκκλη-
σία διέθετε παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου. Μετά το 1922 - 1923 και μέχρι τα 
1956 η πόλη διέθετε 2 ναούς του Αγίου Νικολάου και χρειάστηκε να περάσουν 33 
- 34 χρόνια για να μετονομαστεί το παρεκκλήσιο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
Έκτοτε και μέχρι σήμερα ονομάζεται Άγιος Φανούριος.

Τα πρώτα χρόνια μετά το 1922 την εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου υπη-
ρέτησαν από τη θέση του εφημερίου οι μακαριστοί Θεοδώρητος Κολεσίδης και 
Ευστάθιος Κεκρίδης. Τον τελευταίο διαδέχτηκε από το 1957 ο π. Σταύρος Ψωμιά-
δης, μακαρίτης και αυτός, και αυτόν (που από το 1966 μετετέθη στην Αθήνα) ο π. 
Παναγιώτης Ζαχαριάδης, συνταξιούχος πια. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η παλιά «μεταβυζαντινή» εκκλησία της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου κατεδαφίστηκε στα 1957 – 1958 και τη θέση της (εκτός από το καμπανα-
ριό που σώζεται μέχρι και σήμερα) πήρε ο τελείως άλλης τεχνικής και τεχνοτροπί-
ας σημερινός ναός της συνοικίας.
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Ο προκάτοχος και ο διάδοχος: ο 
π. Ευστάθιος Κεκρίδης (καθιστός) 
και ο π. Σταύρος Ψωμιάδης, 1958



Εις τον συνοικισμόν του κάτω τούτου φρουρίου υπάρχουν πέντε σουλτανικά τζαμιά με 
μολυβδοσκεπείς θόλους, υψηλούς, διακόσμητους μιναρέδες. Ωραιότατον, καλλιτεχνι-
κώς κεκοσμημένον και αξιοθέατον είναι το τζαμίον του εκ των ευνοουμένων βεζυρών 
του Σουλτάνου Σουλεϋμάν Γαζή Ιμπραχίμ Πασά, όστις υπέστη μαρτυρικόν θάνατον. 

Το τζαμίον τούτο έχει και ιμαρέτιον(λαϊκόν συσσίτιον) και ιεροδικαστήριον προς δε 
γραμματοδιδασκαλείον και τεκκέν δερβισών. Υπάρχουν προς τούτοις χάνιον, μικρό-
τεροι ευκτήριοι οίκοι (μεστζίτ), ησυχαστήρια μοναχών (ζαουιέ), άπαντα του Ιμπραχίμ 
Πασά…Ως εισόδημα των ευαγών τούτων καθιδρυμάτων ο Σουλτάνος Σουλεϋμάν διω-
χέτευσεν εις την πόλιν ύδωρ ζωής εκ πηγής αναβλυζούσης εκ βράχου επί βουνού απέ-
χοντος της πόλεως ένα σταθμόν, δι’ υψηλοτάτου υδραγωγού, έχοντος 60 αψίδας και 
ύψος εν συνόλω 80 πήχεων. Το ανώτερον πάσης περιγραφής κτίσμα του Σουλεϋμάν 
είναι εφάμιλλον του υπό του Φιλικού (εννοείται ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος!) 
ανεγερθέντος τούτου φρουρίου της Καβάλας, αρδεύον την πόλιν δι’ ύδατος ζωντα-
νού…

Λιτή και απέριττη βασιλική της τουρκοκρατίας η εκκλησία της Πανα-
γίας, συνέχιζε, πολύ πιθανά στην ίδια θέση, τη λατρεία της «Παναγίας 
Καμμυτζιωτίσσης»που αναφέρει στη Χριστούπολη κώδικας της Μονής Πα-
ντοκράτορος. Το φως των καντηλιών που τρεμόσβυνε, φώτιζε τις μορφές των 
παιδιών, των μεγάλων, των γερόντων καθώς οι γενιές περνούσαν. οι ψαλμωδί-
ες γράφονταν βαθειά στη μνήμη τους.  οι ήχοι της καμπάνας έφταναν βαθειά 
στην ψυχή τους και κάποιο μήνυμα είχαν να μεταδώσουν ή να θυμίσουν τα 
παιδικά χρόνια των κατοίκων αυτής της πόλης. 

Ώσπου πριν από λίγα χρόνια κατεδαφίστηκε δίχως λόγο, το πιο παλιό χρι-
στιανικό μνημείο της, για να πάρη τη θέση του μια άχαρη κι αντιαισθητική 
οικοδομή. 
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Εβλιγιά Τσελεμπί, μουσουλμάνος περιηγητής, υπερβολικός 
στις περιγραφές αλλά πολύτιμη πηγή – το παράθεμα προέρχεται 

από το Νικηφόρος Μοσχόπουλος, «Η Ελλάς κατά τον Εβλιά Τσελεμπή», 
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τ. ΙΔ (1938), σ. 510) 

Δημήτριος Λαζαρίδης, Νεάπολις – Χριστούπολις – Καβάλα. 
Οδηγός Μουσείου Καβάλας, Αθήνα 1969, σ. 68.      

Όψη του τζαμιού του Χαλίλ Μπέη, 1980

Η παλιά εκκλησία της Παναγίας, 1950



Β3. Εκπαιδευτικά ιδρύματα

Στο χώρο της σημερινής «παλιάς πόλης» λειτουργούσε σχολείο πριν από το 
1860. Το διδακτήριο βρισκόταν μέσα στην αυλή της εκκλησίας της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου (Παναγίας), εκεί περίπου που είναι κτισμένο σήμερα 

το 7ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, γνωστό σε όλους ως «σχολείο του Φάρου». Το 
σχολείο ήταν επτατάξιο, είχε τόσο μαθητές όσο και μαθήτριες, και χωριζόταν σε 
δύο τμήματα. Το ένα,  που απαρτιζόταν από τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά, αγόρια 
και κορίτσια, είχε τέσσερις τάξεις και ονομαζόταν «δημοτικόν». Σε αυτό εφαρμο-
ζόταν η αλληλοδιδακτική μέθοδος: οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων δίδασκαν 
όσα ήξεραν στους μικρότερους, ενώ ο δάσκαλος μετέδιδε καινούριες γνώσεις στα 
μεγαλύτερα. Το άλλο τμήμα αποτελούνταν από τις τρεις τελευταίες τάξεις. Αυτές 
συγκροτούσαν το «ελληνικόν» σχολείο, το οποίο ήταν τρόπον τινά προπαρασκευ-
αστικό του γυμνασίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην Παναγία, από το 1867- 68, 
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άρχισε να λειτουργεί και Παρθεναγωγείο. Αυτό ήταν κατώτερο δημοτικό 
σχολείο αποκλειστικά για κορίτσια, η ηθική υπόσταση και κυρίως η αντί-
στοιχη προοπτική των οποίων δηλωνόταν σαφέστατα από το όνομά του. 

Τα ποσά που ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία των σχολείων εξα-
σφαλίζονταν από τα τέλη που επιβάλλονταν κατά την επικύρωση από 
την κοινότητα ιδιωτικών εγγράφων των Ελληνορθόδοξων: αυτά ήταν 
προικοσύμφωνα, διαθήκες κ.α.π. 

Οι δάσκαλοι που αποτελούσαν το προσωπικό του σχολείου ήταν υπάλ-
ληλοι της ελληνορθόδοξης κοινότητας. Υπέγραφαν συμφωνητικά συνερ-
γασίας, συχνά ετήσιας διάρκειας. Από ένα εξ αυτών, στα 1866, το οποίο 
συνυπέγραφαν οι «κάτοικοι της πόλεως Καβάλλας» και ο «κύριος Δημή-
τριος Αθανασιάδης, εξ Ηπείρου ορμώμενος», μαθαίνουμε ότι οι Ρωμιοί 
της Καβάλας επεδίωκαν να εφαρμοστούν και στο δικό τους σχολείο όσα 
ίσχυαν τότε στην αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης του ελεύθερου ελλη-
νικού κράτους. 

Μια προσπάθεια για βελτίωση και επέκταση των εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων της Καβάλας ξεκινά αμέσως μετά το Βουλγαρικό Σχίσμα στα 1870. 
Η Μακεδονία, και φυσικά η Καβάλα, αρχίζει να αποτελεί διακύβευμα 
μεταξύ των δύο εκκλησιαστικών φορέων, της βουλγαρικής Εξαρχίας και 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η προσχώρηση στη μία από τις δύο 
αντιμαχόμενες «παρατάξεις» σήμαινε επιλογή της αντίστοιχης εθνικής 
ομάδας. 

Η ολιγάριθμη Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Καβάλας, με επικεφα-
λής τους πλούσιους εμπόρους καπνών, οι οποίοι επεδίωκαν να παρακο-
λουθήσουν τις εξελίξεις της εποχής και να επωφεληθούν από την δια-
φαινόμενη «εποχή των εθνικισμών», αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
εκπαίδευση. Ιδρύονται νέα εκπαιδευτήρια, όσα ήδη λειτουργούσαν ανα-
βαθμίζονται, προσλαμβάνεται περισσότερο και καλύτερο διδακτικό προ-
σωπικό. Τα αποτελέσματα δεν άργησαν να φανούν. Στα 1877, από τα 550 
ανήλικα παιδιά των Ελληνορθόδοξων της πόλης, αγόρια και κορίτσια, 
τα 168, περίπου 1 στα 3, είναι μαθητές. Και η προσπάθεια εντείνεται. 
Δίπλα στον άρτι ιδρυθέντα (1875) «Σύλλογο των Φιλομούσων» ιδρύεται, 
στα 1878, η «Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης»: η τελευταία, ένα χρόνο αρ-
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Λεωνίδας Ευαγγελίδης (πάνω) και 
Νικόλαος Γρηγοριάδης (κάτω).

Καπνέμποροι, μέλη της Εφορείας 
των Σχολών της Ελληνορθόδοξης 

Κοινότητας της Καβάλας τέλη 19ου αι.



γότερα μετατρέπεται σε σύλλογο, τον «Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο “Αρι-
στοτέλης”». Σύντομα, ακολουθεί η δημιουργία πέντε άλλων συλλόγων με 
σκοπό και στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής - μορφωτικής δραστη-
ριότητας των Ελληνορθόδοξων που κατοικούσαν στην Καβάλα. Οι νέοι 
σχεδιασμοί της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας βρίσκει συμμάχους 
τους αστούς της πόλης, πολλοί από τους οποίους είναι ήδη υπήκοοι του 
ελεύθερου ελληνικού κράτους. Αυτό δεν είναι ανεξήγητο: η εμπορική 
δραστηριότητα ήταν ευκολότερη για τους ξένους υπηκόους – κατοίκους 
της οθωμανικής πόλης, παρά για όσους αλλόδοξους παρέμεναν απλώς 
υπήκοοι της όλο και πιο αδύναμης Αυτοκρατορίας.

Όμως, η σύγκρουση δεν άργησε να εκδηλωθεί. Αντίπαλος των γενι-
κότερων, αλλά και των εκπαιδευτικών σχεδιασμών των εύπορων Καβα-
λιωτών ήταν η τοπική εκκλησιαστική ηγεσία, που ήταν στραμμένη στο 
Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Το τελευταίο, και οι κατά τόπους 
εκπρόσωποί του, φορείς ενός οικουμενισμού, δεν μπορούσαν να συμ-
φωνήσουν – ούτε στους εκπαιδευτικούς τους προσανατολισμούς - με 
τους Ελληνορθόδοξους (σε μεγάλο ποσοστό, Έλληνες υπηκόους) αστούς 
εμπόρους, που επεδίωκαν να μην βρεθούν εκτός των σχεδίων της Ελ-
λάδας για επιβολή (αρχικά μορφωτική και ιδεολογική) στα εδάφη της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα τελευταία – όπως προβλεπόταν από 
πολλούς -  σύντομα θα αποτελούσαν «ζωτικό χώρο» για τα νέα, αναδυ-
όμενα, «εθνικά κράτη». Στην περιοχή της Καβάλας, οι αντίπαλοι ήταν 
δύο: η Ελλάδα και η Βουλγαρία.

Με το ξεκίνημα της δεκαετίας του 1880, η μάχη της εκπαίδευσης 
εντείνεται. Παρά τις επιφυλάξεις των τοπικών ιεραρχών, τα σχολεία 
«εξελληνίζονται». Η «θύραθεν» παιδεία εξοβελίζει τελείως την εκκλη-
σιαστική. Ταυτόχρονα, έχει εγκαταλειφθεί οριστικά η αλληλοδιδακτική 
μέθοδος. Επιπλέον, μαζί με τους ευπορότερους χριστιανούς, που σε όλη 
τη δεκαετία του 1870 εγκατέλειψαν την «εντός των τειχών» πόλη και 
έχτισαν τα σπίτια τους στον Άγιο Ιωάννη και σε άλλες συνοικίες της Κα-
βάλας, μακριά από την Παναγία και την περιοχή της σημερινής οδού 
Κουντουριώτου, φεύγουν οριστικά από την παλιά πόλη και τα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα των Ρωμιών. Στα 1881, ολοκληρώνεται η ανέγερση του 
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Αρρεναγωγείου (σημερινού 10ου Δημοτικού Σχολείου, επί της οδού Ομονοίας) 
και το διδακτήριο στεγάζει όλα τα σχολεία της πόλης. Στο «ελληνικόν» σχολείο 
έχουν ήδη προστεθεί προκαταρκτικές τάξεις γυμνασίου, ενώ το «δημοτικόν» 
μετατρέπεται σε «Αστική Σχολή». Οι Αστικές Σχολές ήταν, με βάση πάντοτε τις 
συνθήκες της εποχής, ανώτερα δημοτικά σχολεία. Ο χαρακτηρισμός «αστική» 
υπήρχε για να τις ξεχωρίζει από τα «γραμματοδιδασκαλεία» που υπήρχαν στα 
χωριά: στα «γραμματοδιδασκαλεία», οι διδάσκοντες ήταν ιερείς, σε αντίθεση με 
τους «συναδέλφους» τους των πόλεων που ήταν λαϊκοί και μάλλον περισσότερο 
εγγράμματοι. Στην Παναγία, μένει μόνο το νηπιαγωγείο, που είχε ιδρυθεί στα 
1878. Αυτό, παρέμεινε στο παλιό εκπαιδευτήριο και λειτούργησε εκεί μέχρι πε-
ρίπου τα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα (μάλλον μέχρι το 1906).

Θα επιστρέψουμε, όμως, στην «εντός των τειχών» πόλη και θα αναφερθούμε  
στη συνέχεια στο μικρό σχολείο της Παναγίας, που – όπως σημειώθηκε - λει-
τούργησε μεταξύ 1860 και 1880.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα έξοδα λειτουργίας του εκπαιδευτηρίου προέρχο-
νταν από τέλη που επέβαλλε η Κοινότητα στους Ελληνορθόδοξους, προκειμένου 
να επικυρωθούν διάφορες ιδιωτικές τους δικαιοπραξίες (πωλητήρια, προικο-
σύμφωνα, διαθήκες, συμφωνητικά, υιοθεσίες). Η επικύρωση αυτή γινόταν με το 
να μεταγραφούν στον (αγνοούμενο από τη δεκαετία του 1930 μέχρι τα μέσα της 
δεκαετίας του 1990 και διατηρούμενο έκτοτε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 
– Αρχεία Νομού Καβάλας) Κώδικα της Κοινότητας, ο οποίος άρχισε να συμπλη-
ρώνεται από το Νοέμβριο του 1864 και καλύπτει το διάστημα μέχρι το 1889.

Υπήρχαν, όμως, και άλλοι, «εξωτερικοί» πόροι των σχολείων. Ανά εξάμη-
νο κα-ταβαλλόταν φόρος, από κατοίκους και παρεπιδημούντες, επί της αξίας 
των εξαγωγών καπνού, βαμβακιού και άλλων ειδών. Ακόμη, εκτός από τον δί-
σκο στην εκκλησία, έσοδα υπέρ των εκπαιδευτηρίων εξασφαλίζονταν και από 
επιβολή προστίμων σε όσους απειθαρχούσαν στις αποφάσεις της Κοινότητας, 
καθώς και από εισφορές πλουσίων της πόλης: άλλοι από αυτούς ζούσαν στην 
Καβάλα και άλλοι ευημερούσαν στο εξωτερικό. Εκτός, όμως, από τα ποσά που 
εισέπραττε η Κοινότητα, υπήρχαν και άλλες επιβαρύνσεις, που έπρεπε να επω-
μιστούν οι οικογένειες των παιδιών που ήθελαν να μορφωθούν. Συγκεκριμένα, 
καταβαλλόταν τέλος εγγραφής («εισιτήριον») και τα διδακτικά βιβλία έπρεπε 
να αγοραστούν με δαπάνη των μαθητών.  Τέλος, όσον αφορά τη διαχειριστι-
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κή και διοικητική ευθύνη για τη λειτουργία των σχολείων, αυτή ανήκε στην 
Εφορεία των Σχολών. Αυτή εκλεγόταν από τη Γενική Συνέλευση των Ελλη-
νορθόδοξων κατοίκων της πόλης και, όπως ήταν αναμενόμενο, απαρτιζόταν 
από τα πιο διακεκριμένα και εύπορα μέλη της Κοινότητας. 

Οι μαθητές εξετάζονταν γραπτά και, εκτός από την επιμέλεια στη φοίτη-
σή τους, όφειλαν να επιδεικνύουν και άριστη συμπεριφορά. Το ίδιο, βέβαια, 
ίσχυε και για τους εκπαιδευτικούς. Απαιτούνταν να είναι εργατικοί και «αμέ-
μπτου ηθικής». 

Με τη φυγή των Ελληνορθόδοξων από την «εντός των τειχών» πόλη και 
τη συνακόλουθη μετακίνηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας προς τις 
νέες συνοικίες όπου επέλεξαν να διαμείνουν, το μόνο σχολείο που παρέμεινε 
στην Παναγία ήταν, όπως αναφέρθηκε, το νηπιαγωγείο. Αυτό μετατράπηκε 
σε μικτή Αστική Σχολή, αρχικά τριτάξια και στη συνέχεια διτάξια. Στα 1914 η 
σχολή λειτουργεί ως μονοτάξια και αποκλειστικά για κορίτσια.

Η Παναγία και όλη η παλιά πόλη είχε χάσει τη παλιά της αίγλη, αυτή που 
είχε όταν στο χώρο της φιλοξενούνταν μια πολυεθνική και πολυφυλετική συ-
γκέντρωση ανθρώπων. Απαξιωμένη από τους Ελληνορθόδοξους, είχε μετα-
τραπεί σε μια σχεδόν αμιγή μουσουλμανική πλευρά της πόλης. 

Η παρουσία των μουσουλμάνων στην Καβάλα δεν ήταν μόνο η παρουσία 
του κυρίαρχου και του κατακτητή. Οι Οθωμανοί είχαν έρθει για να μείνουν 
και έτσι, δημιούργησαν και έθεσαν σε λειτουργία διάφορα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Εκτός από τα θρησκευτικά κτίρια και τα μαγαζιά, στην παλιά πόλη 
υπήρξαν κατά καιρούς και εκπαιδευτήρια, με σκοπό την κατάρτιση των μου-
σουλμανοπαίδων σχετικά τόσο (και κυρίως) με το Ισλάμ όσο και την υπόλοι-
πη γνώση των πραγμάτων και του κόσμου. Από τα πρώτα χρόνια της οθωμα-
νικής κατάκτησης μέχρι και σχεδόν το τέλος της, η εκπαίδευση των νεαρών 
μουσουλμάνων είχε έντονο, σχεδόν αποκλειστικά, θρησκευτικό χαρακτήρα 
και περιεχόμενο.

Μέχρι το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, όλα τα σχολεία που απευθύ-
νονταν σε μουσουλμάνους ήταν αποκλειστικά θρησκευτικά. Χωρίζονταν σε 
μεκτέμπ και μεντρεσέδες. Στα πρώτα, οι μαθητές ήταν νεαρά αγόρια. Απο-
κτούσαν τα βασικά γνωστικά εφόδια του μουσουλμάνου «εγγράμματου»: 
μάθαιναν να διαβάζουν, να γράφουν, να μετρούν και να κάνουν απλές πρά-
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ξεις μαθηματικών, καθώς και να αποστηθίζουν αποσπάσματα από το Κοράνι.
Μεκτέμπ υπήρχαν στο παλαιό Ιμαρέτ της Καβάλας (το συγκρότημα που αποτε-

λούνταν από το σημερινό ναό του Αγίου Νικολάου και άλλα διπλανά του κτίσματα) 
και δίπλα σε άλλα τεμένη. Συγκεκριμένα, στα τέλη του 19ου αιώνα, δίπλα στο τζαμί 
του Καδή Αχμέτ, λειτουργούσε μεκτέμπ. Ακόμη, μεκτέμπ περιλαμβανόταν στο κτι-
ριακό συγκρότημα του σημερινού Ιμαρέτ.

Μεντρεσέδες, δηλαδή ανώτερα σχολεία, όπου διδάσκονταν τα ιερά βιβλία του 
Ισλάμ, αλλά και περιορισμένα στοιχεία κοσμικής γνώσης, υπήρχαν, πάλι μόνο για 
αγόρια, ένας στο τζαμί του Χαλίλ Μπέη (σημερινό «Τζαμί της Μουσικής»), δύο 
στο σημερινό Ιμαρέτ και ένας στη σημερινή οδό Βυζαντίου, ο λεγόμενος του Χατζή 
Αχμέτ. 

Θα αναφερθούμε με συντομία στους δύο μεντρεσέδες του σημερινού Ιμαρέτ, 
για να δοθεί μια γεύση της «ανώτερης» εκπαίδευσης των νεαρών μουσουλμάνων. 

Αφού σημειώσουμε ότι οι δύο αυτοί μεντρεσέδες λειτούργησαν μέχρι τα 1902, 
θα επισημάνουμε ότι σε αυτούς φοιτούσαν, ερχόμενοι από διάφορα μέρη της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, νεαροί άνδρες, οι «σοφτάδες». Η διαμονή και η δι-
ατροφή τους παρέχονταν δωρεάν και απολάμβαναν προνομίων: δεν είχαν στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις και η απασχόλησή τους σε θέσεις του κρατικού μηχανισμού 
ήταν εξασφαλισμένη.

Εκπαιδεύονταν με βάση τα ιερά βιβλία του Ισλάμ και η «θύραθεν» μόρφωσή 
τους ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Μάθαιναν και πίστευαν πως  η γη είναι επίπε-
δη, πως ο ήλιος περιστρέφεται γύρω της, πως τα αστέρια είναι κατασκευασμένα 
για το φωτισμό τω βασιλέων και πως ο ουρανός είναι ένα σκέπαστρο και ταυτό-
χρονα η οροφή του Σύμπαντος. Όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν φανατικοί, συντη-
ρητικοί και χρησιμοποιήθηκαν εναντίον των «απίστων» Ρωμιών της Καβάλας.

Στα 1923 η συνοικία και όλη η «εντός των τειχών» πόλη εγκαταλείπεται - ύστε-
ρα από την έλευση των Μικρασιατών προσφύγων και τη Σύμβαση της Λοζάνης 
για την ανταλλαγή των πληθυσμών - από τους μουσουλμάνους κατοίκους της και 
αρχίζει να κατοικείται αποκλειστικά από πρόσφυγες. Τότε, δεν υπήρχε σ’ αυτήν 
κανένα δημόσιο ίδρυμα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τα πρώτα χρόνια μετά το 1922 λειτουργούσε το τετρατάξιο ιδιωτικό δημοτικό 
σχολείο «Μαρούλη» επί της οδού Ιερολοχιτών. Στεγαζόταν σε οίκημα χτισμένο με 
την τεχνική «μπαγδα(ν)τί»: η λέξη είναι τουρκική, προερχόμενη από το όνομα της 
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Βαγδάτης, και δηλώνει ότι το κτίσμα έχει οικοδομηθεί με λεπτούς ξύλινους πήχεις 
επιχρισμένους με ασβεστοκονίαμα. Ακόμη, λειτουργούσε και το Δ΄ Δημοτικό Σχο-
λείο, στην οδό Δερβενακίων, σε κτίριο χτισμένο με την ίδια τεχνική. Σ’ αυτό, πού 
ήταν χωρισμένο σε «Αρρένων» και «Θηλέων», δίδαξε, αμέσως μόλις ήλθε στην 
Καβάλα, ο πρόσφυγας δάσκαλος Ευκλείδης Αντωνιάδης. 

Τέλος, υπήρχε και εβραϊκό σχολείο στην παλιά πόλη. Είναι η πρώτη φορά που 
γίνεται αναφορά σε αυτό, αλλά η πληροφορία είναι απολύτως ασφαλής, αφού 
προέρχεται από αφήγηση χριστιανής Ελληνίδας, που για ένα – δυο χρόνια δίδα-
ξε σε αυτό. Στην Παναγία, μέχρι τουλάχιστον τις αρχές της δεκαετίας του 1920, 
λειτουργούσε σχολείο για Εβραιοπούλες, εν είδει Παρθεναγωγείου ή ανώτερου 
δημοτικού. Τα νεαρά κορίτσια, που όλα χάθηκαν στη διάρκεια της Κατοχής, όταν 
οι Βούλγαροι συνέλαβαν τους Έλληνες Εβραίους της Καβάλας και τους παρέδω-
σαν στους Ναζί, διδάσκονταν (και) Γαλλικά, Ελληνικά και κάποια Μαθηματικά. 
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Το σχολείο βρισκόταν μάλλον στην περιοχή της Παναγίας όπου υπήρχαν Εβραίοι: 
κάπου στην αρχή της συνοικίας, στο βορειοανατολικό της τμήμα.  

Τα κτίρια που στεγάζουν σήμερα τα δύο δημοτικά σχολεία της συνοικίας χτί-
στηκαν λίγα χρόνια αργότερα. Το διδακτήριο που βρίσκεται δίπλα στο ναό της 
Κοίμησης της Θεοτόκου (γνωστό ως «σχολείο του Φάρου») θεμελιώθηκε και άρχι-
σε να οικοδομείται στα 1928. Ανάδοχος του έργου ήταν ο πολιτικός μηχανικός και 
εργολάβος Κωνσταντίνος Μανιαδάκης, ο μετέπειτα γνωστός ως «υπουργός του 
ρετσινόλαδου» Υπουργός Ασφαλείας του καθεστώτος Μεταξά. Το σχολείο ονομά-
στηκε 7ο. Παράλληλα, στα 1928-’29, λειτουργούσε «σπιτικό σχολείο» (ισοδύναμο 
με νηπιαγωγείο) λίγα μέτρα πιο πάνω από το φούρνο – σημερινό μίνι μάρκετ του 
Ανδρώνη, λίγο πριν από τη συμβολή των οδών Μεχμέτ Αλή και Ανθεμίου.

Το άλλο δημοτικό σχολείο της συνοικίας, το οποίο ιδρύθηκε λίγο μετά το 7ο, 
συστεγάστηκε αρχικά με αυτό και ονομάστηκε 8ο. Μετονομάστηκε σε 1ο, όταν 
χτίστηκε, σε πάροδο της οδού Ιουστινιανού, το κτίριο στο οποίο στεγάζεται μέ-
χρι σήμερα. Η οικοδόμηση του διδακτηρίου άρχισε το Φεβρουάριο του 1933 και 
ολοκληρώθηκε (έγιναν τα εγκαίνια) το 1934, όταν πρωθυπουργός της Ελληνικής 
Δημοκρατίας ήταν ο βασιλόφρων «Λαϊκός» Παναγής Τσαλδάρης. 

