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Η εκπαιδευτική κοινότητα του 1ου ΓΕΛ Καβάλας 
σάς καλωσορίζει σε ένα δημοσιογραφικό οδοι-
πορικό, στον χώρο και στον χρόνο της πόλης και 
του σχολείου της.
Το 1ο Γενικό Λύκειο Καβάλας, «ένδοξος απόγονος» 
του ιστορικού 1ου Γυμνασίου, αρχικά στεγάστηκε 
σε ένα εντυπωσιακό οικοδόμημα που χρονολογείται 
από το 1909 και συνδυάζει στοιχεία κλασικιστικά 
και οθωμανικά. Το κτίριο μέχρι το 1922 ανήκε στο 
οθωμανικό κράτος, ενώ στη συνέχεια πέρασε στη 
διαχείριση της Διεύθυνσης Ανταλλάξιμων Περι-
ουσιών και αποδόθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο το 
1946. Το σχολείο λειτούργησε αδιαλείπτως από 
το 1919 έως το 1940. Διέκοψε τη λειτουργία του 
στη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής και επανα-
λειτούργησε από το 1945 ως Γυμνάσιο Αρρένων 
μέχρι το σχολικό έτος 1979-80, οπότε καταργήθη-
κε ο διαχωρισμός των σχολείων με βάση το φύλο 
των μαθητών και το σχολείο για πρώτη φορά λει-
τούργησε ως μεικτό.
Το 1991 το 1ο Λύκειο μεταστεγάστηκε σε ένα νέο 
κτίριο, σκαρφαλωμένο στις παρυφές της πόλης, 
εκεί που το απέραντο γαλάζιο του ουρανού σμί-
γει με το πράσινο της φύσης. Σε ένα τέτοιο λοι-
πόν μαγευτικό περιβάλλον, με την Καβάλα να ξε-
διπλώνεται μπροστά του, δραστηριοποιείται το 
σύγχρονο σχολείο.
Στα 30 χρόνια λειτουργίας του διαγράφηκε μια 
εξαιρετική πορεία, σε διάφορους τομείς της επι-
στήμης και της τέχνης, που αποτυπώνεται στις 
επιτυχίες μεγάλου αριθμού απόφοιτων μαθητών, 
αλλά και στο έργο πλειάδας εκπαιδευτικών που 
άφησαν το παιδαγωγικό τους στίγμα υπηρετώντας 
τους ίδιους υψηλούς στόχους. 
Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των καιρών το 
σχολείο προσφέρει υψηλής ποιότητας παιδαγω-
γικό έργο στοχεύοντας στη γνωστική, συναισθη-
ματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων 
των μαθητών. Αποστολή του είναι η διαμόρφωση 
ενός κοινού οράματος καινοτομίας και ανάπτυξης, 
η καλλιέργεια της αποδοχής της διαφορετικότη-
τας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της καλλιέργειας της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Τα τμήματα ένταξης που λειτουργούν, έχουν ως 
σκοπό να παρέχουν ισότιμη, ποιοτική εκπαίδευση 
στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ανα-
πηρίες. Επίσης, λειτουργεί τμήμα υποδοχής (ΖΕΠ), 
που παρέχει διαπολιτισμική εκπαίδευση με στόχο 
την εξάλειψη των διακρίσεων και του αποκλει-
σμού, καθώς επίσης την αποδοχή και την ομαλή 
ενσωμάτωση των αλλοδαπών μαθητών στο σχολικό 
σύστημα. Το σχολείο στοχεύοντας στη διαμόρφωση 
ενεργών ευρωπαίων πολιτών συμμετέχει σε μεγάλο 
αριθμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και σε 
προγράμματα αγωγής υγείας, περιβαλλοντικά και 
πολιτιστικά (θέατρο), σε εθελοντικές δράσεις, όπως 
και σε διάφορους πανελλήνιους και διεθνείς δια-
γωνισμούς, με πολύ υψηλές διακρίσεις. Δύο λέξεις 
λοιπόν, Καινοτομία και Δημιουργικότητα, χαρα-
κτηρίζουν την πορεία του 1ου Λυκείου Καβάλας.
Η πρόταση που μας έγινε από «Το Βήμα» αποτέλεσε 
άλλη μια πρόκληση και ευκαιρία για δράση, μέσα 
από την οποία οι μαθητές, ως νέοι δημοσιογράφοι, 
ανακαλύπτουν την πόλη τους και προσεγγίζουν 
θέματα επιστημονικού, και όχι μόνο, ενδιαφέρο-
ντος. Με μεράκι και ομαδικό πνεύμα διερεύνησαν 
τόπους, ανθρώπους και έργα. Περιηγήθηκαν στα 
γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, ταξίδεψαν 
νοερά σε μια άλλη εποχή, επισκέφθηκαν αρχαιο-
λογικούς χώρους, προβληματίστηκαν αναφορικά 
με επίκαιρα θέματα, γνώρισαν και πήραν συνέ-
ντευξη από σημαντικά πρόσωπα. Το σχολείο... εν 
δράσει λοιπόν!
Εκφράζοντας τις θερμές μας ευχαριστίες στο «Βή-
μα» για την τιμητική του πρόσκληση, σας ευχόμαστε 
καλή ξενάγηση στα άρθρα της εφημερίδας μας!

Η κυρία Μάλαμα Σιδηροπούλου είναι διευθύντρια 
του 1ου Γενικού Λυκείου Καβάλας.

Aρθρο

Με καινοτοΜια και
δηΜιουργικοτητα

ΤΗΣ ΜάλάΜάς ςιδηροπούλού

Τι να γράψει κανείς για την Καβάλα; Οτι εκτός της μαγευτικής 
ομορφιάς και των περίφημων μνημείων της (ή ίσως ακριβώς γι’ 
αυτά), οι φημισμένοι λογοτέχνες της βρήκαν τρόπο να μεταδώ-
σουν τη σοφία και την τέχνη των λόγων τους στη «νέα γενιά» της 
πόλης; Οτι οι μαθητές και οι μαθήτριές της αμέσως μόλις ανέλα-
βαν... υπηρεσία στις δημοσιογραφικές «επάλξεις» και ξεκίνησαν 
την έρευνα και τη συγγραφή των κειμένων τους λειτούργησαν 
αυθόρμητα ως επαγγελματίες ερευνητές; Οτι η εκπαιδευτική κοι-
νότητα της πόλης εντυπωσιάζει;
Ο,τι και να γράψει κανείς για την Καβάλα θα είναι λίγο. Ομως 

τα... πολλά που εμπνεύστηκαν, αναζήτησαν και έγραψαν οι νέοι του 1ου Γενικού Λυκείου της 
πόλης αποτυπώνονται στις επόμενες σελίδες. Ακολουθώντας λοιπόν την εκπαιδευτική πορεία 
ερευνώ, γράφω, δημοσιεύω, οι νέοι και οι νέες της Καβάλας – με την καθοδήγηση των έμπει-
ρων εκπαιδευτικών τους – ενώνονται σήμερα με τις «στρατιές» των νέων δημοσιογράφων του 
«Βήματος» και φτιάχνουν μια μαθητική εφημερίδα για την πόλη τους, για το σχολείο τους, για 
την Παιδεία που θέλουν, για τα μέρη που αγαπούν, για την ιστορία τους, που τους δίνει την ιδι-
αίτερη, δική τους δύναμη.
Η Καβάλα είναι η 13η μαθητική εφημερίδα που εκδίδει «Το Βήμα» και στις σελίδες της οι πέ-
νες των νέων ξεδιπλώνονται χαράσσοντας το πρώτο μεγάλο ερευνητικό και συγγραφικό ταξίδι 
της ζωής τους. Τους υποδεχόμαστε και τους ευχαριστούμε.

για οσα
αγαπουν
και για οσα
θελουν

Συνεργάστηκαν οι μαθητές:  
Μαρία Αλπέντζου, Ιωάννης Ανδρεαδάκης, Κωνσταντίνα Αντωνίου, Ελένη 
Ασλανίδου, Ελλη Αχράζογλου, Ραφαέλα Βαγιάνη, Νικόλαος Βαλσαμίδης, 
Κατερίνα Βαρελίδου, Αθανάσιος Βασιάνας, Γεώργιος Βασιλικός, Μάριος 

Βαφειάδης, Ευφροσύνη Βλαχάκη, Αλέξανδρος Γερόπουλος, Μάρα Γεωργιάδου, 
Καρυοφυλλιά-Χρυσοβαλάντω Γιαβρόγλου, Ατανάς Γκατζόνοβ, Ηρακλής 

Γούσης, Στυλιανή Γράσου, Κυριακή-Λυδία Διπλάρη, Ελένη Ελευθεριάδου, 
Νικόλαος Εντελάτζε, Δημήτρης Ηλιόπουλος, Βασίλειος Ιωακειμίδης, 

Αναστασία Καβούκη, Νικόλαος Καζανίδης, Δήμητρα Καλοπίση, Αγγελική 
Κάνε, Γιάννης Καραχατζής, Ευγενία Κατιρτζή, Γεώργιος Κελγιώργης, 

Ελισσάβετ Κέλη, Μιχάλης Κιάκος, Χριστίνα-Αικατερίνη Κλέβερ, Αλέξανδρος 
Κοπανάκης, Κέλλυ Κουτσίδου, Νικολέττα Κουτσίκ Βασίλογλου, Θανάσης 

Κουτσουμπέλης, Κατερίνα Κωνσταντινίδου, Μαρία Λαδοπούλου, Μάριο Λέσι, 
Αννα Λιούλιου, Δημήτρης Μαρίνοβ, Γιώργος Μπεζάς, Αλεξάνδρα Νικόλα, 
Ξανθίππη Νικολάου, Ιωάννα Πασχαλίδου, Βασιλική Πολυζωνά, Ορέστης 

Σαραφούδης-Χατζηγεωργίου, Ελπίδα Σιδηροπούλου, Στέλιος Σουλόγλου, Αννα 
Στεφανίδου, Μαρίνα Στιμπίρη, Γεωργία Τσαουσάκη, Σοφία Τσίπου, Κατερίνα 

Φραγγοπούλου, Παναγιώτα Φραγγούλη, Μαρία Ψωμοπούλου.

Και οι εκπαιδευτικοί: 
Ευαγγελία Βλάχου, Θεοδώρα Γκάγκου, Ολγα Μάρτου, Στέλλα Ναλμπάντη,  

Δέσποινα Νικολάου, Ασπα Ολυμπίου, Ευαγγελία Παλλάδα, Ολγα Παυλίδου, 
Μάλαμα Σιδηροπούλου, Φωτεινή Φιλιππίδου, Σοφία Φιλιππίδου.

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μάρνυ Παπαματθαίου.

Η συντακτική 
ομάδα του 
«Βήματος της 
Καβάλας» μπροστά 
στο 1ο Γενικό 
Λύκειο της πόλης



Να στοχεύεις ψηλά, το φεγγάρι. 
Ακόμα κι αν αποτύχεις, θα 
βρεθείς ανάμεσα στ’ αστέρια. 
(Les Brown, 1945)

Η επιτυχία δεν έρχεται ποτέ εύκολα, πά-
ντα υπάρχουν εμπόδια και δυσκολίες, 
όμως όσο πιστεύουμε στις δυνάμεις μας 
και πράττουμε τα μέγιστα για όσα επι-
θυμούμε, αργά ή γρήγορα η ευόδωση 
των προσπαθειών μας θα έρθει! Η Ελένη 
Ελευθεριάδου, μαθήτρια του 1ου Γενικού 
Λυκείου Καβάλας, κατάφερε εφέτος την 
πρωτιά στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολό-
γων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, συγκεντρώνοντας 19.060 
μόρια. Θεωρώντας την παράδειγμα προς 
μίμηση, επιδιώξαμε μια συνάντηση μαζί 
της για να μας μυήσει στα μυστικά της 
επιτυχίας της! 

Τι πιστεύεις ότι αποκόμισες από 
την εμπειρία των Πανελλαδικών;

«Πιστεύω ότι κερδίζεις πολλά. Ειδικό-
τερα, στη δική μου γενιά που εκτός των 
άλλων έπρεπε να αντιμετωπίσει και την 
καραντίνα. Από όλη αυτή τη δοκιμασία 
μαθαίνεις να πειθαρχείς και να θέτεις 
στόχους στη ζωή σου. Στο τέλος νιώθεις 
τη δικαίωση, την ευχαρίστηση ότι έδωσες 
τον καλύτερο εαυτό σου και την περηφά-
νια για την προσπάθεια που έκανες. Ολα 
τα μαθαίνεις μέσα από τη διαδικασία των 
Πανελλαδικών».

Πώς σε επηρέασε η χρονιά της 
καραντίνας;

«Σε γενικές γραμμές με έριξε ψυχολογι-
κά και ήταν μια από τις δυσκολότερες 

Συνέντέυξη Στην Αγγελική κΑΝε

Η συνταγή της… επιτυχίας
η Ελένη Ελευθεριάδου, η μαθήτρια του Λυκείου μας που πέρασε πρώτη 
στη Σχολή ναυπηγών του έΜΠ, μοιράζεται μαζί μας τα μυστικά της

Προσωπικά, θεωρώ 
πως το κλειδί της 
επιτυχίας είναι η καλή 
ψυχολογία, να τα έχεις 
καλά με τον εαυτό σου
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περιόδους που βίωσα. Ηταν δύσκολο να 
διαχειριστώ την έλλειψη επαφής με συμ-
μαθητές, φίλους και καθηγητές. Παρ’ όλα 
ταύτα, η πανδημία μού έδωσε πολύ χρό-
νο για διάβασμα. Και τον αξιοποίησα».

Ποια πιστεύεις ότι είναι τα 
στοιχεία του χαρακτήρα σου που 
σε βοήθησαν περισσότερο;

«Νομίζω ότι ήταν η αυτοπειθαρχία και η 
πίστη σε αυτά που ήθελα να πετύχω. Επί-
σης, διέθετα ένα παραγωγικό άγχος που 
με ωθούσε σε μεγαλύτερη προσπάθεια».

Συχνά ακούμε ότι η οργάνωση και 
ο προγραμματισμός αποτελούν 
τα κλειδιά της επιτυχίας, στην 
περίπτωση των Πανελλαδικών 
ιδιαίτερα. Συμφωνείς με αυτό; 

«Είναι αλήθεια ότι η οργάνωση είναι 
πάρα πολύ σημαντική. Το πρόγραμμα 
είναι πολύτιμος βοηθός, γιατί σου δίνει 
την ευκαιρία να ταξινομήσεις τον χρό-
νο σου με αποτέλεσμα να μπορέσεις με 
επιτυχία να καλύψεις την ύλη. Ομως, 

προσωπικά, θεωρώ πως το κλειδί της 
επιτυχίας είναι η καλή ψυχολογία, να 
τα έχεις καλά με τον εαυτό σου!»

Αναφέρθηκες στον χρόνο, και 
πράγματι αναρωτιέμαι αν υπήρχε 
ελεύθερος χρόνος για εσένα.

«Ο ελεύθερος χρόνος μου ήταν περιορι-
σμένος, ακόμα και αυτόν τον ελάχιστο 
ήθελα να τον αξιοποιώ στο διάβασμα. 
Υπήρχαν φορές που ξεπερνούσα τις δυ-
νάμεις μου. Αν γυρνούσα πίσω… ίσως να 
έκανα πάλι το ίδιο».

είπες ότι υπήρξαν φορές που 
ξεπέρασες τα όριά σου. Πιστεύεις 
πως αυτό σε βοήθησε να γίνεις 
μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού 
σου;

«Πιστεύω πως οι Πανελλαδικές ή και άλ-
λες δύσκολες καταστάσεις της ζωής του 
ανθρώπου μπορούν να σε εξελίξουν και 
κάθε φορά να νιώθεις πιο δυνατός, μπο-
ρείς και νιώθεις την πρόοδο μέσα σου. 
Σίγουρα, είμαι μια καλύτερη εκδοχή του 
εαυτού μου, γιατί έχω νέα όρια και μεγα-
λύτερες αντοχές. Πλέον αισθάνομαι πιο 
δυνατή και ικανή να αντιμετωπίσω τις 
όποιες δυσκολίες έρθουν στη ζωή μου». 

Μιλώντας για τη σχολή σου, 
τι πιστεύεις ότι σε ώθησε στη 
συγκεκριμένη επιλογή;

«Αυτή είναι μια πολύ συχνή ερώτηση που 
κάνουμε και μεταξύ μας οι συμφοιτητές 
και ο καθένας μας την επέλεξε για διαφο-
ρετικούς λόγους. Για εμένα η ναυπηγική 
δεν ήταν κάποιο όνειρο που είχα από μι-

κρή, όμως ήξερα ότι θέλω να κινηθώ προς 
το Πολυτεχνείο. Αρχικά, ήθελα Αρχιτεκτο-
νική, αλλά επειδή είχα ήδη ξεκινήσει τη 
σχολική χρονιά χωρίς να κάνω μαθήματα 
σχεδίου και, ταυτόχρονα, η πλειοψηφία 
των ατόμων που ήξερα πως πέρασαν εκεί 
δεν είχαν άμεση επαγγελματική αποκατά-
σταση, αποφάσισα ότι δεν θα συνεχίσω με 
αυτόν τον σκοπό. Αργότερα, έμαθα για τη 
Σχολή Ναυπηγών και ομολογώ πως μου 
άρεσε αμέσως γιατί συνδυάζει την αγάπη 
μου για τη θάλασσα και τα καράβια με 
τη λατρεία μου για τα ταξίδια. Ετσι, την 
επέλεξα και έγινε ο στόχος μου. Μπορεί 
να μην ήμουν εξαρχής επικεντρωμένη σε 
αυτή, αλλά στην πορεία έγινε η πρώτη μου 
επιλογή και θεωρώ πως αυτή η επιλογή 
μου τώρα αποδεικνύεται ορθή, διότι από 
τις πρώτες κιόλας εβδομάδες μου αρέ-
σουν τα μαθήματα και έχω την αίσθηση 
ότι όσα θα μάθουμε στη συνέχεια θα είναι 
ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Αν και είναι μια 
πολύ δύσκολη και απαιτητική σχολή, δεν 
παύει να είναι αυτό που θέλω».

Τι συμβουλή θα έδινες στους 
υποψηφίους;

«Να μην τα παρατάνε, να προσπαθούν 
για το καλύτερο, ακόμη και αν χρειαστεί 
να ξεπεράσουν τα όριά τους. Αξίζει η 
προσπάθεια, ανεξάρτητα από το απο-
τέλεσμα. Αυτό έχει να κάνει και με άλ-
λους αστάθμητους παράγοντες. Επίσης, 
να επιλέγουν σχολές με την καρδιά τους 
και όχι πάντα με κριτήριο την επαγγελμα-
τική αποκατάσταση. Οταν αγαπάς κάτι, 
το κάνεις καλά!».

«Να μην τα 
παρατάνε, να 
προσπαθούν για το 
καλύτερο, ακόμη 
και αν χρειαστεί 
να ξεπεράσουν τα 
όριά τους. Αξίζει 
η προσπάθεια, 
ανεξάρτητα με 
το αποτέλεσμα» 
είναι η συμβουλή 
της Ελένης 
Ελευθεριάδου 
στους υποψηφίους 
των Πανελλαδικών



Τα συναισθήματα  
των μαθητών για τις επιπτώσεις  
του κορωνοϊού στη ζωή τους  
και η συνειδητοποίηση  
της σημασίας του εμβολιασμού  
δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα  
της υγειονομικής κρίσης

4 TO BHMA της Καβάλας

Η ώρα του απολογισμού  
για τη μάχη 
με την πανδημία

Αναμφισβήτητα, η πανδημία του κορωνο-
ϊού SARS-CοV-2 που προκαλεί την ασθέ-
νεια COVID-19 είναι το σημαντικότερο 
γεγονός της γενιάς μας. Από τις αρχές του 
2020 η οικονομική δραστηριότητα και η 
κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα 
όλων των χωρών του κόσμου επηρεά-
στηκαν σημαντικά. Ενας κοινός εχθρός 
απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα για 
πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα.
Η επιδημία του νέου κορωνοϊού εμφανί-
στηκε αρχικά στην Κίνα και μεταδόθηκε 
με ταχύτατους ρυθμούς σε όλον τον πλα-
νήτη παίρνοντας διαστάσεις πανδημίας. 
Οπως ήταν φυσικό, αιφνιδίασε λαούς και 
κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο καθώς 
δεν υπήρχε προετοιμασία για κάτι τέτοιο.

Με όπλο το εμβόλιο

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας και πληθώρα έγκριτων επιστη-
μονικών μελετών, το εμβόλιο κατά της 
ασθένειας COVID-19 είναι το πιο σημα-
ντικό όπλο του ανθρώπου στη μάχη για 
τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού. 
Τα επιδημιολογικά δεδομένα έχουν δεί-
ξει ότι οι έφηβοι θα νοσήσουν ελαφριά 
ή και χωρίς συμπτώματα, χωρίς αυτό 
να σημαίνει πως θα ξεφύγουν σίγουρα 
τον κίνδυνο εισαγωγής σε νοσοκομείο. 
Πέραν των σημαντικά λιγότερων πι-
θανοτήτων νοσηλείας, θανάτου ή σο-
βαρής νόσου, τα εμβόλια μπορούν να 
συμβάλουν αποτελεσματικά: σε λιγότε-
ρα περιστατικά του πολυσυστηματικού 
υπερφλεγμονώδους συνδρόμου σχετι-
ζόμενου με COVID-19 σε παιδιά, περι-
στατικά των οποίων έχουν σημειωθεί 
και σε εφήβους και στην πρόληψη της 
(μακράς) long COVID, που αφορά το 2% 
περίπου των παιδιών που θα νοσήσουν 
από COVID-19 και θα εξακολουθήσουν 
να εμφανίζουν συμπτώματα μήνες μετά 
την αρχική λοίμωξη.

Ισχυρή ανοσοαπόκριση

Επίσης, ο εμβολιασμός οδηγεί σε ισχυ-
ρότερη ανοσοαπόκριση, η οποία έχει 

αποδειχθεί ότι υπερέχει αυτής που προ-
καλείται από τη φυσική νόσηση. Τα 
πλεονεκτήματα υπερτερούν έναντι κιν-
δύνων όπως τα τοπικά συμπτώματα του 
εμβολιασμού (π.χ. ο πόνος στο σημείο 
της ένεσης και τα ρίγη), ενώ σοβαρό-
τερες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως τα 
περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περι-
καρδίτιδας από mRNA εμβόλια, είναι 
πολύ σπάνιες και λιγότερο πιθανές συ-
γκριτικά με τον αντίστοιχο κίνδυνο από 
την ίδια τη νόσο COVID-19.
Οπως όλη η ανθρωπότητα, έτσι κι εμείς 
οι μαθητές και οι νέοι βιώσαμε τις επι-
πτώσεις του κορωνοϊού σε μεγάλο βαθ-
μό. Αναγκαστήκαμε να τηρήσουμε τα 
μέτρα που ήταν απαραίτητα σύμφωνα 
με τους επιστήμονες, όπως φυσική απο-
στασιοποίηση, καραντίνες και εγκλει-
σμός, το κλείσιμο των σχολείων και την 
τηλεκπαίδευση, αποφυγή συνωστισμού, 
απομάκρυνση από παρέες, φίλους και 
συγγενείς, διαρκής εγρήγορση για τή-
ρηση των κανόνων υγιεινής, χρήση της 
μάσκας σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, 
που μας έκανε συχνά να ασφυκτιούμε. 

Ψυχική αναστάτωση

Για την προστασία της υγείας και την 
ασφάλεια όλης της κοινότητας η ζωή 
μας επηρεάστηκε σοβαρά για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και ο ψυχοσυναι-
σθηματικός μας κόσμος αναστατώθηκε. 
Μας κατέκλυσαν συναισθήματα φόβου 
και άγχους για την αβέβαιη πραγματικό-
τητα και για τον κίνδυνο μόλυνσης από 
τον ιό. Κλονίστηκε το αίσθημα σταθε-
ρότητας και ασφάλειας αφού οι συν-
θήκες και τα επιδημιολογικά δεδομένα 
άλλαζαν διαρκώς και εμείς έπρεπε να 
συμμορφωνόμαστε και να προσαρμο-
ζόμαστε. Αισθανθήκαμε θυμό, λύπη και 
συντριβή για γνωστούς και συμπολίτες 
μας που νοσούσαν σοβαρά, νοσηλεύο-
νταν ή κάποιες φορές δυστυχώς δεν τα 
κατάφεραν να θεραπευτούν. Η μοναξιά 

και η έλλειψη των κοινωνικών επαφών 
διατάραξαν την ψυχική μας υγεία και 
ισορροπία καθώς και την ανάγκη μας 
για επικοινωνία και κοινωνικοποίηση. 
Τέλος, η ανία και η ελλιπής σωματική 
δραστηριότητα προκάλεσαν σε πολλούς 
νέους διατροφικές διαταραχές και αύ-
ξηση του σωματικού τους βάρους.

Ο λόγος στους ειδικούς

 Η συνειδητοποίηση των παραπάνω και 
η ίδια η πορεία της πανδημίας στην 
περιοχή μας όλο τον προηγούμενο και-
ρό προβλημάτισαν και εμάς, μια ομά-
δα μαθητών του λυκείου μας, και μας 
οδήγησαν στο να απευθυνθούμε σε δύο 
καταξιωμένους επιστήμονες της πόλης 
μας για να μας βοηθήσουν να κατα-
νοήσουμε πτυχές του θέματος, όπως 
η σημασία του εμβολιασμού και η δι-
αχείριση της πανδημίας από το Γενι-
κό Νοσοκομείο Καβάλας. Πρόκειται 
για τον κ. Γεώργιο Ηλιόπουλο, ιατρό, 
ειδικό παθολόγο του Κέντρου Υγείας 
Καβάλας και έναν από τους ειδικούς 
επιστήμονες που στήριξαν τη διαδικα-

Των 
Νικόλαόυ Βαλσαμιδη,  
αλέξαΝδρόυ Γέρόπόυλόυ,  
δημητρη ηλιόπόυλόυ,  
δημητρη μαριΝόΒ

σία του εμβολιασμού από την πρώτη 
στιγμή, και τον κ. Αχιλλέα Γερόπουλο, 
βιολόγο και αναπληρωτή διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, που 
γνωρίζει εκ των έσω τον τρόπο και τις 
συνθήκες διαχείρισης της πρωτόγνω-
ρης κατάστασης με τον επικίνδυνο ιό.



