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Του συναδέλφου Θωμά Καρακάση - Καβάλα

Καβάλα 
Μια πόλη μέσα στη θάλασσα

Η αρχαιότερη παραλιακή πόλη της Βόρειας Ελλάδας είναι η Καβάλα. Τα 
ίχνη της χάνονται στα βάθη της προϊστορίας καθώς οι επίσημες κατα-
γραφές της αρχαίας Νεάπολης φθάνουν στον 7ο αιώνα π.Χ. ενώ η σημερινή 
πόλη της Καβάλας περιλαμβάνει στον ιστό της εκτός από την χερσόνησο 
της Νεάπολης και την αρχαία Αντισάρα μια πόλη πολύ αρχαιότερη, της 
οποίας η χρονολογία της ίδρυσης δεν είναι καν γνωστή. 

Αρχικά η Καβάλα με το όνομα Νεάπολη, 
υπήρξε επίνειο των Φιλίππων, γνωστότα-
της και ενδοξότατης πόλης της αρχαιότη-

τας. Ο Απόστολος Παύλος το όνομα του οποίου 
φέρνει σήμερα το κεντρικό-επιβατικό λιμάνι της 
Καβάλας, το πρώτο μέρος της Ευρώπης που επι-
σκέφθηκε ήτανε οι Φίλιπποι, όπου και βάπτισε την 
πρώτη ευρωπαία, τη Λυδία. Η περιοχή των Φιλίπ-
πων είναι ακόμη γνωστή για την καθοριστική μάχη 
που δόθηκε το 42 π.Χ. μεταξύ των επικεφαλής της 
Ρωμαϊκής Δημοκρατικής παράταξης Βρούτου και 
Κάσσιου, που λίγο καιρό πριν είχανε δολοφονήσει 
στη Ρώμη τον Ιούλιο Καίσαρα, και των φίλων του 
Καίσαρα, Μάρκου Αντώνιου και Οκταβιανού Αύ-
γουστου. Από τους αρχαιότερους ακόμη χρόνους 

το αμφιθεατρικό βραχώδες ανάγλυφο της πόλης 
και η έλλειψη κάποιων αξιόλογων επίπεδων εκτά-
σεων κατάλληλων για αγροτική καλλιέργεια δημι-
ούργησαν το άρρηκτο δέσιμο των κατοίκων της 
με την θάλασσα, που ήτανε πάντοτε το κυρίαρχο 
στοιχείο της πόλης στην διάρκεια όλων αυτών των 
30 αιώνων της ύπαρξής της, η ζωή και ο τροφοδό-
της της οικονομίας της.

Λιμάνι - λιμενικό ταμείο 
Κυρίαρχος συνδετικός κρίκος στην αλυσίδα της 

ναυτικής παράδοσης της Καβάλας είναι η εμπορι-
κή της ναυτιλία. Από τον 7 π.Χ. αιώνα οι θαλάσσιοι 
δρόμοι από την Νότια Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαί-
ου και τις Μικρασιατικές πόλεις κατέληγαν στην 
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αρχαία Νεάπολη. Στους Βυζαντινούς χρόνους 
αλλά και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας από 
την Καβάλα γινότανε η μεγαλύτερη πανελληνίως 
διακίνηση προϊόντων προς το εξωτερικό. Τον 19ο 
και 20ο αιώνα οι εξαγωγές εμπλουτίσθηκαν και με 
καπνό, σιτηρά, μάρμαρα κ.λπ. Όλα αυτά μεταφε-
ρόντουσαν μέσα από το λιμάνι, που βλέπουνε οι 
επισκέπτες στο κέντρο της πόλης. Το 1920 η Κα-
βάλα αποκτά Λιμενική Επιτροπή-Λιμενικό Ταμείο, 
με σκοπό την κατασκευή λιμανιού. Το κτήριο του 
Λιμενικού Ταμείου θεμελιώθηκε το 1926. 

Τρία χρόνια αργότερα, το 1929, ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος ξεκίνησε τις εργασίες για το λιμάνι της 
πόλης, και το έργο ολοκληρώθηκε πλήρως το 
1950.