Ο ΧΩΡΟΣ & Η ΙΣΤΟΡΙΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ100

7ο Δημοτικό Σχολείο - Τοπογραφικό διάγραμμα και αεροφωτογραφία 



Στα σχολεία της συνοικίας, τα οποία ήταν μικτά από τη στιγμή έναρξης της 
λειτουργίας τους, φοιτούσαν αποκλειστικά προσφυγόπουλα. Στα πρώτα χρόνια 
της εγκατάστασης των προσφύγων, παρατηρούνταν μεγάλες ηλικιακές διαφορές 
μεταξύ των μαθητών που φοιτούσαν στις τάξεις του Δημοτικού: στην ίδια αίθουσα 
συνυπήρχαν επτάχρονοι και δεκατριάχρονοι. Αυτό οφειλόταν στο ότι αρκετά παι-
διά είχαν σταματήσει τις σπουδές τους λόγω της ανώμαλης κατάστασης που είχαν 
προκαλέσει οι διαδοχικοί διωγμοί από τους Τούρκους (1914-15, 1922). 

Στα μακριά μονοκόμματα θρανία κάθονταν μέχρι και 15 μαθητές. Η ανέχεια 
δεν επέτρεπε σε σημαντικό αριθμό μαθητών την προμήθεια των σχολικών βίβλων. 
Ο κάθε μαθητής είχε, όταν το επέτρεπαν τα οικονομικά της οικογένειάς του, μόνο 
1 βιβλίο και η ύλη όλων των υπολοίπων μαθημάτων γραφόταν από το δάσκαλο 
στον πίνακα και αντιγραφόταν στα τετράδια: αρχικά στο πρόχειρο και κατόπιν 
στο «καθαρό»· αυτά  έπρεπε να είναι «καπλαντισμένα» με μπλε χαρτί περιτυλίγ-
ματος. 

Οι σχολικές τσάντες κατασκευάζονταν από φτηνό ύφασμα που ονομαζόταν 
«ρετσίνα». Οι μαθητές μελετούσαν στα σπίτια τους με γκαζόλαμπες. Τα βιβλία 
άλλαζαν πολλά χέρια, από παλιότερο μαθητή της κάθε τάξης σε νεότερο ή από 
μεγαλύτερο αδελφό σε μικρότερο.

Όσον αφορά τις αμοιβές των εκπαιδευτικών στα χρόνια εκείνα, ενδεικτικό εί-
ναι ένα περιστατικό: στα τέλη της δεκαετίας του 1920 κάποιος δάσκαλος παρου-
σίαζε (στο μάθημα της Πατριδογνωσίας) τα νομίσματα που κυκλοφορούσαν στη 
χώρα. Έβγαζε από την τσέπη του και έδειχνε στους μαθητές τα χαρτονομίσματα, 
μέχρις ότου έφτασε στο εκατοντάδραχμο. Στη συνέχεια είπε: «Λέγουσι ότι κυ-
κλοφορούσι και χιλιόδραχμα!». Στα 1934 -΄35 περίπου 600 με 700 παι-
διά φοιτούσαν στα δύο Δημοτικά σχολεία της συνοικίας: ο αριθμός 
των μαθητών πού φιλοξενούνταν σε κάθε αίθουσα κυμαινόταν 
μεταξύ 40 καί 50. 

Προπολεμικά, κάποια από τα παιδιά των Αρμενίων και 
των λιγοστών Εβραίων που διέμεναν στην Παναγία φοι-
τούσαν στο σχολείο μαζί με τα χριστιανόπουλα. Πρέπει 
να ήταν, πάντως, ελάχιστα.  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το 8ο Δημοτικό Σχολείο με-
τονομάστηκε σε 1ο στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας 
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του 1930. Διευθυντής του τoποθετήθηκε αρχικά ο πρόσφυγας Ιάκωβος 
Κουλοχέρης και τον διαδέχτηκε ο επίσης πρόσφυγας Ευκλείδης Αντωνι-
άδης. Τον ίδιο καιρό (περίπου στα 1935), διευθυντής του 7ου Δημοτικού 
Σχολείου ήταν ένας άλλος πρόσφυγας, ο  Πετμεζίδης,. Σχετικά μικρός 
αριθμός παιδιών που γεννήθηκαν αμέσως μετά την έλευση των προσφύ-
γων και φοίτησαν στα σχολεία της Παναγίας συνέχισαν τις σπουδές τους 
στο Γυμνάσιο. Το ποσοστό των αγοριών ήταν μεγαλύτερο από αυτό των 
κοριτσιών. 

Η πρώτη γενιά προσφύγων ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα από τη φτώ-
χεια. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν το υψηλό ποσοστό αναλ-
φαβητισμού. Πρέπει, βέβαια, να επισημανθεί εδώ ότι οι συνθήκες της 
εποχής συνέβαλαν στο να θεωρείται πρώτιστη προτεραιότητα η αντι-
μετώπιση του προβλήματος της επιβίωσης. Η μόρφωση άρχισε να γί-
νεται ζητούμενο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν έλειψαν βέβαια 
και επιμέρους περιπτώσεις μη συνέχισης των εγκύκλιων σπουδών για 
οικογενειακούς λόγους. 

Η επιβολή της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου από τον Ιωάννη Μετα-
ξά συνοδεύτηκε από αλλαγές στη δομή της εκπαίδευσης. Όσοι μαθητές 
του Δημοτικού επρόκειτο να συνεχίσουν στο Γυμνάσιο μετά την αποφοί-
τηση από τη Δ΄ τάξη εγγράφονταν στην Α΄ τάξη του (οκταταξίου πια) 
Γυμνασίου. Όλοι οι μαθητές εντάσσονταν υποχρεωτικά στην Ε.Ο.Ν. 
(Εθνική Οργάνωση Νεολαίας, νεολαία του καθεστώτος πού οργανώθηκε 
κατά τα πρότυπα των φασιστικών καθεστώτων Γερμανίας και Ιταλίας). 
Συμμετείχαν στις παρελάσεις και εκκλησιάζονταν ένστολοι. Εδώ πρέπει 
να σημειωθεί ότι οι αλλαγές δεν επηρέασαν όλες τις πλευρές της σχολι-
κής πραγματικότητας. Η καταβολή διδάκτρων συνεχίστηκε, όπως και η 
αγορά των σχολικών  βιβλίων. 

Ωστόσο, αν στα πρώτα χρόνια μετά το 1922 το ποσοστό εγκατάλειψης 
των σπουδών ήταν πολύ μεγάλο, ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος διέκοψε την 
πορεία κάποιων μαθητών που είχαν τη διάθεση να συνεχίσουν. Παιδιά 
της συνοικίας γεννημένα στα μέσα της δεκαετίας του 1920 δεν πρόλα-
βαν να τελειώσουν το Γυμνάσιο και συμπλήρωσαν τις εγκύκλιες σπουδές 
τους στη Νυχτερινή Εμπορική Σχολή μετά το 1944. 
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Άλλα παιδιά, γεννημένα στα μέσα της δεκαετίας του 1920, τα οποία παρέμειναν 
στην Καβάλα επί Κατοχής, συνέχισαν (συνοπτικά) το σχολείο και πήραν απολυ-
τήριο Δημοτικού με την Απελευθέρωση και επί των ημερών της ΕΑΜικής «Λαϊ-
κής Αυτοδιοίκησης»: όπως θα δούμε παρακάτω, η Αυτοδιοίκηση αποκατέστησε 
αμέσως τη λειτουργία του ενός από τα δυο σχολεία. Τα περισσότερα από αυτά τα 
παιδιά επιδόθηκαν στο εμπόριο ή αναζήτησαν εργασία ως υπάλληλοι ή εργάτες. 
Στα «γράμματα» στράφηκαν κυρίως παιδιά οικογενειών που κατέφυγαν επί Κα-
τοχής στην υπό γερμανική κατοχή «Ελληνική Πολιτεία», δηλαδή στα προπολεμικά 
ελληνικά εδάφη πέρα από το Στρυμόνα, όπου συνέχισαν να λειτουργούν ελληνικά 
σχολεία. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη μια περιγραφή του «τοπίου» της εκπαίδευ-
σης στη διάρκεια του πολέμου καί της Κατοχής. 

Καταρχήν, πρέπει να σημειωθεί ότι τα σχολεία διέκοψαν τη λειτουργία τους 2 ή 
3 μέρες μετά την κήρυξη του πολέμου. Ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Ιάκωβος Κουλοχέρης έδιωξε τους μαθητές από το σχολείο, λέγοντάς τους πως θα 
ενημερωθούν σύντομα για το τι πρόκειται να γίνει. Το κτίριο προοριζόταν να χρη-
σιμοποιηθεί ως αντιαεροπορικό καταφύγιο, αλλά τα σχέδια αυτά δεν υλοποιήθη-
καν ποτέ. Αντίθετα, τόσο κατά τη διάρκεια του πολέμου όσο και κατά την Κατοχή, 
λεηλατήθηκε από τους κατοίκους οτιδήποτε μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως καύ-
σιμη ύλη (θρανία, πίνακες, κουφώματα, ξυλεία από τη στέγη). Ερειπωμένο πια, το 
κτίριο μετατράπηκε σε καταφύγιο περιθωριακών και γραφικών τύπων και «στέκι» 
χρηστών ινδικής κάνναβης (χασίς) καθ’ όλη τη διάρκεια της Κατοχής.

Εντελώς διαφορετική ήταν η μοίρα του κτιρίου του 7ου Δημοτικού Σχολείου. 
Εκεί εγκαταστάθηκε γερμανική στρατιωτική δύναμη. Οι Γερμανοί δεν προκά-
λεσαν φθορές στο εκπαιδευτήριο, το οποίο επαναλειτούργησε αμέσως μετά την 
Απελευθέρωση. Αντίθετα με ό,τι συνέβη σε άλλες συνοικίες της Καβάλας, όπως 
στα Ποταμούδια, στην Παναγία δεν έγινε καμιά προσπάθεια για λειτουργία βουλ-
γαρικού σχολείου. 

Όσον αφορά τα παιδιά των οικογενειών που δεν έδειξαν διάθεση να «βουλγαρο-
γραφτούν», να πάρουν δηλαδή τη βουλγαρική υπηκοότητα και να αφελληνιστούν 
έστω και για να μην πεινάσουν, μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις κατηγορίες.

Η πρώτη και πολυπληθέστερη αποτελείται από τα παιδιά που διέκοψαν τη φοί-
τησή τους στις 28 Οκτωβρίου 1940. Πολλά από αυτά, όπως προαναφέρθηκε, δεν 
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τη συνέχισαν μετά την Απελευθέρωση, καθώς στράφηκαν στην αναζήτηση ερ-
γασίας. Η δεύτερη κατηγορία συμπεριλαμβάνει αρκετές οικογένειες της Πανα-
γίας, οι οποίες έχοντας την οικονομική δυνατότητα -προτίμησαν να στείλουν 
τα παιδιά τους σε δασκάλους πού παρέδιδαν «κατ’ οίκον» μαθήματα ελληνικής 
γλώσσας, καθώς και άλλα μαθήματα στα ελληνικά. Αυτό, βέβαια, γινόταν με 
πολλές προφυλάξεις, αφού μεταξύ των άλλων περιοριστικών μέτρων που επέ-
βαλαν οι Βούλγαροι συμπεριλαμβανόταν και η απαγόρευση της χρήσης της ελ-
ληνικής γλώσσας.

Τρίτη και τελευταία είναι η ομάδα των παιδιών, οι γονείς των οποίων επέλεξαν 
να τα εγγράψουν στο σχολείο που διατηρούσε το τάγμα των Λαζαριστών Καθολι-
κών μοναχών, τμήμα του οποίου έδρευε στην Καβάλα. Προπολεμικά, στο σχολείο 
αυτό διδασκόταν η γαλλική γλώσσα. Το ίδιο συνεχίστηκε τυπικά να γίνεται και 
κατά την Κατοχή· στην ουσία, όμως, το σχολείο μετατράπηκε σε σχολείο της ελ-
ληνικής γλώσσας, καθώς και σε κέντρο παροχής ενός υποτυπώδους συσσιτίου. Ο 
διπλός αυτός ρόλος του σχολείου εξηγεί την αλματώδη αύξηση του αριθμού των 
μαθητών του, οι οποίοι έφτασαν μέχρι και τούς χίλιους διακόσιους. Τα παιδιά της 
Παναγίας που γράφτηκαν και φοίτησαν στο σχολείο αυτό ήταν ελάχιστα. Πρέπει 
να σημειώσουμε πως για τις μετακινήσεις (και) μέσα στην Καβάλα απαιτούνταν 
άδεια, καθώς και ότι η μετακίνηση, τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών ενεί-
χε κινδύνους.

Η κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη μέχρι την απελευθέρωση της Καβάλας 
από τις δυνάμεις του 26ου Συντάγματος του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού 
Στρατού (Ε.Λ.Α.Σ.) στις 13 Σεπτεμβρίου 1944, οπότε η ΕΑΜική «Λαϊκή Αυτοδι-
οίκηση» άρχισε να καταβάλλει προσπάθεια να επαναλειτουργήσουν τα δύο σχο-
λεία της Παναγίας. 

Το 7ο Δημοτικό Σχολείο επαναλειτούργησε αμέσως. Χρησιμοποιήθηκαν ως 
δασκάλες τελειόφοιτες Παιδαγωγικών Ακαδημιών, οι οποίες δεν είχαν προλάβει, 
λόγω του πολέμου, να αποφοιτήσουν. 

Στις 12 Φεβρουαρίου 1945 υπογράφεται η Συμφωνία της Βάρκιζας, που σή-
μανε την αρχή του τέλους της «Λαϊκής Αυτοδιοίκησης». Περί τα μέσα Απριλίου 
επανήλθαν στις θέσεις τους οι προσκείμενες στο «συντεταγμένο» κράτος αρχές 
και η σχολική χρονιά τελείωσε με τούς «κανονικούς» δασκάλους: τα εισαγωγικά 
δηλώνουν μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, αποφοίτους Παιδαγωγικών Ακαδη-
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μιών ή άλλων ισοδύναμων ιδρυμάτων). Στη θέση του διευθυντή τοποθετήθηκε ο 
Ευκλείδης Αντωνιάδης. 

Όπως ήδη σημειώσαμε, το άλλο σχολείο της συνοικίας, το 1ο Δημοτικό, καθυ-
στέρησε να επαναλειτουργήσει. Οι μεγαλύτεροι μαθητές (αυτοί που συνέχισαν 
τη φοίτησή τους μετά την αναγκαστική διακοπή της λόγω του πολέμου) συνει-
σέφεραν με προσωπική εργασία (αποκομιδή μπάζων, καθάρισμα, αντικατάστα-
ση σπασμένων τζαμιών και κατεστραμμένων υδραυλικών εγκαταστάσεων) στην 
επαναλειτουργία του σχολείου. Αυτή επιτεύχθηκε λίγο πριν τη λήξη του σχολικού 
έτους 1944-1945 και, απ’ ό,τι φαίνεται, περιορίστηκε στη διεξαγωγή εξετάσεων 
για τους «κατ’ οίκον» διδαχθέντες.

Το σχολείο λειτούργησε κανονικά το φθινόπωρο του 1945, υπό τη διεύθυνση 
του, και προπολεμικώς διατελέσαντος διευθυντή του, Ιάκωβου Κουλοχέρη. Τόσο 
ο ίδιος όσο και οι άλλοι δάσκαλοι του σχολείου λειτούργησαν ως φωτεινά παρα-
δείγματα για τους μαθητές. Παρά το γεγονός ότι τα ρούχα τους έδειχναν ανθρώ-
πους μετρίως αμειβόμενους, ήταν πάντα περιποιημένοι και καθαροί. Βέβαια, οι 
παιδαγωγικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνταν απείχαν πολύ από όσα ισχύουν 
σήμερα: το σκαμπίλι «έπεφτε σύννεφο» και τα αυτιά των «παρεκκλινόντων» δι-
έτρεχαν τον κίνδυνο να... μακρύνουν πολύ. 

Όπως και στα χρόνια πριν από τον πόλεμο, έτσι και μεταπολεμικά, οι οικογέ-
νειες των μαθητών ήταν υποχρεωμένες να καταβάλουν τα καθιερωμένα εκπαι-
δευτικά τέλη. Όμως, και στα δύο δημοτικά σχολεία της συνοικίας, ήταν μεγάλος 
ο αριθμός των μαθητών που προέρχονταν από οικογένειες που αντιμετώπιζαν 
οικονομικές δυσχέρειες. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, οι δύο διευθυντές (Κουλοχέρης 
και Αντωνιάδης), οι οποίοι ήταν πρόσφυγες πρώτης γενιάς, ανέλαβαν πρωτο-
βουλία, ώστε οι άπορες οικογένειες να απαλλάσσονται από την υποχρέωση κα-
ταβολής των διδάκτρων. 

Με την επανέναρξη της ζωής μετά τον πόλεμο, άρχισε να παρατηρείται μια 
αλλαγή στη νοοτροπία των κατοίκων της συνοικίας. Ενώ προπολεμικά η μόρφω-
ση δεν ήταν πρώτιστο ζητούμενο, μεταπολεμικά άρχισε να καταξιώνεται καί να 
θεωρείται ως ουσιαστικό εφόδιο για μια καλύτερη ζωή. Έτσι, με την πάροδο του 
χρόνου, το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου άρχισε να μειώνεται, αν και πολ-
λά από τα παιδιά των φτωχών οικογενειών διέκοψαν πρόωρα τη μαθητική τους 
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«σταδιοδρομία». Το ποσοστό διακοπής της φοίτησης στο σχολείο από τη γενιά 
αυτών πού γεννήθηκαν στην Κατοχή ήταν μικρό, ενώ οι αδύνατοι μαθητές και 
αυτοί πού δεν τελείωσαν το σχολείο ήταν κυρίως παιδιά φτωχών οικογενειών. 
Όπως προαναφέρθηκε, η γενιά αυτή στράφηκε προς τη μόρφωση, αφού είχε 
αρχίσει να εδραιώνεται η αντίληψη ότι η όποια «προκοπή» θα προέκυπτε μόνο 
από σπουδές. Βέβαια, το ποσοστό αυτών πού συνέχιζαν τις σπουδές τους στο 
Γυμνάσιο ήταν ακόμη μικρό, αφού τα εκπαιδευτικά τέλη και το κόστος αγοράς 
των βιβλίων ήταν συχνά ένα δυσβάστακτο έξοδο για τις συνήθως πολυμελείς 
ή βασιζόμενες μόνο σε ένα μεροκάματο οικογένειες της Παναγίας. Οι μαθητές 
αγόραζαν τα διδακτικά βιβλία και πλήρωναν για τα καυσόξυλα πού χρησιμο-
ποιούνταν για τη θέρμανση του διδακτηρίου.

Το γεγονός πώς μεγάλο -αν όχι συντριπτικό- ποσοστό των οικογενειών της 
Παναγίας συντηρούνταν από την εργασία μεροκαματιάρηδων λειτουργούσε ως 
ένα επιπλέον κίνητρο για καλές επιδόσεις των παιδιών της συνοικίας στο σχο-
λείο. Ελάχιστες οικογένειες είχαν καταστήματα ή δουλειές που μπορούσαν να 
«κληροδοτηθούν» στους γόνους τους. Έτσι, οι νεαροί (μιλάμε για τα αγόρια, 
αφού δεν είχε ακόμη έλθει η ώρα για τα κορίτσια να ξεφύγουν από το «μο-
νόδρομο» του γάμου) όφειλαν να εξασφαλίσουν μόνοι τους τα εφόδια για τη 
ζωή: οι σπουδές ήταν για τούς περισσότερους ο μόνος τρόπος. Έπρεπε, λοιπόν, 
να τελειώσουν το Δημοτικό, να επιτύχουν στις εισιτήριες εξετάσεις για το Γυ-
μνάσιο ή να φοιτήσουν στην Εμπορική Σχολή. Διαφορετικά, αναγκάζονταν να 
προσανατολιστούν σε κάποια τέχνη. 

Τα πράγματα χειροτέρεψαν με το τέλος του «κλειστού» καπνεργατικού 
επαγγέλματος (1953). Μεγάλο μέρος των ανδρών της συνοικίας έμειναν άνερ-
γοι για ένα σοβαρό χρονικό διάστημα. Έτσι, σημαντικό ποσοστό των παιδιών 
πού γεννήθηκαν στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια τελείωσε το Δημοτικό αλλά 
δε συνέχισε στο Γυμνάσιο. Οι λόγοι ήταν κυρίως οικονομικοί. Οι οικογένειες 
αδυνατούσαν να πληρώνουν το ποσόν πού απαιτούνταν για την εγγραφή καί τα 
βιβλία. Προκειμένου να μην περιοριστούν τα παιδιά τους σε ένα «ξερό» απολυ-
τήριο Δημοτικού, οι οικογένειες της Παναγίας επέλεγαν ως λύση το Νυχτερινό 
Γυμνάσιο. Το τελευταίο στεγαζόταν στο ίδιο κτίριο με την Εμπορική Σχολή (εκεί 
όπου λειτουργεί σήμερα το 5ο Γυμνάσιο Καβάλας), αλλά τα περισσότερα από 
τα παιδιά της Παναγίας πού παρακολουθούσαν μαθήματα στο συγκεκριμένο 
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κτίριο ήταν μαθητές του Νυχτερινού Γυμνασίου, αφού την ημέρα αναγκάζο-
νταν να εργάζονται.

Στα χρόνια μετά τον πόλεμο οι πρώτης γενιάς πρόσφυγες είχαν πια όνειρα 
μόνο για τα παιδιά τους, καθώς δεν ήταν πια δυνατόν να πραγματοποιηθούν 
τα δικά τους. Η περίοδος και η συγκυρία ήταν τέτοιες, ώστε ήταν αναγκαίοι 
οι τεχνίτες και οι επιστήμονες. Όμως, η πλειοψηφία των λαϊκών οικογενει-
ών δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσει τα παιδιά της. Όσοι  
επέλεγαν να επωμιστούν τέτοιο βάρος ήλπιζαν σε μιαν αλλιώτικη ζωή για 
την επόμενη απ’ αυτούς γενιά και η διάψευση των ονείρων ήταν μια πικρή 
εμπειρία. Πριν αναφερθούμε στις αλλαγές πού παρατηρήθηκαν αργότερα, 
κρίνουμε σκόπιμο να μιλήσουμε για κάποια χαρακτηριστικά της εκπαίδευ-
σης στη συνοικία στα χρόνια μετά το 1953. Ένα διαχρονικό στοιχείο, τουλά-
χιστον μέχρι πρόσφατα, είναι η ανυπαρξία αναφοράς από τούς δασκάλους 
των σχολείων της Παναγίας στην ιστορική ιδιαιτερότητα της συνοικίας. 

Δεύτερο, όχι άμεσα συνδεδεμένο με το περιεχόμενο της διδασκαλίας, 
ήταν οι πάντοτε χαμηλές αποδοχές των δασκάλων. Στα 1958-’59 ο μηνιαίος 
μισθός του δασκάλου ήταν 2200 δραχμές, όταν το ενοίκιο ενός σπιτιού στην 
Παναγία ήταν 1000 δρχ. 

Τρίτο, το ποσοστό διακοπής των σπουδών από τα παιδιά της συνοικίας 
μετά την αποφοίτησή τους από το Δημοτικό, που ήταν ακόμη πολύ υψηλό: 
έφθανε ή και ξεπερνούσε το 75  ή και το 80%. Η κατάσταση άρχισε να διαφο-
ροποιείται, αργά μεν αλλά σταθερά, στα μέσα της δεκαετίας του ‘60. Αφού η 
συνοικία ξεπέρασε -με την αλλαγή επαγγελματικής ενασχόλησης των πρώην 
καπνεργατών ή τη μετανάστευσή τους στο εξωτερικό- το «σοκ» που προ-
κλήθηκε από το «άνοιγμα» του καπνεργατικού επαγγέλματος, αυξήθηκε το 
ποσοστό των παιδιών που συνέχιζαν τις σπουδές τους μετά το Δημοτικό. Επι-
πλέον, άρχισαν να φοιτούν στο Γυμνάσιο ή στην Εμπορική Σχολή πολύ πε-
ρισσότερα κορίτσια απ’ ό,τι παλιότερα. Δεν έπαψε, βέβαια, να είναι μεγάλος 
ο αριθμός των παιδιών της Παναγίας που άρχιζαν να εργάζονται αμέσως ή 
λίγο μετά την αποφοίτησή τους από το Δημοτικό. 

Από την άλλη μεριά, η φτώχεια και το όνειρο μίας καλύτερης ζωής λειτουρ-
γούσε ως κίνητρο για καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο. Έτσι, όπως προκύπτει 
από μαρτυρίες, αρκετοί πρόσφυγες δεύτερης γενιάς που γεννήθηκαν στη δε-
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Μαθητές του 7ου Δημοτικού 
Σχολείου, δεκαετία 1960

Μαθητές της Εμπορικής 
Σχολής, δεκαετία 1970



καετία του ‘50 συνέχισαν τις σπουδές τους και αποφοίτησαν από πανεπιστημια-
κές σχολές· πολλοί από αυτούς προέρχονταν από λαϊκές οικογένειες. 

Η βελτίωση των συνθηκών ζωής μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1960 έγινε 
αισθητή και από την αύξηση των κοριτσιών που συνέχιζαν στο Γυμνάσιο. Βέ-
βαια, τα περισσότερα παιδιά της Παναγίας είχαν γονείς που σε συντριπτικό πο-
σοστό είχαν ελάχιστες γραμματικές γνώσεις. Έτσι, ήταν σχεδόν απληροφόρητα 
και χωρίς ουσιαστική συναίσθηση του ότι οι σπουδές τους μπορούσαν να απο-
τελέσουν «μαγιά» για ένα καλύτερο μέλλον. Χαρακτηριστικά, ο αριθμός των 
παιδιών της συνοικίας πού φοιτούσε σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών στη δε-
καετία του ‘60 ήταν πολύ μικρός, ενώ δεν συνέβαινε το ίδιο με τα παιδιά άλλων 
συνοικιών της Καβάλας, όπου ήταν συγκεντρωμένες οικογένειες με υψηλότερο 
μορφωτικό επίπεδο.

Όμως, πολλά από αυτά τα παιδιά, κυρίως κορίτσια, αντιλαμβάνονταν ότι 
μόνο οι σπουδές μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν ένα πραγματικό «χρυσό 
βραχιόλι» (έτσι αποκαλούσαν το πτυχίο μιας πανεπιστημιακής σχολής). Οι πρό-
σφυγες πρώτης γενιάς, πάρα πολλοί από τούς οποίους δεν είχαν την ευκαιρία 
της συστηματικής και ολοκληρωμένης φοίτησης σε σχολείο, επαινούσαν και 
προέτρεπαν τα κορίτσια να ολοκληρώσουν τις εγκύκλιες σπουδές. Δεν παρέλει-
παν, ακόμη, να τα παροτρύνουν να προχωρήσουν, συμπληρώνοντας όμως πώς 
δεν έπρεπε να αμελήσουν να παντρευτούν και να δημιουργήσουν οικογένεια.

Στα χρόνια πού ακολούθησαν, ο αριθμός των παιδιών της συνοικίας πού 
εγκατέλειπαν το σχολείο μειωνόταν συνεχώς. Σ’ αυτό συνετέλεσε και η θεσμο-
θέτηση της «δωρεάν παιδείας», η οποία ξεκίνησε επί κυβερνήσεων Γεωργίου 
Παπανδρέου (1963-1965) με την κατάργηση των εκπαιδευτικών τελών και ολο-
κληρώθηκε επί των ημερών της δικτατορίας της 21ης Απριλίου 1967, όταν καθι-
ερώθηκε η δωρεάν διανομή των σχολικών βιβλίων. 