Για τους ρυθμούς που λειτούργησε στην πανδημία το Γενικό 
Νοσοκομείο Καβάλας αλλά και για τους εργαζομένους του 
που δεν έχουν εμβολιαστεί μας μιλά ο κ. Αχιλλέας Γερόπου-
λος, βιολόγος και αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου.

ποια είναι η πορεία των εμβολίων στον Νομό 
Kαβάλας;

«Στον Νομό Kαβάλας δημιουργήθηκαν συνολικά πέντε 
εμβολιαστικά κέντρα, στην Καβάλα, στο νοσοκομείο και 
στο Κέντρο Υγείας, καθώς και στα Κέντρα Υγείας της Χρυ-
σούπολης, της Ελευθερούπολης και του Πρίνου. Το Νο-
σοκομείο Καβάλας διαιρέθηκε σε συνολικά τέσσερα εμ-
βολιαστικά κέντρα, όπου τα δύο έκαναν το εμβόλιο της 
Pfizer, ένα το εμβόλιο της AstraZeneca και ένα το εμβόλιο 
της Johnson. Οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν στις 8 Ιανουαρίου 
του 2021 με τον διοικητή του νοσοκομείου, τον διευθυντή 
ιατρικής υπηρεσίας, εμένα και αρκετούς υπαλλήλους του 
νοσοκομείου να είμαστε οι πρώτοι που εμβολιαστήκαμε, 
ενώ η δεύτερη δόση ξεκίνησε 21 μέρες μετά, δηλαδή στις 
29 Ιανουαρίου. Φτάσαμε να γίνονται στο Νοσοκομείο Κα-
βάλας μέχρι και περίπου 500 εμβόλια ημερησίως, ενώ σε 
όλον τον Νομό Καβάλας γίνονταν περίπου 2.000 εμβόλια 
την ημέρα. Δυστυχώς αυτό δεν κράτησε πολύ και φτάσαμε 
τον Σεπτέμβριο που διανύσαμε να κάνουμε μόνο 70 με 80 
εμβόλια την ημέρα και τώρα τον Οκτώβριο, που ξεκίνησε 
και η τρίτη δόση του εμβολίου της Pfizer, είχαμε την πρώτη 
εβδομάδα συνολικά 90 εμβόλια την ημέρα».

όι νοσηλείες για COVID-19 δημιούργησαν 
προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου;

«Το Νοσοκομείο Καβάλας είναι ένα νοσοκομείο που αναχαί-
τιζε περιστατικά που έρχονταν από τη Δράμα και την Ξάνθη. 
Συγκεντρώνει δηλαδή ασθενείς από όλη την περιφέρεια 
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ένα μεγά-
λο νοσοκομείο, μπορώ να πω περιφερειακό νοσοκομείο, 
και έρχεται πολύ κοντά στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 
που είναι και πανεπιστημιακό. Εχει πάρα πολλές κλινικές 
και οι κλίνες του είναι 380. Οπως είναι φυσικό, όταν σε 
ένα μεγάλο νοσοκομείο, το οποίο σε πλήρη λειτουργία κα-
θημερινά νοσηλεύει κατά μέσο όρο 200 με 250 ασθενείς, 
έρχονται να προστεθούν και οι ασθενείς με COVID, τα 
πράγματα είναι δύσκολα. Στην αρχή της πανδημίας, από 
τον Μάρτιο του 2020 μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου του 2020, 

στέλναμε τα περιστατικά στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπο-
λης, δεν νοσηλεύαμε. Πέρυσι ξεκινήσαμε να νοσηλεύουμε 
και φτάσαμε τον Δεκέμβριο του 2020 να νοσηλεύσουμε 
μέχρι και 185 περιστατικά, περίπου 160 με 165 στις 4 κλι-
νικές COVID, ενώ είχαμε 18 άτομα στις ΜΕΘ, 12 COVID 
περιστατικά και 6 χωρίς COVID. Το προσωπικό δεν έφτανε 
για να λειτουργήσει το νοσοκομείο γιατί παράλληλα δού-
λευαν και τα εξωτερικά ιατρεία, γίνονταν δειγματοληψίες 
για εξετάσεις COVID, το εργαστήριο μοριακής βιολογίας, 
πολλά χειρουργικά περιστατικά κ.λπ. Ηταν ένα νοσοκομείο 
που λειτουργούσε με τον μέγιστο ρυθμό».

δώστε μας μια εικόνα του νοσοκομείου τον χειμώνα 
του 2021 και σήμερα, ποια ήταν η χειρότερη και 
ποια η καλύτερη ημέρα σας;

«Η χειρότερη περίοδος ήταν το 2ο κύμα το οποίο δημιουρ-
γήθηκε περίπου πέρυσι τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. 
Το διάστημα εκείνο είχαμε στον Νομό Καβάλας περίπου 
170 θανάτους. Οι κανονικοί θάνατοι την αντίστοιχη περί-
οδο προηγούμενων ετών ήταν περίπου στους 100. Στο 3ο 
κύμα είχαμε πάλι μια έξαρση, η οποία όμως δεν κινήθηκε 
σε πολύ υψηλά επίπεδα, και τώρα είμαστε στο 4ο κύμα, στο 
οποίο λειτουργούμε με 40 κλίνες COVID και 5 κλίνες ΜΕΘ 
COVID. Τον Ιούλιο είχαμε μια μέρα χωρίς κανένα κρούσμα, 
αλλά αυτό δυστυχώς δεν κράτησε για πολύ!».

ανταποκρίθηκαν οι εργαζόμενοι στο εμβόλιο; 
έίχατε εργαζομένους που νόσησαν και 
νοσηλεύτηκαν;

«Οσον αφορά τους γιατρούς, το 98% εμβολιάστηκε, από 
τους 207 γιατρούς μόνο 12 γιατροί δεν εμβολιάστηκαν και 
μάλιστα οι περισσότεροι ήταν νέα παιδιά. Από τους ειδικούς 
γιατρούς δεν εμβολιάστηκαν μόνο 4 άτομα. Στους νοσηλευ-
τές όμως, οι οποίοι ήταν περίπου 400, δυστυχώς 55 άτομα 
δεν εμβολιάστηκαν, το οποίο είναι μεγάλο ποσοστό, και στο 
υπόλοιπο διοικητικό προσωπικό 35 δεν εμβολιάστηκαν. 
Συνολικά, 108 εργαζόμενοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Παρ’ 
όλο που πάρα πολλοί εργαζόμενοι νόσησαν και δυστυχώς 
μια νοσηλευτήρια και δύο άτομα διοικητικού προσωπικού 
δεν τα κατάφεραν και πέθαναν. Ετσι φτάσαμε σήμερα να 
μην έχουμε το αναγκαίο προσωπικό για να λειτουργήσουμε 
κανονικά και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του νοσο-
κομείου και στην συνέχεια της πανδημίας».

Για τη σημασία του εμβολιασμού και τα μέτρα προφύλαξης 
από τον κορωνοϊό μάς μιλάει ο κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος, 
ιατρός, ειδικός παθολόγος του Κέντρου Υγείας Καβάλας.

ποιοι είναι οι τρόποι μετάδοσης του ιού;
«Η COVID-19 μεταδίδεται με δύο τρόπους: με σταγονίδια 
(φτέρνισμα, βήχας, ομιλία) και μέσω μολυσμένων επιφα-
νειών (αν δεν τηρούνται τα μέτρα υγιεινής των χεριών)».

ποια η σπουδαιότητα του εμβολιασμού;
«Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη άμυνα έναντι της 
COVID-19. Αποτελεί το εργαλείο πρόληψης και ελέγχου 
εξάπλωσης της νόσου. Είναι γεγονός πως το πρώτο επτά-
μηνο του 2021 είχαμε 8.740 θανάτους περισσότερους από 
τον μέσο όρο της πενταετίας 2015-19. Δυστυχώς, υπάρχουν 
άνθρωποι που αναγκάζονται από συγγενείς τους να μην 
εμβολιαστούν. Ετσι, όμως, εκτός από αυτούς κινδυνεύουν 
και οι ίδιοι».

ποια είναι τα μέτρα προστασίας έναντι της COVID-
19;

«Τα κυριότερα μέτρα προστασίας έναντι της COVID-19 
είναι: Πρώτον, η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη. Δεύτε-
ρον, η διενέργεια προληπτικών ελέγχων και έλεγχος των 
στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος. Τρίτον, η 
ευαισθητοποίηση για την πρώιμη αναγνώριση συμπτω-
μάτων του ιού και κατ’ οίκον περιορισμός των ατόμων 
που εκδηλώνουν συμπτώματα. Τέταρτον, η τήρηση απο-
στάσεων και αποφυγή συνωστισμού. Πέμπτον, η ορθή 
χρήση μάσκας. Εκτον, η υγιεινή των χεριών (πλύσιμο 
με υγρό σαπούνι, χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού 
διαλύματος, αποφυγή κοινής χρήσης αντικειμένων και 
αποφυγή επαφής χεριών με μάτια, μύτη και ακόμα). Και, 
τέλος, καλός αερισμός κλειστών χώρων και καθαριό-
τητα με εφαρμογές απολυμαντικού».

ποια τα αποτελέσματα του εμβολιασμού μέχρι 
σήμερα;

«Σήμερα 9 στους 10 ασθενείς που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 
1 είναι πλήρως εμβολιασμένος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αριθμός των ανεμβολίαστων που έχουν τη δυνατότητα να 
εμβολιαστούν (άνω των 12 ετών) είναι λιγότερος από το 
ήμισυ αυτού των εμβολιασμένων, αυτό μεταφράζεται σε 
μια αντιστοιχία 1 εμβολιασμένου σε 19 ανεμβολίαστους, 
δηλαδή ένας ανεμβολίαστος έχει 19 φορές περισσότερες 
πιθανότητες να νοσήσει βαριά από Covid-19 και να κατα-
λήξει, σε σχέση με κάποιον εμβολιασμένο. Ο εμβολιασμός 
σώζει ζωές».

πώς αντιμετωπίζεται ένας ασθενής στο ιδιωτικό 
ιατρείο και πώς στο νοσοκομείο;

«Στο ιατρείο εκτιμάται η βαρύτητα της λοίμωξης με βάση τη 
βαρύτητα των συμπτωμάτων και την ύπαρξη παραγόντων 
κινδύνου για ταχεία επιδείνωση της νόσου. Ασθενείς με 
ήπιας ή μέτριας βαρύτητας νόσο χωρίς παράγοντες κινδύ-
νου για ταχεία επιδείνωση παραμένουν σε κατ’ οίκον πε-
ριορισμό και καθημερινή παρακολούθηση του κορεσμού 
του οξυγόνου και της θερμοκρασίας τους, ενημερώνοντας 
καθημερινά τον θεράποντα ιατρό τους. Υπάρχει η δυνα-
τότητα χορήγηση κολχικίνης υπό αυστηρές ενδείξεις και 
αντενδείξεις. Ασθενείς μετρίως νοσούντες με υψηλό κίν-
δυνο επιδείνωσης εισάγονται στο νοσοκομείο.
Στους νοσηλευόμενους ασθενείς χορηγείται, επιπλέον, 
θρομβοπροφύλαξη, αντιμικροβιακή αγωγή εφόσον κριθεί 
πως υπάρχει βακτηριακή επιπλοκή καθώς και υποστηρι-
κτική θεραπεία με οξυγόνο, κορτικοστεροειδή και ειδική 
θεραπεία, εφόσον έχουν προσβολή του αναπνευστικού 
συστήματος. Επίσης μπορεί να χορηγηθεί θεραπεία με 
ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες. Ασθενείς σε κρίσιμη 
κατάσταση εισάγονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας».

«Ενας ανεμβολίαστος 
έχει 19 φορές 
περισσότερες 
πιθανότητες να νοσήσει 
βαριά από COVID-19 
και να καταλήξει, 
σε σχέση με κάποιον 
εμβολιασμένο. 
Ο εμβολιασμός 
σώζει ζωές» τονίζει  
ο Γεώργιος Ηλιόπουλος

«Κάποιοι αναγκάζονται από συγγενείς τους 
να μην εμβολιαστούν»
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«Δεν έφτανε το προσωπικό για  
να λειτουργήσει το νοσοκομείο»

Αχιλλέας Γερόπουλος

Γεώργιος Ηλιόπουλος



Από τα μέσα του 18ου αιώνα η οικονομική ανάπτυξη της 
πόλης μεταμόρφωσε το αστικό περιβάλλον με την ανέγερση 
καπναποθηκών. Οι πρώτες καπναποθήκες οικοδομήθηκαν 
γύρω στα 1864 έξω από τα τείχη, παραλιακά, για να διευ-
κολύνεται η φόρτωση από το λιμάνι και σταδιακά εξαπλώ-
θηκαν. Πρόκειται για πολυώροφα κτίρια και συγκροτήματα 
κτιρίων μεγάλης κλίμακας και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 
σημασίας, με προσφερόμενο σε ευέλικτες αρχιτεκτονικές 
λύσεις ενιαίο εσωτερικό χώρο. Οι ριζικές οικονομικές μετα-
βολές που έχουν δρομολογηθεί κατέστησαν αυτά τα κτίρια 
βιομηχανικά κελύφη. Είναι κατάλοιπα της καθημερινής ζωής 
του προηγούμενου αιώνα, που όμως συνιστούν τοπόσημα 
της Καβάλας συμβάλλοντας στην τοπική της ταυτότητα. Σή-
μερα σώζονται περίπου 54, κάποιες μετασχηματίστηκαν και 

επαναχρησιμοποιούνται, ενώ σε κάποιες άλλες είναι εμφα-
νή τα σημάδια της εγκατάλειψης. Είναι επιτακτική ανάγκη 
η αξιοποίηση αυτής της κληρονομιάς σύμφωνα με το μο-
ντέλο της αστικής αειφορίας με τη συμμετοχή των πολιτών 
της πόλης διαμορφώνοντας την ταυτότητά της Καβάλας.
Αλλο ένα τοπόσημο της πόλης είναι η πλατεία Καπνεργάτη 
που βρίσκεται μπροστά στη σημερινή Δημοτική Καπναποθή-
κη και θυμίζει στους σύγχρονους Καβαλιώτες τους αγώνες 
των καπνεργατών. Στο κέντρο της βρίσκεται το άγαλμα του 
«στοιβαδόρου καπνεργάτη», δημιούργημα του Δημητρίου 
Αρμακόλα, και τοποθετήθηκε στη σημερινή του θέση το 
1986. Το άγαλμα απεικονίζει πρόσωπα που είχαν πάρει μέ-
ρος στο καπνεργατικό κίνημα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, 
τονίζοντας τη γυναικεία παρουσία στον αγώνα. 

ΚαπναποθήΚες - πλατεία Καπνεργατή

τα τοπόσημα της πόλης και η ανάγκη αξιοποίησής τους

Απεργία καπνεργατών. 
Οι εργαζόμενοι στις 
καπνοβιομηχανίες 
διαμαρτύρονταν για 
τις συνθήκες εργασίας 
και διαβίωσης

«Η Μέκκα του καπνού»

Των 
ΕυγΕνίας Κατίρτζή,  
ΚΕλλυς Κουτςίδου

Ασθμαίνοντας ανεβαίνω την πόλη
πετώντας ολοένα και πιο βαθιά
αίμα και πέτρες καθώς σκύβουν τα πα-
ράξενα κίτρινα κτήρια με την κλειστή μυ-
ρωδιά του καπνού...

Χάρης Μιχαλόπουλος,  
«Μπαρ “Το Νησί”»

Η Καβάλα έχει συνδέσει την ιστορία της και 
την ύπαρξή της με την ιστορία του καπνού 
και των ένδοξων καπνεργατών. Μνήμες 
καλά κρυμμένες στις γειτονιές μας, στα 
στενά σοκάκια και στα λιθόκτιστα κτίρια, 
τους αδιάψευστους μάρτυρες της σκληρής 
εργασίας και του αγώνα των καπνεργατών 
που δεν τους χώριζε η θρησκεία και η εθνό-
τητα αλλά τους ένωνε η κοινή μοίρα του 
εργάτη του καπνού.

Με άρωμα καπνού

Τι μας λέει η ιστορία; Στην Ανατολική Μα-
κεδονία και στη Θράκη η συστηματική καλ-
λιέργεια καπνού άρχισε περίπου το 1821. 
Το καπνεμπόριο στην τουρκοκρατούμενη 
Καβάλα άρχισε γύρω στα 1850 με την πρώ-
τη βιομηχανία καπνού «Τουρμάκ» που στε-
γαζόταν στο σημερινό κτίριο της Δημοτικής 
Καπναποθήκης, στην πλατεία Καπνεργάτη. 
Η πόλη πέτυχε το 1909-1912 να αναδειχθεί 
το πρώτο εξαγωγικό λιμάνι της Μακεδονίας 
με περισσότερες εξαγωγές από τη Θεσσα-
λονίκη. Μετά τη Μικρασιατική Καταστρο-
φή πρόσφυγες της Ιωνίας, του Πόντου και 
της Θράκης κατέληξαν στην Καβάλα και 
συνέδραμαν αποφασιστικά στον τομέα της 
καλλιέργειας και επεξεργασίας του καπνού 
συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυ-
ξη της πόλης.
Αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης 
της πόλης στα μέσα του 19ου αιώνα και 
μετά, είναι ο μετασχηματισμός της κοινω-
νικής διαστρωμάτωσης. Ελληνες και ξένοι 
καπνέμποροι διακινούν το εμπόριο, ενώ 
σημαντική θέση κατέχουν και οι ιδιοκτήτες 
των καπναποθηκών. Επίσης, το καπνεμπό-
ριο διαμόρφωσε και τη μεσαία τάξη που 
είναι οι μικροέμποροι που σταδιακά μετα-
τράπηκαν σε προμηθευτές μεγάλων οίκων 
και την κατώτερη τάξη, τους εργάτες του 
καπνού, στους οποίους εντάχθηκαν και οι 
γυναίκες εργάτριες που αμείβονταν χαμη-
λότερα σε σύγκριση με τους άνδρες.
Οι καπνεμπορικές επιχειρήσεις πολλαπλα-
σιάζονται, λειτουργούν ξένοι οίκοι και στα-
διακά ιδρύονται ανώνυμες εταιρείες και 
τραστ αμερικανικών ανώνυμων εταιρει-
ών που εκτοπίζουν τους μικρούς γηγενείς 
εμπόρους. Στην πόλη ανεγείρονται πολλές 
καπναποθήκες για την αποθήκευση και την 
επεξεργασία των καπνών. Ο πλούτος των 
εμπόρων βοήθησε στην επέκταση της πό-
λης, ενώ χτίστηκαν περίτεχνα και αξιοθαύ-
μαστα νεοκλασικά κτίρια και ξενοδοχεία, 
για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες 
των αντιπροσώπων των ξένων εταιρειών.
Τέλη Νοεμβρίου 1900 ο Αγγλος Αμποτ πε-
ριηγείται και περιγράφει την Καβάλα ως 
μια αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή πόλη που 
εντυπωσιάζει. Αξιοσημείωτη είναι η δή-
λωση της ηθοποιού Μαρίκας Κοτοπούλη 
που ισχυρίστηκε ότι εκείνη την εποχή στις 
πρεμιέρες που έκανε στην Καβάλα είχε με-
γαλύτερο τζίρο από ό,τι στην Αθήνα. 

το κίνημα των καπνεργατών 

Αυτό που καθόρισε την ταυτότητα της πόλης 
μας είναι το ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα. 
Το 1879 ξεσπά η πρώτη απεργία, οργανω-
μένη από Τούρκους, Ελληνες, Εβραίους 
Αρμένιους και Βούλγαρους. Παράλληλα, 
τα προβλήματα που ταλανίζουν το καπνερ-
γατικό σώμα, τα κοινωνικά μηνύματα της 
Σοσιαλιστικής Εργατικής Ομοσπονδίας της 
Θεσσαλονίκης (Φεντερασιόν) επηρεάζουν 
τους καπνεργάτες της Καβάλας, με αποτέ-
λεσμα να ιδρυθεί το 1909 ο Διεθνής Σύνδε-

σμος Καπνεργατών Καβάλας «Η Ευδαιμο-
νία», που αποτελούνταν από τρία τμήματα, 
το ελληνικό, το τουρκικό και το εβραϊκό με 
διαφορετικό ταμείο. Διαπιστώνουμε πως 
στον Σύνδεσμο υπάρχουν τρεις εθνότη-

Η συμβολή του καπνεμπορίου στην οικονομική  
μεταμόρφωση της πόλης και οι αγώνες των συνδικαλιστών
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Οι καπναποθήκες 
της Καβάλας  
το 1910

Ταμπακιέρα της Turmac,  
της πρώτης βιομηχανίας  

καπνού στην Καβάλα

Το Μουσείο Καπνού στην 
Καβάλα παρέχει πληροφορίες 
όχι μόνο για την ιστορία του 
καπνού στην Ελλάδα, αλλά και 
για την κοινωνική και οικονομική 
εξέλιξη της πόλης

τες, οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινά προ-
βλήματα και έχουν κοινά αιτήματα, όπως 
η υγειονομική περίθαλψη, η βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης και η 
κατάργηση της εργασίας των ανηλίκων. 
Το 1920 ιδρύονται ακόμη δύο σωματεία, 
«Η Καπνεργατική Ενωση Καβάλας» και η 
«Πρόοδος». 
Η Καβάλα είναι η πρώτη πόλη εκτός 
της Θεσσαλονίκης στην οποία ιδρύθηκε 
Σοσιαλιστική Νεολαία και στεγάστηκε 
η «Κεντρική Επιτροπή Δράσεως» που η 
Φεντερασιόν ίδρυσε για τον συντονισμό 
των κινήσεων. Αρχές του 20ού αιώνα τα 
προβλήματα πολλαπλασιάζονται και ξεκι-
νούν απεργίες επιδιώκοντας καλύτερους 
όρους εργασίας. Το 1914 έγινε ακόμη 
μία μαζική απεργία που οργάνωσε η Φε-
ντερασιόν και υποστηρίχθηκε από όλα τα 
καπνεργατικά σωματεία της Ελλάδας. Το 

1924 οι καπνεργάτες κινητοποιήθηκαν με 
μια άλλη απεργιακή τους κίνηση, ενώ το 
1933 αντιδρούν στο σύστημα «τόγκα» και 
στην εξαθλίωση που τους έχει καταλάβει. 
Ο αγώνας δεν είχε πάντα αποτέλεσμα, 
το αγωνιστικό τους όμως πνεύμα και το 
πάθος για βελτίωση της ζωής τους έχουν 
χαραχτεί στην ιστορία του τόπου.

το Μουσείο Καπνού

Το Μουσείο Καπνού της Καβάλας είναι 
ένα σύγχρονο βιομηχανικό και βιωματικό 
μουσείο με πλούσια συλλογή εκθεμάτων. 
Ιδρύθηκε το 2003 και μέσα από τις δρά-
σεις και το έργο του διαφυλάττει την ιστο-
ρική μνήμη της πόλης και της ευρύτερης 
περιοχής. Προσφέρει μοναδική αισθητη-
ριακή εμπειρία στον επισκέπτη η μέθεξη 
με την οικονομική και κοινωνική ιστορία 
της Καβάλας.



νιών ξεθωριάζει, οι μνημονικοί τόποι είναι 
η πρακτική στην επερχόμενη αμνησία. Οι 
προτομές, λοιπόν, και τα αγάλματα συνι-
στούν δείκτες της συλλογικής μνήμης, το 
υλικό αποτύπωμα της μνήμης στον δημό-
σιο χώρο. 
Ονοματοθεσίες δρόμων: Στην πόλη της 
Καβάλας εντοπίστηκαν 51 δρόμοι με ονό-
ματα ηρώων από την Επανάσταση του 1821. 
Ο Πιερ Νορά υποστηρίζει πως «οι δρόμοι 
αποκτούν συμβολικό χαρακτήρα και επιτρέ-
πουν τη θέαση του παρελθόντος από μια 
συγκεκριμένη οπτική γωνία», συμβάλλοντας 
στην παραγωγή του «εθνικού παρελθόντος».
Παρέλαση: Οι παρελάσεις καθιερώθηκαν 
τον 19ο αιώνα στη Δυτική Ευρώπη και αρ-
γότερα στην Ελλάδα. Συνιστούν στοιχείο 
δύναμης του έθνους και επίδειξης αυτής 
μέσα από τη στρατιωτική παρουσία με έντο-
νη συμβολική σημασία. Οι παρελάσεις δι-
αδραματίζουν τον επιτελεστικό ρόλο της 
ανάμνησης του γεγονότος, την εξασφάλι-
ση της συλλογικής συνοχής και ενισχύουν 
τη συμμετοχή του κάθε πολίτη στη μνήμη. 
Εξαιτίας της πανδημίας, όμως, η παρέλαση 
δεν έγινε στην πόλη μας το 2021.
Οι σχολικές γιορτές: Οι τελετές εθνικού 
χαρακτήρα αποτελούν αναπόσπαστο στοι-
χείο της σχολικής ζωής και επιτελούν ση-
μαντικό ρόλο στην εδραίωση της μνήμης 
του γεγονότος και στην καλλιέργεια της 
εθνικής ταυτότητας.
Πέρα από τις παραπάνω δημόσιες μορφές 
μνήμης, στην πόλη μας διοργανώθηκε πλή-
θος δράσεων, όπως θεατρικές παραστά-
σεις, μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, ομι-
λίες, παρουσιάσεις βιβλίων, ντοκιμαντέρ, 
ψηφιακές δράσεις, τόσο από δημόσιους 
όσο και από ιδιωτικούς φορείς, την τοπική 
κοινότητα, τους πολιτιστικούς συλλόγους, 
τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, το Δημοτικό Ωδείο 
και φυσικά τα σχολεία της Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας, αν και η πανδη-
μία μετασχημάτισε πολλούς εορταστικούς 
σχεδιασμούς. 

