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Θάλασσα  

 Κοιτίδα ζωής, πηγή έμπνευσης 
 Πριν 

4,6 δισ. χρόνια : η γη άρχισε να κρυώνει, σχηματίζοντας 

τις πρώτες θάλασσες. 

4 δισ. : δημιουργείται ο πρώτος ζωντανός οργανισμός. 

3,6-3,8 δισ. : τα πρωτοκύτταρα εξελίσσονται σε 

προκαρυωτικά. 

Τα επόμενα  2 δισ. χρόνια τα ευκαριωτικά κύτταρα  

                                                αναπαράγονται. 

 700-400 εκατ. χρόνια : στις θάλασσες εμφανίζεται ένα 

είδος που αναπνέει οξυγόνο. 



Η ΘΑΛΑΣΣΑ 
Καλύπτει τα 7/10 της επιφάνειας του πλανήτη μας. 

Διαιρείται  σε πέντε ωκεανούς: 

       Ειρηνικός, Ατλαντικός, Ινδικός, Βόρειος Παγωμένος ή 
Αρκτικός, Νότιος Παγωμένος ή Ανταρκτικός. 

Σε θάλασσες:  

       Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα ή Εύξεινος Πόντος , Ερυθρά, κ.ά. 

Σε πελάγη: 

       Αιγαίο, Κρητικό, Ιόνιο, κ.ά. 



ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ 





 

Μαύρη Θάλασσα ή Εύξεινος Πόντος  
Αποκαλούνταν και  Άξεινος Πόντος (Πίνδαρος, 5ος αι. π.Χ.) ,  

δηλαδή αφιλόξενη ή σκοτεινή θάλασσα. 

 
 

 Είναι θάλασσα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ορίζεται από 
την Ευρώπη, τη Μικρά Ασία και τον Καύκασο και τελικά 
συνδέεται με τον Ατλαντικό ωκεανό μέσω της Μεσογείου. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1


Ναυπηγική 
 Η επιστήμη και τεχνική που ασχολείται με τη 
μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή πλοίων, ώστε αυτά 
να έχουν την ικανότητα :  
 να πλέουν ασφαλώς 
 ασφαλούς μεταφοράς φορτίου και επιβατών. 
 ασφαλούς κίνησης επάνω στο νερό. 

 

Από ιστορικής άποψης διακρίνονται τρία είδη πλοίων  
Κωπήλατα  Ιστιοφόρα  Μηχανοκίνητα 



 
 Αλιεία 

 

 

 

  πανάρχαια πρακτική του ανθρώπου 
με ποικιλία τεχνικών. 

παρέχει σημαντική, σε ποιότητα και 
σε ποσότητα τροφή και θέσεις 
εργασίας. 

στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν 
την περίσσεια αλιευμάτων και τα 
κοχύλια για ανταλλαγές με άλλα 
προϊόντα . 

 

 

 

 
 



Από τη δεκαετία του 1920 οι προσφυγικοί πληθυσμοί 
από τη Μικρά Ασία εισήγαγαν τις μεθόδους εντατικής 
αλιείας των παράκτιων περιοχών (γρι – γρι, τράτες, 
ανεμότρατες) 

                                                               
 

                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

           

Ανεμότρατα 

Τράτα 



ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 



ΑΣΤΑΚΟΓΑΡΙΔΑ Homarus gammarus 
 
Απαντάται στη Μεσόγειο, τη 
Μαύρη Θάλασσα και τον 
Ατλαντικό Ωκεανό. 

 Ζει σε τρύπες και ρωγμές σε 
σκληρά υποστρώματα και 
βραχώδεις βυθούς, σε βάθη 
που φτάνουν συνήθως τα 50 
μέτρα. 

 Είναι νυκτόβια και τρέφεται 
κυρίως με μύδια, καβούρια.  

Μπορεί να φτάσει τα 60 εκ. 
μήκος και τα 6 κιλά βάρος. 



ΓΑΥΡΟΣ  Engraulis encrasicolus 
 

Απαντάται στη Μεσόγειο, τη Μαύρη 
Θάλασσα και τον Ατλαντικό Ωκεανό. 