Δεν πρέπει να παραλείψουμε, βέβαια, πως αμέσως μετά το 1945 είχαν καθι-
ερωθεί παραστάσεις εθνικού - συχνά υπερβολικά ηρωικού - περιεχομένου, οι 
οποίες παρουσιάζονταν στις παραμονές των επετείων. Επιπλέον, στο τέλος της 
σχολικής χρονιάς γινόταν επιδείξεις γυμναστικών ασκήσεων.

Πρέπει, βέβαια, να έχουμε υπόψη ότι οι μαθητές φορούσαν πηλήκιο και 
κονκάρδα με το σήμα του σχολείου τους. Το καπέλο διατηρήθηκε μέχρι σχεδόν 
τα μέσα της δεκαετίας του 1960, ενώ η κονκάρδα μέχρι τα πρώτα χρόνια της 
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Στιγμιότυπα από σχολικές 
θεατρικές παραστάσεις, 
δεκαετίες 1960 & 1970



επόμενης δεκαετίας. Περιορισμοί ίσχυαν και για τα κορίτσια πού 
φοιτούσαν στο Γυμνάσιο. Μόνη διαφορά αποτελούσε το γεγονός 
ότι εφαρμόζονταν με περισσότερη αυστηρότητα. Παρά  την ομοι-
ομορφία της υποχρεωτικής ποδιάς, η οικονομική κατάσταση της 
οικογένειας της μαθήτριας γινόταν εύκολα αντιληπτή. Υποχρεω-
τική, εκτός από την ποδιά, ήταν τόσο πριν όσο και μετά την 21η 
Απριλίου 1967 η κορδέλα στα μαλλιά, το περίφημο «κοκκαλάκι». 
Ακόμη, ίσχυε η απαγόρευση παρακολούθησης κινηματογραφικών 
ταινιών χωρίς τη συνοδεία ενήλικου συγγενή, καθώς και αυτή της 
κυκλοφορίας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης μετά από τη 
δύση του ήλιου ή χωρίς τη συνοδεία γονιού ή κηδεμόνα. Οι περιο-
ρισμοί χαλάρωσαν μετά το 1974, για να ατονήσουν σταδιακά στα 
χρόνια μέχρι το 1980-’81, όταν τα γυμνάσια έγιναν μεικτά.  

Ένα χαρακτηριστικό που διαφοροποιήθηκε σε σχέση με το πα-
ρελθόν ήταν το σχεδόν μηδενικό ποσοστό εγκατάλειψης του σχο-
λείου από τα παιδιά της συνοικίας. Τώρα πια σχεδόν όλα τα παιδιά 
τελείωναν το Δημοτικό και φοιτούσαν στο Γυμνάσιο. 

Εκείνο, πάντως, που χρειάστηκε να περάσει αρκετός καιρός για 
να αλλάξει ριζικά, ήταν το μικρό ποσοστό των παιδιών της Παναγίας 
που συνέχιζαν μετά το Γυμνάσιο τις σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα. Αντίθετα, τα παιδιά της συνοικίας που ασχολήθηκαν 
με επιτυχία με ελεύθερα επαγγέλματα και τέχνες ήταν αρκετά. 

Τα χρόνια που ακολούθησαν οι εξελίξεις στο χώρο της Εκπαί-
δευσης διαμόρφωσαν και την καθημερινότητα των μαθητών της 
Παναγίας, οι οποίοι δεν ξεχώριζαν πια από τους συνομηλίκους 
τους της υπόλοιπης Καβάλας. 

Υπήρξε παλιότερα μείωση στον πληθυσμό των μαθητών των δύο 
Δημοτικών Σχολείων της, ως αποτέλεσμα της φυγής των προσφύ-
γων δεύτερης και τρίτης γενιάς από την Παναγία. Σήμερα, στο 1ο 
και 7ο Δημοτικό Σχολείο, όπως και στο 5ο Γυμνάσιο, το οποίο εν τω 
μεταξύ (από το Σεπτέμβριο του  1979) είχε εγκατασταθεί στο κτί-
ριο όπου στεγάζεται μέχρι σήμερα, φοιτούν παιδιά, που διαμένουν 
τόσο εντός των ορίων της συνοικίας όσο κι έξω απ’ αυτήν.
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Το κτίριο του 5ου Γυμνασίου Καβάλας σήμερα 

Σημαιοφόρος και παραστάτες του 7ου 
Δημοτικού Σχολείου, αρχές δεκαετίας 1970



Ο Άνω ρηθείς Δημήτριος απεδέχθη την θέσιν της Σχολής 
κατά τας επομένας υποχρεώσεις και διατάξεις:

Α΄ Οφείλει ο ειρημένος διδάσκαλος να επιτηρή το έρ-
γον του αόκνως και επιμελώς.

Β΄ Οφείλει να παραδώση ελληνικά μαθήματα επόμε-
νος τοις οργανισμοίς ενός Γυμνασίου της Ελλάδος.

Γ΄ Οφείλει να έχη τον τύπον του αλληλοδιδάκτου, 
επόμενος τω οδηγώ και μη παραβαίνων αυτόν ούτε 
κεραίαν.

Δ΄ Έκαστος μαθητής οφείλει να φυλάττη τους νόμους 
της Σχολής ακριβώς. Δεν έχει δε την άδειαν κανείς να 
αντιτείνη εις τας διαταγάς του διδασκάλου.

Ε΄ Πας μαθητής οφείλει να δέχηται τας του διδασκά-
λου επιβαλλομένας ποινάς αγογγύστως και άνευ αντι-
στάσεως. Εάν δε κανείς δειχθή κακοήθης ή ανεπανόρ-
θωτος, αμελής και ηθικής βελτιώσεως ανεπίδεκτος, 
αποβάλλεται της σχολής αδυσώπιστος

ΣΤ΄ Ο διδάσκαλος οφείλει κατά την 20ην Ιουλίου να 
παρουσιάσει εις το κοινόν της πόλεώς μας τας εξετά-
σεις, καθ’ ας θέλει φανή η πρόοδος των μαθητών.

Διά του παρόντος συμφωνητηρίου εγγράφου 
δηλούνται, ότι αφ’ ενός μεν οι κάτοικοι Καβάλλας, 
αφ’ ετέρου δε ο κ. Δημ. Αθανασιάδης, εξ Ηπείρου 
ορμώμενος, συνεφώνησαν ως ακολούθως.

Κώδιξ Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Καβάλλας, 1864 – 1889, εγγραφή της 25ης Σεπτεμβρίου 1866.   

Ζ΄ Μετά τας εξετάσεις θέλουν γίνει διακοπαί μέχρι τέ-
λους Αυγούστου.

Η΄ Οφείλει ο διδάσκαλος να αναφερθή εις τους εφό-
ρους της σχολής και να καθυποβάλη και αυτοίς τα όσα 
χρειάζονται εις την σχολήν, ούτοι δε οφείλουσιν ανυ-
περθέτως να τα προμηθεύσωσιν.

Θ΄ Ο ετήσιος μισθός του διδασκάλου θέλει ήσθαι πέντε 
χιλιάδες και πεντακόσια γρόσια όστις θέλει πληρώνε-
σθαι εις τον διδάσκαλον εκ διαλειμμάτων, δηλαδή ανά 
εκάστην τριμηνίαν, παρά των εφόρων της σχολής.
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Συμφωνητικό της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Καβάλας με δάσκαλο, 1866



Β4. Χώροι οίκησης, εργασίας και αναψυχής: 
σπίτια και αρχοντικά (κονάκι Μ. Αλή), χάνια, χαμάμ, καπναποθήκες, 
πλατεία και θεατράκι Μεχμέτ Αλή, Φάρος (φάρος και κέντρο)

Τα σπίτια: το παλιότερο σωζόμενο σπίτι στην παλιά πόλη ανάγεται στα 1766 
και έχει αναπαλαιωθεί από ιδιώτη. Βρίσκεται στην οδό Ανθεμίου, κοντά στη 
συμβολή της με την οδό Ιουστινιανού, δίπλα στα ενοικιαζόμενα σε επισκέπτες 
της Καβάλας δωματία της οικογένειας Αλβανού: και αυτό το οίκημα είναι πολύ 
παλιό και έχει συντηρηθεί. 

Η πλειοψηφία των σπιτιών της Παναγίας, όταν την εγκατέλειψαν οι μου-
σουλμάνοι κάτοικοί της στα 1923, ήταν δύο ειδών. 

Οι χώροι που εξυπηρετούσαν τις βασικές καθημερινές ανάγκες των κα-
τοίκων της παλιάς πόλης της Καβάλας, αυτού του χώρου που σήμερα 
ορίζεται ως «ιστορικό κέντρο», μπορούν σχετικά εύκολα να κατηγορι-

οποιηθούν: είναι κατοικίες, είναι χώροι εργασίας και απασχόλησης και χώροι 
αναψυχής.

Αυτό που εδώ θα καταβληθεί προσπάθεια να επιτευχθεί είναι η με χρονική 
αλληλουχία περιγραφή της κάθε μιας από τις τρεις κατηγορίες.    

Πριν από αυτό, σημειώνουμε ότι η Παναγία χαρακτηρίζεται από το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Επιστημών «τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και ιστο-
ρικός τόπος υπαγόμενος εις την κατηγορίαν των καλλιτεχνικών και ιστορικών 
μνημείων και οικοδομημάτων»  στα 1974 και οι κάτοικοι (οι περισσότεροι, αφού 
ανεγέρθηκαν - μεταξύ 1967 και 1974: ήταν σύμπτωση; - μερικές πολυκατοικί-
ες χωρίς κεραμοσκεπή) έπρεπε να μεριμνήσουν για τη διατήρηση της αρχικής 
μορφής του σπιτιού, τουλάχιστον της εξωτερικής. 

Το νομικό πλαίσιο συμπληρώνεται από άλλες υπουργικές αποφάσεις, το ερώ-
τημα όμως παραμένει: οι νόμοι υπάρχουν, αλλά εφαρμόζονται;

Οι ιδιωτικές κατοικίες
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Το “κονάκι” του Μεχμέτ Αλή 
(αεροφωτογραφία 2007)



Η πρώτη κατηγορία ήταν κτίρια χτισμένα με μικτή τεχνική, δηλαδή διώροφα 
με τον έναν όροφο, τον ευρισκόμενο στο επίπεδο του ισογείου, να είναι κατασκευ-
ασμένος με λιθοδομή και τον άλλο να έχει κατασκευαστεί με «τσατμά». Για την 
τεχνική αυτή χρησιμοποιούνταν ξύλινοι πήχεις ή καλάμια που συνδέονταν μεταξύ 
τους με άλλους πήχεις και καρφιά ή λάσπη: η τοιχοποιία καλύπτονταν με επίχρι-
σμα (σοβά). Η βαφή που έδινε το χρώμα στο κάθε σπίτι απλωνόταν πάνω στον 
ακόμη νωπό ή μόλις ξεραμένο σοβά. 

Η άλλη ομάδα κατοικιών αποτελούνταν από πλινθόκτιστα ή απλώς λιθόκτιστα 
κτίρια, ενώ υπήρχαν και αμιγώς ξύλινα. Πολλά σπίτια από αυτή την κατηγορία 
ακολουθούσαν την παραδοσιακή αστική και κληροδοτημένη (και) ως μακεδονι-
κή - αρχιτεκτονική με τα «σαχνισιά», δηλαδή προεξέχοντα προς το δρόμο ή το 
σοκάκι μέρη του σπιτιού. Τα σαχνισιά δημιουργούνταν, επειδή ο όροφος ήταν με-
γαλύτερης επιφάνειας από το ισόγειο. Υποστηρίζονταν με δοκάρια ή (σπάνια) με 
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Κατοικίες – κτίρια 
των τελών του 18ου αιώνα 

επί της οδού Ανθεμίου



σιδεροκατασκευή και είχαν παράθυρο, άλλοτε με απλό τζάμι και άλλοτε με 
καφασωτό (πλέγμα από λεπτά ξύλα, που επιτρέπει στους μέσα να βλέπουν 
τους διερχόμενους αλλά όχι το αντίστροφο).

Τα περισσότερα από τα σπίτια όπου έμεναν μουσουλμάνοι επικοινωνού-
σαν με ενδιάμεσες αυλές και εσωτερικές διόδους επικοινωνίας (υπόστεγους ή 
προφυλαγμενους από ψηλό μαντρότοιχο διαδρόμους). Αυτό συνέβαινε, επει-
δή ο διερχόμενος δεν έπρεπε να συναντηθεί με τις γυναίκες των σπιτιών, που 
μετέβαιναν από τη μια κατοικία στη διπλανή αθέατες. Το επέβαλλε η θρη-
σκευτική παράδοση του Ισλάμ, που θεωρούσε τη γυναίκα «πολύτιμο λάφυρο 
για αποκλειστική χρήση» από τον υφιστάμενο ή τον μέλλοντα σύζυγο. 

Βέβαια, τα σπίτια των φτωχών μουσουλμάνων ήταν ταπεινά (τόσο από 
αρχιτεκτονική πλευρά, δηλαδή μικρά και πολύ χαμηλά, όσο και από πλευ-
ράς ανέσεων και εμφάνισης). Αντίθετα, υπήρχαν (και έχουν σωθεί – παρά-
δειγμα τα δύο προαναφερθέντα στην οδό Ανθεμίου) αρχοντικά πλουσίων 
μουσουλμάνων, τριώροφα (ισόγεια με δύο ορόφους), κατασκευασμένα με 
την τεχνική του «τσατμά»ή (κυρίως) ξυλόκτιστα: και στις δύο περιπτώσεις, 
φυσικά με εξαιρέσεις, ο ισόγειος χώρος είναι κατασκευασμένος με λιθοδο-
μή, για λόγους στατικής επάρκειας και αντοχής. Όταν οι χριστιανοί κάτοι-
κοι της Παναγίας άρχισαν να εγκαταλείπουν τη συνοικία, μετά το 1864, τα 
σπίτια τους (κυρίως των ευπορότερων) περιήλθαν στην κατοχή (με πώληση 
ή χωρίς, αναλόγως του ενδιαφέροντος των παλιών ιδιοκτητών) των μου-
σουλμάνων, οι οποίοι μένουν πίσω. 

Ακόμη, όμως, και τα σπίτια των εύπορων χριστιανών και μουσουλμάνων 
δεν είχαν πληθώρα ανέσεων. Δεν υπήρχε τρεχούμενο νερό μέσα στα σπίτια: 
εκτός από κάποια που διέθεταν πηγάδια ή κινστέρνες (δεξαμενές αποθή-
κευσης νερού ή συλλογής ομβρίων υδάτων), οι περισσότεροι έπαιρναν νερό 
από τις κοινόχρηστες βρύσες (κρήνες). Τέτοιες υπήρχαν αρκετές: σήμερα 
σώζονται ίχνη και φωτογραφίες ή περιγραφές από 13 τέτοιες βρύσες, που 
χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τη δεκαετία του 1960 από τους πρόσφυγες.   

Αναλυτικά, υπήρχαν από μία στις οδούς Καψάλη, Δερβενακίων, Ερμιό-
νης, Ανθεμίου, Μεχμέτ Αλή (ίχνη της σώζονται ακόμη και σήμερα, λίγο μετά 
από το σημείο που η οδός τέμνεται με την οδό Πουλίδου), Ναυαρίνου (στο 
σημείο τομής με την Ανθεμίου), Β΄ πάροδο Βυζαντίου (η περίφημη «Αράπ-
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Βρύση στην αρχή 
της οδού Μεχμέτ Αλή 

(όψεις των ετών 1923 και 2008)



Τσεσμέ», δηλ. μαύρη βρύση), Ιουστινιανού, Πιπίνου, Ιερολοχιτών και τρεις στη 
σημερινή οδό Πουλίδου.

Για κάποιες από αυτές μαρτυρείται πώς ήταν έργα τέχνης. Πιο συγκεκριμένα, η 
ονομαζόμενη «Αράπ – Τσεσμέ» ήταν διακοσμημένη με κεφάλι λιονταριού, από το 
στόμα του οποίου έτρεχε το νερό. Η πολυκαιρία είχε συντελέσει στο να μαυρίσει το 
μέταλλο από το οποίο ήταν κατασκευασμένη η λεοντοκεφαλή. Αυτός ήταν ο λόγος 
για τον οποίο η βρύση ονομαζόταν «μαύρη». 

Άλλη μία κρήνη με διακόσμηση βρισκόταν μέχρι το 1962 στην αρχή της οδού 
Δερβενακίων, στο σημείο όπου αυτή τέμνεται με την οδό Γραβιάς. Η «γούρνα» 
της ήταν μαρμάρινη και πάνω από αυτήν υπήρχαν τρεις καμάρες με κρουνό στη 
μεσαία. Οι υπόλοιπες κρήνες ήταν απλές βρύσες.

Νερό παρεχόταν από τις κοινόχρηστες βρύσες μέρα παρά μέρα, για μιάμιση 
- δύο ώρες. Το πρόβλημα της υδροδότησης αντιμετωπίστηκε με ημίμετρα (ντεπό-
ζιτα κ.α.) μέχρι τη δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967. Τότε, βασισμένη σε μελέτη 
που είχε αρχίσει να εκπονείται από την καταργηθείσα από το καθεστώς δημοτι-
κή αρχή του Κώστα Τσολάκη, η διορισμένη διοίκηση του Ευάγγελου Ευαγγελίου 
επέλυσε το χρόνιο αυτό πρόβλημα, φέρνοντας άφθονο νερό από το Κεφαλάρι της 
Δράμας. Κλείνοντας αυτή την υποενότητα, θα γίνει μια σύντομη επιγραμματική 
αναφορά σε κάποια αρχοντικά μουσουλμάνων που σώζονται ακόμη και σήμερα. 
Είναι τα «δίδυμα» αρχοντόσπιτα των γαιοκτημόνων Μεχμέτ Αλή Πασατζίκ και 
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στρατηγού”), 1942



Ζιουντί, που βρίσκονται στην αρχή της σημερινής οδού Θεοδώρου Πουλίδου και 
στεγάζουν το 5ο Γυμνάσιο Καβάλας και τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Περιφε-
ρειακού Θεάτρου Καβάλας αντίστοιχα.

Υπάρχει ακόμη, το αρχοντικό («κονάκι») του Σακήρ Ομέρ Μπέη, πάλι επί της 
οδού Πουλίδου: είναι το κτίριο που είναι γνωστό ως «το σπίτι του στρατηγού», 
επειδή στεγάζει το διοικητή του στρατιωτικού σχηματισμού που εδρεύει κάθε 
φορά στην Καβάλα (παλιότερα η 11η Μεραρχία Πεζικού, σήμερα η 20η Τεθωρα-
κισμένη Μεραρχία). 

Τέλος, ένα χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής βασισμένης σε πρότυπα 
τουρκικής κατοικίας είναι το λεγόμενο «κονάκι» του Μεχμέτ Αλή. Εκεί εφαρμό-
στηκε η αρχή της χωριστής διάταξης των χώρων ενδιαίτησης (των διαμερισμάτων, 
θα λέγαμε απλούστερα) ανδρών και γυναικών (selamlik και harem αντίστοιχα). 
Το κτίσμα θεωρούνταν παλιότερα ως το αρχικό σπίτι της οικογένειας του Μεχμέτ 
Αλή, αλλά σύμφωνα με νεότερες έρευνες, είναι κτίσμα του τελευταίου τετάρτου 
του 18ου αιώνα. Ο Μεχμέτ Αλή στεγάστηκε σε αυτό μετά το 1787. Το κτίσμα εί-
ναι κατασκευασμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες σεβαστού αριθμού κατοίκων, 
καλά προφυλαγμενο από τα αδιάκριτα βλέμματα με μαντρότοιχο και καφασωτά, 
με χαμάμ και δυνατότητα θέρμανσης. Σήμερα, έχει εκμισθωθεί από την εταιρία 
Ιμαρέτ Α.Ε. και λειτουργεί ως αναψυκτήριο, αφού έγιναν εκτεταμένες εργασίες 
αναπαλαίωσης και συντήρησης. 
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Η είσοδος του «κονακιού» του Μεχμέτ Αλή, 
δεκαετία 1970

Εσωτερικό του «κονακιού» του Μεχμέτ Αλή, 
δεκαετία 1990

Τρίγλωσση επιγραφή 
στην είσοδο του “κονακιού” 

του Μεχμέτ Αλή, 2001



Χάνια, χαμάμ, καπναποθήκες

Στα πρώτα χρόνια της οθωμανικής κατάκτησης η Καβάλα είναι μια μικρή πόλη 
(θα ήταν δοκιμότερο να μιλούσαμε για πολίχνη), χωρίς σημαντικές οικονομικές 
δραστηριότητες. Στις πρώτες τρεις δεκαετίες και στα μέσα του 16ου αιώνα, όμως, 
αρχίζει η συγκρότηση της οθωμανικής πόλης, με υποδομή και αναπτυξιακή προ-
οπτική: πάντα, βέβαια, στο πλαίσιο της «ανατολικού τύπου» ανάπτυξης της οι-
κονομίας, που καμιά σχέση δεν είχε με τη δυτική πόλη της εποχής. Η οικονομική 
δραστηριότητα τονώνεται από τα πρώτα βακούφια, δηλαδή από δημόσια έργα, τα 
οποία αναλαμβάνουν να χρηματοδοτήσουν ανώτεροι αξιωματούχοι της Αυτοκρα-
τορίας και πλούσιοι ιδιώτες. Αρχίζουν να εμφανίζονται χώροι προορισμένοι και 
διαθέσιμοι για παραμονή διερχομένων εμπόρων και μεταφορέων αγαθών, καθώς 
και για ανεφοδιασμό σε προμήθειες απαραίτητες για τη συνέχιση του ταξιδιού και 
ζωοτροφές: είναι τα χάνια, είδος πανδοχείου. Τα πρώτα χάνια περιλαμβάνονταν 
στο παλιό Ιμαρέτ της Καβάλας, το πρώτο βακούφι, που βρισκόταν στην περιοχή 
του σημερινού ναού του Αγίου Νικολάου. Στους αιώνες που ακολούθησαν, χάνια 
λειτούργησαν στο χώρο της σημερινής κεντρικής πλατείας της πόλης, κοντά στις 
Καμάρες (κάτω από τις οποίες γινόταν η διέλευση των καραβανιών).

Όπως αναφέρθηκε σε άλλο σημείο του παρόντος βιβλίου, η καθαριότητα του 
σώματος, κυρίως πριν από την είσοδο σε χώρους λατρείας, είναι απαράβατος κα-
νόνας για τους μουσουλμάνους. Ακόμη, ο καθαρισμός και η χαλάρωση του σώμα-
τος με τη χρήση νερού είναι βασική ανθρώπινη ανάγκη: το ίδιο, φυσικά, ίσχυε και 
για τους Οθωμανούς. Ακόμη, για τις «έγκλειστες» στο σπίτι μουσουλμάνες γυναί-
κες, ήταν αναγκαία μια έξοδος για ψυχαγωγία και συνεύρεση μεταξύ τους. Για να 
καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, μεταφέρθηκε και στην οθωμανική Καβάλα ο τύπος 
του «λουτρού» (χαμάμ). 

Οι πλούσιοι μουσουλμάνοι, βέβαια, είχαν λουτρό στα σπίτια τους και την περι-
ποίησή τους αναλάμβαναν οι υπηρέτες τους. Για το πλήθος, όμως, των απλών αν-
θρώπων, υπήρχαν δημόσια χαμάμ, με υπαλλήλους. Εκεί, άνδρες και γυναίκες, πά-
ντα χωριστά, απολάμβαναν το «υδρομασάζ» της εποχής, τις μαλάξεις στο σώμα, 
μαζί με «λακριντί» (κουβεντολόι), φαγητό, ναργιλέ. Ενίοτε, στο χώρο του δημόσι-
ου χαμάμ προέκυπταν αυτοσχέδιες χορευτικές και τραγουδιστικές «εκδηλώσεις». 
Πέντε χαμάμ, από τα οποία δύο ήταν ιδιωτικά και τρία δημόσια, σώζονται μέχρι 

Ο ΧΩΡΟΣ & Η ΙΣΤΟΡΙΑ / ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ116

Κατάλοιπα λουτρού 
(χαμάμ) σε οικία επί της οδού 

Ανθεμίου, 2005



σήμερα: το ένα μόνο στη μνήμη των παλιών κατοίκων της Καβάλας. Τα τέσσερα 
σωζόμενα ως αρχιτεκτονικά απομεινάρια, βρίσκονται στο «κονάκι» του Μεχμέτ 
Αλή, σε σπίτι στην οδό Ανθεμίου, σε στενό δρομάκι κοντά στην εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου και στο külliye, το νέο Ιμαρέτ της πόλης, το σημερινό ομώνυμο ξενοδο-
χείο. Τα δύο τελευταία ήταν δημόσια, αλλά το μόνο όμως πλήθος που εξυπηρε-
τούσε το χαμάμ του külliye ήταν οι «σοφτάδες» (ιεροσπουδαστές) που διέμεναν 
μέσα στο συγκρότημα. Το πέμπτο, αυτό που αποτελεί πια ανάμνηση, βρισκόταν 
στη συμβολή των οδών Πουλίδου και Γραβιάς. Επρόκειτο για κλασικό οθωμανι-
κό λουτρό. Κατεδαφίστηκε γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1950, αλλά είχε πια 
χάσει τη «μάχη» από το νέο λουτρό της Παναγίας, που βρισκόταν στην οδό Μεσο-
λογγίου, λίγο μετά τη συμβολή της με την οδό Γραβιάς. Το «νέο» λουτρό χτίστηκε 
στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Μετά από πλειστηριασμό, μάλλον λόγω χρεών, 
βρέθηκε στα χέρια του πρόσφυγα από την Προύσα της Μικράς Ασίας Δημητρίου 
Αντωνιάδη, ο οποίος στην πατρίδα του ήταν οδοντίατρος και ιδιοκτήτης ξενοδο-
χείου. Ο Αντωνιάδης συνέχισε να ασκεί το επάγγελμα του οδοντίατρου και στην 
Καβάλα, ενώ έγινε και ιδιοκτήτης του «υδροθεραπευτηρίου», όπως συνήθιζαν να 
ονομάζουν τότε το λουτρό και όπως αυτό αναφέρεται στους  τίτλους ιδιοκτησίας. 
Φαίνεται, όμως, πώς ο Αντωνιάδης διαχειριζόταν το υδροθεραπευτήριο και πριν 
γίνει δικό του. Το λουτρό λειτούργησε κανονικά κατά τη διάρκεια της Κατοχής. 
Αργότερα, γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1950, την εκμετάλλευση της επιχεί-
ρησης ανέλαβε ο γιος του Ελευθέριος Αντωνιάδης.  

Το κτίσμα ήταν κατασκευασμένο από πέτρα, τούβλα και λάσπη από νερό, άμμο, 
και θραύσματα πορσελάνης («κουρασάνι»). Το τελευταίο ήταν υλικό εξαιρετικής 
αντοχής, το οποίο δυσκόλεψε πολύ τους σημερινούς ιδιοκτήτες του λουτρού, όταν 
αργότερα θέλησαν να το κατεδαφίσουν. 