Το 2021 αποτελεί συμβολική χρονιά για την 
Ελλάδα καθώς η χώρα γιορτάζει την επέτειο 
των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 
1821. Δύο αιώνες πέρασαν από τότε που 
οι Ελληνες διεξήγαγαν ένοπλη εξέγερση 
με σκοπό την αποτίναξη της οθωμανικής 
κυριαρχίας. Ψαρά, Μεσολόγγι, Ζάλογγο 
εκπροσωπούν εμβληματικά τόπους ιστο-
ρικής μνήμης της Επανάστασης του 1821. 
Αγωνιστές, άνδρες και γυναίκες, όπως η 
Μπουμπουλίνα, ο Κολοκοτρώνης, ο Κανά-
ρης και πολλοί άλλοι συνιστούν πρότυπα 
ηρωισμού και αυταπάρνησης που κατα-
λαμβάνουν, ενδεδυμένοι με τον μανδύα 
της δόξας, μια θέση στο ελληνικό πάνθεον. 

Ο επιτελεστικός  
ρόλος της μνήμης 

Η συλλογική μνήμη είναι σημείο αναφοράς 
καθώς είναι η κοινωνική μνήμη της ομάδας 
στην οποία ανήκουμε και πολλές φορές 
συνδέεται με τη δημόσια μνήμη, η οποία 
αναφέρεται σε παρελθοντικά γεγονότα που 
προβάλλονται δημόσια με την παρεμβολή 
του κράτους. Η μνήμη, βέβαια, δεν ανήκει 
στο παρελθόν, αλλά συντονίζεται με την 
ανάγκη του παρόντος, γιατί το παρόν ορί-
ζει αυτό που θυμάται μια συλλογικότητα 
για το παρελθόν. Παράλληλα, υπάρχουν 
μηχανισμοί κοινωνικοί - πολιτισμικοί που 
ενεργοποιούν τη μνήμη. 
Με την ομάδα μας ερευνήσαμε και μελετή-
σαμε τη συλλογική μνήμη και με την κριτική 
μας ματιά επισημάναμε τον επιτελεστικό 
ρόλο των μηχανισμών της. Η έρευνα που 
διεξαγάγαμε ανέδειξε τις παρακάτω μορ-
φές δημόσιας μνήμης του Αγώνα του 1821.

Αρχικά, πιστεύουμε στη σημα-
σία της μνημόνευσης της Επα-
νάστασης, γιατί θεωρούμε πως 
η στερέωση της μνήμης μπορεί 
να αποτελέσει το σημείο εκκί-
νησης, για να αντικρίσουν οι έλ-
ληνες πολίτες του 21ου αιώνα 
τη συλλογική τους ταυτότητα. Η 
μνημόνευση του γεγονότος μπο-
ρεί να οδηγήσει σε έναν διηνεκή 
και γόνιμο αναστοχασμό. Αν και 
η ιστορική μνήμη ξεθωριάζει, 
οφείλουμε να γνωρίζουμε τους 
λόγους για τους οποίους έγινε 
η Επανάσταση. Οι Ελληνες του 
1821 πολέμησαν για την «Ελευ-
θερία». Με το σύνθημα «Ελευ-
θερία ή Θάνατος» ανέλαβαν 
έναν αγώνα με διττό περιεχόμε-
νο. Ηταν ένα κίνημα εθνικό και 
πολιτικό, καθώς αποσκοπούσε 
στην απελευθέρωση του ελληνι-
κού έθνους και στη δημιουργία 
ανεξάρτητου κράτους. Οι αγω-
νιστές και αγωνίστριες του 1821 
πολέμησαν για την αυτοδιάθεση 
των λαών και συνιστούν πρό-
τυπα ελεύθερου φρονήματος. 
Η μνημόνευση του Αγώνα του 
1821 διατρανώνει τις αξίες της 
Ελευθερίας και της Δημοκρατίας 
για τις οποίες πολέμησαν οι Ελ-
ληνες. Η συνειδητή μνημόνευση 
του γεγονότος θα κάνει τους πο-
λίτες ενεργά υποκείμενα, πρόθυ-
μα να διαφυλάξουν τη Δημοκρα-
τία που τόσο βίαια κλυδωνίζεται 
στην εποχή μας. Δεν επιθυμούμε 
την εργαλειοποίηση της επετείου 
καλλιεργώντας πάθη και μίση. 
Πιστεύουμε και αξιώνουμε την 
ειρηνική συνύπαρξη των λαών. 
Αυτή είναι η δική μας μνήμη!

Θέλουμε 
να εορτάζεται 
η Ελληνική 
Επανάσταση;

Η επέτειος του 1821
και η συλλογική μνήμη

Στιγμιότυπο από 
παρέλαση της 
25ης Μαρτίου 
στην παραλία της 
Καβάλας

Των
ΕλΕνης ΕλΕυθΕριάδου, 
ηράκλη Γουςη, Μιχάλη κιάκου, 
Μάριου ΒάφΕιάδη, 
δηΜητράς κάλοπιςη, 
ΕλιςςάΒΕτ κΕλη, ΓΕωρΓιάς 
τςάουςάκη, ΓΕωρΓιου κΕλΓιωρΓη

Τα στοιχεία που διατηρούν ζωντανό το πνεύμα του Αγώνα για την Εθνική 
Παλιγγενεσία, διαμορφώνοντας πρότυπα για τους σύγχρονους Ελληνες

Ο εορτασμός του 1921 
στην Καβάλα

Στην Καβάλα, όπως και σε όλη την Ελλάδα, 
ο εορτασμός της εκατονταετηρίδας 1821-
1921 μετατέθηκε το 1930, καθώς συνέπεσε 
χρονικά με τα γεγονότα της Μικρασιατικής 
Εκστρατείας. Σύμφωνα με τον ιστορικό Κ. 
Λυκουρίνο, σημειώθηκε μαζική συμμετοχή 
των Καβαλιωτών, στην οποία είχε προτρέ-
ψει τον λαό της πόλης ο τοπικός Τύπος. Ο 
εορτασμός κράτησε δύο εβδομάδες και 
περιελάμβανε αθλητικές συναντήσεις, γυ-
μναστικές επιδείξεις, λαμπαδηδρομίες, κα-
νονιοβολισμούς, φωταγώγηση της πόλης, 
εωθινά, μαθητικές θεατρικές παραστάσεις. 

Τωρινές μορφές  
δημόσιας μνήμης

Στα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι το 2021 
εντοπίστηκαν διάφοροι μνημονικοί τόποι 
που μαρτυρούν πως η Ελληνική Επανάστα-
ση έχει εγγραφεί στη μνήμη του σύγχρονου 
Ελληνα καταλαμβάνοντας σημαντική θέ-
ση στο εθνικό φαντασιακό. Οπως τονίζει 
η Χριστίνα Κουλούρη, «το συγκινησιακό 
αποτύπωμα της Ελληνικής Επανάστασης 
είναι τόσο ισχυρό που παραγκωνίζει τα 
άλλα ιστορικά παρελθόντα». Το Εικοσιένα 
έγινε μύθος αφενός προσδιορίζοντας τα 
πρότυπα ζωής του Νεοέλληνα, αφετέρου 
δημιουργώντας αξιώσεις από αυτόν.
Στην πόλη εντοπίστηκαν:
Ανέγερση μνημείων και ανδριάντων: Η 
περιήγηση στον αστικό χώρο της Καβά-
λας εντοπίζει την προτομή του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη, του Κωνσταντίνου Κανάρη, 
του Χατζηγιώργη Μεταξά, του Καλλίνικου 
Σταματιάδη και του Ιλαρίωνα Καρατζόγλου, 
τα αποκαλυπτήρια της προτομής του οποί-
ου έγιναν στις 2 Ιουλίου 2021, στο πλαίσιο 
του εορτασμού της εφετινής επετείου των 
200 χρόνων. Πρόκειται για έναν καβαλιώτη 
αγωνιστή του 1821 του οποίου η ύπαρξη 
και η δράση παρέμειναν στη σιωπή και στη 
λήθη. Καθώς η ζωντανή μνήμη των κοινω-
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Το εκπαιδευτικό 
σύστημα υπό 
αμφισβήτηση
Των Αγγελικής κΑνε 
και ΜΑριΑς Αλπεντζου, 
μαθηΤριων Της Γ’Λυκειου

Οι νέοι άνθρωποι, καθώς παλεύουμε να 
βρούμε τον βηματισμό μας προς το αύ-
ριο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με διαρκείς 
μεταβολές στον τεχνολογικό και στον κοι-
νωνικό χώρο, μεταβολές που προκαλούν 
αναστάτωση και προβληματισμό και έχουν 
σοβαρό αντίκτυπο τόσο στη διανοητική 
μας υπόσταση όσο και σε ψυχοσωματικό 
επίπεδο. Κι όλα αυτά τα βιώνουμε στο 
πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού συστήματος 
που θεωρητικά έπρεπε να είναι ασφαλές 
πεδίο διάπλασης του χαρακτήρα μας, 
ώστε να αντιληφθούμε την παιδεία ως 
διαδικασία που θα μας συντροφεύει στο 
διηνεκές. Παρ’ όλα αυτά, το εκπαιδευ-
τικό σύστημα δεν φαίνεται να προσα-
νατολίζεται ούτε στη διαμόρφωση ολο-
κληρωμένων προσωπικοτήτων ούτε στην 
αξιοποίηση του συνόλου των δεξιοτήτων 
των νέων ανθρώπων ούτε στην παροχή 
σφαιρικής και πολυδιάστατης γνώσης 
ούτε στην καλλιέργεια ανθρωπιστικών 

αξιών, οπότε παράλληλα με τον ευτελισμό 
της παιδείας κορυφώνονται και η αγωνία 
και η ανασφάλειά μας. 
Συγκεκριμένα, το εξετασιοκεντρικό εκπαι-
δευτικό σύστημα της χώρας δεν προωθεί 
την ουσιαστική εντρύφηση στη γνώση. 
Αντιθέτως, αφενός απαιτεί τη στείρα απο-
στήθιση, που οδηγεί στην υπανάπτυξη της 
κριτικής ικανότητας και της γενικότερης 
αντίληψης των πραγμάτων. Δημιουργεί 
άτομα έρμαια της παραπληροφόρησης 
και παθητικούς δέκτες ερεθισμάτων, που 
αδυνατούν να επεξεργαστούν ώστε να 
σχηματίσουν τεκμηριωμένη άποψη σε επί-

καιρα ζητήματα. Και αφετέρου υποστηρί-
ζει πρωτίστως τη βαθμοθηρία, ωθώντας 
έτσι στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού 
και στον παραγκωνισμό της συλλογικό-
τητας, αν και αυτή προβάλλεται ως ύψι-
στης σημασίας για την ομαλή ένταξη στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι. 
Το εκπαιδευτικό μας σύστημα εξάλλου 
καλλιεργεί την αντίληψη ότι το Λύκειο 
(και όχι μόνο) είναι προθάλαμος του πα-
νεπιστημίου με επιστέγασμα την αναχρο-
νιστική διαδικασία των πανελλαδικών 
εξετάσεων. Η δε περίοδος προετοιμασίας 
για τις εισαγωγικές, όπως έχει διαμορ-
φωθεί, είναι εξαιρετικά κοπιώδης, έως 
επώδυνη. Μέσα σε ένα πιεστικό, αγχώδες 
και ακατάπαυστα κουραστικό πρόγραμμα, 
σύμφωνα με το οποίο πρέπει να αντεπε-
ξέλθουμε σε σχολικές και εξωσχολικές 
υποχρεώσεις, ο ελεύθερος χρόνος εκμη-
δενίζεται, η προσωπική ζωή εξαφανίζε-
ται, οι χαρές και η ανεμελιά της εφηβεί-
ας γίνονται όνειρο απατηλό. Παράλληλα 
προκύπτουν σοβαρότατες ψυχολογικές 
επιπτώσεις, έντονες συναισθηματικές δια-
κυμάνσεις και εκρήξεις θυμού, ήπιες ή και 
ακραίες μορφές κατάθλιψης, ακόμη και 
ψυχοσωματικά προβλήματα, διατροφικές 
διαταραχές, απώλεια ή αύξηση βάρους, 
με μακροπρόθεσμες συνέπειες. 
Η είσοδος στο πανεπιστήμιο είναι βεβαί-

ως πολύ σημαντική. Ομως, όταν το εκπαι-
δευτικό σύστημα δεν βοηθά να σχηματίσει 
κάποιος συνολική θέαση των πραγμάτων, 
δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί με ασφάλεια 
να πάρει μια μέγιστης σημασίας απόφα-
ση. Μονοδιάστατα άτομα που εστιάζουν 
στη λεπτομέρεια και στην εξειδίκευση, 
που δεν έχουν χρόνο να αποκτήσουν 
εμπειρίες και να αναζητήσουν ιδανικά, 
να καταλάβουν τι πραγματικά μπορούν 
και τι θέλουν, πρέπει να αποφασίσουν 
για τη ζωή τους… 
Οι εισαγωγικές εξετάσεις αποτελούν εισι-
τήριο για τη συνέχεια της μάθησης, αλλά 
αν αυτή δεν είναι στη βάση της ουσια-
στική, τότε για τι ακριβώς αγωνιζόμα-
στε; Μετά από όλη αυτή τη διαταραχή 
που προϋποθέτουν, πόσο εύκολο είναι 
να βρει κανείς ξανά τον εαυτό του, όταν 
μάλιστα θα διαπιστώσει ότι απώλεσε ορι-
στικά τα εφηβικά του χρόνια; Και όσοι 
επιθυμούν να ασχοληθούν με κάτι διαφο-
ρετικό από τα προδιαγεγραμμένα, όσοι 
έχουν διαφορετικές κλίσεις και ταλέντα, 
που η εκπαίδευση δεν καλλιεργεί, πώς θα 
ζήσουν χωρίς απωθημένα επειδή παρέ-
μειναν ανενεργοί; 
Είναι πια καιρός να επενδύσουμε σοβαρά 
σε μια εκπαίδευση ουσιαστική και πολύ-
πλευρη. Που θα δίνει χώρο στην εφηβεία 
να βιωθεί, θα αγκαλιάζει όλους τους νέους 

Πέντε παιδιά 
κοιτάζουν  
τα… άστρα!

ςυζητώντας  
για την παιδεία,  
το εξεταστικό σύστημα,  
τα πανεπιστήμια,  
την αγορά εργασίας,  
τη ζωή μας
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και θα αναδεικνύει όλες τους δυνατότητες. 
Τους καρπούς από μια τέτοια στροφή θα 
θρέψει ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο!

*****

Ευθύνες και 
προκλήσεις
Του Δημητρη ηλιόπόυλόυ,
μαθηΤη Της Β’ Λυκείου

Στην εποχή μας, οι νέοι δέχονται πληθώρα 
ερεθισμάτων τόσο από τους ανθρώπους 
γύρω τους όσο και από το Διαδίκτυο. Ετσι, 
από νωρίς ευαισθητοποιούνται για τα ποι-
κίλα ζητήματα που απασχολούν την κοινή 
γνώμη, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
τους προσφέρουν τη δυνατότητα να εκφρά-
σουν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς 
τους για όσα παρατηρούν και βιώνουν.
Καθώς πλησιάζουν την ενηλικίωση, οι ευθύ-
νες που επωμίζονται σταδιακά αυξάνονται, 
αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τις αποφά-
σεις τις οποίες καλούνται να λάβουν. Οι 
τελευταίες είναι κρίσιμες για τη μετέπειτα 
σταδιοδρομία τους στον επαγγελματικό και 
όχι μόνο τομέα. Αναγκαζόμενοι να προβούν 
σε τέτοιας φύσης επιλογές, πολλές φορές 
αμφιταλαντεύονται και λόγω της απουσίας 
ανάλογων εμπειριών δεν γνωρίζουν τι τους 

ταιριάζει, κάτι το οποίο μπορεί να είναι 
φυσιολογικό, ωστόσο δημιουργεί ένα αί-
σθημα άγχους. Εάν θέτουν σαφείς στόχους, 
έχουν και το κίνητρο για να τους επιτύχουν. 
Σε αντίθετη περίπτωση το πρόβλημα είναι 
προφανές: ένας ποδοσφαιριστής στο κέ-
ντρο του γηπέδου μπορεί να ντριμπλάρει 
περίφημα, αλλά, εάν δεν ξέρει ποια είναι 
η αντίπαλη εστία, δεν μπορεί να σκοράρει. 
Ενα άλλο ζήτημα που απασχολεί ολοένα 
περισσότερους νέους είναι το περιβάλλον. 
Τον 21ο αιώνα το περιβάλλον καταπονεί-
ται δίχως διακοπή από τον άνθρωπο. Η 
διεύρυνση της τρύπας του όζοντος και η 
υπερθέρμανση έχουν πληγώσει τον Μπλε 
Πλανήτη, του οποίου το γαλάζιο συχνά 
αντικαθίσταται από το γκρίζο των φωτοχη-
μικών νεφών. Ποια είναι τα αίτια αυτού του 
φαινομένου; Το κέρδος των βιομηχανιών ή 
οι ανάγκες μιας κοινωνίας που στηρίζεται 
σε μεγάλο βαθμό σε καταναλωτικά πρότυ-
πα; Η φύση «φωνάζει», όμως οι άνθρωποι, 
ζώντας σε ταχύτατους ρυθμούς, δεν μπο-
ρούν να αφουγκραστούν τις κραυγές της. 
Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια είναι 
φανεροί οι αγώνες τόσο μη κερδοσκοπικών 
οργανώσεων όσο και ακτιβιστών ώστε να 
ενημερώσουν αλλά και να προειδοποιή-
σουν το σύνολο του πληθυσμού, κρούοντας, 
μαζί με την επιστημονική κοινότητα, τον 
κώδωνα του κινδύνου σε όσους αγνοούν 

αεροφωτογραφία 
του σχολείου μας (σε 
πρώτο πλάνο), με το 
παραλιακό μέτωπο της 
καβάλας στο βάθος

το μείζον αυτό πρόβλημα. Με αυτόν τον 
τρόπο έχει εμφανιστεί μια αχτίδα ελπίδας, 
την οποία όμως πρέπει να φροντίσουμε να 
διαφυλάξουμε.
Ενα ακόμη θέμα προβληματισμού είναι 
η υποτίμηση της τεχνολογίας από μέρος 
των μεγαλύτερων. Γεννημένοι στις αρχές 
του αιώνα, έχουμε έρθει σε επαφή με την 
τεχνολογία και βιώνουμε την αλματώδη 
της ανάπτυξη πιο άμεσα και νωρίτερα από 
κάθε άλλη γενιά. Ωστόσο, είναι έντονη η 
κριτική που δεχόμαστε για αυτό. Το χάσμα 
μεταξύ γονέων και παιδιών και ο τεχνο-
λογικός αναλφαβητισμός, που σε αρκε-
τές περιπτώσεις παρατηρείται στους πρώ-
τους, οδηγούν σε εντάσεις και οι συζητήσεις 
μετατρέπονται πολλές φορές σε ένθερμα 
debates. Πράγματι, υπάρχουν βασικά μει-
ονεκτήματα στην υπερβολική της χρήση, 
όπως ο εθισμός και η εξάρτηση από αυτή. 
Ομως, δεν υιοθετούν όλοι την ίδια στάση 
απέναντί της, ούτε επιτρέπουν να ορίζει τη 
ζωή τους. Ούτως ή άλλως η αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων που προσφέρονται από 
την τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει τη ζωή 
μας με τρόπους που ίσως και εμείς οι ίδιοι 
να μη συλλαμβάνουμε.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να σκιαγραφή-
σουμε το σύνολο των προβληματισμών των 
νέων. Ο ανθρώπινος νους είναι ένα μονα-
δικό και πανίσχυρο εργαλείο και όντας 
νέοι οι «επεξεργαστές» μας έχουν άπλετο 
χώρο. Ο καθένας ενδιαφέρεται για διαφο-
ρετικά ζητήματα, αφού συμβαίνουν τόσο 
συναρπαστικά αλλά και θλιβερά γεγονότα 
γύρω μας. Ολοι σκεφτόμαστε, νιώθουμε, 
αναζητούμε, γιατί είναι χαρακτηριστικό της 
ανθρώπινής μας φύσης. Το κάνουμε για-
τί προσβλέπουμε σε ένα καλύτερο αύριο, 
τόσο για τους εαυτούς μας όσο και για την 
ανθρωπότητα.

*****

Ανατέμνοντας  
την εφηβεία
Της ΑννΑς ςτεφΑνιΔόυ,
μαθηΤρίας Β’ Λυκείου

Στη διάρκεια της εφηβείας παρουσιάζονται 
συχνά διάφοροι προβληματισμοί και αφη-
ρημένα ερωτήματα. Εμφανίζονται απρό-
σμενα, μας απασχολούν και μας αποσπούν 
στην καθημερινότητά μας, συχνά χωρίς να 
καταλήγουν σε κάποιο εύλογο συμπέρασμα. 
Μια κοινή εμπειρία, λοιπόν, για όλους τους 
σκεπτόμενους ανθρώπους είναι η συναι-
σθηματική και πνευματική αναταραχή που 
συνοδεύει και καθορίζει σε έναν βαθμό τα 
εφηβικά χρόνια. Είτε αυτό οφείλεται σε 
βιοχημικές ανωμαλίες είτε οφείλεται σε 
εξωγενείς παράγοντες, το μόνο σίγουρο 
είναι πως η περίοδος αυτή σημαδεύεται 
από ένα γενικότερο αίσθημα αμφιβολίας.
Η μαθητική ζωή φτάνει στο τέλος της και η 
επικείμενη ενηλικίωση θέτει το ευαίσθητο 
ζήτημα του επαγγελματικού προσανατολι-
σμού και της μετέπειτα κοινωνικής αποκα-
τάστασης. Ωστόσο, η έλλειψη του Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού στερεί 
από τους μαθητές την πολύτιμη καθοδήγηση 
ενός ειδικού, η οποία θα λειτουργήσει ως 
«θεμέλιος λίθος» για να σχεδιάσουν το μέλ-
λον τους. Την ίδια στιγμή αντικρουόμενες 
είναι οι απόψεις ως προς τις υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματα ενός εφήβου. Συχνά εί-
ναι υποχρεωμένος να πράττει ως ενήλικος, 
ενώ στα μάτια του νόμου είναι ακόμα παιδί. 
Αυτή η σύγχυση έχει ως απόρροια την επιθε-
τικότητα στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά. 
Παράλληλα νέες εμπειρίες και ερεθίσματα 
αλλά και κοινωνική πίεση επισπεύδουν την 
ψυχική ωρίμαση και την αλλαγή στον τρόπο 
σκέψης. Ετσι ενεργεί σταδιακά με λιγότερο 
παιδαριώδη και απλοϊκό τρόπο, οδεύοντας 
στην ωριμότητα, και κάποτε αντιλαμβάνε-
ται πως μεγαλώνει απότομα και χάνει την 
ξέγνοιαστη παιδικότητά του. 
Αλλωστε αυτή η γενιά ζει εκ γενετής στην 
εποχή του Διαδικτύου, όπου η πρόσβαση σε 

κάθε λογής πληροφορία απέχει ένα πάτημα 
κουμπιού, επομένως είναι πιο συνειδητο-
ποιημένη σε σχέση με τις προηγούμενες. Κι 
ενώ το Διαδίκτυο αποτελεί αστείρευτη πηγή 
πληροφοριών, ωστόσο ελλοχεύει πάντοτε 
ο κίνδυνος της άκριτης κατανάλωσής τους, 
όταν μάλιστα η εκπαίδευση βάζει σε δεύτε-
ρη μοίρα την καλλιέργεια κριτικής σκέψης. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απορρόφηση 
πληροφοριών χωρίς την ύπαρξη κάποιου 
«φίλτρου» ή διαχωρισμού του σημαντικού 
από το ασήμαντο, του σωστού από το λαν-
θασμένο, γεγονός που αποτελεί ουσιαστική 
τροχοπέδη στην πνευματική ολοκλήρωση.
Συνοψίζοντας, η εφηβική ηλικία αποτελεί 
μια χρονική περίοδο κατά την οποία ο άν-
θρωπος «βομβαρδίζεται» από στοχασμούς 
που συχνά οδηγούν σε σύγχυση και άγχος. 
Απαραίτητη είναι η αδιάλειπτη καθοδήγηση 
για να αποφευχθούν οι πάσης φύσης σκό-
πελοι να εκπληρωθούν οι επιθυμίες και να 
επιτευχθούν ρεαλιστικοί στόχοι.