Ζει σε μεγάλα κοπάδια και πλησιάζει 
κοντά στις ακτές, ειδικά τους θερμούς 
μήνες, κατά την περίοδο αναπαραγωγής.  

Το καλοκαίρι ταξιδεύει βόρεια και 
κινείται κοντά στην επιφάνεια, ενώ τον 
χειμώνα ταξιδεύει νότια και σε μεγαλύτερα 
βάθη.  

Φτάνει σε μήκος τα 23 εκ. και ζει μέχρι 4 
χρόνια.  

Τρέφεται με πλαγκτόν, ενώ ο ίδιος 
αποτελεί βασική τροφή για δεκάδες άλλα 
είδη ψαριών, πτηνών και θηλαστικών. 



ΓΛΩΣΣΑ   Solea solea 
 

Απαντάται στη Μεσόγειο, τη Μαύρη 
Θάλασσα και τον Ατλαντικό Ωκεανό. 

Είναι μοναχικό είδος, ζει στον βυθό και 
δραστηριοποιείται κυρίως τη νύχτα,  

ενώ την ημέρα παραμένει θαμμένη στην 
άμμο.  

Τρέφεται με μικρά ψαράκια, σκουλήκια, 
μαλακόστρακα και μικροοργανισμούς.  

Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 80 εκ. και 
σε βάρος τα 3 κ., ενώ ζει ως και 26 χρόνια.  

Πρόκειται για ένα από τα πλέον δημοφιλή 
ψάρια με υψηλή εμπορική αξία. 



ΚΑΡΑΒΙΔΑ   Nephrops norvegicus 
 

Εντοπίζεται στον ανατολικό 
Ατλαντικό και τη Μεσόγειο.  

Ζει σε λασπώδεις βυθούς, σε βάθη 
από 20 ως 500 μέτρα , όπου σκάβει 
λαγούμια.  

Δραστηριοποιείται τη νύχτα και 
τρέφεται με καρκινοειδή και 
θαλάσσια σκουλήκια.  

Μπορεί να φτάσει και τα 25 εκ. σε 
μήκος, αν και συνήθως δεν ξεπερνά 

 τα 20 εκ.  

Τα αρσενικά άτομα ζουν ως και 12 
χρόνια, ενώ τα θηλυκά φτάνουν ως 
και 30 έτη. 



ΚΕΦΑΛΑΣ   Pagellus bogaraveo 
 

Ο κεφαλάς εντοπίζεται σε αμμώδεις, 
βραχώδεις και λασπώδεις βυθούς στον 
Ατλαντικό και τη Μεσόγειο Θάλασσα.  

Ζει σε κοπάδια και πραγματοποιεί 
εποχικές μεταναστεύσεις για 
αναπαραγωγή.  

Τα μικρά ζουν πιο κοντά στις ακτές.  

Τρέφεται με καρκινοειδή, μαλάκια, 
ψαράκια και θαλάσσια σκουλήκια .  

Ο κεφαλάς είναι ερμαφρόδιτο ψάρι, 
καθώς όταν φτάσει τα 20 εκ. από 
αρσενικό μετατρέπεται σε θηλυκό.  

Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 75 εκ. 
και σε βάρος τα 4 κ., ενώ ζει ως και 20 
χρόνια. 



ΚΟΛΙΟΣ   Scomber japonicus 
 Ο κολιός είναι «κοσμοπολίτικο» ψάρι 

καθώς εντοπίζεται σχεδόν σε όλες τις 
θάλασσες του πλανήτη.  

Το χειμώνα ζει σε βαθιά νερά, ενώ το 
καλοκαίρι μεταναστεύει κοντά στις ακτές,  

σε ρηχότερα νερά.  

Σχηματίζει μεγάλα κοπάδια, τα οποία 
ανακατεύονται με κοπάδια άλλων ειδών.  

Δεν είναι ιδιαίτερα επιλεκτικός σε ότι 
αφορά τη διατροφή του. Τρέφεται από 
μαλακόστρακα μέχρι ψάρια και καλαμάρια .  

Ο κολιός φτάνει σε μήκος τα 70 εκατοστά 
και σε βάρος τα 3 κιλά, ενώ η μέγιστη ηλικία 
που έχει καταγραφεί είναι τα 18 χρόνια. 