Στο ισόγειο του κτηρίου του Λιμενικού Ταμείου, 
μέχρι το 1992, στεγάστηκε η ιχθυαγορά της πόλης 
(παλιά ψαράδικα) που περιλάμβανε 24 ιχθυοπω-
λεία. Το 1970 το Λιμενικό Ταμείο μεταφέρθηκε 
στο νέο ιδιόκτητο κτήριο του. Η ψαραγορά διατη-
ρήθηκε στο ισόγειο μέχρι το 1992, όταν και μετα-
φέρθηκε στη νεοαναγερθείσα Δημοτική Αγορά. 

Η ανάπτυξη, όμως, της πόλης της Καβάλας κα-
τέστησε αναγκαία την κατασκευή νέου λιμανιού 
έξω από την πόλη, προκειμένου να αποσυμφο-

ρηθεί και το κέντρο της, από τις μετακινήσεις βα-
ρέων Ελληνικών και ξένων χερσαίων οχημάτων 
με σκοπό τη φόρτωση ή εκφόρτωση των πλοίων. 
Έτσι, κατασκευάστηκε και δόθηκε στη λειτουργία 
ένα νέο σύγχρονο λιμάνι στην Νέα Καρβάλη σε 
απόσταση 8 χλμ. ανατολικά της πόλης, με άμεση 
σύνδεση στην Εγνατία οδό. Οι εργασίες κατασκευ-
ής του εμπορικού λιμένα «Φίλιππος Β’» ξεκίνησαν 
το 1990. Σήμερα μέσα από το εμπορικό λιμάνι 
Φίλιππος Β, διακινείται με δεξαμενόπλοια και η 
πετρελαϊκή παραγωγή 2500-3000 βαρέλια ημε-
ρησίως, από τα πετρελαϊκά κοιτάσματα ΠΡΙΝΟ1 
και ΠΡΙΝΟΣ 2, με τη φόρτωση δύο περίπου δεξα-
μενοπλοίων κάθε μήνα. 

Ιχθυόσκαλα   
H Καβάλα βρίσκεται στο κέντρο μιας θαλάσσιας 

περιοχής, της οποίας η εκτεταμένη υφαλοκρηπί-
δα και η εκβολή τεσσάρων ποταμών, (Έβρος, Νέ-
στος, Στρυμόνας, Αξιός), δημιουργούνε έναν από 
τους πλουσιότερους ψαρότοπους της Ελλάδας. Η 
αλιεία, λοιπόν, συνεχίζει μια παράδοση αιώνων 
αποτελώντας αναμφίβολα έναν σημαντικό κλάδο 
της πρωτογενούς παραγωγής που συμβάλλει σε 
μεγάλο ποσοστό στην οικονομία της περιοχής και 
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η Καβάλα παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα 
σημαντικότερα αλιευτικά κέντρα του Ελληνικού 
χώρου. Τα καΐκια βγαίνουν για ψάρεμα γύρω στις 
5 το απόγευμα και επιστρέφουν στην ιχθυόσκαλα 
περίπου στις 3-4 τα ξημερώματα. Εάν μπει κά-
ποιος ανίδεος τις πρωινές ώρες στην αίθουσα της 
δημοπράτησης των ψαριών, θα δει παντού έναν 
οργασμό δουλειάς, τελάρα-κιβώτια με ψάρια και 
πάγο παντού, άλλα που έχουν ήδη πουληθεί, άλλα 
που τα συγκεντρώνει κάθε έμπορος για να τα δια-
θέσει στους πελάτες του, άλλα που δημοπρατού-
νται επί τόπου.

Στην ευρύτερη περιοχή ψαρεύονται κυρίως 
αφρόψαρα (γαύρος, σαρδέλα, σαφρίδι, κολιός, 
σκουμπρί, μπαρμπούνι, κουτσουμούρα, μπα-
καλιάροι, τόνοι κ.λπ). Ο γαύρος και η σαρδέλα, 
αποτελούσε και τη πρώτη ύλη για τις βιοτεχνίες- 
βιομηχανίες αλιπάστων (παστοτζίδικα) που λει-
τουργούσανε στη Καβάλα. Αυτές ήτανε γύρω στις 
είκοσι και απασχολούσανε περίπου 30 εργάτριες 
η κάθε μια. Σήμερα όλες έχουνε κλείσει, μία μόνο 
υπολειτουργεί, λόγω μη δυνατότητας ανταγω-
νισμού των εισαγόμενων αλιοσκευασμάτων από 
τρίτες χώρες, με τις οποίες η Ε.Ε. έχει υπογράψει 
συμφωνίες (Μαρόκο, Τυνησία, κ.λπ.), καταστρέ-
φοντας έναν ακόμη τομέα επεξεργασίας εγχώριας 
πρωτογενούς παραγωγής και αφήνοντας άνερ-
γες 100ντάδες εργάτριες. Κάθε χρόνο αλιεύονται 
συνολικά 11.500 με 12.500 χιλιάδες τόνοι ψάρια, 
αξίας γύρω στα 30.000.000 ευρώ. Τα ψάρια διο-