*****

Προβληματισμοί  
και αγωνίες
Της ΚΑτερινΑς φρΑγγόπόυλόυ, 
μαθηΤρίας Β’ Λυκείου

Εμείς οι νέοι άνθρωποι μεγαλώνουμε σε 
μια διαφορετική κοινωνία σε σχέση με το 
παρελθόν και αντιμετωπίζουμε πολυάριθμα 
προβλήματα που μας γεμίζουν άγχος για 
το μέλλον μας. Καθώς προσπαθούμε να 
δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, ταυτο-
χρόνως πολλοί από εμάς αποξενωνόμαστε 
από τους φίλους και την οικογένειά μας 
στη δύσκολη μετάβαση από την εφηβική 
στην ενήλικη ζωή μας. Το εκπαιδευτικό 
μας σύστημα είναι πιεστικό και δεν αφήνει 
περιθώρια για ξεκούραση και αφομοίωση 
των πληροφοριών που λαμβάνουμε, οπότε 
βιώνουμε άγχος και ανασφάλεια και χρει-
αζόμαστε κατανόηση από την οικογένεια 
και τον κοινωνικό μας περίγυρο. Συχνά δεν 
λαμβάνουμε αυτή την κατανόηση που χρεια-
ζόμαστε. Το σχολείο ορίζει την επιτυχία μας 
κυρίως μέσα από γραπτές δοκιμασίες και 
σε περίπτωση αποτυχίας απογοητευόμαστε 
οικτρά. Η οικογένεια από την άλλη συνή-
θως μας ενθαρρύνει και μας δίνει δύναμη 
να συνεχίσουμε, αλλά αυτή η ενθάρρυνση 
μας δημιουργεί περαιτέρω άγχος, διότι δεν 
θέλουμε να τους απογοητεύσουμε, αλλά να 
τους κάνουμε περήφανους.
Ενας από τους κυριότερους προβληματι-
σμούς μας είναι η επαγγελματική μας απο-
κατάσταση. Οι ευκαιρίες που προσφέρο-
νται στη χώρα μας όλο και λιγοστεύουν, με 
αποτέλεσμα πολλοί νέοι να φεύγουν στο 
εξωτερικό για να πραγματοποιήσουν τις 
φιλοδοξίες τους. Βλέπουμε καθημερινά τη 
δυσκολία εύρεσης εργασίας και τα γενικό-
τερα προβλήματα, την απουσία ευκαιριών 
που θα οδηγήσουν τη ζωή μας σε ένα κα-
λύτερο αύριο και αναρωτιόμαστε πώς θα 
καταφέρουμε να επιτύχουμε σε μια τέτοια 
κοινωνία και ποιο θα είναι το μέλλον μας 
μετά τις σπουδές μας. Προσωπικά, διερω-
τώμαι συχνά αν η καλύτερη λύση είναι να 
φύγω από τη χώρα ή να μείνω και να δώσω 
το στίγμα μου, ώστε να συμβάλω για μια 
καλύτερη κοινωνία.
Οπου όμως κι αν βρεθούμε έχουμε να αντι-
μετωπίσουμε ένα σοβαρότερο, παγκόσμιο 
πρόβλημα. Ανησυχούμε καθημερινά για 
το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και την 
κατάληξη που θα έχει αν συνεχίσουμε να 
του φερόμαστε με ασέβεια. Οι νέοι προ-
βληματιζόμαστε περισσότερο και δρούμε 
ενεργά σε σχέση με τις προηγούμενες γε-
νιές διότι θέλουμε να δούμε αλλαγές και να 
δραστηριοποιηθούμε για να το σώσουμε, 
γιατί σώζοντας το περιβάλλον σώζουμε τους 
εαυτούς μας και το μέλλον μας. 
Προβληματισμοί, σκέψεις, ανησυχίες και 
αγωνίες πολλές. Μα και διάθεση να συμ-
βάλουμε στην καταπολέμηση όλων αυτών 
που θέτουν φραγμούς στα όνειρά μας. 
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Τι κοινό έχουν τα αγάλματα του Παρ-
θενώνα, η «Μόνα Λίζα», το λογότυπο 
της Apple, η διάταξη των πετάλων σε 
ένα τριαντάφυλλο, η αναπαραγωγή των 
κουνελιών; Είναι κάποιες από τις ανα-
ρίθμητες περιπτώσεις που ο αριθμός φ 
ή, όπως αποκαλείται, «χρυσός λόγος» 
κάνει την εμφάνισή του.
Πρόκειται για έναν αριθμό που γεννήθη-
κε από μια απλή σχετικά ιδέα, αλλά με 
το πέρασμα των αιώνων διαπιστώθηκε 
ότι συναντάται σε ένα πλήθος διαφορε-
τικών καταστάσεων.
Υποστηρίζεται από αρχαίους και σύγχρο-
νους επιστήμονες ότι προσφέρει αρμονία 
όπου εμφανίζεται, πράγμα που κάνει τον 
αριθμό αυτόν ακόμη πιο μυστηριώδη 
και γοητευτικό. 
Γι’ αυτούς τους λόγους μαθηματικοί, 
καλλιτέχνες και επιστήμονες, από την 
ανακάλυψή του μέχρι σήμερα, συνεχί-
ζουν να ασχολούνται και να εμπλουτί-
ζουν τις γνώσεις μας γι’ αυτόν.

Στην αρχαία Ελλάδα

Οι αρχαίοι έλληνες μαθηματικοί πρώτοι 
μελέτησαν αυτό που τώρα ονομάζου-
με «χρυσή τομή». «Χρυσή τομή» είναι 
η διαίρεση ενός τυχαίου ευθύγραμμου 
τμήματος σε δύο μέρη, ένα «μεγάλο» α 
και ένα «μικρό» β έτσι ώστε να ισχύει: 
α/β= (α+β)/α 
Ο λόγος αυτός είναι σταθερός και ίσος 
με (1+√5)/2=1,6180339887…
Ο «χρυσός λόγος» ήταν γνωστός στους 
Πυθαγόρειους. Σε ένα από τα σύμβολά 
τους, το κανονικό πεντάγωνο (κανονικό 
λέγεται ένα πολύπλευρο σχήμα με όλες 
τις πλευρές και τις γωνίες ίσες), όπου 
έχουν χαραχθεί όλες οι διαγώνιοι, εμ-
φανίζεται στις πλευρές του αστεριού 
που σχηματίζεται εντός του πενταγώνου, 
καθώς και στο πηλίκο του εμβαδού του 
κανονικού πενταγώνου με κορυφές τις 
κορυφές του αστεριού και του εμβαδού 
του κανονικού πενταγώνου που σχημα-
τίζεται εντός του αστεριού.
Ο πρώτος γραπτός ορισμός εμφανίζε-
ται στα «Στοιχεία» του Ευκλείδη, με τη 
διατύπωση «διαίρεση σε μέσο και άκρο 
λόγο».
Αρχικά ο αριθμός αυτός παραστάθηκε 
με το γράμμα τ από τη λέξη «τομή». 
Τον 15ο αιώνα ο ιταλός μοναχός Λούκα 
Πατσιόλι τον αποκαλεί «θεϊκή αναλογία» 

Των Δημητρη ηλιόπόυλόυ, 
Γιάννη Κάράχάτζη

Μια γνωριμία με 
τον μυστηριώδη και 
γοητευτικό αριθμό φ, 
γνωστό και 
ως «χρυσή τομή», 
και την παρουσία του 
στην Ιστορία, στη φύση 
και στην τέχνη
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στο ομώνυμο έργο του. Στις αρχές του 
εικοστού αιώνα, ο μαθηματικός Μαρκ 
Μπαρ προτείνει να συμβολίζεται με το 
ελληνικό γράμμα φ, τιμώντας τον γλύ-
πτη Φειδία που εικάζεται ότι χρησιμο-
ποιούσε τη «χρυσή αναλογία» σε πολλά 
έργα του. 

Η εμφάνιση στη φύση

Ο «χρυσός αριθμός», όπως αναφέρθηκε 
και προηγουμένως, εμφανίζεται συχνά 
στη φύση. Ενα χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα τέτοιων περιπτώσεων είναι η δι-
άταξη των πετάλων στη στεφάνη ενός 
τριαντάφυλλου. Η γωνία ανάμεσα σε δύο 
πέταλα είναι περίπου 222,5 μοίρες. Aν 
διαιρέσουμε τις 360 μοίρες του πλήρους 
κύκλου με το 222,5, το αποτέλεσμα είναι 
πολύ κοντά με τον αριθμό φ.
Στις αρχές του 13ου αιώνα ο μεγάλος 
ιταλός μαθηματικός Φιμπονάτσι διατύ-
πωσε το παρακάτω πρόβλημα:
«Πόσα ζευγάρια κουνέλια μπορούν να 
αναπαραχθούν από ένα ζευγάρι σε έναν 
χρόνο αν υποθέσουμε ότι κάθε μήνα κά-
θε ζευγάρι αποκτά ένα νέο ζευγάρι, το 
οποίο από τον δεύτερο μήνα μπορεί να 
αναπαραχθεί;»
Με βάση τη λύση αυτού του προβλήμα-
τος προέκυψε η ακολουθία Φιμπονάτσι 
που είναι η εξής: 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 κ.ο.κ., στην 
οποία κάθε όρος προκύπτει από το 
άθροισμα των δύο προηγούμενων. Πρό-
κειται μια διάσημη ακολουθία με πολλές 
ιδιότητες και εφαρμογές. Χαρακτηρι-
στικό της ακολουθίας αυτής είναι ότι 
όσο μεγαλώνουν οι όροι της το πηλίκο 
δύο διαδοχικών όρων της προσεγγίζει 
τον αριθμό φ.

Η παρουσία στην τέχνη

Εκτός όμως από τη φύση, ο «χρυσός 
λόγος» εμφανίζεται σε πολλές ανθρώ-
πινες δημιουργίες στην τέχνη και στην 
αρχιτεκτονική.
Ο πίνακας «Η Παρθένος και το θείο βρέ-
φος» του Τζιότο ντι Μποντόνε είναι ένα 
έργο που πολλές πηγές υποστηρίζουν 
πως μπορεί να περιγραφεί τόσο στο σύ-
νολό του όσο και σε επιμέρους σημεία 
του με ακρίβεια με «χρυσά ορθογώνια» 
(«χρυσό» είναι ένα ορθογώνιο όταν ο 
λόγος της μεγάλης πλευράς του προς 
τη μικρή είναι ίσος με φ).

Επίσης, το σχέδιο του Λεονάρντο ντα 
Βίντσι «Κεφάλι ενός γέρου» φαίνεται 
να αποδεικνύει πως ο ιδιοφυής Ιταλός 
εφάρμοζε τη «χρυσή αναλογία», αφού 
χρησιμοποιεί και αυτός «χρυσά ορθογώ-
νια» για τον σχηματισμό του προσώπου.
Παρ’ όλα αυτά, το ερώτημα αν κάτι τέ-
τοιο πράγματι ίσχυε για το σύνολο των 
έργων της εμβληματικής μορφής της 
Αναγέννησης συνεχίζει να απασχολεί 
τους μελετητές. 
Επίσης και στο έργο του Σαλβαδόρ Ντα-
λί «Το μυστήριο του Μυστικού Δείπνου» 
οι διαστάσεις του πίνακα βρίσκονται σε  
«χρυσό λόγο» μεταξύ τους. Ισως ακόμη 
πιο σημαντικό είναι ότι μέρος από ένα 
τεράστιο δωδεκάεδρο φαίνεται να κα-
λύπτει το τραπέζι. 
Το δωδεκάεδρο και άλλα κανονικά στε-
ρεά σχετίζονται στενά με τον «χρυσό 
λόγο», ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο 
στην κατασκευή τους.
Στη γλυπτική, το άγαλμα «Δορυφόρος» 
του Πολυκλείτου καθώς και ο «Δαβίδ» 
από τον Μιχαήλ Αγγελο τονίζουν τη σχέ-
ση του λόγου φ με το ανθρώπινο σώμα.

«Παρών» και στη μουσική

Τον αριθμό φ συναντάμε και στον κόσμο 
της μουσικής. Ετσι, ο «χρυσός λόγος» 
εμφανίζεται στην κατασκευή μουσικών 
οργάνων με σημαντικότερο το βιολί. 
Ωστόσο, και στις συνθέσεις φαίνεται να 
χρησιμοποιούνται ο «χρυσός λόγος» και 
η ακολουθία Φιμπονάτσι. Οι Μότσαρτ, 
Μπετόβεν και Ντεμπισί και πολλοί άλλοι 
φέρεται να έκαναν χρήση του, με τον 
πρώτο να φροντίζει ο λόγος του αθροί-
σματος των διαστολών της «Επανέκθε-
σης» και της «Επεξεργασίας» προς την 
«Εκθεση» των σονατών του να προσεγ-
γίζει τον φ.
Στον χώρο της αρχιτεκτονικής, ποικίλες 
αναφορές υποδεικνύουν τη χρήση του 
«χρυσού λόγου» στην κατασκευή έργων 
ανά τους αιώνες. Ο αρχιτέκτονας Λε 
Κορμπιζιέ είναι γνωστός, εκτός από τη 
μεγάλη του συνεισφορά στον μοντερνι-
σμό, και για την εφαρμογή της «χρυσής 
αναλογίας» σε έργα του. 
Φαίνεται ωστόσο ότι σε πολλά μνημεία 
της αρχαίας Ελλάδας χρησιμοποιήθη-
κε ο «χρυσός λόγος», για παράδειγμα 
στον Παρθενώνα και στο Θέατρο της 
Επιδαύρου.

O Παρθενώνας 
είναι ένα από 

τα μνημεία της 
Αρχαίας Ελλάδας 
που φαίνεται να 

χρησιμοποιήθηκε  
ο χρυσός λόγος
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Οταν τα μαθηματικά
συναντούν την ομορφιά

Βήμα προς
την κατανόηση
του κόσμου
Ο Χρυσός Λόγος υπάρχει γύρω 
μας. Η αποκάλυψή του είναι προ-
ϊόν της Γεωμετρίας. Ο εντοπισμός 
του όμως στη φύση και η παρουσία 
του σε ανθρώπινα δημιουργήματα 
δείχνουν τη δύναμη των Μαθημα-
τικών στην κατανόηση του κόσμου 
που μας περιβάλλει και στην εξέ-
λιξη των επιστημών και του πολι-
τισμού.

Κανονικό 
πεντάγωνο με τις 

διαγωνίους του. Στο 
σύμβολο αυτό των 
πυθαγορείων το φ 

υπάρχει ως ο λόγος 
της διαγωνίου προς 

την πλευρά του 
σχήματος

Ο αριθμός φ 
ανακαλύπτεται 
και στη διάταξη 
των πετάλων 
στη στεφάνη ενός 
τριαντάφυλλου



Η Σταυρούλα Τσολακίδου ήταν μέλος του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας που ιδρύθηκε στην 
Καβάλα το 1983, ως τμήμα του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών και αγωνίστηκε 
στην ομάδα του πολλές φορές μαζί με κορυφαίους γκραν μετρ πρωταθλητές Ελλάδας και μέ-
λη της Εθνικής Ομάδας όπως οι Βασίλης Κοτρωνιάς, Χριστόδουλος Μπανίκας, Δημήτρης και 
Θάνος Μαστροβασίλης, Στέλιος Χαλκιάς, Στράτος Γρίβας, Σπύρος Σκέμπρης, Αννα-Μαρία 
Μπότσαρη, Κατερίνα Φαχιρίδου, Γιάννης Παπαϊωάννου καθώς και ο Αντώνης Παυλίδης, που 
αγωνίζεται μέχρι και σήμερα. 
Σήμερα οι σκακιστικές δυνάμεις της Καβάλας βρίσκονται ενωμένες στον ενιαίο Σκακιστικό 
Ομιλο Καβάλας, που δραστηριοποιείται σε τοπικό, περιφερειακό, πανελλήνιο αλλά και διε-
θνές επίπεδο, με συνεχείς επιτυχίες και αλλεπάλληλες διακρίσεις. Κορυφαίο γεγονός είναι η 
διοργάνωση κάθε καλοκαίρι εδώ και 28 χρόνια του Οπεν Διεθνούς Τουρνουά της Καβάλας, 
που κατέχει δεσπόζουσα θέση στις τοπικές θερινές εκδηλώσεις, με πολύ μεγάλη αναγνώριση 
και αποδοχή από τους φορείς και την κοινωνία της πόλης.
Το σκάκι είναι ένα άθλημα που ανθεί στην Καβάλα και που κατέχει την πρώτη θέση στην Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με πολύ υψηλό επίπεδο και μεγάλες διακρίσεις. 
Η πολυδιάστατη δράση του Σκακιστικού Ομίλου με την πανελλήνια εκπαιδευτική του πρωτο-
πορία και την εξάπλωσή του στα περισσότερα Δημοτικά Σχολεία της πόλης έχει καταστήσει 
το σκάκι ως μία ενασχόληση με μεγάλη απήχηση στους νέους της πόλης.

ΣκακιΣτικόΣ όμιλόΣ καβαλαΣ

Επιτυχίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

11TO BHMA της ΚαβάλαςΚυριαΚή  
7 Νοεμβριου 2021

Η Σταυρούλα 
Τσολακίδου σε αγώνα 
επίδειξης σιμουλτανέ 
(αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα πολλούς 
αντιπάλους) στη 
Θεσσαλονίκη τον 
Οκτώβριο του 2016

«Οι υψηλοί στόχοι 
απαιτούν πείσμα και 
διάθεση για δουλειά»

ΣυΝεΝτευξή Στή
Νικολέττα κουτσικ 
Βασιλογλου

Η επιτυχία έρχεται όταν η ευκαιρία συ-
ναντήσει την κατάλληλη προετοιμασία. 
Ζωντανή απόδειξη της συγκεκριμένης ρή-
σης αποτελεί η Σταυρούλα Τσολακίδου, η 
οποία κατάφερε να συνδυάσει, από μικρή 
μόλις ηλικία, το πρόγραμμα του σχολείου 
με τον ελεύθερο χρόνο και τις απαραί-
τητες ώρες προπόνησης στο σκάκι. Εχει 
πετύχει πολλαπλές διακρίσεις ως παγκό-
σμια πρωταθλήτρια Κ14 το 2013, Κ16 το 
2015, καθώς και Κ18 το 2016. Μαθήτρια 
του 1ου Γενικού Λυκείου Καβάλας, η 21 
ετών διεθνώς αναγνωρισμένη σκακίστρια 
μιλάει για την εμπειρία της στον πρωτα-
θλητισμό, αλλά και για το πώς το σκάκι 
την οδήγησε μέχρι την άλλη πλευρά του 
Ατλαντικού. 
 

Ποια πιστεύεις πως είναι τα υπέρ 
και τα κατά του πρωταθλητισμού;

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν χρειάστηκε 
να αναλύσω ποτέ τα υπέρ και τα κατά 
του πρωταθλητισμού. Σίγουρα, οι ώρες 
προπόνησης είναι κουραστικές και ατέ-
λειωτες. Πολύ συχνά μάλιστα ένιωθα πως 
δεν έκανα αυτά που έκαναν τα υπόλοιπα 
παιδιά της ηλικίας μου λόγω του αθλήμα-
τός μου. Παρ’ όλα αυτά, έμαθα από μικρή 
ηλικία να διαχειρίζομαι σωστά τον χρόνο 
και απέκτησα εμπειρίες που ίσως να μην 
είχα αποκομίσει αν δεν έδειχνα την απα-
ραίτητη αφοσίωση».
 

 τι προσφέρει το σκάκι ως άθλημα; 
Θα ωθούσες τους νέους να 
ξεκινήσουν να παίζουν;

 «Τα οφέλη ποικίλουν. Μέσω του σκακιού 
αποκτάς πειθαρχία και οργανωτικότητα. 
Μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι μεθοδικά τον 
χρόνο σου και να σκέφτεσαι στρατηγικά. 
Για τους ίδιους λόγους φυσικά και θα πρό-
τεινα στους νέους να ξεκινήσουν σκάκι, 
έστω και σαν ασχολία πρώτου βαθμού. 
Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν πολύ σημα-
ντικό να διδάσκεται και σε σχολεία ώστε 
οι μαθητές να αποκτήσουν τα παραπάνω 
θετικά χαρακτηριστικά».
 

έσύ κυνήγησες το όνειρό σου στο 
έπακρο, ακολουθώντας το μέχρι 
μια άλλη ήπειρο, την αμερική. Θα 
πρότεινες το ίδιο σε άλλους νέους; 

«Η αλήθεια είναι πως το να δεχθώ την υπο-
τροφία και να μετακομίσω στην άλλη άκρη 
της Γης δεν ήταν καθόλου εύκολο. Βέβαια, 
είχα ανθρώπους που με στήριζαν και με 
βοήθησαν στη λήψη της απόφασης αυτής. 
Αρχικά, το σχολείο και οι καθηγητές, που 
πάντοτε έδειχναν κατανόηση, καθώς και 
το κοντινό μου περιβάλλον μαζί με τους 

προπονητές μου. Οπότε, εάν κάποιος νέος 
έχει την απαραίτητη στήριξη και πραγματι-
κά αγαπάει αυτό που κάνει, τότε σίγουρα 
θα πρέπει να ακολουθήσει τα όνειρά του».
 

τι συμβουλή θα έδινες στους 
νέους-εφήβους;

«Είναι πολύ σημαντικό να είσαι ανοικτός 
σε καινούργιες εμπειρίες και να τις εκμε-
ταλλεύεσαι όποτε μπορείς. Θα συμβού-
λευα τον καθένα να ξεπεράσει τα όρια του 
και να δοκιμάζει νέες ασχολίες, ακόμη και 

αν δεν τις ακολουθήσει τελικά. Ωστόσο, 
ο πρωταθλητισμός δεν είναι για όλους. 
Οι υψηλοί στόχοι απαιτούν πείσμα και 
διάθεση για σκληρή δουλειά. Οταν όμως 
κοπιάζεις για κάτι που αγαπάς πραγματι-
κά, η κάθε θυσία αξίζει».
 

αν ήταν δυνατόν, θα άλλαζες κάτι 
στην πορεία σου; 

«Κοιτώντας πίσω η αλήθεια είναι πως 
λίγα πράγματα θα άλλαζα. Το νεαρό της 
ηλικίας μου και η ξαφνική δημοσιότητα 

που έλαβα με άγχωναν αρκετά συχνά. 
Ισως, αν μπορούσα, θα το διαχειριζό-
μουν πιο ήρεμα και δεν θα προσέδιδα 
τόσο μεγάλη βαρύτητα στην κοινή γνώ-
μη. Οσον αφορά όμως τις θυσίες μου ή 
την επιλογή μου στο άθλημα του σκάκι, 
τότε όχι, δεν θα άλλαζα απολύτως τίπο-
τα. Πιστεύω πως οι θυσίες που έκανα 
ανταμείφθηκαν και είμαι περήφανη για 
την πορεία μου. Για να είμαι ειλικρινής, 
βγάζω το καπέλο στον νεότερο εαυτό μου 
για όλα όσα καταφέραμε».

ή Σταυρούλα τσολακίδου κάνει «ματ» και πέρα από 
τον ατλαντικό και μιλάει στους νέους της πόλης της

Στιγμιότυπο από 
το 30ό Open 
Διεθνές Τουρνουά 
της Καβάλας, 
που διεξήχθη τον 
περασμένο Αύγουστο
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12 TO BHMA της Καβάλας

Η χερσόνησος της Παναγίας είναι ο αρ-
χικός ιστορικός πυρήνας της Καβάλας, η 
λεγόμενη Παλιά Πόλη, και η ιστορία της 
ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ιστορία 
της πόλης. Βάσει αρχαιολογικών ευρημά-
των πιθανόν πρωτοκατοικήθηκε από την 
Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (1.050 - 700 
π.Χ.) από θρακικά φύλα.
Αρχαιότητα (Νεάπολις): Από τον 7ο π.Χ. 
αιώνα κατοικείται συνεχώς. Εδώ ιδρύθηκε 
η Νεάπολις, από εποίκους Παριανούς, που 
προηγουμένως είχαν ιδρύσει την πόλη της 
Θάσου. Ανασκαφές που έγιναν στην περιο-
χή, όπου σήμερα βρίσκεται το Ιμαρέτ, εντό-
πισαν τμήματα από το Ιερό της Παρθένου 
(εξελληνισμένη εκδοχή θρακικής θεότητας, 
της Αρτέμιδας Ταυροπόλου ή της Βενδίδος) 
που τον 5ο αι. π.Χ. αντικαταστάθηκε από 
μεγαλοπρεπέστερο, κτισμένο με λευκό θα-
σίτικο μάρμαρο.
Ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδος (Χρι-
στούπολις): Κατά τους ρωμαϊκούς χρό-
νους, η πόλη αναβαθμίστηκε, επειδή εκτός 
από σημαντικός διαμετακομιστικός λιμένας 
έγινε και σταθμός της Εγνατίας Οδού. Εδώ 
αποβιβάστηκε το 49 μ.Χ. ο Απόστολος Παύ-
λος και μέσω της Εγνατίας Οδού κατευ-
θύνθηκε στους Φιλίππους για να κηρύξει 
τη νέα πίστη.
Από τον 7ο έως και τον 16ο αι. μ.Χ. η πόλη 
ονομάζεται Χριστούπολις, αλλά από το βυ-
ζαντινό παρελθόν της ελάχιστα ίχνη εντο-
πίζονται. Απέκρουσε εισβολή των Βουλ-
γάρων (9ος-10ος αι. μ.Χ.), καταστράφηκε 
από τους Νορμανδούς (1185), κατελήφθη 
από τους Σταυροφόρους (1204-1224) και 
το 1261 ανακαταλήφθηκε από τους Βυ-
ζαντινούς.
Οθωμανική περίοδος (Καβάλ[λ]α): Το 
1391 η Χριστούπολη καταλήφθηκε από 
τους Οθωμανούς και μέχρι το 1912 τελεί 
υπό οθωμανική κυριαρχία. Η πόλη κατε-
δαφίστηκε «εκ βάθρων» και ο χριστιανικός 
πληθυσμός μειώθηκε δραματικά. Το 1425 
ανοικοδομήθηκε και μετατράπηκε σε κά-
στρο στρατιωτικού χαρακτήρα. Από τα μέσα 
του 15ου αιώνα η πόλη αναφέρεται πλέον 
ως Καβάλλα και αναβαθμίζεται, από τον 
Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, που δημιούρ-
γησε μεγάλης κλίμακας έργα (υδραγωγείο, 

Των Ιωάννη άνδρεάδάκη, 
κωνστάντΙνάσ άντωνΙου, ελενησ 
άσλάνΙδου, ράφάελάσ ΒάγΙάνη, 
άθάνάσΙου ΒάσΙάνά, γεωργΙου 
ΒάσΙλΙκου, ευφροσυνησ Βλάχάκη, 
κάρυοφυλλΙάσ-χρυσοΒάλάντωσ 
γΙάΒρογλου, άτάνά γκάτζονοΒ, 
στυλΙάνησ γράσου, κυρΙάκησ-λυδΙάσ 
δΙπλάρη, νΙκολάου εντελάτζε, 
δημητρη ηλΙοπουλου, ΒάσΙλεΙου 
ΙωάκεΙμΙδη, άνάστάσΙάσ κάΒουκη, 
νΙκολάου κάζάνΙδη, γΙάννη 
κάράχάτζη, χρΙστΙνάσ-άΙκάτερΙνησ 
κλεΒερ, άλεξάνδρου κοπάνάκη, 
μάρΙάσ λάδοπουλου, μάρΙου λεσΙ, 
ορεστη σάράφουδη-χάτζηγεωργΙου

Ξενάγηση στην Παλιά
Πόλη της Καβάλας
Ενα ταξίδι  
στο παρελθόν  
και μια βόλτα  
στα σημεία αναφοράς 
της πανέμορφης 
χερσονήσου  
της Παναγίας

ακρόπολη, τείχη, κοινωφελή ιδρύματα). 
Παράλληλα, επεκτάθηκε έξω από τα όρια 
των τειχών και αυξήθηκε ο πληθυσμός της 
με τη μεταφορά μουσουλμάνων από εδάφη 
της Μ. Ασίας και Εβραίων από περιοχές της 
Ουγγαρίας, οπότε η Καβάλα μετατράπηκε 
σε ακμαία εμπορική πόλη. 
20ός αιώνας: Η Παναγία, όπως και η εκτε-
ταμένη πλέον πόλη της Καβάλας, βίωσε 
τις περιπέτειες που έφερε ο 20ός αιώνας. 
Υπέστη δύο βουλγαρικές κατοχές (Α΄ Βαλ-
κανικός και Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος) στη 
διάρκεια των οποίων πολλές εκατοντάδες 
χάθηκαν από πείνα, κακουχίες και επιδη-
μικές ασθένειες. Το 1922 δέχτηκε δεκάδες 
χιλιάδες πρόσφυγες. Στην Παναγία αρκετές 
δεκάδες οικογενειών εγκαταστάθηκαν – με-
ταξύ άλλων – στο Ιμαρέτ και στο μεντρεσέ 
του Χαλίλ Μπέη.