Στην είσοδο του κτίσματος δέσποζε η επιγραφή «ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΥΔΡΟΘΕΡΑ-
ΠΕΥΤΗΡΙΟΝ ΚΑΒΑΛΛΑΣ», γραμμένη με βυζαντινά γράμματα. Υπήρχαν χτιστά 
τσιμεντένια ντεπόζιτα νερού στην ταράτσα του κτιρίου, ενώ το νερό θερμαινόταν 
αρχικά με ξύλα και κατόπιν με καυστήρα πετρελαίου. Οι βρύσες ήταν απλές, ενώ 
υπήρχαν μαρμάρινες γούρνες με δυο καθίσματα η καθεμιά. Στο κέντρο του κάτω 
ορόφου υπήρχε κυκλική αίθουσα, η οποία καλυπτόταν από τρούλο με διαφανή 
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τζάμια. Οι τοίχοι καλύπτονταν με άσπρα πλακάκια σε ύψος 1,5 μέτρου και το 
λευκό ήταν το κυρίαρχο χρώμα. Στα αποδυτήρια υπήρχαν σιδερένια ανακλινό-
μενα ντιβανάκια και ξύλινες ντουλάπες, ενώ στον προθάλαμο υπήρχαν τζάμια 
με παραστάσεις τεχνοτροπίας  «βιτρώ». Πριν από τον κυρίως χώρο, ο πελά-
της συναντούσε σαλόνι υποδοχής, ταμείο, ντουλαπάκια φύλαξης τιμαλφών και 
αντικειμένων, στρογγυλό καναπέ και ντουλάπια - πετσετοθήκες. Το λουτρό δι-
έθετε ειδικό δωμάτιο για αποτρίχωση. Ο συνολικός αριθμός των μαντεμένιων 
λουτήρων («μπανιέρες») ήταν εννιά, όσα ήταν καί τα δωματιάκια - καμπίνες. 
Τα τέσσερα απ’ αυτά βρίσκονταν στον κάτω όροφο και τα υπόλοιπα πέντε στον 
επάνω. Όλες οι μπανιέρες είχαν ντους. 

Στο χώρο του υδροθεραπευτηρίου πωλούνταν σφουγγάρια από «τζίβα» αντί 
μιας δραχμής, ενώ ο πελάτης μπορούσε ακόμη να προμηθευτεί σαπούνι, χτένες, 
καθώς και μικρές ή μεγάλες πετσέτες, σκόνη που χρησιμοποιούνταν για αποτρί-
χωση και αιμοστατικά για τυχόν κοψίματα. Το κόστος διέφερε, αναλόγως με την 
παρεχόμενη υπηρεσία: το «χαμάμ» κόστιζε οκτώ δραχμές και το τρίψιμο δύο. 
Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου οδήγησε στην τοποθέτηση πλήρους συνόλου 
ειδών ατομικής καθαριότητας και υγιεινής στα σπίτια της Καβάλας και της Πα-
ναγίας. Η εξέλιξη αυτή επέδρασε καταλυτικά στην πορεία της επιχείρησης. Μετά 
το 1965 οι πελάτες άρχισαν σταδιακά να μειώνονται. Μέχρι τότε, μέρες κατά τις 
οποίες προσερχόταν η περισσότερη πελατεία ήταν τα Σάββατα και οι γιορτές. Οι 
περισσότεροι πελάτες (προερχόμενοι από όλες τις συνοικίες της Καβάλας) επι-
σκέπτονταν το λουτρό μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Ο κανόνας, όμως, ήταν η 
μία φορά. Οι πελάτες πήγαιναν μόνοι ή σε παρέες: έτριβαν και έξυναν ο ένας τον 
άλλο, ενώ υπήρχαν και κρεβάτια για χαλάρωση. Δεν έβγαιναν έξω αμέσως μετά 
το «χαμάμ», για να μην κρυώσουν. Το λουτρό λειτουργούσε άλλες ώρες για τις 
γυναίκες και άλλες για τους άνδρες. Πιο συγκεκριμένα, λειτουργούσε το πρωί για 
τις γυναίκες και από τις 2 το μεσημέρι και έπειτα για τούς άνδρες. 

Ιδιαίτερα ιλαρή και διασκεδαστική ατμόσφαιρα δημιουργούνταν, όταν οι 
πόρνες επισκέπτονταν (σε παρέες) το λουτρό. Αθυρόστομες και «καλαμπουρ-
τζούδες» καθώς ήταν, έδιναν έναν άλλο τόνο. Ακόμη, σε αντίθεση με ό,τι συνη-
θιζόταν σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις της συνοικίας και της πόλης, δεν διατη-
ρούνταν «τεφτεράκι»: επιδεικνυόταν, όμως, πνεύμα «ανεκτικότητας» απένα-
ντι σε απόρους. Ο συνήθης αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ήταν 2 άτομα, 
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ενώ στην ακμή της η επιχείρηση απασχολούσε 5 ή 6 άτομα. Οι άνδρες «χα-
μαμτζήδες» αμείβονταν καλύτερα από τις γυναίκες συναδέλφους τους. 

«Ψυχή» της επιχείρησης, πράγμα το όποιο της κόστισε επιβάρυνση στην 
υγεία της (καθώς εργαζόταν συνεχώς σε υγρό περιβάλλον, υπέστη τις συνέ-
πειες), ήταν η νύφη του αρχικού ιδιοκτήτη Ανθούλα Λυγήρου - Αντωνιάδου. 
Εργάστηκε εκεί από το 1955 μέχρι το 1975 – 1976, όταν το λουτρό διέκοψε 
οριστικά τη λειτουργία του. Σήμερα, στη θέση του υδροθεραπευτηρίου υπάρ-
χει πολυκατοικία. 

Θα κλείσουμε αυτήν την ενότητα με μια επιγραμματική αναφορά στις κα-
πναποθήκες της παλιάς πόλης. Αυτές ήταν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός 
χεριού, αφού η παλιά πόλη ήταν χώρος οίκησης και οικονομικής δραστηριό-
τητας μέχρι τα 1864, όταν το καπνεμπόριο και η επεξεργασία του καπνού δεν 
ήταν αυτό που έγινε στη συνέχεια, δηλαδή μια τεράστια βιομηχανία. Συνε-
πώς, η παλιά πόλη δεν φιλοξένησε καπναποθήκες, με εξαίρεση δύο – τρία κτί-
ρια, όλα επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη, στο ανατολικό μέρος της Παναγίας. 
Αυτά άλλαξαν χρήση από τα χρόνια του τέλους του Μεσοπολέμου. Φιλοξέ-
νησαν ξυλουργεία και άλλα εργαστήρια και στέκουν σήμερα ως ανάμνηση. 
Μια νεότερη, χτισμένη στις αρχές του 20ου αιώνα και ευρισκόμενη επί της 
οδού Πιπίνου, έχει αναπαλαιωθεί και κατοικείται.

Φάρος (φάρος και κέντρο), πλατεία και θεατράκι Μεχμέτ Αλή 

Στα χρόνια μέχρι την έξοδο των Ρωμιών από τα τείχη, η ψυχαγωγία ήταν 
εξαιρετικά περιορισμένη και εξαντλούνταν σε επισκέψεις σε σπίτια και κά-
ποιους περιπάτους.

Αν εξαιρέσει κανείς τα καφενεία που βρίσκονταν στην αρχή της οδού 
Πουλίδου και μέσα στην αγορά του Αγίου Νικολάου, δεν υπήρχαν κέντρα 
διασκέδασης στην παλιά πόλη. Άλλωστε, η ψυχαγωγία ήταν απαγορευμένη 
(ή τουλάχιστον περιορισμένη στη μετάβαση στο χαμάμ, μαζί με άλλες γυ-
ναίκες), για τις μουσουλμάνες. Το πρώτο κοσμικό κέντρο στην παλιά πόλη 
ήταν ο «Φάρος»: βρισκόταν στο άκρο της χερσονήσου, στο χώρο της μικρής 
πλατείας γύρω από το φάρο. Το κατάστημα ξεκίνησε τη λειτουργία του στα 
1932 και ήταν ανοικτό από το Πάσχα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές 
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Καπναποθήκη στην οδό Πιπίνου: 
αναπαλαιώθηκε και κατοικείται



Οκτωβρίου. Πρώτος ιδιοκτήτης ήταν ο Πέτρος Στάθης, που ήλθε στην Καβά-
λα από την Πόλη στα 1922 και άνοιξε παντοπωλείο. Δέκα χρόνια μετά ανοί-
γει το «Φάρο» και ανταγωνίζεται δυναμικά το μέχρι τότε καλύτερο κέντρο 
πολυτελείας της πόλης, το «Φάληρο»: αυτό βρισκόταν στο χώρο περίπου του 
σημερινού πάρκου, αλλά πιο μέσα από τη σημερινή θέση, λόγω της θάλασ-
σας που δεν είχε ακόμη επιχωματωθεί. Ο «Φάρος» παρουσιάζει ορχήστρα 
πού παίζει ξένα («ευρωπαϊκά») χορευτικά τραγούδια (βαλς, ταγκό) και φι-
λοξενεί γνωστά ονόματα από το καλλιτεχνικό στερέωμα της εποχής.

Οι κάτοικοι της Παναγίας που δε μπορούσαν να ανταποκριθούν στο κό-
στος της διασκέδασης στο «Φάρο» μαζεύονταν έξω από τα «καφασωτά» πού 
όριζαν το χώρο του κέντρου και ψυχαγωγούνταν δωρεάν. Άλλωστε είχαν την 
ευκαιρία να ακούσουν λατερνατζήδες πού είχαν «περασμένα» στη λατέρνα 
ξένα τραγούδια και διέσχιζαν τούς δρόμους της συνοικίας. Οι φτωχοί κάτοι-
κοι της παλιάς πόλης διδάσκονταν τούς ξένους χορούς «της μόδας» στο χο-
ροδιδασκαλείο της οδού Ζαλόγγου. Αυτό στεγαζόταν στο τζαμί πού υπήρχε 
πριν το 1922 απέναντι από το συγκρότημα του Ιμαρέτ: αυτό άλλαξε χρήση 
γύρω στα 1931- ’32.  

Κύριοι πελάτες του «Φάρου» ήταν οι αστοί της πόλης, Το κέντρο διέκοψε 
τη λειτουργία του επί Κατοχής. Μεταπολεμικά, άρχισε και πάλι τη λειτουρ-
γία του, πάντοτε ως θερινό και υπό τη διεύθυνση και πάλι του Πέτρου Στάθη. 
Από την άνοιξη του 1945 ήταν ξανά το δεύτερο κοσμικό κέντρο της πόλης μαζί 
με το «Φάληρο». Οι πελάτες του κέντρου χόρευαν υπό το φως του Φάρου και 
απολάμβαναν το πρόγραμμα και τη θέα της Καβάλας και της θάλασσας. Το 
κατάστημα παρείχε φαγητό και ποτό. Συχνά περνούσαν φωτογράφοι.

Ο «Φάρος» λειτουργούσε όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Ήταν ανοικτός 
τα πρωινά της Κυριακής, μετά την «απόλυση» της εκκλησίας. Τις καθημε-
ρινές, άνοιγε λίγο πριν από τη δύση τού ήλιου· με τη δύση άναβαν κρεμα-
στές σειρές λαμπιόνια στερεωμένες σε στύλους. Υπήρχε στεγασμένος χώρος, 
όπου έπαιζε η ορχήστρα. Υπήρχε ακόμη χώρος για να ανεβαίνουν οι καλ-
λιτέχνες πού εμφανίζονταν, ενώ για «καμαρίνι» χρησιμοποιούνταν ένα πα-
ραβάν. Μια ξύλινη πόρτα και ξύλινο καφασωτό με αναρριχώμενα φυτά και 
ξύλινα κάγκελα περιέκλειαν το χώρο. Τα τραπέζια ήταν απλωμένα στο χώρο 
της μικρής πλατείας του Φάρου, ενώ υπήρχε υπόστεγος χώρος με τραπέζια. 
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Ο φάρος, 1930



Μέχρι το 1951-1952, το κέντρο ήταν, χωρίς συναγωνισμό, το περισσότερο 
«εξοχικό» κέντρο της πόλης. Στην πίστα του ανέβηκαν διάσημα ονόματα από 
το χώρο του θεάματος: ο ηθοποιός Τάκης Μηλιάδης, τραγουδίστριες («ντι-
ζέζ»), καθώς και ακροβάτες. Οι κάτοικοι της Παναγίας ήταν ευκαιριακοί πε-
λάτες του «Φάρου». Στις μέρες «δόξας» του κέντρου, ήταν σημαντικό για 
ένα λαϊκό ζευγάρι της συνοικίας, αλλά και άλλων συνοικιών της πόλης, να 
πάει στο «Φάρο» και να χορέψει εκεί. 

Τα πράγματα έγιναν δύσκολα για το «Φάρο» όταν, γύρω στο 1951 - 1952, 
άνοιξαν τα κέντρα «Κυριάκος» και «Μιχάλης» στο Καρά - Ορμάν (Περιγιά-
λι). Ενώ στον ανταγωνισμό με το «Φάληρο» ο «Φάρος» διέθετε το συγκριτι-
κό πλεονέκτημα της θέας, δε μπόρεσε να ανταγωνιστεί τα δύο αυτά μαγαζιά. 
Αυτό συνέβη επειδή, ενώ οι πελάτες του «Φάρου» χρειαζόταν ταξί για να 
φτάσουν στο άκρο της Παναγίας, οι πελάτες των προαναφερθέντων κέντρων 
πήγαιναν εκεί με αστικό λεωφορείο, με εισιτήριο φθηνότερο, παρότι ήταν 
εκτός πόλης (άρα κυριολεκτικά «εξοχικά») και δίπλα στη θάλασσα. Εκτός 
αυτού, οι κάτοικοι της Παναγίας δεν επαρκούσαν για να συντηρήσουν το 
κέντρο για δύο λόγους: 

α) το 1953 η Καβάλα και η συνοικία άρχισαν να μαστίζονται από ανεργία 
των ανδρών καπνεργατών, λόγω της κατάργησης του «κλειστοί» καπνεργα-
τικού επαγγέλματος. Η γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, της 
Καβάλας και της συνοικίας ήταν κακή. Η διασκέδαση, συνεπώς, ήταν πολυ-
τέλεια, πολύ δε περισσότερο η διασκέδαση σε ένα ακριβό κέντρο.

β) οι κάτοικοι της συνοικίας πού πήγαιναν στο «Φάρο» ως πελάτες έμε-
ναν καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς με ελάχιστη κατανάλωση. Τα γεγονός 
πως ήταν ένα σχετικά ακριβά για το «βαλάντιό» τους μαγαζί τους επέβαλλε 
να «αξιοποιήσουν» την ευκαιρία να τα απολαύσουν. Έτσι, ο «Φάρος» έγινε 
παρελθόν στα 1956. 

Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε σε μια σημαντική μεταπολεμική δυνατό-
τητα ψυχαγωγίας των κατοίκων της παλιάς πόλης: τις θεατρικές παραστά-
σεις πού δίνονταν στο χώρο κάτω από το άγαλμα του Μεχμέτ Αλή. Πρώτο 
σχήμα πού εμφανίστηκε στο χώρο και πού τον καθιέρωσε ως θεατρικό ήταν 
το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Ακο-
λούθησαν το Εθνικό Θέατρο, το χορόδραμα της Ραλλούς Μάνου και εγχώρια 

Ο ΧΩΡΟΣ & Η ΙΣΤΟΡΙΑ / ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ 121

Μητέρες με τα παιδιά τους στο κέντρο 
«Φάρος», τέλη δεκαετίας 1940



θεατρικά σχήματα. Κάθε καλοκαίρι, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων – Θάσου, 
παρουσιαζόταν παραστάσεις, οι οποίες αποτέλεσαν πηγή θεατρικής παιδείας για 
όλους τούς κατοίκους και ιδιαίτερα τους εφήβους της συνοικίας. 

Η παρακολούθηση των παραστάσεων ήταν ουσιαστικά δωρεάν για τους κατοί-
κους της Παναγίας, αφού έφερναν καρέκλες από τα σπίτια τους. Μεταξύ των πά-
μπολλων παραστάσεων πού δόθηκαν ξεχώρισαν: ο «Καραγκιόζης» του Σπαθάρη 
στα τέλη της δεκαετίας του 1960, η παράσταση «Χλωριούχο νάτριο - ετεροπολικός 
δεσμός» της Ραλλούς Μάνου στη δεκαετία του 1970, η οποία αναπαριστούσε την 
ένωση των 2 στοιχείων με χορό, ο «Έμπορος της Βενετίας» στις αρχές της δεκαε-
τίας του 1970, καθώς και μερικές παραστάσεις από εγχώριες – δημοτικές και ερα-
σιτεχνικές - ομάδες πολιτισμού.

Οι χορευτικές παραστάσεις στο χώρο του Κάστρου παλιότερα και το Cosmopolis 
που διοργανώνει ο Δήμος Καβάλας, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων διοική-
σεών του (παρούσης και προηγούμενης) είναι ίσως μια επαναφορά της τελετουρ-
γίας της διασκέδασης των παλιότερων γενεών. Πάντως, η Παναγία (και πολύ λι-
γότερο ο Άγιος Νικόλαος, που σήμερα αρχίζει να αναδεικνύεται), δεν έπαψε ποτέ 
να έλκει νέους ανθρώπους, άλλοτε για «ψαράκι» (σε αυτό, ίσως οι μεγαλύτεροι να 
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Ο φάρος πριν από 
τις εργασίες ανάδειξής του, 

αρχές δεκαετίας 2000

Το άγαλμα του Μεχμέτ Αλή 
αμέσως μετά την τοποθέτησή 

του, ΜάΙος 1934



διακρίνονται περισσότερο), άλλοτε για ρομαντική βόλτα στον φεγγαρόφωτο 
Φάρο και άλλοτε για ένα ποτό ή καφέ με παρέα.

Πριν κλείσουμε αυτήν την ενότητα, είναι απαραίτητο να αναφερθούμε συ-
νοπτικά στο Φάρο της Παναγίας και στην πλατεία του Μεχμέτ Αλή.

Ο Φάρος, ο οποίος στο διάστημα συγγραφής του παρόντος κειμένου (2008) 
είναι αντικείμενο εργασιών για την ανάδειξή του, ταυτόχρονα με εργασίες 
αποκατάστασης του τείχους στο άκρο της χερσονήσου, είναι κατασκευασμένος 
μάλλον γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1880 ή 1890. Η σημερινή κατασκευή 
ανάγεται σε εργασίες  που έγιναν  στα 1929  και αμέσως μετά την Απελευθέρω-
ση, στα 1945. Από κάτω του, απ’ ό,τι καταδεικνύεται από τις εν εξελίξει έρευ-
νες, υπήρχε οικίσκος (σπιτάκι) φαροφύλακα. 

Όσον αφορά την πλατεία του Μεχμέτ Αλή, αυτή διαμορφώθηκε στο διάστη-
μα από το 1931 ως το 1934, όταν έγιναν εργασίες διάνοιξης της σημερινής οδού 
Πουλίδου, προκειμένου να περάσει το άγαλμα που δώρισαν οι Έλληνες της Αι-
γύπτου. Το άγαλμα είναι έργο του διάσημου γλύπτη Κωνσταντίνου Δημητρι-
άδη. Φιλοτεχνήθηκε στο Παρίσι κι απεικονίζει το στρατηλάτη και θεμελιωτή 
της αιγυπτιακής δυναστείας Μεχμέτ Αλή (γεννημένο στην Καβάλα το 1769 και 
θανόντα στην Αίγυπτο το 1849) να επιστρέφει κουρασμένος στο πατρικό του 
σπίτι. Το άγαλμα αποκαλύφθηκε, αφού μεταφέρθηκε με πλοίο από τη Γαλλία 
και ήταν στημένο εκεί από το Μάιο του 1934, στις 6 Δεκεμβρίου 1949, από τον 
πρίγκιπα Αμρ Ιμπραχίμ της Αιγύπτου.      

Από μακριά είναι μια 
πόλη που ζυγιάζεται
Μεγάλοι τρούλοι 
την εκλιπαρούν 
να υπάρχει στον κόσμο
όπου υπάρχουν κι αυτοί.
Μετά φυσάει νοτιάς, 
υψώνονται νερά
η πόλη αναδύεται 
απ’ τα βάθη τους.
Τι να κάνουμε, 
αφού πια δεν μπορούμε 
να βγούμε στη θάλασσα
κι ο παφλασμός της ως 
εμάς φτάνει σαν άλλο 
ανεμοδαρμένο ύψος;

«ΠΑΝΑΓΙΑ», από 
την ποιητική συλλογή 
Δικαίωμα προσδοκίας 
της Γεωργίας 
Τριανταφυλλίδου,
 εκδ. Άγρα, Αθήνα 2008.  
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Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος 
του Μεχμέτ Αλή, 1949

Εργασίες για τη διαμόρφωση της πλατείας 
Μεχμέτ Αλή, 1933



Β5. Λιμάνι - Ναυπηγείο

Ο ΧΩΡΟΣ & Η ΙΣΤΟΡΙΑ / ΛΙΜΑΝΙ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ

Ο όρμος που σχηματίζεται στις δυτικές ακτές της Παναγίας χρησιμοποιήθη-
κε ως λιμάνι από την αρχαιότητα. Η αρχαία ακτογραμμή έφτανε σχεδόν 
μέχρι το σημερινό ναό του Αγίου Νικολάου. Στο χώρο αυτό έχουν αποκα-

λυφθεί ερείπια κατασκευών, που μάλλον ανήκουν σε κτίσματα του λιμανιού. 
Στη μακραίωνη ιστορική διαδρομή της πόλης το λιμάνι αποτέλεσε πηγή πλού-

του και μέσο επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Την εμπορική του δραστηριό-
τητα στα χρόνια της αρχαίας Νεάπολης και της βυζαντινής Χριστούπολης μαρτυ-
ρούν λίγα ανασκαφικά ευρήματα. Κατά την οθωμανική περίοδο το λιμάνι λειτουρ-
γεί ως διαμετακομιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Η περίοδος της ακμής 
του έρχεται στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου και στις πρώτες του 20ού αιώνα, 

Το λιμάνι και 
το ναυπηγείο, σήμερα
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Δέστρα από το λιμάνι 
της αρχαίας Νεάπολης
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όταν από εδώ εξάγονται τεράστιες ποσότητες επεξεργασμένου καπνού. 
Τη δεκαετία του 1920 οι προσφυγικοί πληθυσμοί από την Προποντίδα και τη 

Μικρά Ασία, κυρίως οι ψαράδες από την Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ, εισάγουν 
τις μεθόδους της εντατικής αλιείας των παράκτιων περιοχών (γρι-γρι, τράτες, ανε-
μότρατες) και το λιμάνι γίνεται κέντρο μιας αξιόλογης αλιευτικής οικονομίας, το-
πικής κλίμακας.  

Το σημερινό τεχνητό λιμάνι της Καβάλας σε τίποτα δε θυμίζει το λιμάνι των προ-
ηγούμενων περιόδων. Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα το λιμάνι ήταν σχεδόν ένας 
φυσικός όρμος. Η θάλασσα εισχωρούσε αρκετά βαθύτερα στην ξηρά, μέχρι τη σημε-
ρινή οδό Βενιζέλου, κατά μήκος της οποίας εκτεινόταν η ακτή. Στα αβαθή νερά της 

Τμήμα του λιμανιού 
με τα ψαροκάικα, 1930
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μπορούσαν να προσεγγίσουν μόνο μικρά σκάφη. Τα μεγάλα πλοία άραζαν στα ανοι-
χτά και η επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών και η φόρτωση και εκφόρτωση 
των εμπορευμάτων γινόταν με βάρκες και με μαούνες από τις ξύλινες προβλήτες. 

Ο χώρος της αποβίβασης ήταν «ένα παχύ στρώμα άμμου, που απλωνόταν σ’ όλη 
την ακρογιαλιά», όπως γράφει στα 1873 ο Löher. Εκεί ο Γερμανός περιηγητής είδε 
«γυμνά τσιγγανόπουλα να παίζουν, Βλάχους χωρικούς με πρόβατα για πούλημα και 
αχθοφόρους να σπρώχνουν τις βάρκες και να σπρώχνονται κι οι ίδιοι για ν’ ανεβούν 
με τα εμπορεύματα στα καράβια. Μπροστά από τα παραλιακά κεφενεδάκια κάθο-
νταν οι σοβαροί γενειοφόροι Τούρκοι με τα μακριά τσιμπούκια τους στο στόμα». 
Στα 1860 η Αγγλίδα M.A. Walker παρατηρούσε με έκπληξη ότι αμέσως μετά το χώρο 
της αποβίβασης υπήρχαν διάσπαρτοι τουρκικοί τάφοι καλυμμένοι με χόρτα. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα οι λιμενικές εγκαταστάσεις ήταν συγκεντρωμένες στη 
δυτική ακτή της Παναγίας, από τη σημερινή πλατεία Καραολή – Δημητρίου μέχρι 
τον επιχωματωμένο χώρο του παλιού Τελωνείου. Εκεί βρισκόταν η μεγάλη αποβά-
θρα και οι αποθήκες και παραδίπλα το Λιμεναρχείο, το Υγειονομείο και το Εμπο-
ροδικείο. Κατά μήκος της παραλίας προεξείχαν μικροί ξύλινοι μόλοι για την προ-
σέγγιση των μικρών σκαφών και τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Πιο γνωστοί 
είναι ο μόλος μπροστά στο ξενοδοχείο «Κωνσταντινούπολις», δίπλα στα «ψαράδι-
κα», και ο μόλος του «Λατίνου», μπροστά από τις καπναποθήκες των Αλλατίνι.
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Ο φυσικός όρμος στα τέλη του 19ου αι.

126

Φόρτωση καπνών από το μόλο, 
αρχές 20ού αι.
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Το μεγάλο μειονέκτημα του υποτυπώδους λιμανιού ήταν η έλλειψη ασφάλειας 
για τα πλοία, τα εμπορεύματα και τους επιβάτες. Το πρόβλημα επεσήμαιναν συνε-
χώς οι περιηγητές: Ο Belon έγραφε (1547) ότι σε περιπτώσεις τρικυμίας οι άνθρω-
ποι τραβούσαν τα πλεούμενα στην ξηρά. Ο Εβλιγιά Τσελεμπή σημείωνε (1667) ότι 
το λιμάνι χωρά μέχρι και χίλια πλοία, αλλά δεν αντέχει στους δυνατούς νοτιάδες. 
Ορισμένοι από τους επισκέπτες της πόλης αποβιβάζονταν σε άλλα λιμάνια, επειδή 
το πλοίο τους δεν μπορούσε να αγκυροβολήσει στον όρμο της Καβάλας.

Για τη θεραπεία της κατάστασης το 1885 κατασκευάστηκε κάποιος «κυματο-
θραύστης», μάλλον χωρίς καμία σοβαρή μελέτη. Δύο χρόνια μετά ο υποπρόξενος 
της Αγγλίας έγραφε ότι «ο κατ’ όνομα κυματοθραύστης συντελεί στο να φράζει με 
λάσπη ο χώρος του λιμανιού κι έτσι σύντομα δε θα υπάρχει καθόλου λιμάνι». 

Οι πηγές των αρχών του 20ού αι. περιγράφουν την κατάσταση με τα μελανότε-
ρα χρώματα: Ο όρμος της Καβάλας, αν και είναι εκτεθειμένος στα σφοδρά κύματα 
του Αιγαίου, στερείται κάθε προστατευτικού έργου. Έτσι, όταν φυσούν νοτιοδυ-
τικοί άνεμοι, τα πλοία δεν μπορούν να προσεγγίσουν το λιμάνι. Μερικές φορές 
παρασύρονται από τους ανέμους και τα κύματα, καθίζουν στα ρηχά ή βυθίζονται. 
Η αγκυροβόληση των φορτηγών πλοίων είναι επισφαλής και με την ελάχιστη θα-
λασσοταραχή αναγκάζονται να διακόπτουν τις φορτώσεις τους και να καταφεύ-
γουν στο γειτονικό όρμο των Ελευθερών (Νέας Περάμου). Η επικοινωνία ανάμεσα 

Στο βάθος το τελωνείο, οι λιμενικές εγκαταστάσεις και η μικρή προκυμαία, 1894
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Προσάραξη πλοίου 
στην παραλία της Καβάλας



στα πλοία και την ακτή γίνεται με πρωτόγονα μέσα, λέμβους και φορτηγίδες, που 
δεν παρέχουν καμία ασφάλεια. Συχνά συντρίβονται στα βράχια, με αποτέλεσμα 
ανθρώπινα θύματα και απώλειες εμπορευμάτων. Όλη αυτή η κατάσταση ζημιώνει 
τους εμπόρους της Καβάλας, τους επιβαρύνει με αυξημένα ασφάλιστρα κλπ. 