Το λιμάνι της Καβάλας 





 Ο φυσικός όρμος στις δυτικές ακτές της 
χερσονήσου της Παναγίας χρησιμοποιήθηκε ως λιμάνι 
από την αρχαιότητα. 

  Η αρχαία ακτογραμμή έφτανε σχεδόν μέχρι το 
σημερινό ναό του Αγίου Νικολάου.  
 

 



 Το λιμάνι αποτέλεσε πηγή πλούτου και μέσο 
επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο κατά την περίοδο 
της αρχαίας Νεάπολης και της βυζαντινής 
Χριστούπολης, ενώ κατά την οθωμανική περίοδο 
ήταν το διαμετακομιστικό κέντρο της ευρύτερης 
περιοχής. 

 



 Στο ανατολικό μέρος, σχεδόν 
κάτω από το σημερινό Ναό 
του Αγίου Νικολάου, υπήρχε 
και ένα μικρό καρνάγιο. 

 

  Στα αβαθή νερά του λιμανιού 
μπορούσαν να προσεγγίσουν 
μόνο μικρά σκάφη.  

 

 Τα μεγάλα πλοία άραζαν στα 
ανοιχτά και η επιβίβαση και 
αποβίβαση των επιβατών και η 
φόρτωση και εκφόρτωση των 
εμπορευμάτων γινόταν με 
βάρκες και με μαούνες από 
ξύλινες προβλήτες. 

 



Το λιμάνι με το μικρό "κυματοθραύστη" του 
Τελωνείου, που κατασκευάστηκε το 1885. 



 
 Η περίοδος της ακμής του ήρθε στα τέλη του 19ου 
 αρχές του 20ού αιώνα, όταν από εδώ εξάγονταν 
 τεράστιες ποσότητες επεξεργασμένου καπνού. 

 



 Ζήτημα κατασκευής λιμανιού τέθηκε μόλις το 1912, για 
προστασία από τα σφοδρά κύματα του Αιγαίου, που «κάθιζαν» 
στα ρηχά ή βύθιζαν τα καράβια.  

 Τελικά το 1923 – 24 έγινε η τελική μελέτη από τον Άγγελο Γκίνη, 
καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, διαπρεπή 
λιμενολόγο. 



Ο "λιμενίσκος"  
(ή "εσωτερικός λιμήν") του 1924 

Το λιμάνι με τα έργα του 1925: πρώτη 
προκυμαία, προβλήτα, ιχθυοπωλεία 

Σε εξέλιξη τα έργα του μεγάλου λιμανιού 
(επιχωμάτωση δυτικής ακτής χερσονήσου 
Παναγίας και λιμενοβραχίονας), περίπου 1935 



Η νέα παραλία της δεκαετίας του 1960 

Το λιμάνι προς τα τέλη του 20ού αιώνα 



Ταρσανάδες – Ναυπηγεία - Καλαφατιά  
Χώροι για τον ελλιμενισμό, την επισκευή,  
τη συντήρηση και τη ναυπήγηση σκαφών.  

Η παλαιότερη μαρτυρία για τα ναυπηγεία της Καβάλας 
είναι του  Gabrielle Cavazza, το 1591.  

 
Το μεγάλο ναυπηγείο στον κολπίσκο 

 πίσω από τις Καμάρες  



 Κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπή, στα μέσα του 17ου αιώνα 

η πόλη είχε τρεις ταρσανάδες για γαλέρες και έναν για 
μικρότερα πλοία.  

Ο  μικρός ταρσανάς  
στο χώρο του λιμανιού Ο ταρσανάς  

στο Κιουτσούκ Ορμάν  
(σημερινή Ραψάνη) 



Μετά από περίπου 430 χρόνια,  

στον ίδιο κολπίσκο πίσω από τις Καμάρες, 

 που ίσως τότε  εισχωρούσε λίγο βαθύτερα 

 στην ξηρά, βρίσκουμε σήμερα  

το μοναδικό καρνάγιο της Καβάλας.  
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Συνέντευξη Αλιέα κ.Κουτσογιάννηaaa.mp4
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