Η χερσόνησος της 
Παναγίας, η Παλιά 
Πόλη της Καβάλας με 
το Κάστρο να δεσπόζει 
στο κέντρο της

Εικόνα από τους 
εσωτερικούς 
χώρους του 
Ιμαρέτ, του 
συγκροτήματος 
κτιρίων που 
οικοδομήθηκε 
στις αρχές του 
19ου αιώνα ως 
μουσουλμανικό 
θρησκευτικό και 
εκπαιδευτικό 
κέντρο

Στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
επιβλήθηκε η τρίτη βουλγαρική κατοχή, 
όταν οι ναζί παρέδωσαν την περιοχή στη 
σύμμαχό τους Βουλγαρία. Η πολιτική βίαιου 
εκβουλγαρισμού που εφαρμόστηκε έκανε 
τη ζωή των Καβαλιωτών μαρτυρική. Την 
ίδια περίοδο εξοντώθηκαν και οι Εβραίοι 
της Καβάλας, που ζούσαν και στην περιοχή 
της Παναγίας. Οι Βούλγαροι σε συνεργα-
σία με τους ναζί τούς μετέφεραν μαζικά σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης - εξόντωσης. Η 
περιοχή τελικά απελευθερώθηκε στις 13 
Σεπτεμβρίου 1944 από το 26ο Σύνταγμα 
του ΕΛΑΣ.

Σημεία αναφοράς

Ας κάνουμε όμως και μία ξενάγηση στα 
πιο σημαντικά σημεία της Παλιάς Πόλης 
της Καβάλας.

Η ακρόπολη: Η ακρόπολη στην κορυφή 
του λόφου της χερσονήσου οικοδομήθηκε 
κατά τη βυζαντινή περίοδο. Τότε και αργό-
τερα έγιναν αλλεπάλληλες ανακατασκευές 
και οχυρωματικές επεμβάσεις από Βυζα-
ντινούς και Ενετούς. 
Καταστράφηκε το 1391 όταν πολιορκήθη-
κε από τους Οθωμανούς και ανοικοδομή-
θηκε στις αρχές του 15ου αιώνα, κατά την 
πρώτη οθωμανική περίοδο. Πρόκειται για 
έναν οχυρωμένο περίβολο που χωρίζεται 
από εγκάρσιο τείχος, στο οποίο δεσπόζει ο 
κεντρικός πύργος. Εξυπηρετούσε τον έλεγχο 
της Εγνατίας οδού και αργότερα χρησιμο-
ποιήθηκε ως τόπος φυλάκισης.
Σήμερα αποτελεί ένα από τα τουριστικά 
αξιοθέατα της πόλης και στο υπαίθριο θέ-
ατρο που έχει διαμορφωθεί στον χώρο δι-
οργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις.
5ο Γυμνάσιο Καβάλας: Βρίσκεται στην 
είσοδο της συνοικίας και ανά τα χρόνια 
έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς της πό-
λης. Είναι τριώροφο κτίσμα με ισχυρή λι-
θοδομή, το οποίο συνδυάζει τον οθωμανι-
κό νεοκλασικισμό και το τουρκομπαρόκ. 
Οικοδομήθηκε μεταξύ 1902 και 1908 ως 
κατοικία του τούρκου καπνεμπόρου Μεχμέτ 
Αλή Πασατζίκ, αλλά μετά την ελληνοτουρ-
κική ανταλλαγή πληθυσμών του 1922 χρη-
σιμοποιήθηκε για τη στέγαση της Εμπορικής 
Σχολής και του Οικονομικού Γυμνασίου.
Στη διάρκεια της τρίτης βουλγαρικής κατο-
χής της Καβάλας (1941-1944) στέγασε τη 
βουλγαρική αστυνομία Οχράνα και υπήρξε 
τόπος εγκλεισμού και μαρτυρίου. Στα υπό-
γεια του κτιρίου φυλακίστηκαν και βασανί-
στηκαν εκατοντάδες Καβαλιώτες. 
Μετά την απελευθέρωση και για άγνωστους 
λόγους ο υπόγειος χώρος σφραγίστηκε, με 
αποτέλεσμα να «διαγραφεί» το ζοφερό πα-
ρελθόν του, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 
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ΚυριαΚή 
7 νοΕμβριου 2021

TO BHMA

Ο Ναός 
της Κοίμησης 
της Θεοτόκου 
στην Παλιά Πόλη 
της Καβάλας

Το άγαλμα του 
Μεχμέτ Αλη Πασά 

(φιλοτεχνημένο από 
τον Κωνσταντίνο 

Δημητριάδη) 
μπροστά στο 

κονάκι του ιδρυτή 
της Αιγυπτιακής 
Δυναστείας, που 

πλέον λειτουργεί ως 
μουσειακός χώρος

1979 εγκαταστάθηκε στο κτίριο και λειτουρ-
γεί μέχρι σήμερα το 5ο Γυμνάσιο Καβάλας. 
Τις τελευταίες δεκαετίες στη διάρκεια εργα-
σιών συντήρησης αποκαλύφθηκε ο υπόγει-
ος χώρος, όπου βρέθηκαν διαβρωμένα μα-
γειρικά σκεύη, υπολείμματα τροφής, σόλες 
παπουτσιών κι ένα βαρέλι με χρονολογία 
1935. Δυστυχώς τα περισσότερα γραπτά 
μηνύματα στους τοίχους έχουν αποξεσθεί. 
Διαβάζουμε στο μόνο διασωθέν: 6-4-1941, 
ο τάφος της Γερμανίας.
Αν και ισχύει το «όπου ανοίγει ένα σχολείο, 
κλείνει μια φυλακή», η πόλη οφείλει να 
αναδείξει τον υπόγειο χώρο και τις τραυ-
ματικές μνήμες που σηματοδοτεί.
Το Ιμαρέτ: Το συγκρότημα (külliye) της Κα-
βάλας, που είναι γνωστό ως Ιμαρέτ, βρί-
σκεται στη δυτική πλευρά της χερσονήσου 
της Παναγίας, εκτείνεται κατά μήκος της 
σημερινής οδού Θ. Πουλίδου και κατα-
λαμβάνει έκταση 4.200 τ.μ. Οικοδομήθηκε 
μεταξύ 1817-1820, βάσει του βακουφικού 
θεσμού από τον καταγόμενο από την Καβά-
λα Μεχμέτ Αλή Πασά, βαλή της Αιγύπτου, 
ως μουσουλμανικό θρησκευτικό και εκπαι-
δευτικό κέντρο και ολοκληρώθηκε μεταξύ 
1863-1864. Ανήκει στο αιγυπτιακό κράτος, 
όπως και η οικία του Μεχμέτ Αλή.
Στην τελική μορφή του αποτελείται από 
τέσσερις ενότητες οργανωμένες γύρω από 
εσωτερικές αυλές. Περιλαμβάνει το ιμαρέτ 
(κουζίνα-πτωχοκομείο) ένα μεκτέμπ (σχολείο 
στοιχειώδους εκπαίδευσης), δύο μεντρεσέ-
δες (ιεροδιδασκαλεία όπου διδάσκονταν 
κυρίως η Θεολογική και η Νομική Επιστή-
μη), δύο ντερσανέ-μεστζίτ (χώροι διδασκα-
λίας και προσευχής), υγρούς χώρους και τα 
γραφεία της διεύθυνσης. Εκτός από τη δω-
ρεάν εκπαίδευση στο Ιμαρέτ, προσφερόταν 
δωρεάν συσσίτιο στους σπουδαστές και σε 
απόρους ανεξάρτητα από τη θρησκεία τους. 

Οι μεντρεσέδες έπαψαν να λειτουργούν 
από το 1902, αλλά το Ιμαρέτ συνέχισε να 
λειτουργεί και μετά την προσάρτηση της 
Καβάλας στο ελληνικό κράτος, το 1913, 
ενώ μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή 
στέγασε δεκάδες οικογένειες προσφύγων. 
Σφραγίστηκε το 1967 και έκτοτε εγκαταλεί-
φθηκε λόγω εκκρεμοτήτων στο ιδιοκτησι-
ακό καθεστώς.
Τελικά, στις αρχές του αιώνα μας, μετά από 
ιδιωτική πρωτοβουλία της Μισσιριάν ΑΕ, 
εξασφαλίστηκε η μίσθωση του μνημείου από 
το αιγυπτιακό κράτος για μεγάλο χρονικό 
διάστημα και αποφασίστηκε η διατήρηση 
και ανάδειξη του συγκροτήματος μέσω της 
μετατροπής του σε πολυτελές ξενοδοχείο 
ιστορικού χαρακτήρα, που διατηρεί την 
ατμόσφαιρα της εποχής του.
Το συγκρότημα Χαλίλ Μπέη - «Τζαμί της 
Μουσικής»: Το Χαλίλ Μπέη βρίσκεται στο 
κέντρο της χερσονήσου και μαρτυρεί την 
παρουσία του οθωμανικού στοιχείου στην 
περιοχή και τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα 
της πόλης. Αποτελούσε μέρος ενός ευρύ-
τερου συγκροτήματος, που περιελάμβανε 
μεντρεσέ με οκτώ δωμάτια για τους μαθη-
τές. Λειτουργούσε ως τέμενος από το έτος 
κατασκευής του (αρχές 16ου αιώνα) μέχρι 
την ενσωμάτωση της πόλης στο ελληνικό 
κράτος. Αλλαξε πολλές φορές χρήσεις στη 
διάρκεια του 20ού αιώνα. Μετά το 1922 στα 
δωμάτια στεγάστηκαν οικογένειες προσφύ-
γων, ενώ το τζαμί μέχρι το 1940 στέγασε τη 
Φιλαρμονική του στρατού που έδρευε στην 
πόλη και γι’ αυτό έμεινε γνωστό ως «Τζαμί 
της Μουσικής». 
Οι ανασκαφικές έρευνες της 12ης Εφο-
ρείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων(2004) απο-
κάλυψαν στα θεμέλια του τζαμιού παλαι-
οχριστιανικό ναό (αφιερωμένο σύμφωνα 
με την παράδοση στην Αγ. Παρασκευή), ο 

οποίος είναι ορατός κάτω από το διάφανο 
δάπεδό του. 
Σήμερα το τζαμί κατά περιόδους φιλοξενεί 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ ο μεντρεσές 
λειτουργεί ως λαογραφικό μουσείο και πα-
ράλληλα στεγάζει τα γραφεία του Πολιτι-
στικού Συλλόγου της συνοικίας και κάποιες 
υπηρεσίες του Δήμου. 
Το κονάκι και η πλατεία του Μεχμέτ Αλή: 
Προς το νότιο άκρο της χερσονήσου σώζε-
ται συντηρημένο το μακεδονικής αρχιτεκτο-
νικής κονάκι του Μεχμέτ Αλή. Είναι κτίσμα 
του 18ου αιώνα, διώροφο, έχει πανοραμική 
θέα και είναι καλά προφυλαγμένο από τα 
αδιάκριτα βλέμματα με μαντρότοιχο και 
καφασωτά, με χαμάμ και δυνατότητα θέρ-
μανσης. Στο κτίριο εφαρμόστηκε η χωριστή 
διάταξη των χώρων ανδρών και γυναικών 
(σελαμλίκ-χαρεμλίκ) που επικοινωνούν μέσω 
περιστρεφόμενου ερμαρίου για μεταφορά 
τροφίμων και άλλων αγαθών. Αναπαλαι-
ώθηκε και συντηρήθηκε από την εταιρεία 
Ιμαρέτ ΑΕ και λειτουργεί πλέον ως μουσεια-
κός χώρος, ενώ στον κήπο του φυλάσσεται 
σήμερα τμήμα του τουρμπέ της μητέρας του 
Μεχμέτ Αλή. 
Δίπλα στο κονάκι υπάρχει η ομώνυμη πλα-
τεία, όπου και ο μπρούντζινος έφιππος αν-
δριάντας του Μεχμέτ Αλή, δώρο των αιγυπτι-
ακών κοινοτήτων. Φιλοτεχνήθηκε από τον 
έλληνα γλύπτη Κωνσταντίνο Δημητριάδη 
και απεικονίζει έφιππο τον θεμελιωτή της 
αιγυπτιακής δυναστείας, αλλά με το σπαθί 
στη θήκη, καθώς επιστρέφει στο κονάκι του. 
Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου: 
Απέναντι από το κονάκι του Μεχμέτ Αλή 
από τον 14ο αιώνα αναφέρεται ότι υπήρχε 
μονύδριο της Παναγίας της Καμμυτζιώτισ-
σας, στη θέση του οποίου (τέλη 17ου - αρχές 
18ου αιώνα) βρίσκεται μικρή «μεταβυζα-
ντινή» εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεο-

τόκου, από την οποία και η ονοματοδοσία 
της χερσονήσου. Ηταν τρίκλιτη βασιλική 
χωρίς τρούλο, με ξύλινη στέγη, καλυμμένη 
από πλάκες σχιστόλιθου, τυπική εκκλησία 
της ύστερης Τουρκοκρατίας, με στοιχεία 
λαϊκής αρχιτεκτονικής. 
Κατεδαφίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 
’50, οπότε θεμελιώθηκε η σημερινή εκκλη-
σία. Το μόνο που διασώθηκε είναι το ψηλό 
καμπαναριό της, έργο μάλλον του δεύτερου 
μισού του 19ου αιώνα. Στο εσωτερικό του 
σημερινού ναού που είναι αγιογραφημένος 
από τον αγιογράφο Γ. Καρποτίνη, έχουν 
διαμορφωθεί και δύο παρεκκλήσια, ένα 
του Αγίου Φιλόθεου του Καβαλιώτη, που 
μόνασε εδώ, όπως επίσης και του Αγίου 
Φανουρίου.
Το 7ο Δημοτικό Σχολείο και ο Φάρος: 
Στο νοτιότερο άκρο της χερσονήσου από το 
1929-30 σε διώροφο οίκημα νεοκλασικού 
ρυθμού με μοντέρνα στοιχεία λειτουργεί το 
Η’ Δημοτικό Σχολείο, σήμερα 7ο Δημοτικό 
Σχολείο Καβάλας. Στον αύλειο χώρο του 
λειτουργεί ο Φάρος που διευκολύνει τη 
ναυσιπλοΐα. Πρόκειται για λευκό πυργίο, 
ύψους 3,2 μέτρων. Κατασκευάστηκε πι-
θανόν στα τέλη της δεκαετίας του 1880 ή 
1890 και η σημερινή του μορφή ανάγεται 
σε εργασίες που έγιναν στα 1929 και στα 
1945. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες πραγ-
ματοποιούνται εργασίες για την ανάδειξή 
του. Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει 
ότι κάτω από τον φάρο υπήρχε ένα σπιτάκι 
φαροφύλακα και μια απότομη στενή σκάλα 
που οδηγεί στα βραχάκια της Παναγίας.
Στον χώρο της μικρής πλατείας γύρω από 
τον φάρο λειτουργούσε από το 1932 το 
πρώτο κοσμικό κέντρο της παλιάς πόλης, ο 
«Φάρος», που διέκοψε τη λειτουργία του επί 
Κατοχής, λειτούργησε ξανά μεταπολεμικά 
και έκλεισε οριστικά το 1953.



Η Καβάλα, «το Μονακό» της Ελλάδας, γνωστή για τις 
Καμάρες, το κάστρο και το λιμάνι με τα παραδοσιακά 
ψαροκάικα, με φόντο τη χερσόνησο της Παλιάς Πόλης 
(Παναγίας). Μια πόλη συνυφασμένη με τη θάλασσα και 
την αλιεία από το παρελθόν μέχρι και σήμερα. 
Η πόλη είχε έναν φυσικό όρμο στις δυτικές ακτές της χερ-
σονήσου της Παναγίας που χρησιμοποιήθηκε ως λιμάνι 
από την αρχαιότητα, ενώ η αρχαία ακτογραμμή έφτανε 
σχεδόν μέχρι τον 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 κέ-
ντρο της ευρύτερης περιοχής.

Αρχικά μόνο για μικρά σκάφη

Στο παρελθόν στα αβαθή νερά του λιμανιού μπορού-
σαν να προσεγγίσουν μόνο μικρά σκάφη. Τα μεγάλα 
πλοία άραζαν στα ανοιχτά και η επιβίβαση και αποβί-
βαση των επιβατών και η φόρτωση και εκφόρτωση των 
εμπορευμάτων γίνονταν με βάρκες και με μαούνες από 
ξύλινες προβλήτες.
Το λιμάνι με τον μικρό κυματοθραύστη του Τελωνείου 
κατασκευάστηκε το 1885. Στο ανατολικό μέρος, σχε-
δόν κάτω από τον σημερινό ναό του Αγίου Νικολάου, 
υπήρχε και ένα μικρό καρνάγιο. Η περίοδος της ακμής 
του λιμανιού ήρθε στα τέλη του 19ου και στις αρχές 
του 20ού αιώνα, όταν από εδώ εξάγονταν τεράστιες 
ποσότητες επεξεργασμένου καπνού. Το ίδιο διάστημα 
λειτουργούσε και ως κέντρο αλιείας.
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 
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Το «Μονακό» της Ελλάδας
και η πολύτιμη αλιεία

Το λιμάνι της Καβάλας 
μετά τις εργασίες 
αναβάθμισής του, που 
ολοκληρώθηκαν στα 
τέλη της δεκαετίας 
του 1920

Των Ελπίδας ςίδηροπούλού, Μαρίας 
ΨωΜοπούλού, αλΕξανδρας νίκολα

Πώς η θάλασσα αποτέλεσε 
πηγή ζωής για την Καβάλα 
στο «ταξίδι» της μέσα στον 
χρόνο - Η συζήτηση με τον 
πρόεδρο των παράκτιων 
αλιέων Παναγιώτη 
Καρανικόλα

1923-24 έγινε η τελική μελέτη από τον Αγγελο Γκίνη, 
καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, δια-
πρεπή λιμενολόγο. Το 1929 γίνονται τα εγκαίνια από 
τον Ελευθέριο Βενιζέλο και αργότερα δημιουργείται με 
επιχωματώσεις η νέα παραλία της Καβάλας.

Η συνεισφορά της αλιείας

Η αλιεία, μια πανάρχαια πρακτική του ανθρώπου, με 
ποικιλία τεχνικών, που παρέχει σημαντική σε ποιότητα 
και ποσότητα τροφή και θέσεις εργασίας, ανθεί και 
στην πόλη μας. 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, ανε-
μότρατες). 
Σήμερα αυτή η πλούσια αλιευτική παράδοση περνάει 
από γενιά σε γενιά συνεχίζοντας τον βασικό πυλώνα του 
παραγωγικού ιστού της χώρας μας, αλλά το επάγγελμα 
της αλιείας δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους νέ-
ους. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτός ο επαγγελματικός 
προσανατολισμός προσελκύει όλο και λιγότερους από 
τους νέους της πόλης μας. 

«Μόνο ένας νέος»

Στη συζήτησή μας για όλα αυτά ο κ. Παναγιώτης Κα-
ρανικόλας, πρόεδρος των παράκτιων αλιέων (δηλαδή 
όσων έχουν μικρά σκάφη, σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες 
μεγάλων σκαφών που ασκούν τη μέση αλιεία), αποτυπώ-
νει την κατάσταση στην πόλη μας σήμερα μέσα από τη 
ματιά ενός επαγγελματία ψαρά στις ελληνικές θάλασσες.

πόσο είναι το ποσοστό των νέων που 
ασχολούνται με την αλιεία;

«Πολύ μικρό. Στην παράκτια αλιεία στην πόλη της Κα-
βάλας εργάζεται ένας νέος 35-40 χρονών, ενώ όλοι οι 
άλλοι είμαστε μεγαλύτεροι και όπου να ‘ναι βγαίνουμε 
στη σύνταξη. Αν και δεν χρειάζεται να φοιτήσει κάποιος 
κάπου για να γίνει ψαράς, περισσότερο εμπειρικά μαθαί-
νει τη δουλειά από τους πατεράδες, τους παππούδες…».

ςτην καβάλα οι συνθήκες εργασίας άλλαξαν σε 
σχέση με το παρελθόν προς το καλύτερο;

«Δεν είναι οι ίδιες. Παλαιότερα ήταν σίγουρα πιο βα-
ριά η δουλειά, μια που ήταν χειρωνακτική, καθώς δεν 
υπήρχαν τα μηχανήματα, ούτε τα ηλεκτρονικά μέσα που 
υπάρχουν σήμερα. Αλλά οι αλιεργάτες ήταν κυρίως Ελλη-

νες, ήταν οικογένειες και δεν υπήρχαν ξένοι. Οταν βγαί-
νανε την 1η Οκτωβρίου οι μηχανότρατες στη δουλειά, 
ήταν μια μεγάλη γιορτή. Σε κάθε σκάφος δούλευαν 5-6 
άτομα και κατέβαιναν με τις οικογένειές τους το βράδυ 
στην παραλία, όπου γινόταν αγιασμός. Ολη η παραλία 
γέμιζε με κόσμο. Σήμερα αυτά δεν υπάρχουν, γιατί οι 
αλιεργάτες είναι κυρίως Αιγύπτιοι. Παλιά την παράκτια 
αλιεία την απαρτίζανε πάρα πολλές βάρκες, μέχρι και 
εξήντα, ενώ σήμερα είμαστε μόνο έξι. Δεν επιλέγουν οι 
νέοι αυτό το επάγγελμα γιατί η δουλειά είναι δύσκολη, 
τα ψάρια έχουν μειωθεί και το μεροκάματο βγαίνει δύ-
σκολα. Οι νέοι σήμερα επιλέγουν να σπουδάσουν και 
να ασχοληθούν με πιο “ελαφριές” δουλειές. Δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι το επάγγελμά μας επηρεάζεται από τα 
καιρικά φαινόμενα, τα οποία και πρέπει να σεβόμαστε, 
όπως και τη θάλασσα, για να μη θέσουμε σε κίνδυνο τη 
δική μας ζωή και όσων εργάζονται μαζί μας».
 