Παρά τα αιτήματα του εμπορικού κόσμου, ζήτημα κατασκευής του λιμανιού τέ-
θηκε μόλις το 1912. Η μελέτη εκπονήθηκε από τη γαλλική εταιρεία Αμπέλ Κουβρέ, 
επειδή όμως κηρύχθηκε ο πρώτος βαλκανικός πόλεμος, δεν πρόλαβε να επικυρω-
θεί με σουλτανικό ιραδέ και μετά την απελευθέρωση δεν αναγνωρίστηκε από την 
ελληνική κυβέρνηση. 

Τον Ιούνιο του 1920 συστήθηκε το Λιμενικό Ταμείο Καβάλας, με κύριο σκοπό 
την κατασκευή του λιμανιού. Για την εξεύρεση ιδίων πόρων το Δημοτικό Συμβού-
λιο Καβάλας ενέκρινε την αύξηση των λιμενικών φόρων στα εισαγόμενα εμπορεύ-
ματα και το δεκαπλασιασμό της φορολογίας των εξαγόμενων καπνών, από 6 σε 60 
λεπτά την οκά. 

Η πρώτη μελέτη έγινε το 1922 από τον Ιταλό μηχανικό N. Andruzzi, αλλά απορ-
ρίφθηκε. Το 1923 συντάχθηκε νέα από τον Άγγελο Γκίνη, καθηγητή του Εθνικού 
Μετσοβείου Πολυτεχνείου, διαπρεπή λιμενολόγο. Εγκρίθηκε το 1924 και αποτέ-
λεσε τη βάση για τα μετέπειτα λιμενικά έργα. Η μελέτη προέβλεπε την κατασκευή 
δύο μεγάλων μόλων, ενός προσήνεμου και ενός υπήνεμου. Ο πρώτος, ο σημερινός 
λιμενοβραχίονας, θα άρχιζε σχεδόν από το άκρο της χερσονήσου της Παναγίας 
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Γενική άποψη 
με το «λιμενίσκο» 

στα μέσα 
της δεκ. 1920
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Ο «λιμενίσκος», περίπου 1925
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και θα εκτεινόταν παράλληλα προς την ακτή, σε μήκος 
637 μέτρων. Ο δεύτερος θα ξεκινούσε από σημείο της 
παραλίας και θα ερχόταν κάθετα προς τον πρώτο. Έτσι 
θα σχηματιζόταν μια υδάτινη λεκάνη 160.000 τετρα-
γωνικών μέτρων, που το στόμιό της θα προστατευόταν 
από τον προσήνεμο μόλο. 

Όμως το Λιμενικό Ταμείο αδυνατούσε να καλύψει τον 
προϋπολογισμό των 75 εκατομμυρίων δραχμών. Έτσι το 
1924 η Λιμενική Επιτροπή Καβάλας αποφάσισε, ως προ-
σωρινή λύση ανάγκης, την κατασκευή ενός «λιμενίσκου» 
στο χώρο του παλιού Τελωνείου. Το έργο ολοκληρώθηκε 
μέσα στο 1924 και κόστισε 2,3 εκατομμύρια δραχμές. Το 
κρηπίδωμά του είχε μήκος 200 μέτρων, ο προσήνεμος 
μώλος 90 και ο υπήνεμος 70 μέτρων, ενώ η υδάτινη λε-
κάνη του είχε επιφάνεια  15.000 τετραγωνικών μέτρων. 

Παράλληλα με τα έργα του λιμενίσκου, το 1924-1925 
επιχωματώθηκε ο χώρος μπροστά στο παλιό Λιμεναρ-
χείο, στην πλατεία Δόξης (σημερινή Καραολή – Δημη-
τρίου) και στο ξενοδοχείο «Κωνσταντινούπολις» και 
έτσι διαμορφώθηκε η πρώτη προκυμαία. Όλος ο επιχω-
ματωμένος χώρος, έκτασης 23 στρεμμάτων, ισοπεδώ-
θηκε, στρώθηκε με κυβόλιθους και ηλεκτροφωτίστηκε. 
Στη θέση του παλιού ξύλινου μόλου (μπροστά από το 
ξενοδοχείο «Κωνσταντινούπολις») κατασκευάστηκε 
προβλήτα και στην άκρη της κτίστηκαν 24 μικρά κατα-
στήματα ιχθυοπωλείων. 

Οι προσπάθειες για την υλοποίηση του μεγάλου έρ-
γου ήταν συνεχείς, αλλά προσέκρουαν στους άκαρπους 
μειοδοτικούς διαγωνισμούς, στα οικονομικά προβλή-
ματα και στις ενστάσεις της γαλλικής εταιρείας, που 
με βάση την παλιά σύμβαση απαιτούσε την κατασκευή 
του λιμανιού και την εκμετάλλευσή του. 

Το 1926 μεταρρυθμίστηκε η φορολογία του εξαγό-

Το μικρό λιμάνι και η πρώτη προκυμαία με το μόλο, περίπου 1925

Το λιμάνι και η επιχωματωμένη νέα παραλία, τέλη δεκαετίας 1950
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Ο λιμενοβραχίονας και η επιχωματωμένη δυτική προκυμαία, 1936
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μενου καπνού, οι πόροι του Λιμενικού Ταμείου μειώθηκαν δραστικά και θεωρήθη-
κε ανέφικτη η κατασκευή όλων των λιμενικών έργων. Έτσι η Λιμενική Επιτροπή 
αποφάσισε να κατασκευαστεί ένα τμήμα του έργου: Ολόκληρος ο προσήνεμος μό-
λος, το κρηπίδωμα στην ακτή της Παναγίας, από το χώρο του λιμενίσκου μέχρι το 
λιμενοβραχίονα, και η εκβάθυνση της λεκάνης του λιμανιού. 

Με το μειοδοτικό διαγωνισμό του Ιουλίου 1928 το έργο ανατέθηκε στην Ανώ-
νυμη Εταιρεία Θαλασσίων και Υδραυλικών Έργων (ΕΡ-ΘΑ). Το Μάρτιο του 1929 
υπογράφηκε η σύμβαση και στις αρχές Νοεμβρίου έγιναν τα εγκαίνια από τον 
πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, με τη συμμετοχή χιλιάδων κατοίκων. 

Τεράστιοι όγκοι από χώματα και πέτρες αλλά και τεχνικοί ογκόλιθοι μεταφέ-
ρονταν με μπίγιες της ΕΡ-ΘΑ από την περιοχή του Μήλου για να γίνει ο λιμενο-
βραχίονας. Η προκυμαία, στη δυτική ακτή της χερσονήσου της Παναγίας, επιχω-
ματώθηκε κυρίως με τα υλικά της εκβάθυνσης. Οι τεχνικές δυσκολίες, οι καιρικές 
συνθήκες, τα ατυχήματα ή δυστυχήματα και οι απεργίες των ισχνά αμειβόμενων 
εργατών καθυστερούσαν την ολοκλήρωση του έργου. Το μεγαλύτερο μέρος του 
λιμανιού κατασκευάστηκε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1930, αλλά ο υπήνεμος 
μόλος επιμηκύνθηκε μετά τον πόλεμο. 

Γύρω στα 1960 επιχωματώθηκε όλος ο χώρος από το εσωτερικό λιμάνι μέχρι 
το Φάληρο. Στη μεγάλη επίπεδη έκταση της νέας παραλίας, από τη σημερινή οδό 
Ερυθρού Σταυρού μέχρι τη θάλασσα, βρήκε διέξοδο το πυκνοκατοικημένο κέντρο 
της πόλης. 
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Δέστρα της ΕΡ-ΘΑ
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Στην Καβάλα δεν ανθούσε μόνο το εμπόριο, αλλά και 
άλλες «επικερδείς δραστηριότητες», όπως η πειρα-

τεία. Βασικοί λόγοι ήταν η θέση της πόλης πάνω στους 
χερσαίους και θαλάσσιους δρόμους του βορείου Αιγαίου, 
το ναυτικό της εμπόριο και οι αποθήκες του λιμανιού. 

Το 15ο και 16ο αιώνα ο κόλπος της Καβάλας αποτε-
λούσε σταθμό ανεφοδιασμού και ορμητήριο για «κουρ-
σάρους». Οι πειρατές λεηλατούσαν την περιοχή και λή-
στευαν τα καραβάνια που περνούσαν από το στενό πέρα-
σμα της Εγνατίας οδού. Κατά τον Τούρκο θαλασσοπόρο 
Piri Reis, η κατασκευή του κάστρου της Καβάλας και η 
εγκατάσταση φρουράς αποσκοπούσαν στην καταπολέ-
μηση της πειρατικής μάστιγας.

Το Μάρτιο του 1519 άνδρες από 10 πειρατικά της Ρό-
δου αποβιβάστηκαν στην ακτή και επιτέθηκαν στη συ-
νοδεία του Σελήμ Α΄, την ώρα που αυτός περνούσε από 
την Καβάλα. Οι φρουροί εξοντώθηκαν και λίγο έλειψε να 
πιαστεί αιχμάλωτος ο ίδιος ο σουλτάνος. 

Πειρατικές επιδρομές δεν έκαναν μόνο οι κουρσά-
ροι αλλά και οι στόλοι των ιταλικών πόλεων και των χρι-
στιανικών ταγμάτων της Δύσης. Το 16ο και 17ο αιώνα η 
περιοχή της Καβάλας λεηλατήθηκε επανειλημμένα από 
πειρατικές γαλέρες Βενετσιάνων, Γάλλων και Ιωαννι-
τών ιπποτών της Ρόδου και από πειρατικά μπερτόνια της 
Φλωρεντίας. Οι πειρατές άδειαζαν τις σιταποθήκες του 
λιμανιού και τις παρέδιδαν στην πυρά. Σε κάποιες περι-
πτώσεις επιχείρησαν να εισβάλουν και στην πόλη, αλλά 
αποκρούστηκαν στην πύλη των τειχών. 

Το 18ο αιώνα στόχος πειρατικών επιδρομών έγιναν και 
τα γαλλικά εμπορικά πλοία: Το 1748 Άγγλοι κουρσάροι 
επιτέθηκαν στο πλοίο του Γάλλου μεγαλέμπορου Gautier, 
που ήταν αγκυροβολημένο στην Καβάλα, και το 1774 πει-
ρατές με ρωσική σημαία κυρίευσαν γαλλικό πλοίο. Το 
1771, μεσούντος του ρωσοτουρκικού πολέμου, άνδρες του 
ρωσικού στόλου αποβιβάστηκαν στο λιμάνι και άρπαξαν 
σιτηρά από δημόσιες και ιδιωτικές αποθήκες. 

Το φαινόμενο συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές του 19ου 
αιώνα. Κατά τη δεκαετία του 1830 ο πρώτος Έλληνας 
προξενικός πράκτορας της Καβάλας συνεργαζόταν με 
τις τοπικές οθωμανικές αρχές για την πάταξη της πει-
ρατείας. 

Στο δουλεμπόριο επιδίδονταν οι αξιωματούχοι της 
πόλης. Σύμφωνα με τις λίγες πληροφορίες δυτικών πη-
γών, αγόραζαν αιχμαλώτους και τους μετέφεραν με τις 
γαλέρες τους στα «σκλαβοπάζαρα» της Ανατολής. 

Το 1579 ο μπέης της Καβάλας Ομέρ ζητούσε για τέσ-
σερις αιχμάλωτους από τη Γεωργία περισσότερα από 
10.000 άσπρα. Το 1619 ο μπέης της Καβάλας Ασλάν κέρ-
δισε από την πώληση σκλάβων 6.000 τάλιρα. 

Το 18ο αιώνα το λιμάνι της Καβάλας 
ήταν κομβικό σημείο για το δίκτυο αρ-
χαιοκαπηλίας που είχαν οργανώσει οι 
Δυτικοί στην ευρύτερη περιοχή. Σε 
επιστολή Γάλλου αβά ανα-
φέρεται ότι το 1729 αγό-
ρασε, από το μητρο-
πολίτη Ξάνθης, βι-
βλία των μοναστη-
ριών της περιοχής 
Μπουρού (Πόρτο 
Λάγο), προς δέκα 
τάλιρα τον τόμο. Το 
πλοίο, που απέπλευ-
σε από την Καβάλα, 
ναυάγησε και χάθη-
καν όλα. Τα περισ-
σότερα ήταν βιβλία 
ιστορικά, «βυζαντι-
νά και ακόμη πα-
λαιότερα».   

Η πειρατεία – το δουλεμπόριο – η αρχαιοκαπηλία

δισε από την πώληση σκλάβων 6.000 τάλιρα. δισε από την πώληση σκλάβων 6.000 τάλιρα. 

Το 18ο αιώνα το λιμάνι της Καβάλας Το 18ο αιώνα το λιμάνι της Καβάλας 
ήταν κομβικό σημείο για το δίκτυο αρ-ήταν κομβικό σημείο για το δίκτυο αρ-
χαιοκαπηλίας που είχαν οργανώσει οι χαιοκαπηλίας που είχαν οργανώσει οι 
Δυτικοί στην ευρύτερη περιοχή. Σε Δυτικοί στην ευρύτερη περιοχή. Σε 
επιστολή Γάλλου αβά ανα-επιστολή Γάλλου αβά ανα-
φέρεται ότι το 1729 αγό-φέρεται ότι το 1729 αγό-
ρασε, από το μητρο-ρασε, από το μητρο-
πολίτη Ξάνθης, βι-πολίτη Ξάνθης, βι-
βλία των μοναστη-βλία των μοναστη-
ριών της περιοχής ριών της περιοχής 
Μπουρού (Πόρτο Μπουρού (Πόρτο 
Λάγο), προς δέκα Λάγο), προς δέκα 
τάλιρα τον τόμο. Το τάλιρα τον τόμο. Το 
πλοίο, που απέπλευ-πλοίο, που απέπλευ-
σε από την Καβάλα, σε από την Καβάλα, 
ναυάγησε και χάθη-ναυάγησε και χάθη-
καν όλα. Τα περισ-καν όλα. Τα περισ-
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ιστορικά, «βυζαντι-ιστορικά, «βυζαντι-
νά και ακόμη πα-νά και ακόμη πα-
λαιότερα».   λαιότερα».   
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Ο κολπίσκος με το καρνάγιο, αρχές του 20ού αι.  

Το καρνάγιο της Ραψάνης, προπολεμικά



Το Ναυπηγείο 

Η παλαιότερη μαρτυρία για τα ναυπηγεία της Καβάλας 
είναι του 1591. Ο Gabrielle Cavazza περιγράφει τις Κα-

μάρες, που βρίσκονται «στο πιο βαθύ μέρος της κοιλάδας», 
και προσθέτει: «Εδώ ναυπηγείται μία γαλέρα με 23 banchi 
(με 23 σειρές κωπηλατών) για τον μπέη του τόπου…». 
Μετά από τετρακόσια είκοσι χρόνια, στον ίδιο κολπίσκο, 
που ίσως τότε εισχωρούσε λίγο βαθύτερα στην ξηρά, βρί-
σκουμε το μοναδικό καρνάγιο της Καβάλας. 

Ελάχιστα γνωρίζουμε για τους ταρσανάδες της Καβά-
λας. Είναι βέβαιο όμως ότι η πόλη πάντα διέθετε χώρους 
για τον ελλιμενισμό, την επισκευή, τη συντήρηση, μάλλον 
και τη ναυπήγηση σκαφών. Η θέση τους δεν ήταν πάντα η 
ίδια και η λειτουργία τους δεν ήταν συνεχής. Κατά τον Εβλι-
γιά Τσελεμπή, στα μέσα του 17ου αιώνα η πόλη είχε τρεις 
ταρσανάδες για γαλέρες και έναν για μικρότερα πλοία. Σε 
ποιες θέσεις; Αν κατανοούμε σωστά το κείμενο, μέσα στον 
όρμο του λιμανιού. Στο ίδιο μέρος, εκεί που σήμερα εκτεί-
νεται η πλατεία Καραολή – Δημητρίου, οι φωτογραφίες 

του 1890-1920 απαθανατίζουν ένα μικρό ταρσανά. 
Από προφορικές μαρτυρίες γνωρίζουμε ότι προπολεμι-

κά υπήρχε ένα ακόμη ναυπηγείο, στην ακτή της Ραψάνης, 
προς το μέρος του Δημοτικού Σταδίου, κοντά στο τότε νε-
κροταφείο των καθολικών. Η λειτουργία του σταμάτησε το 
1945. 

Στο καρνάγιο της Ραψάνης και κυρίως στα σημερινά 
καλαφατιά ναυπηγήθηκαν τα περισσότερα από τα αλιευτι-
κά της Καβάλας, τράτες, γρι-γρι και ανεμότρατες. Σήμερα 
τα πράγματα έχουν αλλάξει: Ο νέος δρόμος προς το νοσο-
κομείο έχει περιορίσει κάπως την έκταση του καρνάγιου 
και από τις τρεις ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις της 
μεταπολεμικής περιόδου έχει απομείνει μόνο μία. Βασική 
της δραστηριότητα είναι πλέον η συντήρηση ξύλινων και 
πλαστικών σκαφών. Μεγάλα καινούργια σκαριά δε φτι-
άχνονται πια και τα μικρά είναι όλο και λιγότερα. Έστω 
και έτσι όμως, στο χώρο αυτό διατηρείται μια παράδοση 
αιώνων. 
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Ο μικρός ταρσανάς, 
τέλη 19ου–αρχές 20ού αι.
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Το κάστρο που δεσπόζει στην κορυφή της χερσονήσου, σε ύψος περίπου 70  
μέτρων, είναι έργο της πρώτης οθωμανικής περιόδου. Ανοικοδομήθηκε στη 
θέση της βυζαντινής ακρόπολης, η οποία είχε καταστραφεί το 1391, όταν η 

Χριστούπολη  κυριεύτηκε από τους Τούρκους μετά από πολιορκία. Από τις διάφο-
ρες φάσεις της βυζαντινής οχύρωσης λίγα απέμειναν: Ο μοναδικός πεντάπλευρος 
πύργος, τμήμα του διαχωριστικού τείχους, μικρά τμήματα τειχών δίπλα από τις 
δύο πύλες του εξωτερικού περίβολου κ.ά. 

Η νέα ακρόπολη ενσωμάτωσε στην κατασκευή της τα ερείπια της παλαιότερης 
και, όπως φαίνεται, ακολούθησε σε γενικές γραμμές τη μορφή, το διάγραμμα και 
την έκτασή της. Όπως και στο βυζαντινό οχυρό, το κάστρο καταλαμβάνει την κο-
ρυφή και τη βόρεια πλαγιά του λόφου, ενώ ο οχυρωμένος περίβολος χωρίζεται σε 

Γ1. Ακρόπολη 

Το κάστρο 
στην κορυφή 
της χερσονήσου 
της Παναγίας
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δύο μέρη από ένα εγκάρσιο τείχος, στο οποίο βρίσκεται 
ενσωματωμένος ο κεντρικός πύργος. 

Η ακρόπολη της Καβάλας οικοδομήθηκε σε δύο φά-
σεις: Τον Απρίλιο του 1425 κτίστηκε ο εσωτερικός περί-
βολος, στο ψηλότερο και ομαλότερο μέρος του λόφου. 
Το έργο δε συνδέεται με τις αμυντικές ανάγκες κάποιου 
οικισμού, αφού η χερσόνησος ήταν ακόμη ερειπωμένη 
και ακατοίκητη. Προορισμός του οχυρού ήταν αφενός 
ο έλεγχος και η προστασία του καίριου περάσματος της 
Εγνατίας οδού, που υπέφερε από τις πειρατικές επιδρο-
μές, και αφετέρου η επιτήρηση των κινήσεων του βενε-
τσιάνικου στόλου και η αντιμετώπιση μιας επικείμενης 
επίθεσής του. 

Οι οθωμανικές πηγές αγνοούν την κατασκευή του 
1425 και αποδίδουν το έργο στους σουλτάνος Σελίμ (1512-
1520) ή Σουλεϊμάν (1520-1563). Άρα στα 1520-1530 έγινε 
μια νέα, μεγάλης έκτασης και επιμελέστερη παρέμβαση 
στον εσωτερικό περίβολο. Πιθανότατα επισκευάστηκαν 
τα τείχη και κατασκευάστηκαν κάποια νέα κτίσματα, 
όπως η μεγάλη υπόγεια αποθήκη, η μετέπειτα φυλακή. 

Στον εσωτερικό περίβολο βρίσκονται οι χώροι που 
ήταν απαραίτητοι για την αμυντική λειτουργία του οχυ-
ρού: Η δεξαμενή του νερού, πάνω από την οποία κτί-
στηκε αργότερα το ερειπωμένο σήμερα μικρό τζαμί, η 
αποθήκη πυρομαχικών και τροφίμων, που αργότερα 
μετατράπηκε σε φυλακή, τα καταλύματα της φρουράς 
και ο κεντρικός κυλινδρικός πύργος. Ο τελευταίος οικο-
δομήθηκε πάνω στα θεμέλια παλαιότερου, προφανώς 
βυζαντινού. Δίπλα του ανοίγεται η πύλη της εισόδου, 
που μετά την ολοκλήρωση της ακρόπολης χρησίμευε 
για την επικοινωνία των δύο περιβόλων. Στις τέσσερις 
γωνίες του εσωτερικού περίβολου υπήρχαν πύργοι, σή-
μερα κατεδαφισμένοι. 
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Σχεδόν ανοχύρωτη έμενε για έναν αιώνα η πιο χαμηλή και ευπρόσβλητη 
πλευρά του λόφου, προς το μέρος του λιμανιού. Από εδώ είχαν επιτεθεί οι Βενε-
τοί τον Ιούλιο του 1425 και οι Τούρκοι ένα μήνα αργότερα, όταν ανακατέλαβαν 
το κάστρο. Κατά τη διάρκεια της σύντομης κατοχής του φρουρίου οι Βενετοί 
έκτισαν εδώ ένα «εξωτερικό λιθόκτιστο καταφύγιο». Στα 1520-1530, ανοικο-
δομήθηκαν, ίσως πάνω στα απομεινάρια της πρόχειρης βενετικής κατασκευ-
ής, τα τείχη που ένωσαν την ακρόπολη με την περιμετρική οχύρωση της χερ-
σονήσου. Έτσι δημιουργήθηκε ο εξωτερικός περίβολος, με την προσθήκη του 
οποίου το κάστρο επεκτάθηκε σημαντικά και αύξησε την αμυντική του ισχύ. 
Στο ανατολικό τείχος ενσωματώθηκε ο πεντάπλευρος πύργος της βυζαντινής 
οχύρωσης, ενώ στα δύο βόρεια άκρα υψώθηκαν τετράγωνοι πύργοι, πίσω από 
τους ερειπωμένους βυζαντινούς. 

Ο εξωτερικός περίβολος είχε δύο πύλες: Η πρώτη και παλαιότερη, αχρη-
στευμένη σήμερα, βρίσκεται στη Β.Δ. γωνία, στο τέρμα της οδού Καψάλη, και 
είναι εφοδιασμένη με ζεματίστρα. Ανοίχτηκε στη θέση προγενέστερης βυζα-
ντινής και εξασφάλιζε την επικοινωνία της ακρόπολης με το κέντρο και την 
αγορά της πόλης. Ακριβώς απέναντί της, στο τέρμα της οδού Ισιδώρου, βρί-
σκεται η σημερινή πύλη εισόδου στην ακρόπολη, μέσω της οποίας το κάστρο 
επικοινωνούσε με τον οικισμό της χερσονήσου. Για την προστασία της είχε δι-
αμορφωθεί ο παρακείμενος προμαχώνας. 

Το κάστρο κτίστηκε σε θέση με εξαιρετική φυσική οχύρωση από τις τρεις 
πλευρές και σε εποχή που οι πόλεμοι διεξάγονταν με όπλα «ψυχρού ατσαλιού» 
κι όχι με πυροβόλα όπλα μεγάλης καταστρεπτικής δύναμης. Το 1425 ο Pietro 
Zen εκτιμούσε ότι είναι «αξιοθαυμαστότερον και ισχυρότερον και απ’ αυτό της 
Καλλιπόλεως ακόμη». Αργότερα χρειάστηκε να γίνουν αρκετές βελτιώσεις και 
μετατροπές. Κυρίως να διαμορφωθούν πυροβολεία, που με τα κανόνια τους 
υπεράσπιζαν τα νευραλγικά σημεία της πόλης: το υδραγωγείο, το λιμάνι και 
τον κόλπο του ναυπηγείου. Μέχρι και το 17ο αιώνα προκαλούσε το θαυμασμό 
στους επισκέπτες της πόλης: Το 1650 ο Τούρκος γεωγράφος Χατζηκάλφα το 
χαρακτήριζε «ασύγκριτο» και το παρομοίαζε με φωλιά γερακιών πάνω στο 
λόφο του ακρωτηρίου. Το 1667 ο Εβλιγιά Τσελεμπή σημείωνε ότι είναι ισχυρό-
τατο, φυλάσσεται από μεγάλη δύναμη ανδρών και είναι εξοπλισμένο με πολλά 
μικρά και μεγάλα πυροβόλα. 

Η πύλη με τη ζεματίστρα

Ερείπια πύργου στη Β.Α. γωνία 
του εξωτερικού περίβολου 
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Με το πέρασμα όμως του χρόνου το οχυρό αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 
νέες τεχνικές του πολέμου και η αμυντική του ισχύς μειώνεται. Οι περιηγητές 
του 19ου αιώνα, κυρίως οι διπλωμάτες και οι στρατιωτικοί, τονίζουν ότι δε θα 
μπορούσε να αντέξει σε μια ενδεχόμενη επίθεση, είτε από τη θάλασσα είτε από 
τα γύρω αφύλακτα υψώματα. Ορισμένοι εντοπίζουν την «αχίλλειο πτέρνα» 
του: Το ύψωμα που βρίσκεται στα ανατολικά της πόλης, πάνω από το υδρα-
γωγείο, είναι πια ανοχύρωτο, αφού το βυζαντινό «μακρό τείχος» και οι πύργοι 
του έχουν σχεδόν γκρεμιστεί. Έτσι ο επιτιθέμενος μπορεί να προσβάλει εύκολα 
την ακρόπολη και να διακόψει την ύδρευση της πόλης. Άλλοι επισημαίνουν την 
κακή διάταξη των πύργων και των κανονιών του: Τα πυροβολεία βρίσκονται σε 
μεγάλο ύψος σε σχέση με τη θάλασσα και τα διασταυρούμενα πυρά τους αφή-
νουν πολλά κενά σημεία, κυρίως προς τα ανατολικά. 

Κατά την τελευταία περίοδο –τότε εκλείπει ουσιαστικά ο κίνδυνος εξωτερι-
κών επιθέσεων– η ακρόπολη έχει χάσει τον πρωταρχικό της ρόλο ως αμυντικού 
κέντρου. Το 19ο αιώνα η φρουρά της έχει περιοριστεί σε 40-60 άτομα, τα κανόνια 
της είναι πεπαλαιωμένα και η άσκηση των φρουρών σχεδόν ανύπαρκτη. Οι πηγές 
μνημονεύουν μέχρι και περιστατικά τραυματισμού των πυροβολητών, όταν χρει-
άστηκε να χαιρετίσουν με κανονιοβολισμούς τη σημαία ξένων πλοίων! 

