
Γνωρίζω την ιστορία  
και το φυσικό περιβάλλον της γειτονιάς μου 
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 Ο Θεόδωρος Αναστασίου, Καβαλιώτης  
(1718-1789) ήταν λόγιος, πνευματική μορφή του 
ελληνικού κόσμου τον 18ο αιώνα, που γεννήθηκε 
στην Καβάλα. 
Μαθήτευσε δίπλα στον Ευγένιο Βούλγαρη αρχικά 
στα Γιάννενα και αργότερα στην Κοζάνη.  
Έζησε (1743-1769) στη Μοσχόπολη (περιοχή 
Βορείου Ηπείρου), όπου διετέλεσε καθηγητής και 
διευθυντής (από το 1750) της Νέας Ακαδημίας, 
γνωστή ελληνική σχολή του 18ου αι.  
Στην Πόλη διορίστηκε από τον Πατριάρχη 
ιεροκήρυκας της πρώτης Ιουστινιανής Αχριδών.  
Ταξίδεψε στη Γερμανία αναζητώντας περαιτέρω 
μόρφωση.  
Επέστρεψε στη Μοσχόπολη και απεβίωσε το 
1786. 





















 





 Πίσω από το παλαιό Υδραγωγείο 
(Καμάρες), βρίσκεται τριώροφη 
καπναποθήκη, η οποία ήταν ιδιοκτησία 
του Μπαστερλή Κιολή Χότζα. 

 Από τον Σεπτέμβριο του 1922 το κτίριο 
χρησιμοποιήθηκε από την Δ΄ Μοίρα 
Νοσοκόμων. 

 Το 1956 αγοράστηκε από τον 
καπνέμπορο Δ. Πετρίδη και το 1970 
από την επιπλοποιία Γκιρτζίκη, η οποία 
δραστηριοποιείται εκεί μέχρι σήμερα. 







Η περιήγησή μας καταλήγει 
στη Δημοτική Καπναποθήκη, 
που βρίσκεται στην πλατεία 
Καπνεργάτη.  
 

Κτίστηκε από τον καπνέμπορο 
Kiazim Emin το 1910. Η 
αρχιτεκτονική του κτιρίου ανήκει 
στον οθωμανικό νεοκλασικισμό, 
με έντονα στοιχεία ευρωπαϊκού 
νεοκλασικισμού.  
 
 



 Η πλατεία οφείλει το όνομά της 
στο μνημείο του Καπνεργάτη.  
Είναι δημιουργία του Δημητρίου 
Αρμακόλα και τοποθετήθηκε 
στην πλατεία το 1986.  

Στο γλυπτό δύο καπνεργάτες 
κρατάνε στα χέρια τους φύλλα 
καπνού έχοντας ανάμεσά τους 
μια καπνεργάτρια. Σφίγγουν τα 
χέρια τους, συμβολίζοντας την 
ενότητα των καπνεργατών 
στους σκληρούς αγώνες που 
έδωσαν και το ρόλο της 
γυναικείας συμμετοχής στον 
αγώνα. 





Η φέρουσα τοιχοποιία αποτελείται κυρίως από 
ακατέργαστη πέτρα. 

Στην καπναποθήκη αυτή έλαβε χώρα η απεργία 
των καπνεργατών με το όνομα «εκμέκ καυγασί» 
(καβγάς για το ψωμί) το 1896.  





Πριν την αναδάσωση η πόλη καλύπτονταν από 
γυμνά βράχια που αντανακλούσαν την ηλιακή 
ακτινοβολία και ανέβαζαν την θερμοκρασία το 
καλοκαίρι στην περιοχή της πόλης. 

 Η κατάσταση αυτή ανατράπηκε με την ανάπτυξη 
του δάσους το οποίο σήμερα χρησιμοποιείται για 
την αναψυχή των κατοίκων της Καβάλας.  

Πρόκειται για τεχνητό δάσος 
κωνοφόρων με κυρίαρχο είδος την 
τραχεία πεύκη, που φυτεύτηκε από το 
1914 έως το 1940 σε έκταση 8579 
στρεμμάτων γύρω από την πόλη της 
Καβάλας. Τα υπόλοιπα 20000 στρέμματα 
αποτελούν θαμνότοπους και 
φρυγανότοπους. 





Είναι χαρακτηρισμένο σαν Αισθητικό δάσος.  
Ένα από τα 19 που υπάρχουν στην Ελλάδα. 



 

Είναι χαρακτηρισμένο  
σαν απολύτως προστατευμένο δάσος 

και καταφύγιο άγριας ζωής 







Στην ευρύτερη περιοχή έκαψε συνολικά 118.665 στρέμματα  

θαμνώδους και δασικής έκτασης. 

 Στις 14 Αυγούστου 1985 ξεσπάει η καταστροφικότερη,  
έως τώρα, πυρκαγιά στο περιαστικό δάσος της πόλης,  

που αποτέφρωσε συνολικά 10.000 στρέμματα τεχνητού δάσους. 



Το λιμάνι της Καβάλας 







Οι μαθητές του 1ου ΓΕΛ Καβάλας   