η περιβαλλοντική μόλυνση, το πλαγκτόν που 
υπήρχε στη θάλασσα, επηρέασε καθόλου την 
εργασία σας; 

«Ναι, εφέτος πάρα πολύ, γιατί είχε πολύ μεγάλη διάρ-
κεια. Για τέσσερις σχεδόν μήνες ήταν απαγορευτική η 

Οι Καμάρες σε 
σκίτσο της μαθήτριας 

Παναγιώτας-Χριστίνας 
Φραγγούλη



Ο Παναγιώτης Καρανικόλας εκφράζει 
το παράπονό του για τον χαμένο 
πολιτισμό των ψαράδων της Καβάλας

Το παλιό υδραγωγείο που 
έγινε σύμβολο της πόλης

Στην Καβάλα μπορεί κανείς να δει πλήθος αξιοθέατων. Eνα από τα πιο εντυπωσιακά 
και αναγνωρίσιμα είναι το παλιό υδραγωγείο, γνωστό και ως Καμάρες. Οι Καμάρες 
χτίστηκαν από τον Ιμπραήμ πασά, βεζύρη του σουλτάνου Σουλεϊμάν του Νομοθέτη, 
μεταξύ 1520 και 1530, την περίοδο ανασυγκρότησης της πόλης, και αποτέλεσαν 
έργο ζωτικής σημασίας. Αρχικά χτίστηκαν με σκοπό την οχύρωση της πόλης στην 
ακρόπολη της Καβάλας και την ύδρευσή της. 
Το μνημειώδες αυτό κτίσμα, που εντυπωσιάζει με τον όγκο και την αρχιτεκτονική του, 
έχει μήκος 270 μέτρα και μέγιστο ύψος 25 μέτρα, είναι χτισμένο από ντόπιο γρανίτη 
και πλίνθους. Η διαδρομή του νερού ξεκινάει από την κύρια πηγή σε υψόμετρο 400 
μ. και ο αγωγός του νερού καταλήγει στα 75 μ. Πατά σε 18 ογκώδη μεσόβαθρα και 
φέρει διπλή και σε ορισμένα σημεία τριπλή σειρά επάλληλων τόξων. Ετσι το νερό 
έφτανε στα λουτρά, στις δεξαμενές, στα ιδρύματα της παλιάς πόλης και στις δημό-
σιες κρήνες, οι οποίες κάλυπταν τις ανάγκες όχι μόνο των οδοιπόρων στο μονοπάτι 
της Παλιάς Καβάλας αλλά των κοπαδιών που έβοσκαν στα υψώματα. 
Το υδραγωγείο ήταν έργο ζωτικής σημασίας για την Kαβάλα στα χρόνια της οθω-
μανικής περιόδου διότι λειτουργούσε ως μέσο μεταφοράς του νερού από το βουνό 
στην χερσόνησο της Παναγίας, που μέχρι τον 16ο αιώνα ήταν άνυδρη. Επιπρόσθετα, 
συνέβαλε στην ανάπτυξη των αστικών λειτουργιών, στην εγκατάσταση νέων κατοίκων 
και στη μεγάλη αύξηση του πληθυσμού της πόλης. 
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα παρουσιάστηκαν προβλήματα 
με την υδροδότηση της πόλης 
Μία από τις κύριες αιτίες ήταν η αύξηση των αναγκών της χερσονήσου αλλά και η 
δημιουργία των νέων τουρκικών συνοικιών του ανατολικού μέρους της πόλης, που 
υδροδοτούνται και αυτές από τις πηγές της Παλιάς Καβάλας. Αργότερα, στις αρχές 
της βουλγαρικής διοίκησης το μονοπάτι του νερού μετατράπηκε σε δρόμο. Η διέλευ-
ση πεζών, κοπαδιών και αμαξών προκαλούσε ρήγματα και βλάβες στον αγωγό. Ως 
συνέπεια, υπήρξε σημαντική απώλεια νερού και συχνά ήταν αισθητή η μόλυνσή του.
Εκτός από τα παραπάνω, είναι αλήθεια ότι όταν εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες στην 
Καβάλα, το νερό έφτανε στην παλιά πόλη ανά αραιά χρονικά διαστήματα. Σε μια 
προσπάθεια να ισοσταθμιστεί η λειψυδρία, η χερσόνησος της Παναγίας υδροδοτή-
θηκε και από τη δεξαμενή του Αγίου Αθανασίου. Το αρχαίο υδραγωγείο μπήκε σε 
αχρηστία και έκλεισε τον κύκλο της ζωής του στα μέσα του 20ού αιώνα. 
Καλό θα ήταν να τονιστεί ότι δυστυχώς σήμερα οι Καμάρες ασφυκτιούν μέσα στις 
πολυκατοικίες και στους υπόλοιπους τσιμεντένιους οικισμούς και οι κάτοικοι έχουν 
στερηθεί την προσοχή αυτού του ανεκτίμητου οικοδομήματος. Παρ’ όλα αυτά δεν 
παύει να διατηρεί την αμείωτη γοητεία του. Την τελευταία δεκαετία η Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων και ο Δήμος Καβάλας έχουν υλοποιήσει σχέδιο για τη συντήρηση και 
ανάδειξη του έργου ώστε να αποκτήσει ξανά τη θέση που του αρμόζει. 
Σήμερα οι Καμάρες έχουν χάσει τη ζωτική τους σημασία, ωστόσο διατηρούν την 
ομορφιά και το κύρος τους γιατί είναι το μνημείο-σύμβολο της πόλης που διακρίνε-
ται από παντού και είναι γνωστό στο πανελλήνιο.

Μαθητές 
προχωρούν στις 
εγκαταστάσεις του 
εναπομείναντος 
ταρσανά της 
Καβάλας

Των 
παναγίωτας 
Φραγγούλη, 

Βαςίλίκης 
πολύζωνα, 

ςοΦίας τςίπού, 
ξανθίππης 

νίκολαού
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Οι ΚΑΜΑρες

Ο ΤΑρςΑνΑς

αλιεία. Ισως να ήταν απόρροια της κλιματικής αλλαγής, 
ίσως ρύπανσης, πάντως επηρέασαν πολύ, ειδικά εμάς 
στο Βόρειο Αιγαίο και στο Θρακικό Πέλαγος». 

θέλετε να επισημάνετε κάτι άλλο;
«Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι από παλιά, εκα-
τό χρόνια και πίσω, οι ψαράδες είχαν αναπτύξει έναν 
ολόκληρο πολιτισμό, ο οποίος έχει χαθεί με ευθύνη της 
πολιτείας. Αυτός ο πολιτισμός περιλάμβανε τραγούδια, 
μουσικές, χορούς, ήθη και έθιμα, θρύλους και παρα-
δόσεις, ποίηση, λογοτεχνία που είχαν θέμα το ψάρε-
μα, πίνακες ζωγραφικής, στίχους, φορεσιές, μέχρι και 
προσωνύμια με ψαράδικο περιεχόμενο. Εδώ στη δική 
μας περιοχή, αν και έχει εγκριθεί ένα πρόγραμμα όπου 
καταγράφονται αυτά με χρηματοδότηση της ΕΕ, το πρό-
γραμμα αυτό δεν υλοποιείται. Δυστυχώς στη δική μας 
περιφέρεια λίγα πράγματα έχουν σωθεί ή έχουν καταγρα-
φεί. Εγώ προσωπικά πριν από μια εικοσαετία ξεκίνησα 
να συλλέγω κάποια πράγματα, αλλά και ο όγκος ήταν 
τεράστιος και η καταγραφή απαιτούσε πολύ χρόνο και 
χρήμα. Ειδικά όταν χρειάζονταν μετακινήσεις σε νησιά 
με παράκτιους οικισμούς». 

Κρατώντας 
ζωντανή  

μια 
παράδοση 

αιώνων
Της 

κατΕρίνας 
Φραγγοπούλού

Σε ένα σημείο, όχι και τόσο εμφα-
νές, δίπλα στο κέντρο της πόλης στον 
μικρό κόλπο πίσω από τις Καμάρες 
βρίσκεται ο ταρσανάς της Καβάλας. 
Εκεί σε αυτόν τον χώρο, το παλιό 
υδραγωγείο, τα παραδοσιακά χρώ-
ματα της Παναγίας και το βιομηχα-
νικό σχέδιο των καπναποθηκών προ-
σφέρουν στους ντόπιους και στους 
επισκέπτες μοναδικές εικόνες και 
ευκαιρία ηρεμίας και χαλάρωσης. 
Το καρνάγιο ή ταρσανάς ή καλαφα-
τιά είναι ο χώρος για τον ελλιμενι-
σμό, την επισκευή, τη συντήρηση και 
τη ναυπήγηση σκαφών. 
Η παλαιότερη μαρτυρία για τα ναυπη-
γεία της Καβάλας είναι του Gabrielle 
Cavazza, το 1591.
Δεν έχουμε στοιχεία για τους οθωμα-
νικούς ταρσανάδες. Σίγουρα υπήρ-
χαν και εικάζεται ότι η θέση τους 
ήταν μέσα στον όρμο της Παναγίας, 
στα δυτικά, εκεί όπου σήμερα έχει δι-
αμορφωθεί η πλατεία Καραολή και 
Δημητρίου ως το Παλιό Τελωνείο.
Κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπή, στα μέ-
σα του 17ου αιώνα η πόλη είχε τρεις 
ταρσανάδες για γαλέρες και έναν για 
μικρότερα πλοία σε θέσεις που δεν 
έχουν εντοπιστεί. 
Στο ανατολικό μέρος, σχεδόν κά-
τω από τον σημερινό Ναό του Αγί-
ου Νικολάου, υπήρχε το ένα μικρό 
καρνάγιο.
Επειτα από περίπου 430 χρόνια, στον 
ίδιο κολπίσκο πίσω από τις Καμά-
ρες, που ίσως τότε εισχωρούσε λί-
γο βαθύτερα στην ξηρά, βρίσκουμε 

σήμερα το μοναδικό καρνάγιο της 
Καβάλας που φιλοξενεί μόνο μία 
ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση. 
Εξυπηρετεί περίπου το 90-100% του 
αλιευτικού και τουριστικού στόλου 
για τη συντήρηση ξύλινων και πλα-
στικών σκαφών. Μεγάλα καινούργια 
σκαριά δεν φτιάχνονται, ενώ τα μι-
κρά είναι όλο και λιγότερα. Εστω και 
έτσι όμως, διατηρείται στον χώρο και 
στον χρόνο μια παράδοση αιώνων 
και μια παραδοσιακή τέχνη της Κα-
βάλας. Απασχολεί κυρίως εποχιακό 
προσωπικό και όντας στο κέντρο της 
πόλης εξυπηρετεί την εύκολη πρό-
σβαση σε μηχανουργία και καταστή-
ματα με εξοπλισμό απαραίτητο για 
την εύρεση υλικών επισκευής.
Στον ίδιο χώρο λειτουργεί και το 
ομώνυμο παραδοσιακό ταβερνάκι, 
όπου με θέα τη θάλασσα και τα κα-
ΐκια σε ταξιδεύει γευστικά σε άλλη 
εποχή.
Ο ίδιος χώρος χρησιμοποιήθηκε το 
2019 στο πλαίσιο του 62ου Φεστιβάλ 
Φιλίππων αφιερωμένο στην «Οδύσ-
σεια» του Ομήρου, για την καθιερω-
μένη συνέντευξη Τύπου παρουσίασης 
των εκδηλώσεων του προγράμματος 
και για μια παράσταση που πραγ-
ματοποιήθηκε με τίτλο «Οδυσσέας, 
ο ήρωας της καρτερίας». Το φεστι-
βάλ απλώθηκε εκτός από το αρχαίο 
θέατρο των Φιλίππων και σε άλλα 
μέρη της Καβάλας. Στον ίδιο χώρο 
ακολούθησαν κι άλλες ανάλογες πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις τις επόμενες 
χρονιές.
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Αρχιτεκτονικό 
παλίμψηστο

Το Δημοτικό Ωδείο, 
που κτίστηκε το 

1884, είναι το κτίσμα 
με τα πιο καθαρά 

νεοκλασικά στοιχεία

Τα κτίρια που διαμορφώνουν την αισθητική  
της πόλης και «φωτίζουν» την ιστορία της 
εντός και εκτός τειχών

Η αρχιτεκτονική διαδρομή μιας πόλης 
δείχνει μέσω της τέχνης του «κατοικείν» 
την κοινωνική, πνευματική και οικονο-
μική πορεία των κατοίκων της. Είναι 
ένα οικιστικό «μονοπάτι» από το χθες 
στο σήμερα. Η Καβάλα καταλήφθη-
κε από τους Οθωμανούς το 1391 και 
ανήκε στην οθωμανική αυτοκρατορία 
μέχρι το 1912. Στους πέντε αιώνες της 
οθωμανικής κατοχής η πόλη εξελίχθη-
κε σε σημαντικό εμπορικό κέντρο. Στις 
αρχές του 19ου αιώνα η πόλη είναι πε-
ριορισμένη εντός των τειχών της χερ-
σονήσου της Παναγίας. Στα μέσα του 
19ου αιώνα αρχίζει η ανάπτυξη του 
καπνεμπορίου και η Καβάλα από μια 
μικρή πολίχνη εξελίσσεται σε εμπορικό 
και οικονομικό κέντρο. Η πόλη ασφυ-
κτιά στα στενά όρια της Παναγίας και 
πετυχαίνει την έξοδό της από αυτά δι-
αμορφώνοντας μια νέα οικιστική. Στην 
πόλη την περίοδο αυτή ζει και δρα-
στηριοποιείται ένα μωσαϊκό λαών και 
θρησκευμάτων, όπως μουσουλμάνοι, 
χριστιανοί, Εβραίοι, Αρμένιοι, Δυτι-
κοευρωπαίοι. Αποτέλεσμα όλων αυτών 
ήταν να συναντά κανείς διάφορες αρ-
χιτεκτονικές τάσεις της εποχής. 

Τα πρώτα σπίτια στον Αγ. Ιωάννη

Τα πρώτα σπίτια χτίζονται από τους 
Ελληνες στη συνοικία του Αγίου Ιω-
άννη. Η αρχιτεκτονική αυτών των σπι-
τιών βασίζεται σε στοιχεία λαϊκής και 
νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, αν και ο 
νεοκλασικισμός διαφέρει από αυτόν 
της Νότιας Ελλάδας και της Δύσης, 
ενώ τα λαϊκά στοιχεία δεν θυμίζουν την 
αρχιτεκτονική των παλιότερων σπιτιών 
της Παναγίας. 
Το παλιό Δημαρχείο: Το πιο αντιπρο-
σωπευτικό κτίριο της περιόδου είναι το 
παλιό Δημαρχείο. Χτίστηκε το 1879 από 
τον καπνέμπορο Δ. Tόκκο. Αξιόλογο 

Των ΕυγΕνίας Κατίρτζή, 
ΚΕλλυς Κουτςίδου

διακοσμητικό στοιχείο είναι το καμπύ-
λο αέτωμα / τύμπανο της στέγης του. 
Δημοτικό Ωδείο: Χτίστηκε το 1884, 
αρχικά ως κατοικία των αδελφών Γρη-
γοριάδη. Είναι το κτίσμα με τα πιο κα-
θαρά νεοκλασικά στοιχεία (αετώματα, 
ψευδοκίονες, ρομβοειδή γεωμετρικά 
σχήματα κάτω από αυτά). 
Δίπλα από το σημερινό Ωδείο βρίσκεται 
το νεοκλασικό του Κλέωνος Κραντο-
νέλλη, μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής 
του γαλλικού ροκοκό στην πόλη. Ολες 
οι εξωτερικές επιφάνειες είναι διακο-
σμημένες με πλούσια γλυπτά στοιχεία. 
Το κτίσμα χτίστηκε την ίδια περίοδο με 
το σημερινό Ωδείο, ωστόσο είναι πλέον 
εντελώς εγκαταλελειμμένο.
Καπναποθήκες: Αναπόσπαστο κομμάτι 
της αρχιτεκτονικής της Καβάλας. Εκεί-
νο που εντυπωσιάζει είναι το μέγεθος 
αυτών των κτιρίων. Ορισμένα ξεπερ-
νούν τα 10.000 τ.μ. Οι καπναποθήκες 
είναι κτισμένες με πέτρα και ξύλο και 
στεγάζονται με ξύλινες δίρριχτες στέ-
γες. Χαρακτηρίζονται από τριγωνικά 
αετώματα στις στέγες και πολλά παρά-
θυρα στις πλάγιες όψεις. Η τεχνοτροπία 

είναι λαϊκή νεοκλασική, ενώ υπάρχουν 
και εκλεκτικιστικά δείγματα. Το εσωτε-
ρικό τους, όπου αποθήκευαν και επε-
ξεργάζονταν τον καπνό, είναι ενιαίο. 

Το πέρασμα στον 20ό αιώνα

Οι αρχές του 20ού αιώνα είναι η περί-
οδος μεγάλης ακμής για την Καβάλα 
και τα κτίρια αυτής της περιόδου συνι-
στούν την έκφραση της ανάπτυξης και 
της δύναμής της.
Τα ελληνικά κτίρια. Οι νέες συνοικίες 
του Αγ. Ιωάννη, η Κεντρική, των Ποτα-
μουδίων με μεικτό πληθυσμό και αυτή 
του Αγ. Αθανασίου στα βορειοανατολι-
κά είναι τα νέα κέντρα της κοινότητας. 
Στη συνοικία του Αγ. Ιωάννη συναντά 
κανείς πολυτελείς επαύλεις, αρχοντό-
σπιτα που ανήκουν σε έλληνες καπνε-
μπόρους. Τα πιο παλιά είναι αυτά κοντά 
στη θάλασσα, ενώ τα πιο καινούργια 
είναι κτισμένα έχοντας απόσταση από 
αυτή. Στα ελληνικά κτίρια αυτής της 
περιόδου τα λαϊκά αρχιτεκτονικά στοι-
χεία εγκαταλείπονται, ενώ τα νεοκλα-
σικά γίνονται πιο έντονα. Το εσωτερι-
κό αυτών των σπιτιών χαρακτηρίζεται 

από βαριές ξύλινες πόρτες, πατώματα 
ψαροκόκαλο, τεράστιες βιεννέζικες 
θερμάστρες, γλυπτές παραστάσεις στις 
οροφές.
Μεγάλη Λέσχη. Από αρχιτεκτονική άπο-
ψη η Μεγάλη Λέσχη αποτελεί δείγμα 
αυστριακού μπαρόκ. Εχει χρώματα σε 
μελί και αυτοκρατορικό κόκκινο που 
σύμφωνα με την άποψη κάποιων παρα-
πέμπει σε αντίγραφο μέρους του Μεγά-
ρου Μουσικής της Βιέννης. Στη νεοκλα-
σική μορφή του κτιρίου παρατηρούνται 
αρκετά στοιχεία της αρχαιοελληνικής 
παράδοσης (κιονόκρανα, διαζώματα).

Συνδυασμός δύο σχολών

Την ίδια περίοδο εντοπίζουμε ογκώδη 
οθωμανικά κτίρια με χαρακτηριστικά 
νεοκλασικισμού, αφού για τη σχεδία-
ση και την κατασκευή τους δούλεψαν 
δυτικοευρωπαίοι τεχνικοί. Αυτοί συν-
δύασαν τις νεοκλασικές αντιλήψεις 
με το πνεύμα της οθωμανικής τέχνης, 
προσπαθώντας να επιδείξουν τη δύ-
ναμη και την κουλτούρα των εύπορων 
Τούρκων της Καβάλας. 
Η παλιά Μεραρχία: Είναι ένα από τα 
πιο αξιόλογα νεοκλασικά κτίσματα της 
Καβάλας, αντιπροσωπευτικό δείγμα της 
οθωμανικής αρχιτεκτονικής. Χτίστηκε 
στην πρώτη δεκαετία του 1900 από 
τούρκο μεγαλοκτηματία.
1ο Γυμνάσιο Καβάλας: Για τον σχεδι-
ασμό και την κατασκευή του Γυμνασίου 
εργάστηκαν δυτικοευρωπαίοι τεχνικοί, 
εφαρμόζοντας νεοκλασικές αντιλή-
ψεις της εποχής τους σε συνδυασμό 
με στοιχεία της οθωμανικής τέχνης. 
Αφού ολοκληρώθηκε το 1910, χρησι-
μοποιήθηκε ως τουρκικό σχολείο και 
μετά το 1922 έγινε το διδακτήριο του 
1ου Γυμνασίου Καβάλας.
Δημοτική καπναποθήκη: Το κτίριο 
χτίστηκε κατά την πρώτη δεκαετία του 
20ού αι. ως καπναποθήκη του τούρκου 
καπνεμπόρου Κιζίν Μιμίν. Το κτίσμα 
είναι οθωμανικής αρχιτεκτονικής, με 



Των  γίώργου ΜπΕζα, αννας λίουλίου

Το CERN, διατηρώντας τη σύντμηση της αρχικής ονομασίας του, 
Conseil Europeen pour la Recherche Nucleare, είναι παγκοσμίως 
το μεγαλύτερο σε έκταση κέντρο πυρηνικών ερευνών, με ειδικό-
τερο αντικείμενο τη σωματιδιακή φυσική. Βρίσκεται δυτικά της 
Γενεύης, στα σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας. Ιδρύθηκε το 1954 
από 12 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ενώ 
σήμερα αριθμεί 23 κράτη-μέλη. Πρώτος πρόεδρος του CERN 
υπήρξε ο σερ Μπέντζαμιν Λοκσπάιζερ και πρώτος γενικός δι-
ευθυντής ο Εντοάρντο Αμάλντι.
Το CERN διαθέτει πλήθος επιταχυντών, με σημαντικότερο τον 
Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC), τον πιο ισχυρό επιταχυντή 
σωματιδίων που έχει κατασκευαστεί ποτέ για την ώθηση πρω-
τονίων ή ιόντων κοντά στην ταχύτητα του φωτός. Αποτελείται 
από έναν δακτύλιο 27 χιλιομέτρων υπεραγώγιμων μαγνητών 
και βρίσκεται σε μια σήραγγα σε βάθος 100 μέτρων. Αποτελεί, 
ακόμη, τον χώρο εργασίας 3.000 μονίμων εργαζομένων, καθώς 
και 6.500 επιστημόνων. Το CERN διαθέτει δύο εγκαταστάσεις 
που είναι ανοιχτές στο κοινό: την Υδρόγειο Σφαίρα Επιστήμης 
και το μουσείο Microcosm, τις οποίες είχε την ευκαιρία να επι-
σκεφτεί ομάδα μαθητών του σχολείου μας. 
Με βασικό αντικείμενο τη θεμελιώδη φυσική, το ερευνητικό 
κέντρο στοχεύει να ανακαλύψει από τι είναι φτιαγμένο το Σύ-
μπαν και πώς λειτουργεί. Βασική αρχή του CERN είναι ότι δεν 
ασχολείται με εργασίες για στρατιωτικές απαιτήσεις και τα απο-
τελέσματα των πειραματικών και θεωρητικών εργασιών του θα 
δημοσιεύονται ή θα διατίθενται γενικά για ειρηνικούς σκοπούς. 
Αρχικά, το CERN λειτουργούσε ως κέντρο για τη μελέτη του πυ-
ρήνα. Δεν άργησε, ωστόσο, να αφιερώνει ολοένα και περισσό-
τερο χρόνο στη μελέτη των υποατομικών σωματιδίων, γνωστή 
και ως σωματιδιακή φυσική. Σε αυτό το πλαίσιο έλαβαν μέρος 
σημαντικά πειράματα, όπως η πρώτη δημιουργία ατόμων αντι-
υδρογόνου το 1995, και η απομόνωση και διατήρησή του για 
15 λεπτά το 2010 και το 2011 αντίστοιχα. 

Το μποζόνιο του Χιγκς

Μεγάλος σταθμός στην ιστορία του ερευνητικού κέντρου ήταν 
η ανακάλυψη του μποζονίου του Χιγκς το 2012, το επονομα-
ζόμενο «Σωματίδιο του Θεού», αφού πιστεύεται ότι αυτό είναι 
υπεύθυνο για την ύπαρξη της ύλης και της μάζας. Το όνομα του 
μυστηριώδους αυτού σωματιδίου οφείλεται στον βρετανό φυσικό 
Πίτερ Χιγκς, ο οποίος πρώτος υποπτεύθηκε την ύπαρξή του. Η 
ανακάλυψη του μποζονίου Higgs ήταν μόνο το πρώτο κεφάλαιο 
της ιστορίας του LHC, καθώς η επανεκκίνηση του επιταχυντή 
σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής καθώς λειτουργεί 
σχεδόν με διπλάσια ενέργεια από το πρώτο του τρέξιμο, επιτρέ-
ποντας στους φυσικούς να εξερευνήσουν περαιτέρω τη φύση 
του Σύμπαντός μας. Το Τμήμα Φυσικής του ΔΙΠΑΕ (Διεθνούς 
Πανεπιστημίου Ελλάδος) που βρίσκεται στην Καβάλα διαθέτει 
το υπολογιστικό κέντρο GRID που αποτελείται από 1.152 συν-
δεδεμένους υπολογιστικούς πυρήνες, με περισσότερα από 432 
TB σε αποθηκευτική ισχύ, και συνδέεται στο Διαδίκτυο με 10 
Gbps. Το GRID από το 2013 ξεκίνησε συνεργασία με το CERN 
στο πλαίσιο της ανάλυσης δεδομένων του πειράματος του LHC. 

To Δημαρχείο της 
Καβάλας, ίσως το 
πιο εντυπωσιακό 

κτίσμα της πόλης, 
παραπέμπει σε 

μικρογραφία 
ουγγρικού πύργου

Η Μεγάλη Λέσχη 
αποτελεί δείγμα 
αυστριακού 
μπαρόκ. Στη 
νεοκλασική 
μορφή του κτιρίου 
παρατηρούνται 
αρκετά 
στοιχεία της 
αρχαιοελληνικής 
παράδοσης

Το κτίριο 
της παλιάς 
Μεραρχίας είναι 
αντιπροσωπευτικό 
δείγμα της 
οθωμανικής 
αρχιτεκτονικής 
στην Καβάλα

Βασική αρχή του CERN είναι ότι τα αποτελέσματα των 
πειραματικών και θεωρητικών εργασιών του θα δημοσιεύ-

ονται ή θα διατίθενται γενικά για ειρηνικούς σκοπούς

έντονη την επίδραση της νεοκλασικής 
αρχιτεκτονικής της Ευρώπης. 