Από τα τέλη του 17ου αιώνα η ακρόπολη χρησιμοποιείται παράλληλα και ως 
τόπος εξορίας και φυλάκισης υπηκόων του σουλτάνου. Οι πηγές αναφέρονται σε 
αρκετές περιπτώσεις κρατούμενων, άγνωστων αλλά και επώνυμων. Π.χ. το 1722 
ο διοικητής του φρουρίου διατάσσεται να εγκλείσει στο «δεσμωτήριο» πέντε 
ραγιάδες από τη Θεσσαλονίκη, επειδή δημιούργησαν πρόβλημα στην είσπραξη 
των φόρων. Το 1759 καθαιρέθηκε ο πασάς της Καβάγιας Ιμπραήμ και με εντολή 
του Σουλτάνου «εξορίστηκε» στο φρούριο της Καβάλας. Το 1792 φυλακίστη-
κε ο κοτζάμπασης της Θάσου Μεταξάς, επειδή αντιδίκησε με το βοεβόδα της 
Λήμνου κλπ. Όλοι αυτοί κρατούνταν στο μεγάλο σκοτεινό υπόγειο, που αρχικά 
ήταν αποθήκη πυρομαχικών και τροφίμων. Στη συνέχεια μετατράπηκε σε φυ-
λακή και έτσι είναι γνωστό μέχρι σήμερα. 

Στην ακρόπολη της Καβάλας ήταν εγκατεστημένο μέχρι τα τέλη του 19ου 
αιώνα και το στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο της πόλης. Ο Εβλιγιά Τσελε-
μπή αναφέρει στα 1667 ότι στο μεσαίο κάστρο, δηλ. στον εξωτερικό περίβολο, 
βρισκόταν το μέγαρο του σαντζάκμπεη (διοικητή σαντζακίου) της Καβάλας και 

Ο κεντρικός πύργος, 
τμήμα του διαχωριστικού τείχους 

και η εσωτερική πύλη

Η εσωτερική πύλη επικοινωνίας 
των δύο περιβόλων
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γύρω από αυτό 200 (!) οικήματα. Με βάση τη μαρτυρία του Τούρκου περιηγητή, 
οδηγούμαστε στην εξής εικασία: Ο εσωτερικός περίβολος είχε καθαρά στρατιω-
τικό χαρακτήρα, γι’ αυτό και περιέκλειε τους χώρους που ήταν απαραίτητοι για 
μια τελευταία άμυνα: τις αποθήκες πολεμοφοδίων και τροφίμων, τη δεξαμενή του 
νερού κ.ά. Ο εξωτερικός όμως περίβολος, ένα απλό οχύρωμα, λειτουργούσε πα-
ράλληλα και ως περίκλειστος οικισμός, στον οποίο διέμενε η κυρίαρχη τάξη των 
διαφόρων αξιωματούχων. 

Στα 1880-1885 η Πύλη υποβίβασε το κάστρο στην κατηγορία των εγκαταλειμ-
μένων. Οι αρχές και η στρατιωτική δύναμη εγκατέλειψαν την ακρόπολη, οι στρα-
τιωτικές εγκαταστάσεις και η φυλακή μεταφέρθηκαν σε άλλο μέρος της πόλης, τα 
άχρηστα πλέον πυροβόλα αποσύρθηκαν και η σημαία υποστάλθηκε από τις επάλ-
ξεις. Το μνημείο έπαυσε να συντηρείται και παραδόθηκε στη φθορά του χρόνου. 
Συγκρίνοντας τις κατά καιρούς απεικονίσεις του, σε γκραβούρες του 1860-1880 και 
σε φωτογραφίες από τη δεκαετία του 1880 κ.ε., διαπιστώνουμε την προϊούσα αλλοί-
ωσή του, λ.χ. την κατάρρευση της στέγης του κεντρικού πύργου και του φυλακίου.

Στις αρχές του 20ού αιώνα ο χεδίβης της Αιγύπτου Αμπάς Χιλμί αγόρασε το 
άχρηστο φρούριο από τη στρατιωτική υπηρεσία των Τούρκων για να εγκαταστή-
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σει Βιομηχανική και Βιοτεχνική Σχολή, σχέδιο που δεν υλοποιήθηκε. Για τελευταία 
φορά η ακρόπολη χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
από τα στρατεύματα των κατακτητών. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 το κάστρο 
περιήλθε, κατόπιν αγοράς (70.000 δρχ.), στην κυριότητα του Δήμου Καβάλας. 

Το κάστρο διατηρείται ακόμη σε σχετικά καλή κατάσταση και μετά από μια μα-
κρά περίοδο εγκατάλειψης αρχίζει να εντάσσεται στη ζωής της πόλης. Βέβαια ποτέ 
δεν έπαυσε να αποτελεί αξιοθέατο, χώρο περιδιάβασης και να προσφέρει από τις 
επάλξεις του μια μαγευτική θέα της Καβάλας και της γύρω περιοχής. Τα τελευταία 
χρόνια, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, χρησιμοποιείται και ως χώρος πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων, είτε στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Cosmopolis είτε από 
διάφορους τοπικούς συλλόγους. Στον εξωτερικό περίβολο, όπου έχει διαμορφωθεί 
ένα υπαίθριο θέατρο τετρακοσίων θέσεων, διοργανώνονται συναυλίες, θεατρικές 
ή χορευτικές παραστάσεις και ομαδικά παιδικά παιγνίδια, ενώ στη φυλακή και στο 
φυλάκιο φιλοξενούνται διάφορες εκθέσεις. Το μνημείο –άλλοτε αμυντικό οχυρό, 
διοικητικό κέντρο και τόπος εξορίας και φυλάκισης– προσαρμόζεται στις απαιτή-
σεις της σύγχρονης πόλης και αναλαμβάνει μια νέα λειτουργία, ως χώρος αναψυ-
χής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
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Μια επιστολή του Ενετού πλοιάρχου Pietro Zen, με 
ημερομηνία 23 Ιουλίου 1425, αποτελεί σπάνια μαρ-

τυρία αυτόπτη για την κατάληψη του κάστρου Cristopoli 
από τους Βενετούς. Ο συντάκτης, αφού αναφέρεται στον 
επίμαχο χώρο και στην ισχυρή δύναμη των υπερασπιστών 
του, περιγράφει τη σύγκρουση της πρώτης μέρας, της 
18ης Ιουλίου: Η μάχη διεξήχθη με  βαλλίστρες, βέλη, μπο-
μπάρδες και λίθους, ήταν «δεινή και αιματηρά» και έληξε 
χωρίς νικητή. 

Και συνεχίζει: «Κατά την επελθούσα νύκτα, τοποθετή-
σαντες αρκετήν φρουράν προς το μέρος των υψωμάτων, 
ηρχίσαμεν όλοι οι άνδρες των γαλερών την πολιορκίαν του 
κάστρου. Η μάχη διήρκεσε τέσσερας ώρας και εν τέλει διά 
των μπομπαρδών κατεκρημνίσαμεν ένα ξύλινον πολεμικόν 
πυργίσκον (bertesca), οι δε εντός τούτου μαχόμενοι παρέ-
μειναν ακάλυπτοι και υφιστάμενοι φθοράν από τα χονδρά 
βέλη μας (veretoni) ηναγκάσθησαν να απομακρυνθούν 
εκείθεν… Τότε οι ημέτεροι ετοποθέτησαν κλίμακας επί 

των τειχών εις δύο μέρη και εισβαλόντες βιαίως εντός του 
κάστρου κατέλαβον αυτό, αφού συνέτριψαν την μικράν 
αντίστασιν της ολίγης φρουράς». Οι νικητές έσφαξαν 42 
Τούρκους, συνέλαβαν μόνο 30 αιχμαλώτους (οι υπόλοιποι 
δραπέτευσαν τη νύχτα) και άρπαξαν τα αγαθά που βρή-
καν στο κάστρο.

Το χρονικό της ανακατάληψης –επίσης από βενετική 
πηγή, του Αυγούστου 1425– είναι συνοπτικό. Μετά την 
επιτυχία του ο στόλαρχος Fantin Michael αναχώρησε από 
το κάστρο της Cristopoli, αφού άφησε ως φρουρά 50 βαλ-
λιστάριους και 80 άλλους πολεμιστές, εφοδιασμένους με 
αρκετά πολεμοφόδια και τρόφιμα. «Μόλις έμαθον οι Τούρ-
κοι την κατάληψιν του κάστρου, επέπεσον κατ’ αυτού περί 
τους 12.000 πεζοί και έφιπποι και αφού διεξήγαγον μάχην 
εικοσαήμερον και έχασαν περί τους 800 άνδρας, ετοπο-
θέτησαν τας κλίμακας και εισέβαλον εντός του φρουρίου, 
όπου αρκετοί άνδρες ήσαν πληγωμένοι. Τούτους κατετε-
μάχισαν και τινας ηχμαλώτισαν» 

Η τουρκοβενετική σύγκρουση για το κάστρο της Καβάλας (1425) 

(Κ. Μέτζιος, Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, σ. 25-28).

Αεροφωτογραφία. Σε πρώτο πλάνο ο εξωτερικός περίβολος. 
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Πριν από 2.500 χρόνια η χερσόνησος της Καβάλας οχυρώθηκε με τείχος 
από ογκόλιθους ντόπιου γρανίτη. Από τον αρχαίο αυτό περίβολο, που κα-
τασκευάστηκε στις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα, έχουν διασωθεί λίγα τμή-

ματα στη βάση της υφιστάμενης οχύρωσης. Κυρίως στο χερσαίο βόρειο τείχος, 
αλλά και σε σημεία του παράλιου τείχους. Από τα λίγα αυτά κατάλοιπα εικάζεται 
ότι το τείχος της αρχαίας Νεάπολης είχε την ίδια η παραπλήσια τροχιά με το σωζό-
μενο περίβολο των νεότερων χρόνων και ότι σε αρκετά σημεία χρησιμοποιήθηκε 
ως βάση για τη μεταγενέστερη βυζαντινή και οθωμανική οχύρωση. 

Η αρχαία οχύρωση διατηρήθηκε μέχρι τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώ-
νες. Κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο τα τείχη δέχθηκαν εκτεταμένες επεμ-
βάσεις. Μια πρώτη επισκευή πιθανολογείται στα χρόνια του Ιουλιανού (361-363), 
μια δεύτερη μαρτυρείται στα μέσα του 6ου αιώνα, την εποχή του αυτοκράτορα 
Ιουστινιανού (527-565). Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της αρχαιολογικής έρευ-

Γ2. Τείχη
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Άποψη του παράλιου 
και του χερσαίου 

τείχους από ανατολικά, 
αρχές 20ού αι.
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νας, σ’ αυτή την περίοδο ανάγεται ένα τμήμα του χερσαίου 
τείχους, δυτικά της ακρόπολης, καθώς και ένα μεγάλο τμήμα 
του δυτικού παράλιου τείχους, από το 5ο Γυμνάσιο μέχρι το 
Ιμαρέτ. Εκεί σώζονται και δύο παράθυρα, φραγμένα από την 
εξωτερική τους πλευρά. 

Από τις εργασίες της βυζαντινής περιόδου το πιο σημαντι-
κό αρχιτεκτονικό κατάλοιπο είναι ο «πύργος υπέρκαλος» του 
χερσαίου τείχους. Η εντειχισμένη επιγραφή του «Πύργε θεο-
στήρικτε θεό(ς) σε σκέπει / ως υπέρκαλον όντα πάντων των 
πύργω(ν)» επικαλείται τη θεϊκή προστασία για την αποτροπή 
ενός ορατού κινδύνου. Έχει χρονολογηθεί στο πρώτο μισό του 
9ου αιώνα, 830-840, περίοδο των σλαβικών επιδρομών. 

Το έτος 926 πραγματοποιήθηκε μια άγνωστης έκτασης 
επισκευή των τειχών. Το γεγονός μνημονεύεται σε επιγραφή 
που σώθηκε εντοιχισμένη στο παράλιο τείχος και διατηρείται 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας: «Τα πριν φθαρέντα και 
πεπτωκότα τείχη ίστησι στερρώς Βασίλειος ο Κλάδων, ο στρα-
τηγέτης Στρυμόνος…». Η μαρτυρούμενη επέμβαση του 10ου 
αιώνα δεν εντοπίζεται στα υφιστάμενα τείχη. Από κατοπινούς 
βυζαντινούς αιώνες προέρχεται ένα τμήμα του δυτικού παρά-
λιου τείχους, απέναντι από την πλατεία του Μεχμέτ Αλή. 

Η κατάληψη της Χριστούπολης σήμανε και την ερείπωση 
της βυζαντινής οχύρωσης. Ό,τι απέμεινε από την καταστροφή 
του 1391 εγκαταλείφθηκε στη φθορά του χρόνου μέχρι τις αρ-
χές του 16ου αιώνα. 

Περί το 1520 οι νέοι κυρίαρχοι ανοικοδόμησαν τα ερειπω-
μένα τείχη, ενσωματώνοντας ό,τι είχε διασωθεί από προηγού-
μενες περιόδους, και έδωσαν στην οχύρωση τη μορφή που δι-
ατηρεί μέχρι τις μέρες μας. Όπως και στις προηγούμενες φά-
σεις του, το τείχος παρακολουθούσε το σχήμα της τριγωνικής 
χερσονήσου και περιέκλειε μια έκταση 13 εκταρίων. 

Η επιγραφή του «πύργου υπέρκαλου»

Σχέδιο των τειχών
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Η χερσόνησος της Παναγίας διέθετε εξαιρετική φυσική οχύρωση: Τα απότο-
μα βράχια της ακτής την καθιστούσαν σχεδόν απόρθητη από την πλευρά της θά-
λασσας, ενώ η βραχώδης και απόκρημνη πλαγιά του χερσαίου τείχους δεν άφηνε 
περιθώρια για επιθετικές ενέργειες από την πλευρά της στεριάς. Γι’ αυτό η οχύ-
ρωση δεν ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένη. 

Στο δυτικό παράλιο τείχος δεν υπήρχαν καθόλου πύργοι και προμαχώνες. Στο 
μέσο του ανατολικού υπάρχουν δύο πύργοι, ένας κυκλικός και ένας τετράπλευ-
ρος, σε σημείο που τα βράχια της ακτής είναι κάπως ομαλότερα. 

Στη μύτη της χερσονήσου διαμορφώθηκαν το 17ο ή 18ο αιώνα δύο προμαχώ-
νες, με σκοπό να επιτηρούν τη ναυσιπλοΐα και να ελέγχουν με τα κανόνια τους 
την προσέγγιση στο λιμάνι. Σώζονται με κατεστραμμένες τις επάλξεις τους. 

Δύο προμαχώνες, σήμερα κατεδαφισμένοι, υπήρχαν και στο χερσαίο τείχος. 
Ο πρώτος, μια προεξοχή της οχύρωσης, βρισκόταν στην ανατολική πλευρά, δί-
πλα στην πύλη της οδού Λ. Κατσώνη. Ο δεύτερος είχε διαμορφωθεί στον από-
τομο βράχο που κρέμεται πάνω από την κεντρική πύλη της οδού Θ. Πουλίδου. 
Η επιλογή των θέσεων είναι ευνόητη: Από εκεί εξασφάλιζαν τον έλεγχο των πυ-
λών και των προσβάσεων στον οικισμό της χερσονήσου, ενώ παράλληλα μπο-
ρούσαν να επιτηρούν τις κινήσεις στον κόλπο του ναυπηγείου και του λιμανιού, 
αντίστοιχα.  

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / ΤΕΙΧΗ

Οι προμαχώνες 
στο άκρο 

της χερσονήσου
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Στο μέσο του χερσαίου τείχους ορθώνεται ο «πύργος υπέρκαλος», μνημείο 
της μακράς ιστορίας του οχυρού και αιώνιος φρουρός της Εγνατίας οδού, που 
περνούσε σχεδόν από κάτω του. Το κατώτερο τμήμα του ανήκει στην παλαι-
οχριστιανική περίοδο, 3ο – 4ο αιώνα, το ανώτερο στις αρχές της μεσοβυζαντι-
νής περιόδου. Διατήρησε την τειχοποιία του και ενσωματώθηκε στην οθωμα-
νική οχύρωση του 1520-1530.

Στα τείχη της χερσονήσου ανοίγονται δύο πύλες. Η μία –η Ορτά Καπου-
σού, δηλ. Μεσαία Πύλη, κατά την ονομασία του Εβλιγιά Τσελεμπή– βρισκό-
ταν στην οδό Θ. Πουλίδου, σχεδόν στη συμβολή του χερσαίου με το παράλιο 
τείχος. Ήταν η μόνη που συνέδεε τον εσωτερικό περίβολο, τον κατεξοχήν 
χώρο κατοίκησης, με τον εξωτερικό περίβολο, το χώρο της αγοράς. Κατεδα-
φίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1930 για τη διαπλάτυνση της οδού. 

Η άλλη, που σώζεται ακέραιη στο τέρμα της Λ. Κατσώνη, οδηγούσε στο 
ατείχιστο μέρος της χερσονήσου, στο ναυπηγείο και στο Υδραγωγείο. Όπως 
προαναφέρθηκε, οι πύλες προστατεύονταν από προμαχώνες, οι οποίοι σώζο-
νταν μέχρι τις πρώτες δεκαετίας του 20ού αιώνα. Πιθανή θεωρείται η ύπαρ-
ξη και τρίτης πύλης επί της οδού Ιουστινιανού. Οι θέσεις των πυλών ήταν 
δεσμευτικά καθορισμένες από τη μορφολογία του εδάφους. Καθώς οι οδικές 
χαράξεις αποτελούν μια από τις «σταθερές» του χώρου, υποθέτουμε ότι στα 
ίδια σημεία ανοίγονταν και οι αρχαίες και βυζαντινές πύλες. 

Στο παράλιο τείχος υπάρχουν και δύο μικρές πύλες, πιθανότατα για αμυ-
ντικούς σκοπούς. Η μία, στο άκρο της χερσονήσου, δίπλα στον ανατολικό 
προμαχώνα, επέτρεπε την έξοδο στα βράχια της ακτής. Η άλλη, φραγμένη 
σήμερα, δίπλα στην κατεστραμμένη πύλη της Θ. Πουλίδου, διευκόλυνε την 
κάθοδο στο λιμάνι. 

 Περί το 1530 κτίστηκε και ο εξωτερικός περίβολος των τειχών. Τα νέα 
τείχη, που έχουν καταστραφεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, ξεκινούσαν 
από το σημερινό 5ο Γυμνάσιο και ακολουθώντας την τότε παραλιακή γραμμή 
έφταναν στο Ν.Α. άκρο της κεντρικής πλατείας, περίπου στην γωνία Βενιζέ-
λου – Δοϊράνης. Το παραλιακό αυτό τμήμα του τείχους βρισκόταν πάνω στον 
αιγιαλό και ήταν θεμελιωμένο στην άμμο. Στη συνέχεια τα τείχη στρέφονταν 
κατά μήκος της σημερινής οδού Δοϊράνης, όπου υπήρχε ρεματιά, και έφτα-
ναν στο Β.Α. άκρο της κεντρικής πλατείας, περίπου στη συμβολή Δοϊράνης 
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Η «Μεσαία πύλη» 
στην οδό Θ. Πουλίδου

Η πύλη της Λ. Κατσώνη
Εξωτερική όψη
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– Ομονοίας. Από εκεί ανέβαιναν στην πλαγιά της χερσονήσου, πάνω από το ναυ-
πηγείο, για να ενωθούν με τον παλιό περίβολο. 

Με τα νέα τείχη η πόλη επεκτάθηκε έξω από την οχυρή χερσόνησο και περιέ-
λαβε πλέον κι ένα τραπεζοειδές επίπεδο κομμάτι γης, δίπλα στη θάλασσα και το 
λιμάνι, έκτασης περίπου 4 εκταρίων. Τα νέα όρια της πόλης και η συνολική έκταση 
των 17 εκταρίων διατηρήθηκαν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1860.

Ο περίβολος της επέκτασης του 16ου αι. ήταν πιο ευπρόσβλητος γι’ αυτό και 
ενισχύθηκε με πολλούς πύργους –τετράπλευρους, τριγωνικούς και κυκλικούς– 
που προστάτευαν κυρίως τις νέες εισόδους. Από παλιούς χάρτες της πόλης, φω-
τογραφίες, μαρτυρίες και διάφορες εργασίες έχουν εντοπιστεί επτά. Σώζονται 
μόνο τρεις, δύο τετράπλευροι και ένας τριγωνικός, στη Β.Α. πλευρά των τειχών, 
πάνω από την οδό Κουντουριώτου, προς το μέρος του Υδραγωγείου. Αυτό το 
τμήμα είναι και το μόνο που διατηρήθηκε από τον περίβολο της επέκτασης του 
16ου αιώνα. 

Άποψη της ακρόπολης 
και των τειχών
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Η είσοδος στον εξωτερικό περίβολο, άρα και στην πόλη, γινόταν από δύο πύ-
λες, που αντιστοιχούσαν στα δύο άκρα της σημερινής οδού Κουντουριώτου: την 
Ισκελέ Καπουσού, δηλ. Πύλη της Σκάλας (του λιμανιού), και την Ισταμπούλ Κα-
πουσού, Πύλη όπου κατέληγε ο δρόμος από την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με 
τις ονομασίες του Εβλιγιά Τσελεμπή. Καταστράφηκαν σε άγνωστο χρόνο, ίσως 
στις αρχές του 20ού αιώνα, και καθώς δεν έχουν απαθανατιστεί σε φωτογραφίες, 
αγνοούμε και τη μορφή τους. Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα οι πύλες επιτηρού-
νταν και έκλειναν, κατά παράδοση, με τη δύση του ήλιου. Μετά την επέκταση 
της πόλης εκτός των τειχών (1864) δεν είχαν λόγο ύπαρξης, όπως άλλωστε και 
τα τείχη, και έμεναν ως απλά ανοίγματα. Στα 1900 ένας Εγγλέζος περιηγητής 
παρατηρεί ότι οι βαριές σιδερένιες πόρτες τους κρέμονταν άχρηστες, «σαν κου-
ρασμένοι παλιοί πολεμιστές». 

Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας τα τείχη δέχτηκαν πολλές επεμβάσεις. 
Η τελευταία που μνημονεύεται είναι του 1820 από το Μεχμέτ Αλή. Χάρη στη 
διαρκή συντήρησή τους διατηρήθηκαν σε καλή κατάσταση και παρά την παλιά 
τεχνική τους προστάτευαν την πόλη από τους διάφορους επιδρομείς, λ.χ. τους 
πειρατές του 16ου – 17ου αι. και το βενετικό στόλο στα τέλη του 17ου αιώνα. Το 
1684, πρώτο έτος του έκτου βενετοτουρκικού πολέμου, ένα τμήμα του στόλου του 
Φραγκίσκου Μοροζίνι επιχείρησε να καταλάβει το οχυρό, αλλά αποκρούστηκε. 

Όμως με τον εκσυγχρονισμό των μέσων του πολέμου ο αμυντικός τους ρό-
λος υποβαθμίστηκε. Έτσι τα τείχη έπαυσαν να αποτελούν αμυντικό οχυρό και 
μεταβλήθηκαν σε φυλάκιο για την επιτήρηση της ναυσιπλοΐας και του οδικού 
εμπορίου. Μετά την επέκταση της πόλης εκτός των παραδοσιακών της ορίων δεν 
παίζουν πλέον κανένα ρόλο και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, εγκαταλείπονται στη 
μοίρα τους. 

Από το 1520-1530 και για τρεισήμισι περίπου αιώνες τα τείχη οριοθετούσαν 
δεσμευτικά το χώρο μέσα στον οποίο αναπτύχθηκε η πόλη. Μέχρι το 1864 –οπό-
τε άρχισαν να δημιουργούνται οι νέες συνοικίες και περιοχές της Καβάλας– τα 
τείχη χώριζαν την πόλη σε δύο μέρη: Αυτό που ορίζεται από την ανασκευασμένη 
παλιά οχύρωση, δηλ. τον εσωτερικό περίβολο, και αυτό που περικλείεται από το 
τείχος της επέκτασης του 16ου αιώνα, δηλ. τον εξωτερικό περίβολο. Το πρώτο 
ήταν ο κατεξοχήν χώρος κατοίκησης. Εδώ διέμενε ο παραγωγικός και φορολο-
γούμενος πληθυσμός, κατανεμημένος σε ομόθρησκες συνοικίες. Το δεύτερο ήταν Μία από τις μικρές πύλες των τειχών
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το «κέντρο» της πόλης και ο χώρος των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων, 
της αγοράς και εργασίας. 

Στα νεότερα χρόνια τα τείχη αντιμετωπίστηκαν ως εμπόδιο για την ανάπτυξη 
της πόλης. Ο εξωτερικός περίβολος, που βρισκόταν στο εμπορικό και οικονομικό 
κέντρο, καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά. Μερικά τμήματά του γκρεμίστηκαν 
μάλλον στις αρχές του 20ού αιώνα, το μεγαλύτερο όμως μέρος του κατεδαφίστηκε 
αργότερα, με νόμιμες διαδικασίες, θυσία στις οικιστικές ανάγκες της πόλης και 
στα ιδιωτικά συμφέροντα. Το 1967-1968 ισοπεδώθηκαν τα εναπομείναντα τμή-
ματα του τείχους της οδού Βενιζέλου, για τη διαπλάτυνση του δρόμου, και κατά τη 
δεκαετία του 1980 κατεδαφίστηκε το τελευταίο τμήμα της οδού Δοϊράνης. 

Έκτοτε σε διάφορες εργασίες της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης και 
σε σωστικές έρευνες της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων αποκαλύπτονται δι-
άφορα τμήματά του κάτω από τη γη, που επιτρέπουν να διαπιστωθεί η κατεύ-
θυνσή του, το πάχος του (1,85-2,60 μ.), οι θέσεις, το σχήμα και οι διαστάσεις των 
πύργων του κλπ.   

Η χερσόνησος της Παναγίας δεν ακολούθησε την οικιστική ανάπτυξη των κε-
ντρικών περιοχών και έτσι οι καταστροφές ήταν πολύ λιγότερες. Όπως ήδη ανα-
φέραμε, μετά το 1930 κατεδαφίστηκε η κεντρική πύλη της οδού Πουλίδου, οι δύο 
προμαχώνες, ορισμένα τμήματα του χερσαίου τείχους και σε αρκετά σημεία οι 
επάλξεις. Στα χρόνια της ανταλλαγής των πληθυσμών τα περιμετρικά τείχη της 
χερσονήσου αποτέλεσαν βολική λύση για φτωχές προσφυγικές οικογένειες: Σε 

επαφή με αυτά και μερικές φορές πάνω σ’ αυτά διαμορ-
φώθηκαν δωμάτια, βοηθητικοί χώροι, αυλές και 

κήποι των σπιτιών. 
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Εκτός από την παραθαλάσσια θέση 
της, η πόλη είχε το προνόμιο να 

βρίσκεται πάνω στην πορεία της Εγνα-
τίας οδού, του μόνου οδικού άξονα που 
επί αιώνες συνέδεε την Ανατολή με τη 
Δύση. Ο αρχαίος δρόμος διαπερνούσε 
τη βραχώδη και δύσβατη οροσειρά 
του Συμβόλου από το ύψωμα του Αγί-
ου Σίλα, έφτανε στη σημερινή πλατεία 
και τις Καμάρες, ανηφόριζε προς την 
περιοχή του Σούγιολου για να στρα-
φεί στη συνέχεια προς το Καρά Ορ-
μάν. Στρατεύματα, καραβάνια και τα-
ξιδιώτες που κατευθύνονταν από την 
Ανατολή προς τη Δύση και αντίθετα, 
έπρεπε να περάσουν από το «λαιμό» 
της χερσονήσου, μπροστά από τα τεί-
χη της περίκλειστης πόλης. Ο έλεγχος 
του στενού αυτού περάσματος ήταν ο 
βασικός λόγος που η πόλη και το κά-
στρο της απέκτησαν μεγάλη στρατη-
γική σημασία.