χετεύονται αρχικά στην Καβάλα και στους γειτο-
νικούς Νομούς, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. 
Υπάρχουν καθημερινά δρομολόγια για τις μεγά-
λες ιχθυαγορές (Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης 
κ.λπ.), Βαλκανίων, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, και 
φτάνοντας ακόμα και μέχρι την… Ιαπωνία, όπου 
στέλνονται αεροπορικώς τόνοι για σούσι. Ο «στό-
λος» της ιχθυόσκαλας Καβάλας αριθμεί σήμερα 
περί τα 30 καΐκια στα οποία απασχολούνται γύρω 
στα 250-300 άτομα. 

Καρνάγιο, καλαφάτια. Ιστορία 400 και 
πλέον χρόνια

Πολύ σύντομα στην αρχαία Νεάπολη δημιουρ-
γήθηκαν οι πρώτες χερσαίες ναυπηγικές μονάδες 
στις βόρειες ακτές του Αιγαίου με την περίφημη 
ναυπηγική ξυλεία της Θάσου. Από τότε και μέχρι 
σήμερα η ναυπηγική αποτελεί μια σημαντική ναυ-
τική απασχόληση των κατοίκων, μια σχολή τοπι-
κών μαστόρων με μεγάλη φήμη και πλουσιότατη 
παράδοση. Αργότερα στις αρχές του 20ου αιώνα 
η πόλη της Καβάλας είχε τρία μεγάλα ναυπηγεία 
ένα στην παραλία του Βύρωνα, το παραπάνω, ένα 
σε τμήμα του σημερινού κεντρικού λιμανιού και 
ένα πίσω από τις καμάρες, όπου και σήμερα υπο-
λειτουργεί, ακολουθώντας εδώ και 90 περίπου 
χρόνια και εφαρμόζοντας τη παραδοσιακή μαρα-
γκοναυπηγική τέχνη, συντροφιά με τους ήχους 
των τραγουδιών του Μάρκου Βαμβακάρη, του 
Τσιτσάνη, της Ρόζας Εσκενάζυ και όλων των άλ-
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λων μεγάλων ερμηνευτών του προσφυγικού και 
του ρεμπέτικου τραγουδιού. 

Όμως, η (γενναία) επιδότηση από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση για την κατάθεση της άδειας αλιείας, με 
παράλληλη καταστροφή των ψαροκάικων, έχει 
φέρει σαν αποτελέσματα την εισαγωγή πλέον αλι-
ευμάτων, για τη κάλυψη των εγχώριων αναγκών, 
από τη Τουρκία, Λιβύη, Αίγυπτο, Μαρόκο, Τυνη-
σία κ.λπ.! 

Την ίδια στιγμή που στη Χώρα μας συντελείται 
και αυτή η οικονομική και πολιτισμική καταστρο-
φή, εφαρμόζοντας εντολές των ευρωεταίρων, τα 
τουρκικά καρνάγια δουλεύουν πυρετωδώς, κα-
τασκευάζοντας πιστά αντίγραφα των Ελληνικών, 
και κατακλύζουν πλέον τις θάλασσες. Όλη η Ευ-
ρώπη παραγγέλνει πλέον παραδοσιακά καΐκια στη 
Τουρκία, ενώ εμείς συνεχίζουμε την καταστροφή 
και κλείνουμε τα καρνάγια, το ένα μετά το άλλο. 
Το αποτέλεσμα; Χάνουμε το επάγγελμα του αλιέα, 
χάνουμε και τους καραβομαραγκούς 

Μύλοι Νικολετοπούλου
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του ανάγλυφου της 

πόλης ήτανε οι Μύλοι Νικολετόπουλου. 
Η κατασκευή των μύλων έγινε τη δεκαετία του 