«Εισαγόμενα» γοτθικά στοιχεία

Μια άλλη κατηγορία κτισμάτων της 
ίδιας περιόδου είναι αυτά που κατα-
σκευάστηκαν σύμφωνα με τα γούστα 
και τις ανάγκες ξένων αντιπροσώπων ή 
εταιρειών. Τα κτίρια αυτά είναι τα πιο 
ιδιαίτερα στην Καβάλα, επηρεασμένα 
από μεσαιωνικούς πύργους και γοτθι-
κές κατοικίες. Τα πιο χαρακτηριστικά 
δείγματα αυτής της κατηγορίας είναι 
τα παρακάτω: 
Δημαρχείο Καβάλας: Είναι το πιο εντυ-
πωσιακό ίσως κτίσμα της πόλης, με 
αρχιτεκτονική γραμμή «ανοίκεια» με 
τον χώρο της Kαβάλας και παραπέμπει 
σε μικρογραφία ουγγρικού πύργου. 
Η οικοδόμησή του τοποθετείται στο 
τέλος της δεκαετίας του 1890. Ανήκε 
στην ιδιοκτησία ούγγρου καπνέμπορου 
βαρόνου. Εχει έντονα ρομαντικά στοι-
χεία παλιών μεσαιωνικών πύργων, με 
επάλξεις, πυργίσκους, καθαρό δείγμα 
γοτθικής αναγέννησης. 
Μέγαρο WIX (ΒΗΞ). Χτίστηκε τέλη 

19ου αι. - αρχές 20ού αι. από τον γερ-
μανό βαρόνο Adolf Wix. Το κτίριο πα-
ρουσιάζει έντονα τα γοτθικά χαρακτη-
ριστικά. 
Μονή Λαζαριστών: Υπολογίζεται ότι 
χτίστηκε τέλη 19ου - αρχές 20ού αι. 
Το οικόπεδο παραχωρήθηκε από τον 
βαρόνο Wix. Χρησιμοποιήθηκε ως Μο-
νή Λαζαριστών και στη συνέχεια ως 
γαλλικό προξενείο. Το κτίσμα χαρα-
κτηρίζεται από μεικτά αρχιτεκτονικά 
στοιχεία, σύμφωνα με το πνεύμα της 
εποχής, με πιο έντονα τα οθωμανικά 
νεοκλασικά στοιχεία.

Αντί επιλόγου

Αν και από τη δεκαετία του 1960 και 
μετά η Καβάλα μετασχηματίζεται σε 
μια σύγχρονη «τσιμεντούπολη» έχοντας 
χάσει αυτό το αρχοντικό της ύφος, τα 
παραπάνω κτίρια μένουν για να θυμί-
ζουν στις επόμενες γενιές την πορεία 
και την ταυτότητα της πόλης. Η χάρα-
ξη ιστορικών μονοπατιών μέσα από 
έναν περίπατο συνιστά το κατάλληλο 
μέσο ώσμωσης με την πόλη και την 
ιστορία της.
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Ψάχνοντας 
στο CERN 
τα μυστικά 
του Σύμπαντος
Το Κέντρο Πυρηνικών ερευνών  
και το Τμήμα Φυσικής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου ελλάδος στην Καβάλα



Ολοι οι άνθρωποι εγκλείουμε στον ψυχισμό μας 
μια νοσηρότητα. Μια παράλογη και επιβλαβή για 
τον εαυτό μας αντίληψη για τον κόσμο. Πολλές 
φορές μάλιστα επιλέγουμε να συντηρήσουμε αυτή 
τη θεώρηση επιδιώκοντας την προσκόλληση σε 
ένα περισσότερο γνώριμο πεδίο δράσης. Βάσει 
των παραπάνω αυθόρμητα, νομίζω, διερωτάται 
κανείς για το ποια είναι τα μέσα εκείνα η χρήση 
των οποίων ελευθερώνει τον άνθρωπο από τέτοιες 
προσωπικές ασχημοσύνες.
Ωστόσο, η δυνατότητα απάντησης του προηγουμέ-
νου ερωτήματος συνεπάγεται την εκ των προτέρων 
διατύπωση ενός άλλου, σχετικού με τον τρόπο ανα-
γνώρισης της νοσηρής ιδέας που ελλοχεύει εντός 
μας. Πώς δηλαδή αναγνωρίζουμε το επιβλαβές, 
και μάλιστα όταν ο ίδιος ο τρόπος σκέψης μας 
δεν διαθέτει ακόμη την κατάλληλη δομή για την 
πραγματοποίηση τέτοιων λεπτών αυτογνωστικών 
διεργασιών; Για να το απαντήσουμε αυτό νομίζω 
θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους εαυτούς μας 
ότι η ίδια η σκέψη δεν αποτελεί αυτοφυές γεγο-
νός, αλλά διδάσκεται. Η γλώσσα που αποτελεί το 
όχημα αυτής έρχεται στον άνθρωπο μέσα από την 
επικοινωνία, συνεπώς αν η σκέψη αποτελεί στην 
ουσία όπως αποδείξαμε οντότητα κοινωνική, τα 
τεκμήρια της ορθότητάς της οφείλουν να έχουν 
κοινωνικά χαρακτηριστικά. Με τον όρο κοινωνικά 
χαρακτηριστικά εννοούμε ότι διαχρονικά μέτρο 
αποδοχής μιας ιδέας αποτελεί η ικανότητα του κα-
τόχου της να τη μεταδώσει. Αν μια σκέψη μπορεί 

να εξηγηθεί στον άλλον με λογική σαφήνεια και 
ενάργεια τότε δεν πρέπει να απέχει πολύ από την 
αλήθεια, δεδομένου ότι η κατανοησιμότητά της 
και η λογική της αποδειξιμότητα την καθιστούν 
πρόσλημμα αντικειμενικό.
Με βάση τα παραπάνω, κατά πάσα πιθανότητα τα 
νοσηρά σημεία του εαυτού μας ενδεχομένως είναι 
αυτά που επικοινωνούμε πιο δύσκολα. Αυτά που 
ακόμη και απέναντι στη συνείδησή μας διατηρούν 
κάτι το άγνωστο και το ερεβώδες. Η ανικανότη-
τά μας να εκφράσουμε με λέξεις ακριβώς αυτό 
που βιώνουμε συνιστά ισχυρή ένδειξη κάποιας 
εντύπωσης που ενδεχομένως να απέχει από την 
πραγματικότητα οδηγώντας μας σε λανθασμένα 
συμπεράσματα που εν τέλει μας απογοητεύουν.
Στόχος μας λοιπόν είναι να προσπαθούμε διαρκώς 
να μετατρέπουμε τις άρρητες αυτές καταστάσεις 
σε γνώριμες διαδικασίες. Αυτό απαιτεί ο ευδαί-
μων βίος. Αυτό προστάζει το ίδιο το νόημα της 
φιλοσοφίας, την κάλυψη κατά το δυνατόν μεγα-
λύτερου εύρους του επιστητού. Τη δίωξη δηλαδή 
των ανέκφραστων και ανερμήνευτων καταστάσε-
ων που επιφέρει η άγνοια, μέσω της απόκτησης 
μεγαλύτερης γνώσης η οποία για να είναι όπως 
δηλώθηκε πρωτύτερα, περισσότερο εμπιστεύσιμη, 
θα πρέπει να επιδιώκεται σε επίπεδο συλλογικό.

* Ο Δαμιανός Λαμπρινός, απόφοιτος του 1ου 
ΓΕΛ Καβάλας, είναι σήμερα φοιτητής στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Φυσικής

Ο Μενέλαος 
Λουντέμης 
ενώ γράφει 

στο σπίτι του

Το διαχρονικό μάθημα
του Μενέλαου Λουντέμη

Του Θαναση Κουτσουμπέλη

Του 
Δαμιανου 

λαμπρινου

Οταν πρώτη φορά στα 14 μου χρόνια 
έπιασα το «Ενα παιδί μετράει τα άστρα» 
του Μ. Λουντέμη, δεν ήξερα ότι γεννιόταν 
μια ατελείωτη, ισόβια αγάπη. Αγάπη γι’ 
αυτόν τον εξαιρετικό άνθρωπο και συγ-
γραφέα, αγάπη για το διάβασμα, για το 
βιβλίο, για τους αδικημένους όλου του 
κόσμου. Γιατί αυτό ήταν ο Μ. Λουντέμης, 
ο προστάτης των φτωχών και των αδικη-
μένων και δικάστηκε και τιμωρήθηκε και 
βασανίστηκε γι’ αυτό.

Το δίδαγμα του Μέλιου

Ετσι μέσα στους φτωχούς αυτού του κό-
σμου ζει και ο μικρός Μέλιος, ο πρωτα-
γωνιστής του. 
Ο Μέλιος, που μεγάλωσε τη γενιά μου και 
μας έκανε να δακρύσουμε, να χαμογελά-
σουμε, να οργιστούμε, μας λέει:
«Την άλλη ώρα είχαν ωδική. Ωδική ήταν 
μια ρίγα που κουνούσε πέρα δώθε η κα-
θηγήτρια. Σήμερα, μόλις μπήκε, η πρώτη 
της δουλειά ήταν να πάει στο πρώτο θρα-
νίο και να τους πει να κάνουν μια θέση. 
Κατόπιν ανέβηκε στην έδρα, κοίταξε κα-
τά τα πίσω θρανία και φώναξε τ’ όνομα 
του φίλου του.
– Σταμίρης, του λέει. Πάρε τη σάκα σου 
και πέρασε έξω.
Το παιδί δεν κατάλαβε. Πήρε τα βιβλία 
του και σηκώθηκε. Η καθηγήτρια τότε το 
πήρε από το χέρι και το τοποθέτησε στη 
θέση που άδειασε.
– Από σήμερα, του λέει, η θέση σου θα 
είναι αυτή.
– Γιατί κυρία; της λέει παραπονεμένος. 
Εκεί είναι η θέση μου.
– Σιωπή! Δεν ξέρεις εσύ ποια είναι η θέ-
ση σου. Εις το εξής θα κάθεσαι με αυτά 
τα παιδιά.
– Οχι. Εγώ έχω φίλο τον Κάδρα (σ.σ. ο 
Μέλιος).
– Είπα σιωπή! Ο Κάδρας να κάνει φίλους 
τους ομοίους του. Απαιτώ υπακοήν!
Ο Σταμίρης στάθηκε και την κοίταξε σαν 
χαμένος. Υστερα σταύρωσε στο θρανίο τα 
χέρια του, έχωσε μέσα το πρόσωπό του 
κι άρχισε να κλαίει σιωπηλά και απαρη-
γόρητα.
Ο Μέλιος απ’ τη θέση του έμεινε στην 

αρχή άφωνος. Υστερα άρχισε σιγά-σιγά 
να καταλαβαίνει. Κάποιοι άνθρωποι, 
που δεν ήξερε ποιοι είναι, ούτε για ποιο 
λόγο, σκάβανε ανάμεσα από τους αν-
θρώπους χαντάκια, σήκωναν αξεπέρα-
στα βουνά. Ποιοι ήταν αυτοί και γιατί 
το κάνανε; Ενα μόνο καταλάβαινε. Οτι 
σε αυτή τη ζωή έχει ο καθένας τη θέ-
ση του, που δεν ήταν όμοια για όλους. 
Τώρα ποιος ήταν αυτός που μοίραζε 
τις θέσεις;».

Θέση δίπλα μας για όλους

Αυτός ήταν ο Μέλιος του Λουντέμη και 
έτσι νέοι και εμείς μπήκαμε στο πετσί του 

και αποφασίσαμε αταλάντευτα ότι σε 
αυτή τη ζωή υπάρχει θέση δίπλα μας για 
όλους. Οτι δεν θα αφήσουμε να σκάβουν 
χαντάκια που θα χωρίζουν τους ανθρώ-
πους, ότι θα ξεφωνίζουμε στην αδικία και 
θα πιστεύουμε στον εαυτό μας.
Αν δεν ήταν ο Λουντέμης τότε στα 14, 
ίσως τίποτε να μην είχαμε σκεφτεί από 
αυτά, να μην είχαν ανοίξει αυτοί οι δρό-
μοι στο μυαλό μας. Του χρωστάμε ένα 
μεγάλο «ευχαριστώ». 
Γιατί μας έμαθε ότι: «Καλύτερα να βαδί-
ζουμε έστω και ξυπόλητοι, παρά να κοι-
μόμαστε παπουτσωμένοι. Το παν είναι 
να βαδίζουμε».

Μια εξομολόγηση: 
Η καθηγήτρια μου 
απαντάει πώς 
«γνώρισε» ως έφηβη 
τον εξαιρετικό 
συγγραφέα  
και άνθρωπο
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Ανακαλύπτοντας ασχημοσύνες
οι λέξεις  

και η γνώση 
η σωτηρία 

μας από την… 
ερεβώδη 

πλευρά του 
εαυτού μας

Η ιδέα  
και το εγώ
Μία βαθιά ασχημοσύνη
Εντός μου χρόνια κατοικεί.
Μία οχληρή λεπίδα τον 
εαυτό μου κηλιδώνει
Μία επαίσχυντη λαχτάρα την 
καρδιά μου κατακλύζει
Μία δόλια λαχτάρα την ψυχή 
μου τη σκορπά
Φοβούμαι πολύ μη φαγωθώ, 
μη βρώση των επιθυμιών μου 
γίνω
Ανατριχιάζω, στη θέα των 
κατόπτρων, εκνευρίζομαι με 
κάθε
αναπάντεχη σε ’μένα 
οχλοβοή
Θύμα είμαι της καταιγίδος 
των απαίσιων ιδεών
Κτήμα είμαι ενός 
φανταστικού εγώ

Δαμιανός Λαμπρινός 
(από την ποιητική συλλογή 

«αληθοσκοπία»)



Πνευματικοί «φάροι»  
με εκκίνηση την πόλη μας

Των Ιωάννάς ΠάςχάλΙδου, ΚάτερΙνάς ΚωνςτάντΙνΙδου

Κοσμάς Χαρπαντίδης
«…ρήμαξε και κατεδάφισε οτιδήποτε παλιό και σοφό έχτισε σιγά-σιγά ο χρόνος και οι άνθρωποι για να φορέσει αυτό 
το κοινό κι αδιάφορο πρόσωπο που δεν έχεις όρεξη ούτε να το κοιτάξεις, γιατί ξέρεις πως δεν κρύβει εκπλήξεις…»

«Χαλασμένες γειτονιές», 1993

Ο Κοσμάς Χαρπαντίδης γεννήθηκε το 1959 στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας, όμως μεγάλωσε στην Καβάλα από το 1964, όπου 
ζει μέχρι και σήμερα. Εχει κατοικήσει κατά καιρούς και σε άλλες πόλεις του Βορρά. Σπούδασε Νομικά και δικηγορεί από 
το 1986. Εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1993 με τα αφηγήματα «Μανία πόλεως» και στη συνέχεια το 1995 με τα διηγήματα 
«Οι εξοχές των νεκρών». Συνεργάστηκε στην έκδοση του λογοτεχνικού περιοδικού «Υπόστεγο». Το 1997 έγραψε το «Ταξίδι 
με θέα τη θάλασσα», ένα ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων για την Καβάλα σε μορφή θεατρικού αναλογίου.

Θεόδωρος Γρηγοριάδης
«Γιατί σε κάθε νόημα / να έχουμε συμπέρασμα, /το γέλιο σαν χαράκωμα /το κλάμα σαν απόληξη;»

«Μάθημα Ιστορίας – Structure», 1987

Γεννήθηκε στο Παλαιοχώρι Παγγαίου του Νομού Καβάλας το 1956. Σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία από το 
1974-1978.
Αρχισε να δημοσιεύει διηγήματα τη δεκαετία του ‘80. Στον χώρο της ελληνικής πεζογραφίας εμφανίστηκε το 1990 με το 
μυθιστόρημα «Κρυμμένοι άνθρωποι». Κάποια αξιοσημείωτα έργα του είναι «Το παρτάλι» (2001), «Το μυστικό της Ελλης» 
(2012), ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός με το μυθιστόρημα «Ο ναύτης» το 1993. Την τριετία 1999-2001 συνεργάστηκε με τη 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών διοργανώνοντας λογοτεχνικά σεμινάρια και ομάδες ανάγνωσης.

Διαμαντής Αξιώτης 
«Και μ’ όλ’ αυτά και τόσα άλλα 
Αθεράπευτα πιστός εγώ - μπορεί κι αποκοτιά μου -
Δέκα φορές γκρεμίζω τους Ναούς μου
για να τους χτίσω, δέκα φορές». 

«Ποσοστό ευθύνης», 1974

Ο Διαμαντής Αξιώτης, ένας από τους πιο σημαντικούς λογοτέχνες της πόλης μας, γεννήθηκε το 1942 στην Καβάλα, όπου και 
ζει. Το 2003 εξέδωσε κείμενα που αφορούν την πόλη της Καβάλας από την εποχή των πρώτων ονομασιών και περιηγήσεών 
της μέχρι τις μέρες μας. Υπήρξε μέλος του συμβουλίου του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών της Δημοτικής Βιβλι-
οθήκης Καβάλας καθώς και της συντακτικής επιτροπής των λογοτεχνικών περιοδικών «Σκαπτή Υλη» και «Υπόστεγο». Κά-
ποια από τα έργα του είναι «Ξόβεργα με μέλι» (1994), «Το ελάχιστον της ζωής μας» (1999) και το «Πλωτές γυναίκες» (2003).

Βασίλης Βασιλικός
«Ποιητές που λούφαξαν / ιστορικοί που έχασαν / έξαφνα τη μνήμη / ανθρωπολόγοι που λησμόνησαν / τις εγκεφαλο-
μετρήσεις […] γραμμάτια που διαμαρτυρήθηκαν / ευκολίες πληρωμής / εκδημοκρατισμός με δόσεις…» 

«Ο ληξίαρχος», 1969

Ο Βασίλης Βασιλικός, γεννημένος στην Καβάλα στις 18 Νοεμβρίου 1934, είναι βραβευμένος έλληνας συγγραφέας, από τους 
πιο γνωστούς παγκοσμίως. Πρόκειται μάλιστα για έναν από τους δέκα πιο μεταφρασμένους έλληνες συγγραφείς. Γεννήθηκε 
στη συνοικία των Ποταμουδίων στην Καβάλα και οι γονείς του Νικόλαος και Καίτη Βασιλικού καταγόταν από τη Θάσο. Είναι 
νυμφευμένος με την υψίφωνο Βάσω Παπαντωνίου και έχει μία κόρη. 
Αποφοίτησε από το Λύκειο Καρυωτάκη στην Καβάλα, τη Σχολή Βαλαγιάννη στη Θεσσαλονίκη και το Αμερικανικό Κολέγιο Ανα-
τόλια. Στη συνέχεια σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Σκηνοθεσία ηλεόρασης στη Δραματική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Γέιλ στο Νιου Χέιβεν του Κονέκτικατ, ΗΠΑ. Την περίοδο 1967 μέχρι το 1994 έζησε και εργάστηκε στο 
εξωτερικό με ένα τριετές διάλειμμα, κατά το οποίο ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή γενικού διευθυντή της ΕΡΤ επί κυβερνή-
σεως Ανδρέα Παπανδρέου. Εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη σε ξένες παραγωγές, σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ, σεναριογράφος, 
επιμελητής σεναρίων, εισηγητής σεναρίων στην Arte, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Συνεργάστηκε με τον Νίκο Κούνδουρο 
στο σενάριο της ταινίας «Μικρές Αφροδίτες». Διετέλεσε πρεσβευτής της Ελλάδας στην UNESCO από το 1996 έως το 2004. Γνω-
ρίζει αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και αρμένικα. Μέχρι σήμερα έχει γράψει μυθιστορήματα, νουβέλες, διηγήματα, θεατρικά έργα 
και ποίηση. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 33 γλώσσες καθώς και στη γραφή Μπράιγ.

Αναγνωρισμένοι λογοτέχνες, ξεχωριστές συγγραφικές πορείες  
με κοινό τους σημείο ότι γεννήθηκαν ή έζησαν στην Καβάλα
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Κατά τον 20ό αιώνα και κυρίως μετά την απελευθέρωση της Καβάλας το 1913 διαμορφώνεται η λογοτεχνική της παράδοση. Πλήθος πνευ-
ματικών ανθρώπων δίνουν το στίγμα τους στην πόλη μέχρι και σήμερα. Στην Καβάλα άλλωστε κατά καιρούς εκδόθηκαν και σημαντικά πε-
ριοδικά. Κατά την έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλοί καβαλιώτες λογοτέχνες. Αναγνωρίζοντας το έργο όλων και την 

προσφορά τους στο λογοτεχνικό συγκείμενο, αναφέρουμε ενδεικτικά μερικούς από αυτούς. 



Ενα πρωινό του Οκτωβρίου, η κυρία Σταυ-
ρούλα Δαδάκη, προϊσταμένη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Καβάλας, μας υποδέχτηκε στο 
κτίριο Τόκου στην οδό Κύπρου, όπου και 
στεγάζεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβά-
λας, για να μας μιλήσει σχετικά με τον αρ-
χαιολογικό χώρο των Φιλίππων, άρρηκτα 
δεμένο με την πολιτιστική και κοινωνική 
ζωή της περιοχής μας. Συζητήσαμε μαζί 
της για την ιστορία της φημισμένης πόλης, 
για θέματα που απασχολούν εμάς τους μα-
θητές, ζητήσαμε πληροφορίες που ικανο-
ποιούν την επιθυμία μας να μάθουμε από 
την καθ’ ύλην αρμόδια για τον σημαντικό 
αυτόν τόπο.

Κυρία Δαδάκη, με τι ασχολείται 
η αρχαιολογία και ποιες είναι οι 
ευθύνες σας ως προϊσταμένης;

«Η αρχαιολογία είναι επιστήμη, αλλά και 
διοίκηση. Ως επιστήμη είναι η μελέτη, η 
έρευνα του παρελθόντος μέσα από τα υλικά 
κατάλοιπα. Ως διοίκηση είναι η εφαρμογή 
του νόμου που έχει σχέση με την προστα-
σία των αρχαιοτήτων μέσα στο πλαίσιο της 
καθημερινής λειτουργίας όλων μας, από 
τον ιδιώτη που θέλει να χτίσει σπίτι μέχρι 
τη Δημόσια Αρχή που θέλει να κάνει ένα 
δημόσιο έργο».

Η «εφαρμογή του νόμου» για 
την προστασία των αρχαιοτήτων 
συντελείται στον χώρο της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας;

«Ναι. Αυτό είναι το κτίριο της διοίκησης. 
Να τονίσω ότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία 
είναι μία από τις παλαιότερες υπηρεσίες 
του ελληνικού κράτους˙ συστήθηκε σχεδόν 
με την ίδρυσή του. Ενα από τα πρώτα δια-
τάγματα του Καποδίστρια αφορούσε την 
περισυλλογή των αρχαιοτήτων. Σήμερα, 
έπειτα από πολλές αλλαγές, η αρχαιολογική 
υπηρεσία είναι μια περιφερειακή υπηρεσία 
του υπουργείου Πολιτισμού, επιπέδου Δι-
εύθυνσης με δικές της αρμοδιότητες και 
σχετική ανεξαρτησία σε σχέση με περιφε-
ρειακές υπηρεσίες άλλων υπουργείων. Η 
χωρική της αρμοδιότητα είναι πλέον ανά 
περιφερειακή ενότητα. Εχει αρμοδιότητα 
στην αρχαιότητα από τους απώτατους προ-
ϊστορικούς χρόνους μέχρι το 1830». 