Έτσι παρά το ασήμαντο μέγεθός 
της, η οχυρή πόλη κατείχε πάντα 
υψηλή θέση στους σχεδιασμούς των 
εκάστοτε κατόχων ή διεκδικητών της. 
Κατά τις περιόδους των σλαβικών 
επιδρομών του 9ου-10ου και του 14ου 
αιώνα, ενώ όλη η ενδοχώρα είχε πε-
ράσει στον έλεγχο των Βουλγάρων και 
των Σέρβων, αντίστοιχα, το κάστρο 
της Χριστούπολης παρέμεινε σταθερά 
στα χέρια των Βυζαντινών, τελευταίο 
στήριγμα του βυζαντινού κράτους 
στην περιοχή. 

Τη στρατηγική αξία της οχυρής πό-
λης υπογραμμίζει ένας από τους πρω-
ταγωνιστές των εμφύλιων βυζαντινών 

Η στρατηγική θέση 
της οχυρής πόλης  

συγκρούσεων. Γύρω στα 1320 ο Ι. 
Καντακουζηνός αναζητά για την πα-
ράταξη του μια στρατιωτική βάση στη 
Μακεδονία ή στη Θράκη. Προκρίνει 
το «κρατερόν φρούριον» της Χριστού-
πολης, επισημαίνοντας τρία βασικά 
πλεονεκτήματά του: Διαθέτει φυσικά 
οχυρωμένη θέση και ισχυρά τείχη. Κα-
τέχει τη θέση «κλείθρου» (= αμπάρας) 
στο μέσον δύο περιοχών και μπορεί να 
φράξει την πορεία της δυτικής στρα-
τιάς προς την Ανατολή. Βρίσκεται σε 
παράλια θέση και έτσι μπορεί να εξα-
σφαλίσει ναυτικές συμμαχίες. 

Το 1425 το κάστρο της τότε ακα-
τοίκητης χερσονήσου αποτέλεσε 
αντικείμενο σύγκρουσης Τούρκων και 
Βενετών. Ο Ενετός πλοίαρχος Pietro 
Zen γράφει ότι οι Τούρκοι θορυβήθη-
καν από την απώλεια της Cristopoli,  
επειδή «το κάστρο τούτο κείται εις 
σπουδαίαν στρατηγικήν θέσιν. Είναι 
η δίοδος προς την Καλλίπολιν, προς 
την Αδριανούπολιν και προς εν μέ-
ρος της Ελλάδος». Γι’ αυτό το λόγο 
οι Βενετοί αποφάσισαν να το κρατή-

σουν υπό την κατοχή τους και να το 
ενισχύσουν με πρόσθετες οχυρωματι-
κές εργασίες. Ένα μήνα αργότερα το 
οχυρό ανακαταλήφθηκε από ισχυρή 
τουρκική δύναμη. 

Η θέση της πόλης εντυπωσίαζε 
τους επισκέπτες ακόμη και σε επο-
χές που τα σύγχρονα πολεμικά μέσα 
είχαν υποβαθμίσει την αξία των οχυ-
ρώσεών της. 

Η Καβάλα είναι ένα από τα κλειδιά 
της Μακεδονίας, σημειώνει ο Γάλλος 
διπλωμάτης Felix de Beaujour το 1817 
(ακριβώς όπως και ο ομοεθνής του P. 
Belon στα 1547). Κανείς δεν μπορεί 
να εισβάλει από τα ανατολικά, χωρίς 
να περάσει κάτω από τα κανόνια του 
κάστρου της. Ο Γάλλος αρχαιολόγος L. 
Heuzey, που ήρθε εδώ το 1861, αναφέ-
ρεται εκτενώς στην «εξαιρετική θέση» 
της Καβάλας και ιδιαίτερα στο στενό 
πέρασμα της Εγνατίας οδού, στο λαιμό 
της χερσονήσου: «Είναι, το βλέπει κα-
νείς, πέρασμα πρωταρχικής σημασίας, 
σαν τις Θερμοπύλες της Μακεδονίας 
στα ανατολικά της σύνορα».

Η Εγνατία Οδός στη δυτική είσοδο της Καβάλας
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Το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο της Καβάλας είναι το μεγάλο τοξωτό υδραγω-
γείο της, γνωστό με το όνομα «Καμάρες». Το εντυπωσιακό αυτό μνημείο, 
μήκους 270 και μέγιστου ύψους 25 μέτρων, είναι κτισμένο από ντόπιο γρα-

νίτη και πλίνθους, πατά σε 18 ογκώδη μεσόβαθρα («ποδαρικά») και φέρει διπλή 
και σε ορισμένα σημεία τριπλή σειρά επάλληλων τόξων. 

Οι σημερινές Καμάρες είναι το τελευταίο τμήμα ενός τεράστιου υδραγωγείου 
της πρώτης περιόδου της τουρκοκρατίας. Στις αρχές του 16ου αιώνα η άνυδρη χερ-
σόνησος της Παναγίας υδροδοτήθηκε με τα νερά που πηγάζουν από την περιοχή 
της Παλιάς Καβάλας. Το νερό διοχετευόταν στην πόλη μέσω ενός κτιστού επίγειου 
αγωγού μήκους εξίμισι χιλιομέτρων. Ο υδραγωγός ξεκινούσε από πηγή που βρί-
σκεται σε υψόμετρο 400 μ. και είναι γνωστή ως «μάνα του νερού» ή «Σούμπα-
ση» ή «τρία Καραγάτσια», κατά τη διαδρομή του ακολουθούσε συνεχώς την κλίση 
του εδάφους και στις ρεματιές που διέκοπταν την πορεία του περνούσε πάνω από 

Γ3. Υδραγωγείο (Καμάρες) 
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πέντε πέτρινες υδατογέφυρες, που είχαν κτιστεί γι’ αυτό το σκοπό. Ορισμένα 
τμήματά του σώζονται ακόμη σε ικανοποιητική κατάσταση και η πορεία του 
είναι ευδιάκριτη μέχρι την είσοδό του στα όρια της σημερινής Καβάλας, συγκε-
κριμένα μέχρι την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου.

Το τελευταίο τμήμα του αγωγού το αφάνισε, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, 
η δημιουργία των βορειοανατολικών μαχαλάδων της πόλης. Όμως η πορεία του 
υποδηλώνεται από το όνομα της συνοικίας Σούγιολου («δρόμος του νερού»), 
διά μέσου της  οποίας κατέληγε στις Καμάρες. 

Το επιβλητικό τοξωτό υδραγωγείο κατασκευάστηκε για να γεφυρώσει το χα-
μηλό μέρος που χωρίζει τη χερσόνησο της Παναγίας από τα απέναντι υψώματα. 
Έτσι το νερό έφτανε στις δημόσιες κρήνες, στις δεξαμενές, στα λουτρά και στα 
ιδρύματα της πόλης. Οι διαδρομές του δικτύου και οι θέσεις όπου υπήρχαν κοι-
νόχρηστες βρύσες υποδηλώνονται από τις παλιές ονομασίες μερικών τοποθεσι-
ών ή οδών της χερσονήσου: Αράπ τσεσμέ (μαύρη βρύση = η οδός Βυζαντίου), 
Ντεβέ τσεσμέ (βρύση της καμήλας = η οδός Ναυαρίνου) κλπ. Δημόσιες κρήνες 
είχαν οι περισσότερες οδοί της παλιάς πόλης. Μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα 
σώζονταν δεκατέσσερις. Σήμερα υπάρχουν απομεινάρια τριών, στην αρχή της 
οδού Μεχμέτ Αλή, σε πάροδο της οδού Βυζαντίου και στην οδό Ιουστινιανού. 

Οι Καμάρες στη σημερινή τους μορφή είναι έργο των αρχών του 16ου αιώ-
να και αποδίδεται στον Ιμπραήμ πασά, βεζύρη του σουλτάνου Σουλεϊμάν του 
Νομοθέτη. Κτίστηκαν μεταξύ 1520-1530, περίοδο κατά την οποία κατασκευ-
άστηκαν στην Καβάλα μεγάλα έργα υποδομής, που αποσκοπούσαν στην ανα-
συγκρότηση της πόλης, μετά την καταστροφή του 1391 και τη μακρά περίοδο 
εγκατάλειψης του οικισμού.  

Το Υδραγωγείο υπήρξε έργο ζωτικής σημασίας για την Καβάλα. Το νερό 
έκανε τον οικισμό βιώσιμο, συνέβαλε στην ανάπτυξη των αστικών λειτουργιών 
του, στην εγκατάσταση νέων κατοίκων και στη μεγάλη αύξηση του πληθυσμού 
του. Με δυο λόγια, υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για τη μεταμόρφωση της 
Καβάλας από ασήμαντο οικισμό σε μικρή πόλη. Τον ευεργετικό ρόλο του επι-
σημαίνουν και οι περιηγητές της εποχής: Ο Pierre Belon αναφέρει στα 1547 ότι 
η Καβάλα ήταν στο παρελθόν έρημη και ακατοίκητη, αλλά λίγα χρόνια μετά 
την κατασκευή του Υδραγωγείου έγινε ένας «όμορφος και πολυάνθρωπος οι-
κισμός».

Μονοπάτι του νερού προς 
την Παλιά Καβάλα 

και στην είσοδο στην πόλη
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Οι Καμάρες είναι έργο τεράστιο, δυσανάλογο με το μέγεθος του τότε ασήμα-
ντου οικισμού. Παρόμοιο υδραγωγείο της οθωμανικής περιόδου, τέτοιας κλίμακας 
και τόσο ισχυρής κατασκευής, δεν εντοπίζεται αλλού. Πιθανολογείται λοιπόν ότι 
στον ίδιο χώρο υπήρχε υδραγωγείο παλαιότερης περιόδου, πάνω στα απομεινάρια 
του οποίου κτίστηκαν οι Καμάρες. 

Στο συμπέρασμα αυτό οδηγούν και οι διαπιστώσεις της αρχαιολογικής έρευνας 
στις Καμάρες, στις υδατογέφυρες και στον αγωγό. Για παράδειγμα, τρία από τα 
ποδαρικά των Καμαρών έχουν στο κατώτερο τμήμα τους τειχοποιία με χοντρο-
πελεκημένους λίθους, που διαφέρει εμφανώς από την τειχοποιία των υπόλοιπων 
ποδαρικών και ανήκει ασφαλώς σε φάση αρχαιότερη του 1520-1530, πιθανόν στη 
μεσοβυζαντινή περίοδο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για δύο από τις πέντε υδα-
τογέφυρες. Έχουν διαφορετικές μορφές τόξων και το αρχικά χαμηλότερο επίπεδο 
του οδοστρώματός τους χρειάστηκε να υπερυψωθεί για να έρθει στο ίδιο ύψος με 
τον επίγειο αγωγό. Γενικά, με βάση τα μορφολογικά στοιχεία της όλης κατασκευ-
ής, αλλά και τα ξαναχρησιμοποιημένα υλικά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι το υδρα-
γωγείο είναι έργο παλαιότερο από την περίοδο της τουρκοκρατίας. 

Η άποψη αυτή ενισχύεται από τη μαρτυρία του Belon, που έμεινε στην Καβάλα 
τρεις μέρες του 1547, δηλ. περίπου 20 χρόνια μετά την κατασκευή του υδραγωγεί-
ου. Ο Γάλλος περιηγητής αναφέρει ότι ο Ιμπραήμ πασάς αναστήλωσε («restaura») 
το υδραγωγείο, το οποίο ήταν, όπως πιστεύει, έργο των βασιλέων της Μακεδονίας. 
Η μαρτυρία θεωρείται αξιόπιστη, καθώς αναμφίβολα βασίστηκε σε πληροφορίες 

Υδατογέφυρα προς την παλιά Καβάλα
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εντόπιων, οι οποίοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες της κατασκευής του υδραγωγείου 
(ορισμένοι ίσως και να είχαν εργαστεί εκεί) και γνώριζαν τι υπήρχε στο χώρο 
αυτό πριν από την ανοικοδόμηση των Καμαρών. 

Σε ποια εποχή ανάγεται όμως αυτό το παλαιό υδραγωγείο, ο αρχικός πυρήνας 
των Καμαρών; Υποστηρίχθηκε στο παρελθόν ότι οι Καμάρες ανοικοδομήθηκαν 
πάνω στο βυζαντινό τείχισμα, το «μακρό τείχος» που έκτισε το 1307 ο Ανδρόνι-
κος Β΄ Παλαιολόγος για να ελέγχει τη μοναδική διάβαση από τη Μακεδονία στη 
Θράκη. Κατά την εκδοχή αυτή, το τείχισμα, που ξεκινούσε από το ύψωμα του 
Σανατόριου, ακολουθούσε στο τελείωμά του την πορεία των μεταγενέστερων 
Καμαρών, έφραζε το στενό ισθμό και κατέληγε στο κάστρο της Χριστούπολης. 
Σ’ αυτό το τελευταίο τμήμα του ενσωμάτωνε τον αγωγό του νερού και έτσι εκτός 
από τον αμυντικό του ρόλο επιτελούσε παράλληλα και λειτουργία υδραγωγείου.

Η άποψη αυτή αφήνει πολλά αναπάντητα ερωτηματικά. Πιο πειστική φαί-
νεται η άποψη ότι οι Καμάρες είναι το ρωμαϊκό υδραγωγείο της αρχαίας Νε-
άπολης. Κατασκευάστηκε πιθανότατα κατά τους πρώτους μεταχριστιανικούς 
αιώνες, ανάμεσα στον 1ο και τον 6ο, δέχτηκε κατά καιρούς πολλές επισκευές 
και πρέπει να διατήρησε την αρχική λειτουργία του τουλάχιστον μέχρι και τη 
μεσοβυζαντινή περίοδο. Τη φθορά του χρόνου και των διαφόρων επιδρομέων 
ολοκλήρωσε η οθωμανική κατάκτηση της Καβάλας. Από τα τέλη του 14ου αιώνα, 
ίσως όμως και από πολύ νωρίτερα, το υδραγωγείο έπαυσε να λειτουργεί και να 
συντηρείται. Στα 1520-1530 επισκευάστηκε ριζικά ο αγωγός του νερού σ’ όλη 
του τη διαδρομή, από τα Τρία Καραγάτσια μέχρι την πόλη, κτίστηκαν ή επιδι-
ορθώθηκαν οι υδατογέφυρες και στη θέση του κατεστραμμένου υδραγωγείου 
ανοικοδομήθηκαν οι επιβλητικές Καμάρες. 

Το παλιό αυτό Υδραγωγείο ύδρευε την πόλη της Καβάλας μέχρι τις πρώτες 
δεκαετίες του 20ού αιώνα. Διατηρήθηκε σε καλή κατάσταση για τέσσερις αι-
ώνες χάρη στη συνεχή και συστηματική συντήρησή του και τις κατά καιρούς 
επισκευές. Τεκμήριο των συνεχών επεμβάσεων είναι η πολυμορφία των τόξων 
του. Γράφει σχετικά ο αρχαιολόγος Κώστας Τσουρής: «Το πιο εντυπωσιακό 
τμήμα του υδραγωγείου είναι οι Καμάρες μέσα στην ίδια την πόλη. Πρόκειται 
για ένα πραγματικό δειγματολόγιο μορφών τόξων…Υπάρχουν τόξα ημικυκλικά, 
οξυκόρυφα, λιθόκτιστα, πλινθόκτιστα, με εναλλαγή λίθων και πλίνθων, κατά ένα 
τμήμα τους λιθόκτιστα και κατά άλλο πλινθόκτιστα, με υποχώρηση από την τει-
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χοποιία ή χωρίς υποχώρηση, οριοθετημένα ή ελεύθερα... Όλα δείχνουν μακραίωνη 
και αδιάκοπη συντήρηση». Η μόνη γνωστή επέμβαση είναι του 1818. Τότε επι-
σκευάστηκε το νότιο τμήμα των Καμαρών, προς την πλευρά των τειχών της πόλης, 
όπως μαρτυρεί και σχετική επιγραφή, εντειχισμένη στις Καμάρες. Την ίδια εποχή 
έγιναν και επεμβάσεις στο δίκτυο της χερσονήσου για να υδροδοτηθεί το Ιμαρέτ. 

Τα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες το νερό του παλιού υδραγωγείου δεν επαρκούσε. Αιτία ήταν 
η αύξηση των αναγκών της χερσονήσου αλλά και η δημιουργία των νέων τουρκικών 
συνοικιών του ανατολικού μέρους της πόλης (Γενή Μαχαλέ, Χαμιντιγιέ, Σελιμιγιέ), 
που υδροδοτούνταν κι αυτές από τις πηγές της Παλιάς Καβάλας. Στις αρχές του 20ού 
αιώνα με πρωτοβουλία του χεδίβη της Αιγύπτου εκπονήθηκε σχέδιο για τη βελτίωση 
και επέκταση του δικτύου ύδρευσης της χερσονήσου, που όμως δεν υλοποιήθηκε.  

Το 1912-1913 οι αρχές της πρόσκαιρης βουλγαρικής διοίκησης κατάργησαν τα 
επί αιώνες προστατευτικά μέτρα και μετέτρεψαν το μονοπάτι του νερού σε δρόμο. 
Η διέλευση πεζών, κοπαδιών και αμαξών προκαλούσε βλάβες και ρήγματα στον 
αγωγό, με αποτέλεσμα την απώλεια του νερού και τις συχνές μολύνσεις του. 

Στα χρόνια της εγκατάστασης των προσφύγων το νερό έφτανε στην παλιά πόλη 

Οι Καμάρες σε αχρηστία, 
μετά το 1930
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μέρα παρά μέρα και μόνο για λίγες ώρες και οι κοινόχρηστες βρύσες γίνονταν θέ-
ατρο ομηρικών καυγάδων για το σπάνιο αγαθό. Για να μειωθεί η λειψυδρία, στις 
αρχές της δεκαετίας του 1930 η χερσόνησος της Παναγίας υδροδοτήθηκε και από 
τη δεξαμενή του Αγίου Αθανασίου. Το αρχαίο υδραγωγείο άρχισε να περιπίπτει σε 
αχρηστία και έκλεισε τον κύκλο της ζωής του στα μέσα του 20ού αιώνα. 

Σήμερα οι Καμάρες έχουν χάσει πολύ από το ζωτικό τους χώρο: Το επιβλητικό 
υδραγωγείο που επί αιώνες κυριαρχούσε στο τοπίο και ήταν ορατό από παντού, 
ασφυκτιά μέσα στις πολυκατοικίες και σταδιακά εξαφανίζεται. Κάτω από τα τόξα 
του περνούν οι δρόμοι που συνδέουν το κέντρο της πόλης με τις ανατολικές πε-
ριοχές της. Αταίριαστες και ακαλαίσθητες κατασκευές παρενοχλούν το μνημείο, 
κυρίως προς την πλευρά του καρνάγιου, ενώ ανάμεσα σε κάποια ποδαρικά του 
διατηρούνται ακόμη τα μικρά προσφυγικά σπιτάκια. 

Παρόλα αυτά το μνημείο διατηρεί αμείωτη τη γοητεία του. Συνέβαλε σ’ αυτό 
η πρόσφατη εξαιρετική αναστήλωσή του από τη 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαι-
οτήτων της πόλης μας. Απομένει η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου που θα 
αναδείξει τις ομορφιές του και βέβαια η συστηματική αρχαιολογική έρευνα, που 
θα αποκαλύψει τα κρυμμένα μυστικά του ιστορικού παρελθόντος του. 

Οι Καμάρες σήμερα
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Σύμφωνα με οθωμανικές αρχειακές πηγές, στα μέσα του 
16ου αιώνα η συντήρηση του νεόδμητου υδραγωγείου 

της Καβάλας είχε ανατεθεί στη μικρή χριστιανική κοινό-
τητα της πόλης. Συγκεκριμένα, 34 χριστιανικές οικογένει-
ες όφειλαν κάθε χρόνο να παραδίδουν 100 kile (περίπου 
2.600 κιλά) κιμωλία, ένα καντάρι (περίπου 54 κιλά) λι-
νέλαιο και μεγάλη ποσότητα βαμβακιού, πρώτες ύλες για 
τη δημιουργία του μείγματος με το οποίο θα έκλειναν τις 
τρύπες στις ενώσεις των υδροσωλήνων. Κάθε φορά που 
ερχόταν σουλτανική διαταγή για την επιδιόρθωση του 
υδραγωγείου, έπρεπε να ετοιμάσουν το στόκο και να δι-
αθέσουν την εργατική τους δύναμη. Ακόμη 18 οικογένειες 
και 13 άγαμοι νέοι ήσαν επιφορτισμένοι με τις βοηθητικές 
εργασίες της συντήρησης. Έναντι αυτών των υπηρεσιών 
τους, οι χριστιανοί της Καβάλας απολάμβαναν ένα ειδικό 
καθεστώς φορολογικών απαλλαγών. 

Η συντήρηση του Υδραγωγείου το 16ο αιώνα

«Για να ενισχύσει το έργο του ευνοούμενού του (Ιμπρα-
ήμ πασά), ο αείμνηστος σουλτάνος Σουλεϊμάν έφερε 
στην πόλη το ζωογόνο νερό από μια βουνίσια πηγή που 
βρίσκεται πολύ μακριά, σε απόσταση ενός κονάκ (ενός 
σταθμού για ταξιδιώτες).  Το νερό φθάνει στην πόλη διά 
μέσου ενός υδραγωγείου που έχει εξήντα αψίδες και το 
ύψος του φθάνει στις ογδόντα πήχεις. Το έργο αυτό του 
Σουλεϊμάν –ο θεός ας τον ελεήσει– είναι ανώτερο από 
κάθε περιγραφή. Υψώνεται σαν ουράνιο τόξο και μπορεί 
να συγκριθεί μόνο με το φρούριο της Καβάλας, που έκτι-
σε ο βασιλιάς Φίλιππος» (Εβλιγιά Τσελεμπή).  

Στις αρχές του 20ού αιώνα

«Σαν ουράνιο τόξο…» (1667)

Στα μέσα του 20ού αιώνα
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Γ4. Ιμαρέτ 

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / ΙΜΑΡΕΤ

Στη δυτική πλευρά της χερσονήσου της Παναγίας και κατά μήκος της κεντρι-
κής της οδού (σημερινής Θ. Πουλίδου) βρίσκεται το Külliye της Καβάλας, πιο 
γνωστό ως Ιμαρέτ. Πρόκειται για ένα μνημείο μοναδικό στον ελλαδικό χώρο: 

Σπάνιο δείγμα των μεγάλων ιδρυμάτων της τελευταίας οθωμανικής περιόδου, από 
τα τελευταία που κατασκευάστηκαν και το μόνο που σώθηκε σχεδόν ακέραιο. 

Το Ιμαρέτ κτίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος του μεταξύ 1817-1821 και πήρε την 
οριστική του μορφή στα μέσα του 19ου αιώνα. Είναι έργο του Μεχμέτ Αλή, βαλή 
της Αιγύπτου (1805-1848), ο οποίος για συναισθηματικούς λόγους θέλησε να ευ-
εργετήσει τη γενέτειρά του με αυτό το θρησκευτικό, εκπαιδευτικό και φιλανθρω-
πικό ίδρυμα. Τα έξοδα για τη συντήρηση και τη λειτουργία του Ιμαρέτ καλύπτο-
νταν από τις προσόδους της Θάσου. Το 1813 ο σουλτάνος παραχώρησε το νησί στο 
Μεχμέτ Αλή ως ανταμοιβή για τη στρατιωτική βοήθεια που του είχε προσφέρει 
λίγα χρόνια πριν. 

Αεροφωτογραφία 
του Ιμαρέτ, σήμερα
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Το Külliye του Μεχμέτ Αλή καταλαμβάνει έκταση περίπου τεσσάρων στρεμ-
μάτων και αποτελείται, στη τελική του μορφή, από δύο μεντρεσέδες, δύο ντερσανέ 
- μεστζίτ, ένα μεκτέμπ, ένα ιμαρέτ  και τα γραφεία της διεύθυνσης. Συγκροτείται 
από τέσσερις επιμέρους κτιριακές ενότητες που παρατάσσονται σε σειρά και ορ-
γανώνονται γύρω από περίκλειστες αυλές. Η κλειστή και εσωστρεφής οργάνωση 
είναι χαρακτηριστικό των κτισμάτων ομαδικής διαβίωσης και προέρχεται από το 
μοναστηριακό πρότυπο. 

Την πρώτη από βορρά κτιριακή ενότητα συγκροτούν το μεκτέμπ και το ιμαρέτ, 
που κτίστηκαν το 1820-1821. Το μεκτέμπ ήταν σχολείο βασικής εκπαίδευσης για 
αγόρια. Οι νεαροί μαθητές μάθαιναν αποσπάσματα από το Κοράνι, γραφή, ανά-
γνωση και λίγα στοιχεία αριθμητικής. 

Το ιμαρέτ («κουζίνα») παρείχε δωρεάν φαγητό στους σπουδαστές αλλά και 
στους άπορους της πόλης, αδιακρίτως θρησκεύματος. Στα θολωτά μαγειρεία του 
κόχλαζαν τα μεγάλα καζάνια για να χορτάσουν τους πεινασμένους, καθημερινά με 
σούπα ή πιλάφι και fodla, ένα είδος λεπτής πίτας, μία ή δύο φορές την εβδομάδα 
και με κρέας, ενώ τις Παρασκευές και τις γιορτές και με zerde, ρύζι με μέλι χρωμα-
τισμένο με κρόκο.

Την τέταρτη ενότητα, στο νότιο άκρο του συγκροτήματος, προς την εκκλησία 
της Παναγίας, αποτελούν τα γραφεία της διεύθυνσης. Το κτίριο της διοίκησης κτί-
στηκε λίγο μετά τα μέσα του 19ου αιώνα. Μέχρι το 1854 τη διαχείριση του βακου-
φιού την είχαν Τούρκοι μπέηδες της Καβάλας. Τότε για πρώτη φορά τοποθετείται 
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Το μεκτέμπ Κτητορική επιγραφή στο ιμαρέτ (κουζίνα)
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Αιγύπτιος διοικητής της Θάσου, ο οποίος ήταν παράλληλα και διευθυντής του Ιμα-
ρέτ. Στις αρχές του 20ού αιώνα οι Αιγύπτιοι προγραμμάτιζαν τη μεταφορά των 
γραφείων της διεύθυνσης σε μεγαλοπρεπές μέγαρο που θα κτιζόταν στο οικοδομι-
κό τετράγωνο απέναντι από τη Β.Α. γωνία του Ιμαρέτ. Όμως λόγω των πολιτικών 
αλλαγών η κατασκευή του δεν προχώρησε πέρα από ένα αρχικό στάδιο. 

Στο κέντρο και στο μεγαλύτερο μέρος του συγκροτήματος εκτείνονται οι δύο 
κτιριακές ενότητες των μεντρεσέδων, με τις αίθουσες διδασκαλίας και προσευχής, 
τα δωμάτια των σπουδαστών και τις μεγάλες εσωτερικές αυλές. Οι μεντρεσέδες 
(ιεροδιδασκαλεία) ήταν εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτερης βαθμίδας, όπου διδά-
σκονταν η θεολογική, η νομική και οι άλλες επιστήμες του Ισλάμ. Ο πρώτος με-
ντρεσές κατασκευάστηκε το 1817-1818, ο δεύτερος τρία χρόνια αργότερα, «λόγω 
της μεγάλης προσέλευσης των σπουδαστών». Στις επιγραφές των εισόδων τους 
εξαίρεται η αγαθοεργία του Μεχμέτ Αλή και το ενδιαφέρον του για την Καβά-
λα, «την ιερή του πατρίδα». Θέλοντας να την ανακαινίσει, οικοδόμησε εξαίρετα 
ιεροδιδασκαλεία για τους επιστήμονες, προσφορά στην γενέτειρα πόλη, που θα 

Το Ιμαρέτ στις αρχές 
του 20ού αιώνα
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μνημονεύει το όνομά του μέχρι τη συντέλεια του κόσμου.
Οι σπουδαστές των ιεροδιδασκαλείων (σοφτάδες) έρχονταν από διάφορα 

μέρη της οθωμανικής επικράτειας, κατά κανόνα στην ηλικία των 14-15, και 
φοιτούσαν εδώ για μερικά χρόνια ή και για μερικές δεκαετίες! Έμεναν οικό-
τροφοι στους 61 κατοικήσιμους χώρους των μεντρεσέδων, ανά 4 ή 5 σε κάθε 
δωμάτιο. Κατά καιρούς όμως, σύμφωνα με τις πηγές τις εποχής, ο αριθμός 
τους έφτανε και τους 600. Εκτός από δωρεάν τροφή και στέγη, έπαιρναν ένα 
μικρό χρηματικό βοήθημα, απαλλάσσονταν από την στρατιωτική υπηρεσία 
και μετά την αποφοίτησή τους τοποθετούνταν σε ηγετικές θέσεις του κρατικού 
μηχανισμού. Η εκπαίδευσή τους βασιζόταν στην εκμάθηση των ιερών βιβλίων 
και την αποστήθιση περικοπών από το Κοράνι, ενώ οι κοσμικές τους γνώσεις 
ήσαν περιορισμένες και αναχρονιστικές. Τα μαθήματα γίνονταν στις μεγάλες 
αίθουσες διδασκαλίας (ντερσανέ), που λειτουργούσαν και ως χώροι προσευ-
χής (μεστζίτ). Η πρώτη, με το μεγάλο υπερυψωμένο θόλο, ανήκει στην αρχική 
κατασκευή, η δεύτερη κτίστηκε το 1863-1864. 

Από τα μέσα του 19ου αιώνα η χρησιμότητα του Ιμαρέτ άρχισε να αμφι-
σβητείται και πολλοί ζητούσαν την κατάργησή του. Οι επισκέπτες της πόλης 
το περιέγραφαν ως συνώνυμο του σκοταδισμού, της οπισθοδρόμησης και της 
ανατολίτικης ραθυμίας. Οι κάτοικοι της Θάσου με διαβήματα προς τους χεδί-
βηδες της Αιγύπτου ζητούσαν ένα μέρος των εσόδων του Ιμαρέτ για να καλύ-
ψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του νησιού. Οι χριστιανοί της Καβάλας το θε-
ωρούσαν πηγή μισαλλοδοξίας και φανατισμού και κέντρο κάθε ανθελληνικής 
ενέργειας. 

Για το σύνοικο χριστιανικό πληθυσμό οι σοφτάδες αποτελούσαν φόβη-
τρο. Εξ αιτίας του θρησκευτικού χαρακτήρα της εκπαίδευσής τους και της 
πολύχρονης απομάκρυνσής τους από την κοσμική ζωή, οι σπουδαστές των 
μεντρεσέδων διαπνέονταν από ιερό φανατισμό και έτρεφαν μίσος για τους 
αλλόθρησκους. Κατά τις περιόδους έντασης ή κρίσης στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις –στην Επανάσταση του 1821-1830, στον Κριμαϊκό πόλεμο του 1854-
1856, στην Κρητική επανάσταση του 1866-1869, στην «Ανατολική κρίση» του 
1876-1878, στον πόλεμο του 1897– επιστρατεύονταν συχνά από τις τουρκι-
κές αρχές της πόλης ή από τους ισχυρούς μπέηδες της Δράμας για να τρομο-
κρατήσουν τους Έλληνες της Καβάλας. Αναφέρεται μάλιστα ότι για το σκοπό 
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Τμήμα και στοά του πρώτου 
μεντρεσέ 
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αυτό υπήρχαν στις αποθήκες του Ιμαρέτ όπλα και πολεμοφόδια.  
Οι δύο μεντρεσέδες έπαυσαν τη λειτουργία τους το 1902, όταν καταργήθηκε 

το ιδιότυπο καθεστώς της τουρκοαιγυπτιακής συγκυριαρχίας της Θάσου. Η δω-
ρεάν παροχή φαγητού συνεχίστηκε και μετά την προσάρτηση της περιοχής στο 
ελληνικό κράτος και σταμάτησε το 1923. Το Ιμαρέτ έκλεισε έναν αιώνα ζωής και 
ουσιαστικά έπαψε να υφίσταται από τον Ιούνιο του 1924. 

Το 1931, προκειμένου να διαπλατυνθεί η οδός Ζαλόγγου (όπως ονομαζόταν τό-
τε η Θ. Πουλίδου), ένα μέρος του Ιμαρέτ κατεδαφίστηκε: η σειρά των δωματίων του 
δεύτερου μεντρεσέ, τμήμα του μεκτέμπ και η αρχικά κύρια είσοδος του ιμαρέτ. 

Από τα τέλη του 1922 οι χώροι του Ιμαρέτ χρησιμοποιήθηκαν για τη στέγαση 
των προσφύγων. Αρκετές φτωχές οικογένειες παρέμειναν εκεί επί δεκαετίες, πλη-
ρώνοντας ένα μικρό ενοίκιο στον εκάστοτε εκπρόσωπο του Οργανισμού Βακουφί-
ων της Αιγύπτου. Το 1967 διατάχθηκε η αποχώρηση των ενοίκων και το μνημείο 
σφραγίστηκε. Μέχρι να ρυθμιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των βακουφικών ακι-
νήτων της Καβάλας και της Θάσου, το Ιμαρέτ παρέμεινε πλήρως εγκαταλειμμένο. 
Με την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία του 1984 αναγνωρίστηκε ότι το Ιμαρέτ και 
«η οικία του Μωχάμετ Άλυ» αποτελούν αιγυπτιακές ιδιοκτησίες και οι δύο χώρες 
συμφώνησαν να συνεργαστούν για τη διατήρηση και συντήρησή τους. Μέχρι πριν 
από λίγα χρόνια ένας χώρος του Ιμαρέτ ήταν αναψυκτήριο και ταβέρνα και κάποι-
οι άλλοι χρησιμοποιούνταν ως αποθήκες των γειτονικών καταστημάτων. 

Από το εσωτερικό της θολωτής αίθουσας διδασκαλίας Δωμάτιο των σοφτάδων
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της μητέρας του Μεχμέτ Αλή. 

Κατεδαφίστηκε το 1968
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Το 2001 το μνημείο ενοικιάστηκε για 50 χρόνια από την Άννα Μισιριάν, επι-
χειρηματία της Καβάλας, αναστηλώθηκε και μετατράπηκε σε έναν πολυτελή και 
καλαίσθητο χώρο φιλοξενίας, που διατηρεί κάτι από την ατμόσφαιρα της εποχής 
του. Τα πιο γοητευτικά στοιχεία του Ιμαρέτ είναι οι τρεις εσωτερικές αυλές, κυρίως 
η μεγάλη τετράγωνη με την κινστέρνα, που σήμερα αποκαλείται «κήπος του νερού», 
και οι θολοσκεπείς στοές με τις ρυθμικά επαναλαμβανόμενες καμάρες και τα πολυά-
ριθμα ανοίγματα, που συνδέουν τους κλειστούς με τους ανοικτούς χώρους. 

 Η κλειστή και εσωστρεφής διάταξη του συγκροτήματος δεν επιτρέπει στον ε-
πισκέπτη της παλιάς πόλης να έχει πλήρη οπτική επαφή με την πολυμορφία του 
μνημείου. Από τη Θ. Πουλίδου, όπου ανοίγονται οι κύριες προσβάσεις, το εσωτε-
ρικό δεν είναι ορατό εξ αιτίας της έντονης κλίσης του εδάφους και του υπερυψω-
μένου τοίχου του. Περισσότερο αντιληπτό γίνεται το σύνολο του Ιμαρέτ από την 
πλευρά της σύγχρονης προκυμαίας και ψηλά από την ακρόπολη. Κυρίαρχα στοι-
χεία στη γενική αυτή εικόνα είναι οι υπερυψωμένοι θόλοι, επενδυμένοι με φύλλα 
μολύβδου, και οι πολυάριθμες καμινάδες.  

Άποψη του Ιμαρέτ 
από τη θάλασσα, 

αρχές 20ού αι.
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Μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα 
επικρατούσε στην Καβάλα ένας μύθος, που 

καταγράφεται ως ιστορικό δεδομένο ακόμη και στην 
επίσημη προξενική αλληλογραφία. Σύμφωνα μ’ αυ-
τόν, όσοι από τους γενίτσαρους είχαν διασωθεί μετά 
τη διάλυση του επίλεκτου αυτού σώματος και την 
εξόντωσή τους (1826), κατέφυγαν στην Καβάλα! 

Πίσω από την παράδοξη αυτή πεποίθηση βρί-
σκονταν αναμφίβολα οι σοφτάδες του Ιμαρέτ, που 
με τα μισαλλόδοξα κηρύγματά τους επηρέαζαν κα-
ταλυτικά τη μουσουλμανική κοινωνία της μικρής 
–ακόμη– πόλης. «Η Καβάλα είναι μια φωλιά πα-
λαιοτουρκικού φανατισμού», σημείωνε στα 1873 ο 
Γερμανός Löher. 

 Την ίδια εποχή σε προξενικές εκθέσεις τονίζεται 
ότι η μουσουλμανική κοινότητα της πόλης είναι ένας 
ιδιαίτερος μικρόκοσμος, ο πιο φανατικός ανάμεσα 

σ’ όλες τις πόλεις της ευρωπαϊκής Τουρκίας.
Οι σοφτάδες πρωτοστατούσαν στην τρομοκράτη-

ση του σύνοικου χριστιανικού πληθυσμού. Οι πηγές 
της εποχής διεκτραγωδούν τις ύβρεις, τις κατάρες 
και τις απειλές, τις προσβολές και ταπεινώσεις, τους 
προπηλακισμούς και τις κακοποιήσεις που έπρεπε 
να υποστούν οι «άπιστοι», όσοι τολμούσαν να περά-
σουν μπροστά από το Ιμαρέτ για να κατευθυνθούν 
προς τη χριστιανική συνοικία της χερσονήσου. 

Μέχρι περίπου το 1880 πίσω από κάθε ανθελ-
ληνική ενέργεια στην Καβάλα όλοι έβλεπαν «την 
ενταύθα οθωμανικήν σχολήν του Ιμαρετίου Μεχμέτ 
Αλή πασά, εν η διαιτώνται ως κηφήνες περί τους 
τριακοσίους Οθωμανόπαιδας», που χρησιμεύει «πά-
ντοτε ως πυρήν του κατά των χριστιανών μίσους και 
φανατισμού», όπως έγραφε ο Έλληνας προξενικός 
πράκτορας το δραματικό καλοκαίρι του 1866.

Οι γενίτσαροι και οι σοφτάδες του Ιμαρέτ
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Ο Μεχμέτ Αλή γεννήθηκε στην Καβάλα το 1769 από 
οικογένεια Τουρκαλβανών. Ορφάνεψε μωρό και την 

προστασία του ανέλαβε ο Τοσούν αγάς, στρατιωτικός διοι-
κητής της περιοχής. Στα νεανικά του χρόνια συναναστρε-
φόταν τους Γάλλους εμπόρους της Καβάλας και μάλλον 
ασχολήθηκε και ο ίδιος με το εμπόριο. Αργότερα κατατά-
χθηκε στον τουρκικό στρατό και έζησε στην Καβάλα μέχρι 
την ηλικία των 32 ετών. 

Το 1801 ένα σώμα 300 ανδρών από την Καβάλα στάλ-
θηκε στην Αίγυπτο εναντίον των Γάλλων εισβολέων. Υπο-
διοικητής ήταν ο Μεχμέτ Αλή, που έτσι άρχιζε την κατα-
πληκτική του σταδιοδρομία. Σύντομα απέκτησε δύναμη, 
υπέταξε τους ισχυρούς Μαμελούκους μπέηδες, κατέλαβε 
την εξουσία και το 1805 αναγνωρίστηκε από το σουλτάνο 
βαλής της Αιγύπτου. Ως ημιανεξάρτητος ηγεμόνας έθεσε 
τα θεμέλια για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό 
της χώρας του, με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα. Η δυναστεία 
του τερματίστηκε το 1953, όταν ο Φαρούκ ανατράπηκε 
από το Νάσερ. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1810 βοήθησε το σουλτάνο 
να καταστείλει την εξέγερση των Βαχαβιτών και να επανα-
κτήσει τη Χετζάζη. Για να τον ανταμείψει ο Μαχμούτ ο Β΄ 
του παραχώρησε τη Θάσο με όλες τις προσόδους της. Γιατί 
ο Μεχμέτ Αλή ζήτησε τη Θάσο; Προφανώς επειδή βρισκό-
ταν απέναντι από την Καβάλα και με τον πλούτο της θα 
μπορούσε να πραγματοποιήσει τα σχέδια που είχε για τη 
γενέτειρά του. Πιθανόν όμως και για λόγους ευγνωμοσύ-
νης: Σύμφωνα με μία παράδοση, ο Μεχμέτ Αλή έζησε ως 
βρέφος σε οικογένεια του Αγίου Γεωργίου της Θάσου και 
έγινε ομογάλακτος (σουτ καρντάς) με τα παιδιά της. Σύμ-
φωνα με άλλη πηγή, όταν οι τουρκικές αρχές της Καβάλας 
τον καταδίωκαν για κάποια ενέργειά του, βρήκε άσυλο στο 
ίδιο χωριό και στην ίδια οικογένεια. 

Το ενδιαφέρον του Μεχμέτ Αλή για την Καβάλα ήταν 
αδιάλειπτο: Η πρόθεσή του να κατασκευάσει ένα σύγχρο-
νο λιμάνι αντιμετωπίστηκε με καχυποψία από τις τουρκι-
κές αρχές. Κατασκεύασε όμως το Ιμαρέτ και επισκεύασε 
τμήματα του Υδραγωγείου, των ετοιμόρροπων τειχών και 
δρόμους της παλιάς πόλης. Η μέριμνα συνεχίστηκε και 

Ο Μεχμέτ Αλή και οι Αιγύπτιοι

από τους διαδόχους του, κυρίως από τον Αμπάς Χιλμί (1894-
1914). Στις αρχές του 20ού αιώνα οι Αιγύπτιοι σκόπευαν να  
αναμορφώσουν τη συνοικία της Παναγίας και γι’ αυτό εκπό-
νησαν δύο ολοκληρωμένα σχέδια, ρυμοτομικό και ύδρευσης, 
που όμως δεν υλοποιήθηκαν. Στις προθέσεις τους ήταν και η 
δημιουργία Εμπορικής και Βιομηχανικής Σχολής στο χώρο 
της ακρόπολης. 

Χρηματοδότησαν επίσης αρκετά έργα στην πόλη, στή-
ριξαν με τις επιχορηγήσεις τους τη λειτουργία του Νοσοκο-
μείου των Απόρων (Gureba) και βοήθησαν την Καβάλα σε 
δύσκολες στιγμές της. Π.χ. το Νοέμβριο του 1912, μετά την 
εγκατάσταση των βουλγαρικών αρχών, η θαλαμηγός του 
χεδίβη έφερε στην Καβάλα 2.000 σάκους αλεύρι για τους 
φτωχούς της πόλης.

Παράλληλα, με το πλεόνασμα των προσόδων της Θάσου 
έκαναν και επενδύσεις σε ακίνητα, κυρίως στο νησί και στην 
Καβάλα. Πολλά από αυτά πωλήθηκαν αργότερα σε ιδιώτες. 
Σήμερα, μετά την τελική ρύθμιση του 1984, παραμένουν υπό 
αιγυπτιακή ιδιοκτησία το Ιμαρέτ, ένα οικόπεδο με οικία στην 
οδό Ιουστινιανού και το κονάκι του Μεχμέτ Αλή, απέναντι 
από την εκκλησία της Παναγίας. Στην αυλή του έχει τοποθε-
τηθεί ο τάφος της μητέρας του, που μέχρι το 1968 βρισκόταν 
στον οκταγωνικό τουρμπέ της κεντρικής πλατείας. Τους πα-
λιούς δεσμούς της Καβάλας με την Αίγυπτο ενισχύει το νεοϊ-
δρυθέν στην πόλη «Ινστιτούτο Μοχάμεντ Άλι».

Ο Μεχμέτ Αλή

Η σαρκοφάγος της μητέρας 
του Μεχμέτ Αλή

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / ΙΜΑΡΕΤ166



Το τεμπελχανείο και η «Ακαδημία Επιστημών» της Καβάλας 

Για τους Ευρωπαίους επισκέπτες της Καβάλας το 
Ιμαρέτ ήταν ένας χώρος εξωτικός, συνώνυμος με 

τις αρνητικές όψεις του πολιτισμού της Ανατολής, το 
σκοταδισμό και τη ραθυμία. 

Ο Γερμανός Löher καταγράφει στα 1873 μια ήδη 
γνωστή ιστορία: Όταν ο Μεχμέτ Αλή αποφάσισε να 
ευεργετήσει τη γενέτειρά του, αρχική του πρόθεση 
ήταν να χαρίσει στους συμπολίτες του ένα σχολείο για 
να φωτίσει τα μυαλά τους κι ένα καλό λιμάνι για ν’ αν-
θήσει το εμπόριο. Όμως οι Τούρκοι της πόλης θεώρη-

σαν το πρώτο περιττό, αφού όλες οι χρήσιμες γνώσεις 
περιέχονταν στο Κοράνι, και το δεύτερο βλαπτικό, 
επειδή τα πολλά καράβια θα έδιωχναν τα καλά ψά-
ρια στα βαθιά!  Έτσι παρακάλεσαν το συντοπίτη τους 
να τους κτίσει ένα ιμαρέτ (πτωχοκομείο). Ο Μεχμέτ 
Αλή δεν τους χάλασε το χατίρι. Μετά από αυτό, λέει, 
αυξήθηκε η έμφυτη οκνηρία των κατοίκων της Καβά-
λας. Ξαφνικά όλοι έγιναν άποροι, απέφευγαν να ερ-
γαστούν και τρέφονταν με το καθημερινό πιλάφι του 
ιμαρέτ. Όποιος στην πόλη ήθελε να φάει ψάρια έπρε-
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εντελώς διαφορετική! Μια τέτοια εικόνα, γράφει, στη 
Γαλλία θα συγκέντρωνε δέκα χιλιάδες θεατές. Εδώ 
όμως φαίνεται στους περαστικούς ως το πιο φυσικό 
πράγμα του κόσμου! 

Στον ίδιο περιηγητή δόθηκε η ευκαιρία να συνομι-
λήσει με τους έφηβους σοφτάδες και να διαπιστώσει 
τις… αστρονομικές γνώσεις τους: Η γη είναι στρογγυ-
λή σαν ταψί και αποτελεί το κέντρο του σύμπαντος, 
ενώ ο ήλιος περιστρέφεται αιωνίως γύρω της. Η σε-
λήνη κρύβεται τη μέρα για να ξεφύγει από τα δόντια 
του κακού δράκου και τα αστέρια είναι φανάρια που 
τα ανάβει ο θεός για να φωτίζουν τους βασιλιάδες 
του κόσμου. Πάνω απ’ τον ουρανό, αυτή την τερά-
στια τέντα, δεν υπάρχει τίποτε! Ο Γάλλος επισκέπτης 
ευχαριστεί το θεό που τον αξίωσε να ζήσει 
μια τέτοια εμπειρία στην «Ακαδημία Επι-
στημών της Καβάλας»!

πε να τα πιάσει ο ίδιος, αφού και οι ψαράδες ζούσαν 
τώρα από το Ιμαρέτ! 

Την ιστορία του «κακόφημου Ιμαρέτ» διηγεί-
ται κάπως διαφορετικά ο Εγγλέζος Abbott. Το 1900 
επισκέφτηκε τις τεράστιες κουζίνες και μπήκε στα 
δωμάτια των σοφτάδων. Εκεί, μέσα σε ένα σύννε-
φο καπνού, διέκρινε τέσσερα γενειοφόρα άτομα στο 
πάτωμα κι ένα πέμπτο στο πατάρι, που έπιναν καφέ, 
κάπνιζαν τα τσιμπούκια τους και ομφαλοσκοπούσαν. 
Το πολυσέλιδο κεφάλαιο έχει τον τίτλο «Tembel-
haneh» (τεμπελχανείο).

Η φήμη του Ιμαρέτ είχε ξεπεράσει τα όρια της 
Καβάλας. Στο διήγημα του Παπαδιαμάντη «Τα Χρι-
στούγεννα του τεμπέλη» το Ιμαρέτ αναφέρεται ως 
ίδρυμα για τη σίτιση των τεμπέληδων! Των πραγμα-
τικών όμως και αποδεδειγμένων. Η διάκριση ήταν 
εύκολη για τον επιστάτη: Ξάπλωνε τους άεργους σε 
μία ψάθα και της έβαζε φωτιά. Όποιος προτιμούσε 
να καεί, παρά να σηκωθεί, ήταν σωστός τεμπέλης και 
είχε δικαίωμα στο πιλάφι. Οι άλλοι έχαναν το προνό-
μιο της δωρεάν σίτισης!  

Η διανομή του φαγητού ήταν για τους ξένους επι-
σκέπτες ένα θέαμα εντυπωσιακό. Από το πρωί ακόμη 
στην είσοδο του ιμαρέτ συνωστίζονταν οι φτωχοί της 
πόλης, με πιάτα, δίσκους, κατσαρόλες και ό,τι άλλο 
διαθέσιμο, για να τιμήσουν τη φι-
λανθρωπία του βαλή της Αιγύ-
πτου. Ορισμένοι προτιμούσαν 
να τρώνε επιτόπου. Γύρω 
στα 1860 ένας περιηγη-
τής απαθανατίζει την εξής 
σκηνή: Μια γριά, καθι-
σμένη αναπαυτικά στα 
σκαλιά, τρώει με τα χέρια 
το zerde από ένα τσουκά-
λι, καινούριο μεν, αλλά 
προορισμένο για χρήση 

Λεπτομέρεια 
του σημερινού 

Ιμαρέτ
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1η ενότητα: 
Μεκτέμπ (Μ) και Ιμαρέτ (Ι)

3η ενότητα: 
2ος Μεντρεσές

2η ενότητα:
 1ος Μεντρεσές

4η ενότητα: 
Γραφεία Διοίκησης

Μ

Ι

Α

Α Α
Α

D-M

D-M

Κάτοψη της Β΄ στάθμης 
του Ιμαρέτ

A= Οι εσωτερικές αυλές των κτιριακών ενοτήτων
D-M= Τα ντερσανέ - μεστζίτ των δύο μεντρεσέδων

Οδός Θ. Πουλίδου

169



ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Καραγιαννακίδης, Ν., «Όψεις της καθημερινής ζωής στη συνοικία Παναγία Καβάλας», 

Η παλιά πόλη της Καβάλας (7ος π.Χ.-20ός αι.). Ο χώρος, οι άνθρωποι, τα τεκμήρια της ιστορίας, 
Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Παναγίας «το Κάστρο», Καβάλα 2005, τ. 2, σ. 5-215.

Κουκούλη – Χρυσανθάκη, Χ., «Οι αποικίες της Θάσου στο Β. Αιγαίο. Νεώτερα ευρήματα», 
Α΄ Τοπικό Συμπόσιο Η Καβάλα και η περιοχή της, Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 309-325.  

Κουκούλη – Χρυσανθάκη, Χ., Καβάλα. Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας, εκδ. Δ.Ε.Τ.Α.Κ., Καβάλα 2002
Λαζαρίδης, Δ.Ι., Νεάπολις, Χριστούπολις, Καβάλας. Οδηγός Μουσείου Καβάλας, Αθήνα 1969. 
Λυκουρίνος, Κ., Καβάλα 1391-1967. Βιβλιογραφικός Οδηγός για τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία

της πόλης και της περιοχής, έκδ. Δ.Β.Κ., Καβάλα 1995.
Λυκουρίνος, Κ., «Η Καβάλα της οθωμανικής περιόδου (τέλη 14ου αι.-1912. Η παλιά πόλη – συνοι-

κία της Παναγίας», Η παλιά πόλη της Καβάλας (7ος π.Χ.-20ός αι.). Ο χώρος, οι άνθρωποι, τα τεκμή-
ρια της ιστορίας, Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Παναγίας «το Κάστρο», Καβάλα 2005, 
τ. 1, σ. 51-231.

Λυκουρίνος, Κ., «Η Καβάλα της τουρκοκρατίας (1391-1912) στα κείμενα των ξένων περιηγητών», 
Υπόστεγο 8-9 (Καβάλα 1997) 166-206.

Λυχούνας, Μ. - Τσουρής, Κ., «Νεάπολις – Χριστούπολις (300 μ.Χ.-1391 μ.Χ.)», Η παλιά πόλη της 
Καβάλας (7ος π.Χ.-20ός αι.). Ο χώρος, οι άνθρωποι, τα τεκμήρια της ιστορίας, Εξωραϊστικός 
Πολιτιστικός Σύλλογος Παναγίας «το Κάστρο», Καβάλα 2005, τ. 1, σ. 30-47.

Μαλλούχου, Φ. – Tufano, S., «Η ακρόπολη της Καβάλας», Α΄ Τοπικό Συμπόσιο Η Καβάλα και η 
περιοχή της, Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 341-359.

Μέρτζιος, Κ.Δ., Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, έκδ. Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1947.
Μπακαλάκης, Γ., «Νεάπολις – Χριστούπολις – Καβάλα», ΑΕ 1 (1936) 1-48. 
Μπακιρτζής, Α., «Παναγία Καβάλας. Πολεοδομική και αρχιτεκτονική διερεύνηση», Η παλιά πόλη 

της Καβάλας (7ος π.Χ.-20ός αι.). Ο χώρος, οι άνθρωποι, τα τεκμήρια της ιστορίας, Εξωραϊστικός 
Πολιτιστικός Σύλλογος Παναγίας «το Κάστρο», Καβάλα 2005, τ. 2, σ. 217-303. 

Νικολαΐδου – Πατέρα, Μ., «Αρχαία Νεάπολις», Η παλιά πόλη της Καβάλας (7ος π.Χ.-20ός αι.). 
Ο χώρος, οι άνθρωποι, τα τεκμήρια της ιστορίας, Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Παναγίας
«το Κάστρο», Καβάλα 2005, τ. 1, σ. 15-28. 

Στεφανίδου, Α., Η πόλη – λιμάνι της Καβάλας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Πολεοδομική 
και ιστορική διερεύνηση (1391-1912), έκδ. Ι.Λ.Α.Κ., Καβάλα 2007.

Στεφανίδου, Α., «Το Ιμαρέτ της Καβάλας», Μακεδονικά 25 (1986) 203-265. 
Τσουρής, Κ., «Νεάπολις – Χριστούπολις – Καβάλα. Διορθώσεις - προσθήκες - παρατηρήσεις στην 

οχύρωση και την ύδρευση», Αρχαιολογικό Δελτίο 53Α (1998) Μελέτες, σ. 387-454. 
Χιόνης, Κ.Ι., Ιστορία της Καβάλας, Καβάλα 1968.  

170





Οδοιπορικό στο χώρο  και              το χρόνο της παλιάς πόλης

Η έκδοση έγινε στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης του ΠΕΠ – ΑΜΘ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝOΤΙΚΟΤΑΜΕΙΟ

ÍÅ
ÁÐ

ÏËÉÓ
 - ×ÑÉÓ

ÔÏÕÐÏËÉÓ - ÊÁÂÁËÁ


	kavala1-30
	kavala31-60
	kavala61-90
	kavala91-120
	kavala121-150
	kavala151-172