Ο βασικός λόγος της επίσκεψής μας 
είναι η επιθυμία μας να συστήσετε 
τους Φιλίππους τόσο σε εμάς όσο 
και σε όσους ενδιαφερθούν να 
διαβάσουν τη συνέντευξη αυτή. 
Αλήθεια, οι Φίλιπποι ήταν θέση 
σημαντική στο απώτερο παρελθόν;

«Oι Φίλιπποι σήμερα είναι ένας αρχαίος 
ερειπιώνας και ένας οργανωμένος επισκέ-
ψιμος χώρος, από τους σημαντικότερους 
στη Βόρεια Ελλάδα! Είναι ένας χώρος που 
έχει συνδέσει την ιστορία του με σημαντι-
κές ιστορικές προσωπικότητες, όπως τον 
βασιλέα των Μακεδόνων Φίλιππο, τους 
ρωμαίους αυτοκράτορες Οκταβιανό Αύ-
γουστο και Μάρκο Αντώνιο, καθώς και τον 
απόστολο Παύλο.
Η ιστορία της ως πόλης ξεκινά από το 359 
π.Χ., όταν ιδρύθηκε ως αποικία των Θασί-
ων. Οι Θάσιοι, οι πάριοι άποικοι που ήρθαν 
και ίδρυσαν τη Θάσο, μετά την εδραίωσή 
τους στο νησί και τη διαμόρφωση της δι-
κής τους πόλης-κράτους, επεκτάθηκαν στην 
απέναντι ηπειρωτική στεριά. Εκεί ίδρυσαν 
μια σειρά αποικίες, τα λεγόμενα εμπόρια, 
με σκοπό να εκμεταλλευτούν τον φυσικό 
πλούτο της ενδοχώρας. Μία από αυτές τις 
αποικίες, λοιπόν, ήταν οι Κρηνίδες. Η αποι-
κία αυτή ιδρύθηκε σε μια θέση που έλεγχε 
τη μοναδική σχεδόν δίοδο προς την ενδο-
χώρα, προς τα Βαλκάνια, και από εκεί ως 
τον Δούναβη. 
Ιδρύθηκε εν μέσω μιας περιοχής όπου υπήρ-
χαν εγκατεστημένα θρακικά φύλα, οπότε 
γρήγορα αντιμετώπισαν δυσκολίες στην 
εδραίωση της κυριαρχίας τους. Τότε κλήθη-
κε για βοήθεια ο βασιλιάς Φίλιππος ο οποί-

Συνέντέυξη ΣτιΣ 
ΕλλΗ ΑχρΑζΟγλΟυ, ΑννΑ ΣτΕΦΑνίΔΟυ

Εκεί που περπάτησαν
ο βασιλιάς Φίλιππος
και ο Απόστολος Παύλος
η προϊσταμένη 
της έφορείας 
Αρχαιοτήτων 
Καβάλας κυρία 
Σταυρούλα 
Δαδάκη μάς 
συστήνει στον 
αρχαιολογικό χώρο 
Φιλίππων, Μνημείο 
Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της 
UNESCO

Τα απομεινάρια των 
Φιλίππων θυμίζουν 
τις προσωπικότητες 
που πέρασαν από την 
περιοχή και άφησαν 
το σημάδι τους στον 
δυτικό πολιτισμό
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ος εκείνη την περίοδο (356) ήταν σε φάση 
επέκτασης του Μακεδονικού Βασιλείου. 
Ο Φίλιππος, λοιπόν, διείδε τη στρατηγική 
σημασία της θέσης, βοήθησε μεν τους Θα-
σίους, αλλά εγκατέστησε δικούς του αποί-
κους, έκτισε την οχύρωση και ονόμασε την 
πόλη Φίλιπποι, προς τιμήν του προφανώς! 
Οσο εξυπηρετούσε τα επεκτατικά σχέδια 
του Μακεδονικού Βασιλείου, οι Φίλιπποι 
ήταν μια ακμάζουσα αρχαία πόλη. Από τη 
φάση αυτή σήμερα σώζεται το θέατρο και 
η οχύρωσή της. 
Οταν το μακεδονικό βασίλειο ενσωματώ-
θηκε στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και η Μα-
κεδονία έγινε ρωμαϊκή επαρχία, έχασε τη 
σημασία της ως κόμβος στρατηγικός και γε-
ωγραφικός και έγινε μια μικρή άσημη πόλη. 
Ο επόμενος σταθμός στην ιστορία της εί-
ναι η γνωστή μάχη των Φιλίππων (42 π.Χ.) 
ανάμεσα στους δημοκρατικούς και τον αυ-
τοκρατορικό στρατό η οποία έλαβε χώρα 
έξω από τα τείχη της πόλης και έθεσε το 
τέλος της δημοκρατίας στη Ρώμη και την 

αρχή του imperium Romanum. Μετά τη 
νίκη του Οκταβιανού, οι Φίλιπποι έγιναν 
ρωμαϊκή αποικία. Οι Ρωμαίοι στην πορεία 
τους προς την κατάκτηση του τότε γνωστού 
κόσμου ίδρυαν στα κατακτημένα τους εδά-
φη αποικίες στις οποίες έδιναν δικαιώματα 
περίπου ίσα με αυτά που είχαν οι κάτοικοι 
της Ρώμης και εγκαθιστούσαν βετεράνους 
του στρατού, δίνοντάς τους γη να καλλιερ-
γήσουν. Ετσι έγινε και με τους Φιλίππους 
και για τρεις αιώνες περίπου κυριαρχούσε 
στην πόλη το ρωμαϊκό δίκαιο, η λατινική 
γλώσσα και οι ρωμαϊκοί θεσμοί. Από την 
περίοδο αυτή σώζεται το φόρουμ, η αγορά 
δηλαδή, ιερά και ιδιωτικές οικίες.
Σημαντική υπήρξε η άφιξη του αποστόλου 
Παύλου (49 μ.Χ.). Στο πλαίσιο της περιο-
δείας του για την κήρυξη του χριστιανισμού 
συμπεριέλαβε στις πορείες του και τους 
Φιλίππους. Ετσι απέκτησαν νέα οικουμε-
νικότητα, αφενός μεν ως το πρώτο σημείο 
ευρωπαϊκού εδάφους στο οποίο κηρύχτηκε 
ο χριστιανισμός, αφετέρου δε ως ο τόπος 

Η Σταυρούλα Δαδάκη, προϊσταμένη 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας, 
ανάμεσα στις μαθήτριες που την 
«ανέκριναν» για την αρχαιολογία και 
τους Φιλίππους



τα ορατά λείψανα της οχύρωσης 
και από το θέατρο που παρέμεινε 
σε καλή κατάσταση μέχρι και τον 
16ο αιώνα, η ταύτιση της περιο-
χής με τους Φιλίππους έγινε πάρα 
πολύ νωρίς».

Οταν μιλούσατε για τον 
απόστολο Παύλο κάνατε 

αναφορά σε κάποια καινούργια 
ευρήματα. Αυτό σημαίνει πως 

γίνονται ακόμα ανασκαφές στον 
αρχαιολογικό χώρο; 

«Οι ανασκαφές συνεχίζονται στους Φι-
λίππους! Είναι μια πόλη 700 στρεμμάτων 

από την οποία έχουν ανασκαφεί περίπου 
τα 60. Αυτή την περίοδο η ενεργή ομάδα 
που κάνει ανασκαφές είναι το Πανεπι-
στήμιο της Θεσσαλονίκης και φυσικά η 
Εφορεία μας».

το 2016 οι Φίλιπποι εντάχθηκαν 
στον κατάλογο μνημείων της 
παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η 
σημασία αυτού του γεγονότος; 

«Η ένταξη ενός αρχαιολογικού χώρου στον 
κατάλογο μνημείων πολιτιστικής κληρο-
νομιάς της UNESCO πάντα αποτίει τιμή 
στον τόπο και στο μνημείο! Εντάσσεται σε 
ένα διεθνές δίκτυο και φυσικά διαλαλεί σε 
όλον τον κόσμο την οικουμενικότητα και 
τη σπουδαιότητά του!».

Ποια ήταν τα κριτήρια για την 
επιλογή αυτή;

«Οι Φίλιπποι εντάχθηκαν λόγω της οικου-
μενικότητας που διαθέτουν, με άλλα λόγια 
επειδή συνδέθηκαν με προσωπικότητες οι 
οποίες άλλαξαν τον ρου της ιστορίας. Αλλο 
κριτήριο αποτέλεσε η αυθεντικότητά τους, 
ότι δηλαδή είναι ένας ερειπιώνας ο οποίος 
δεν δέχτηκε μεταγενέστερες επεμβάσεις και 
εξαιτίας της σημασίας ορισμένων μνημεί-
ων του, όπως είναι η Βασιλική Β’ και το 
Οκτάγωνο».

Ποιες είναι οι σκέψεις σας σχετικά 
με τον ρόλο της αρχαιολογίας στο 
μέλλον, μιας που οι ανθρωπιστικές 
επιστήμες διάγουν μια περίοδο 
σοβαρής κρίσης; 

«Αυτή είναι μια δύσκολη και αρκετά σύνθε-
τη απάντηση! Η αλήθεια είναι ότι το τελευ-
ταίο διάστημα οι ανθρωπιστικές επιστήμες 
παραμερίζονται, αλλά και η αρχαιολογική 
υπηρεσία ως διοικητική μονάδα του ελλη-
νικού κράτους βάλλεται και περιορίζεται 
πανταχόθεν. Τώρα, ποιο θα είναι το μέλλον 
δεν ξέρω. Θεωρώ ότι επειδή οι Ελληνες 
έχουμε μια “ειδική” σχέση με τις αρχαιό-
τητες, η Αρχαιολογική Υπηρεσία πάντα θα 
παίζει κάποιον ρόλο. Αυτό αποδεικνύεται 
και από την αναταραχή που έχει δημιουρ-
γηθεί με τα ευρήματα στην οδό Βενιζέλου 
στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια συσπείρω-
ση και αντίδραση του κόσμου που τη βλέ-
πουμε συνήθως σε θέματα που άπτονται 
του Περιβάλλοντος, των Αρχαιοτήτων και 
της Ιστορίας».

Θα θέλαμε να θίξουμε το θέμα 
του εθελοντισμού... Κατά πόσο 
πιστεύετε ότι ο θεσμός του 
εθελοντισμού υπάρχει και πόσο 
μπορεί να βοηθήσει την υπόθεση 
της Aρχαιολογίας;

«Ο εθελοντισμός πάντα υπήρχε και υπάρ-
χει. Είναι ίδιον του ανθρώπου, πιστεύω, 
να προσφέρει! Γενικώς, ο εθελοντισμός 
στην ελληνική δημόσια διοίκηση δεν είναι 
ανεπτυγμένος, με εξαίρεση τους δασοπυ-
ροσβέστες. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, 
δραστηριοποιούνται οι λεγόμενοι “σύνδε-
σμοι φίλοι μουσείων”, οι οποίοι βοηθούν 
κατά κάποιον τρόπο στην προβολή του έρ-
γου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Στην 
περιοχή μας δεν έχουμε κάποιο αντίστοιχο 
σωματείο. Ισως δεν το κυνηγήσαμε όσο θα 
έπρεπε και έτσι έχει μείνει στάσιμο».

Αεροφωτογραφία 
των Φιλίππων, όπου 
φαίνεται το εύρος 
της περιοχής στην 
οποία έχουν γίνει 
ανασκαφές

21ΚυριΑΚη 
7 νοέΜβριου 2021

TO BHMA

στον οποίο κήρυξε ο ίδιος ο απόστολος 
Παύλος. Την περίοδο αυτή χτίστηκαν πολ-
λές μεγάλες εκκλησίες. Η σπουδαιότερη 
ήταν το Οκτάγωνο, προσκύνημα που έχει 
σχέση με τον απόστολο Παύλο. Αυτή η περί-
οδος ακμής διήρκησε περίπου δύο αιώνες.
Τέλη 6ου, αρχές 7ου αιώνα, όταν η βυζαντι-
νή αυτοκρατορία ταλανίζεται σε πολλαπλά 
επίπεδα από εισβολές, από κοινωνικοοι-
κονομικές αλλαγές, οι Φίλιπποι παρακμά-
ζουν, αλλά παραμένει η θρησκευτική τους 
σημασία στη συνείδηση των χριστιανών. 
Υπάρχει π.χ. ένα κτίριο στους Φιλίππους 
που είναι ρωμαϊκή κινστέρνα (δεξαμενή), το 
οποίο συνδέθηκε με τον απόστολο Παύλο. 
Θεωρείται ότι ήταν η φυλακή του. Μπορεί 
να είναι μια λόγια παράδοση που δημιουρ-
γήθηκε τον 19ο αιώνα, αλλά το έργο που 
εκτελούμε τώρα και έχει βγάλει νέα ευρή-
ματα, δείχνει ότι αυτή η παράδοση ενδε-

χομένως να ήταν και παλαιότερη. 
Στον 9ο αιώνα, όταν το Βυζαντινό κράτος 
αναδιοργάνωσε τη διοίκησή του, οργα-
νώθηκε ο στόλος και αποκαταστάθηκε η 
οικονομία του, ιδρύθηκε ένα κάστρο στα 
ερείπια των Φιλίππων μικρής έκτασης. Το 
κάστρο αυτό αναφέρεται σποραδικά στις 
πηγές ως σταθμός στρατευμάτων που περ-
νούσαν από την περιοχή και επέζησε μέχρι 
και την κατάκτηση της περιοχής από τους 
Οθωμανούς, ανάμεσα στα 1383 και 1390.
Από την εποχή αυτή η κατοίκηση στην αρ-
χαία πόλη εγκαταλείπεται. Οι Φίλιπποι, 
όμως, δεν ξεχνιούνται από τους ουμα-
νιστές που διάβαζαν τα αρχαία κείμενα. 
Στον κάμπο, παρ’ όλο που είχαν σκεπαστεί 
τα πάντα από τις επιχώσεις, ξεχώριζαν οι 
πεσσοί της Βασιλικής β’, οι οποίοι πήραν 
και το όνομα Direkler, που σημαίνει «όρ-
θιοι στύλοι». Με βάση αυτά τα ερείπια, 

Το θέατρο 
των Φιλίππων 
φιλοξενεί ακόμη 
παραστάσεις, 
σχεδόν 26 
αιώνες μετά την 
κατασκευή του



Ξακουστοί
κουραμπιέδες, 
εξαιρετικά
κρασιά

Η Καβάλα είναι γνωστή για τις 
ποικίλες αλμυρές και γλυκές της 
γεύσεις. Οι κουραμπιέδες της Νέ-
ας Καρβάλης αποτελούν σήμα 
κατατεθέν της πόλης μας και σί-
γουρα αξίζουν μια δοκιμή χωρίς 
να περιμένετε να έρθουν τα... Χρι-
στούγεννα. Τους έφεραν στο χω-
ριό Νέα Καρβάλη πρόσφυγες από 
την Καρβάλη της Καππαδοκίας. 
Το κρασί και τα τσίπουρα που πα-
ράγονται στην περιοχή είναι εξαι-
ρετικής ποιότητας καθώς ζούμε σε 
μια περιοχή με κλίμα κατάλληλο 
για την αμπελουργία. Οι τοπικές 
εταιρείες οινοποιίας παράγουν 
προϊόντα που εξάγονται και στο 
εξωτερικό. 
Η Καβάλα επίσης φημίζεται για 
την αλιεία της, καθώς πρόκειται 
για μια παραθαλάσσια πόλη. Στην 
ιχθυόσκαλα Καβάλας βρίσκει κα-
νείς πολλών ειδών ψάρια και θα-
λασσινά, τα οποία διακινούνται 
όχι μόνο εντός αλλά και εκτός της 
Ελλάδας. Στις ψαροταβέρνες της 
πόλης μας μπορούμε να γευτού-
με συνδυασμό παραδοσιακών με 
καινοτόμες γεύσεις 
Το όμορφο νησί της Θάσου φη-
μίζεται για το μέλι, το λάδι και τα 
εξαιρετικά γλυκά του κουταλιού 
που παράγει.
Στον νομό Καβάλας διοργανώνο-
νται γιορτές γεύσεων, όπως αυτή 
της πατάτας, του κάστανου και της 
σαρδέλας, στις οποίες αναδεικνύ-
ονται τα προϊόντα. Η γιορτή της 
πατάτας γίνεται την πρώτη Κυρια-
κή του Σεπτεμβρίου στο χωριό της 
Λεκάνης. Η γιορτή του κάστανου 
γίνεται την τελευταία Κυριακή του 
Οκτωβρίου στο Παλαιοχώρι, που 
βρίσκεται στους πρόποδες του 
Παγγαίου Ορους. Οι επισκέπτες 
έχουν την ευκαιρία να δοκιμά-
σουν αλλά και να μαζέψουν κά-
στανα και να απολαύσουν το Παγ-
γαίο κατά τη μεταβατική περίοδο 
από το φθινόπωρο στον χειμώ-
να. Στη γιορτή του μυδιού και της 
σαρδέλας στην Κεραμωτή του Δή-
μου Νέστου προσφέρονται στους 
επισκέπτες μύδια και σαρδέλες 
της περιοχής, με τη συνοδεία ντό-
πιου ούζου και τσίπουρου. 
Η Καβάλα μπορεί να ικανοποι-
ήσει και τους πιο απαιτητικούς 
λάτρεις του καλού και παραδο-
σιακού φαγητού. 

Πολιτιστικά δρώμενα 
για όλα τα γούστα

Της Μάράς ΓεωρΓιάδου

Παρ’ όλο που η Καβάλα είναι μικρή πληθυ-
σμιακά πόλη, είναι πλούσια σε πολιτιστικά 
δρώμενα και αυτό οφείλεται στην παρουσία 
πολλών ανθρώπων που ασχολούνται με τον 
πολιτισμό και τις τέχνες. Κυρίως κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού τα φεστιβάλ και 
οι εκδηλώσεις βρίσκονται στο απόγειό τους. 
Υπό κανονικές συνθήκες (πριν από την εμ-
φάνιση της πανδημίας COVID-19) ομάδες 
ενεργών πολιτών συμβάλλουν εθελοντικά 
σε πλήθος πολιτιστικών δράσεων και δρά-
σεων που στοχεύουν στην αναβάθμιση της 
πόλης μας. Τα τελευταία δύο χρόνια όμως, 
εξαιτίας της πανδημίας, τέτοιου είδους εκ-
δηλώσεις έχουν περιοριστεί.
Εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα κά-
θε χρόνο στην πόλη της Καβάλας είναι 
τα Φεστιβάλ Φιλίππων, Γ.Α. Παπαϊωάν-
νου, Wood Water Wild, Cosmopolis και 
τα «Ελευθέρια». Εκτός από τις καθιερω-
μένες εκδηλώσεις γίνονται πολλές συ-
ναυλίες σε διάφορους χώρους, όπως το 
«Ακόντισμα» (ανοιχτός χώρος με πέτρινες 
κερκίδες) και το γήπεδο της πόλης, αλλά 
και χριστουγεννιάτικες γιορτές, όπως ο 
νυχτερινός περίπατος την παραμονή των 
Χριστουγέννων, τα «φαναράκια» κ.ά. Πα-
ρά τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας, το 
καλοκαίρι του 2021 παρακολουθήσαμε 
αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Φεστιβάλ Φιλίππων

Ενα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γε-
γονότα της πόλης είναι αναμφίβολα το 
Φεστιβάλ Φιλίππων. Πρόκειται για το 
δεύτερο παλαιότερο φεστιβάλ της χώρας, 
μετά το Φεστιβάλ της Επιδαύρου, με 64 
χρόνια ζωής. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ ο 
κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού, στο Αρχαίο 

Θέατρο Φιλίππων και σε άλλους χώρους 
όπως στο κάστρο της παλιάς πόλης, στο 
«Ακόντισμα» και στους Κήπους της Οικί-
ας Μοχάμεντ Αλί, συναυλίες, θεατρικές 
παραστάσεις αρχαίων και σύγχρονων 
συγγραφέων και άλλες πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις.
Αντίστοιχα, το Φεστιβάλ Γ. Α. Παπαϊω-
άννου διεξάγεται από το 2000, τον Ιού-
λιο στο κινηματοθέατρο ΟΣΚΑΡ, στην 
αίθουσα «Γ. Α. Παπαϊωάνου» του Δημο-
τικού Ωδείου Καβάλας και διάφορους 
υπαίθριους χώρους της Καβάλας, όπως 
η παραλία, το κάστρο και το Αρχαίο Θέ-
ατρο Φιλίππων. Στόχος του φεστιβάλ, 
που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, εί-
ναι η προώθηση της μουσικής του Πα-
παϊωάννου, αφιερώνοντας σχεδόν κάθε 
χρόνο μία συναυλία αποκλειστικά στην 
ερμηνεία των έργων του, η επαφή των 
Καβαλιωτών με κορυφαίους έλληνες και 
αλλοδαπούς καλλιτέχνες διεθνούς εμβέ-
λειας και η επαφή των μαθητών των σεμι-
ναρίων με παιδαγωγούς που διδάσκουν 
σε μεγάλες ακαδημίες και πανεπιστήμια 
του εξωτερικού. Ο οργανωτικός φορέας 
του φεστιβάλ είναι το Δημοτικό Ωδείο 
Καβάλας, ενώ η πηγή χρηματοδότησης 
είναι ο Δήμος Καβάλας.

Τα «Ελευθέρια»

Στο πλαίσιο του εορτασμού της απελευθέ-
ρωσης της Καβάλας από τα βουλγαρικά 
στρατεύματα κατοχής κατά τους Βαλκα-
νικούς Πολέμους (26 Ιουνίου 1913), ο 
Δήμος Καβάλας διοργανώνει σειρά πολι-
τιστικών εκδηλώσεων υπό τον γενικό τίτλο 
«Ελευθέρια». https://www.visitkavala.gr/
sightseeing/eleutheria-giortes-apostolou-
paulou/. Εφέτος οι εκδηλώσεις των «Ελευ-

θερίων» είχαν τριπλή «ταυτότητα», τιμώ-
ντας παράλληλα τον πολιούχο Απόστολο 
Παύλο, τους ήρωες της Επανάστασης του 
1821 και την απελευθέρωση της Καβά-
λας. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και 
ο υπουργός Αμυνας επισκέφτηκαν την 
πόλη μας και τους αποδόθηκε το Χρυσό 
Μετάλλιο του Αποστόλου Παύλου.
Το Cosmopolis παρουσιάζει ιδιαίτερο εν-
διαφέρον και προσελκύει πλήθος κόσμου. 
Οι δρόμοι της παλιάς πόλης πλημμύριζαν 
από γεύσεις, αρώματα, ήχους, χορούς και 
παραδόσεις άλλων χωρών χωρίς να λεί-
πει το ελληνικό στοιχείο. Εφέτος όμως το 
Cosmopolis άλλαξε χαρακτήρα λόγω των 
περιορισμών της πανδημίας. Περιλάμβανε 
συναυλίες από ελληνικές μπάντες, ευρω-
παίους και καβαλιώτες καλλιτέχνες, εκθέ-
σεις φωτογραφίας και ψηφιακά θεάματα, 
δημιουργώντας μια αξέχαστη εμπειρία. Η 
διοργάνωση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό 
στην εθελοντική συμμετοχή νέων και ορ-
γανώσεων από Καβάλα, όπως η Action 
Team, αλλά και από το εξωτερικό.
Το φεστιβάλ Wood Water Wild είναι ένα 
εναλλακτικό φεστιβάλ μουσικής, αθλημά-
των και δραστηριοτήτων υπαίθρου, που 
διεξάγεται κάθε χρόνο στην αρχή της κα-
λοκαιρινής περιόδου μέσα στο πανέμορφο 
φυσικό περιβάλλον του Περιβαλλοντικού 
Μονοπατιού της Παλιάς Καβάλας σε από-
σταση 17 χιλιομέτρων (15 λεπτά οδικώς) 
από την πόλη της Καβάλας.
Τέλος, από το 2004 στον εξωτερικό χώ-
ρο του κάμπινγκ του Δημοτικού Διαμερί-
σματος Κεραμωτής του Δήμου Νέστου 
πραγματοποιείται το φεστιβάλ «Πλάι στο 
κύμα» που διαρκεί τέσσερις ημέρες και 
περιλαμβάνει συναυλίες γνωστών ελλή-
νων καλλιτεχνών. 

Πλήθος εκδηλώσεων δίνουν στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης την 
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις τέχνες, όταν το επιτρέπει η… πανδημία

Εξαιρετικά κρασιά και 
τσίπουρα παράγονται στα 
οινοποιεία της Καβάλας
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Καβαλας γΕύςΕις

Της Μάρινάς ςτιΜπιρη



Η Θάσος είναι 
από τα νησιά 
που συνδυάζουν 
ιδανικά την 
πλούσια βλάστηση 
με τις ωραίες 
παραλίες

Η πορεία του 
Νέστου προσφέρει 
ένα υπερθέαμα 
που μόνο η 
αρχιτεκτονική της 
φύσης μπορεί να 
δημιουργήσει
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Παραμυθένια 
σκηνικά
για ονειρεμένες 
αποδράσεις

ΤωΝ 
Κατερίνας Βαρελίδου, 
Μαρίνας ςτίΜπίρη, 
ςτελίου ςουλογλου,
γίώργου Μπεζα

Φεύγοντας από την πόλη της Καβάλας, 
ο νομός μας μπορεί να προσφέρει στον 
επισκέπτη του ιδιαίτερες συγκινήσεις. Ας 
ξεκινήσουμε από το νησί μας. Η Θάσος 
βρίσκεται απέναντι από τις ακτές της Κα-
βάλας, και έχει πρωτεύουσα τον Λιμένα. 
Ελιές, πεύκα, πλατάνια, έλατα, φλαμου-
ριές, κέδρα, κρανιές και άλλα ήμερα και 

άγρια δένδρα καλύπτουν τους μικρούς 
κάμπους μέχρι τις κορφές των βουνών. 
Η πλούσια βλάστηση μαζί με τις όμορφες 
παραλίες αποζημιώνουν και με το παρα-
πάνω τον επισκέπτη του νησιού. 
Επιστρέφοντας στη στεριά, αλλά μένο-
ντας στο υγρό στοιχείο, ο ποταμός Νέ-
στος είναι από τους σημαντικότερους 
ποταμούς της Ελλάδος, ενώ η φιδογυρι-
στή πορεία του προσφέρει ένα μοναδικό 
θέαμα. Το Δέλτα του ποταμού αποτελεί 
έναν από τους πιο σημαντικούς υδροτό-
πους στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώ-
πη και ένα τμήμα του προστατεύεται από 

τη Συνθήκη Ramsar και το Ευρωπαϊκό 
δίκτυο Natura 2000.
Ορεινά χωριά, τρεχούμενα νερά, βυζαντι-
νά μοναστήρια, μύθοι, ιστορία, ομορφιά: 
το Παγγαίο, το «μυθικό» βουνό, είναι ένας 
ιδανικός προορισμός για όσους αγαπούν 
τη φύση, τις παραδοσιακές γεύσεις και 
την περιπέτεια. Το Παγγαίο είναι γνωστό 
από τη μυθολογία, αφού εκεί λέγεται ότι 
έζησε ο Ορφέας και είχε το ιερό του ο 
θεός Διόνυσος, ο μεγάλος θεός της Θρά-
κης. Στο Παγγαίο έχουν βρεθεί και βραχο-
γραφίες, όπως και στη θέση «Προφήτης 
Ηλίας» ΝΑ του χωριού των Φιλίππων.

Αλλά από το βουνό, ας πάμε στη θάλασ-
σα. Στα δυτικά της Καβάλας, περίπου 
25 χιλιόμετρα από την πόλη, μπορεί ο 
επισκέπτης να απολαύσει τις εξωτικές 
παραλίες των Αμμολόφων με ψιλή λευκή 
άμμο σε συνδυασμό με τα διάφανα νερά 
που μαγεύουν!
Αντίστοιχα, προς τα ανατολικά, και σε 
απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από 
την Καβάλα, η Αμμόγλωσσα Κεραμωτής 
με κρυστάλλινα νερά και χρυσαφένια άμ-
μο αποτελεί τη μεγαλύτερη αμμόγλωσσα 
της Ελλάδας, θυμίζοντας κοραλλιογενές 
νησί σε κάποιον τροπικό παράδεισο.

οι μύθοι συναντούν την ομορφιά σε ξεχωριστά 
μέρη γύρω από την πόλη της Καβάλας

Η πανέμορφη παραλία 
των Αμμόλοφων, μόλις 
25 χιλιόμετρα δυτικά 
της Καβάλας

Η μεγαλύτερη 
αμμόγλωσσα της 
Ελλάδας βρίσκεται 
στο ομώνυμο σημείο 
στην Κεραμωτή. 
Εικόνα βγαλμένη 
από κάποιον τροπικό 
προορισμό...

Τα στοιχεία της φύσης 
παντρεύονται ιδανικά 
στο Παγγαίο με τα 
δείγματα της ανθρώπινης 
δημιουργικότητας