1930 και κατεδαφίστηκαν με δυναμίτη το 2005, και 
σ’ όλο αυτό το διάστημα δώσανε δουλειά και ελ-
πίδα σε εκατοντάδες Καβαλιώτες. Στη θέση τους 
σήμερα έχει κτισθεί το νέο δικαστικό μέγαρο Κα-
βάλας. Το εργοστασιακό συγκρότημα αποτελού-

νταν από πέντε συνεχόμενα κτήρια, και προβλήτα, 
όπου υπήρχανε οι πρώτες στην Ελλάδα σιδηρο-
τροχιές (ράγες) για τη λειτουργία των βαγονέτων 
που φορτοεκφόρτωναν υλικό μεταξύ Μύλου 
και πλοίων. Ο μύλος σταμάτησε να λειτουργεί το 
1969. Μέχρι τότε είχε δώσει δουλειά σε πολλούς 
Καβαλιώτες σε χρόνια δύσκολα, όταν τα καπνομά-
γαζα έκλειναν και η ανεργία και οικονομική μετα-
νάστευση θέριευε. Μετά την αδρανοποίηση και την 
πτώχευση της ιδιοκτήτριας εταιρείας πέρασε μετά 
από πλειστηριασμό το 1970 στην ιδιοκτησία της 
Εθνικής Τράπεζας και μέρος του παραχωρήθηκε 
στο ΤΑΧΔΙΚ, ειδικό ταμείο του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης για να κατασκευαστεί το νέο δικαστήριο της 
Καβάλας. Ο Μύλος ήτανε ένα βιομηχανικό μνη-
μείο της Καβάλας του μεσοπολέμου, ήταν ο οικο-
νομικός της πνεύμονας στην καρδιά της τότε Βιο-
μηχανικής Ζώνης, και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 
του ’60 λειτούργησε ως ο κύριος και μεγαλύτερος 
αλευρόμυλος των σιτηρών της Μακεδονίας και 
της Θράκης, απασχολώντας εκατοντάδες εργαζό-
μενους. Αποτελούσε σημείο αναφοράς της πόλης 
μας όπως και το Φρούριο, οι Καμάρες, ο Φάρος, 
το Ιμαρέτ, η αμφιθεατρικότητά της, οι οργανωμέ-
νες πλαζ της μέσα στον αστικό ιστό, τα ξωκλήσια 
της στις κορυφές των γύρω λόφων. 

Η Καβάλα και το κίνημα του 1935 
Είμαστε αρχές του 1935 στην Ελλάδα των συ-

νεχών στρατιωτικών κινημάτων, με πρωθυπουρ-
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γό τον Παναγή Τσαλδάρη, υπουργό στρατιωτικών 
τον Κονδύλη, και υπουργό άνευ χαρτοφυλακίου 
τον Ιωάννη Μεταξά. Επειδή υπήρχανε φόβοι ότι 
κάποιοι στην τότε κυβέρνηση σχεδιάζανε την 
ανατροπή του πολιτεύματος της αβασίλευτης 
Δημοκρατίας, την οποία είχε η Ελλάδα από την 
25/3/1924, όπου είχε γίνει η καθαίρεση του τότε 
βασιλιά Γεωργίου του Β΄, έγινε την 1η Μαρτίου 
1935 ένα αντικυβερνητικό κίνημα, από φιλοβενι-
ζελικούς στρατιωτικούς με επίκεντρο το Δ΄ Σώμα 
Στρατού με έδρα την Καβάλα και διοικητή τον υπο-
στράτηγο Καμμένο. 

Ο Κονδύλης, με έδρα του τη Θεσσαλονίκη, κατέ-
πνιξε γρήγορα το κίνημα στη Μακεδονία μετά από 
μια σειρά συγκρούσεων και ο υποστράτηγος Καμ-
μένος, αναγκάστηκε να ζητήσει καταφύγιο στις 11 
Μαρτίου στη Βουλγαρία. Κυβερνητικά πλοία βομ-
βαρδίσανε με περίπου 700 βολές, την πόλη της 
Καβάλας, και τα ναυλοχούντα στο λιμενοβραχίονα 
της πολεμικά ΕΛΛΗ και ΨΑΡΑ. 

Οι συνέπειες του κινήματος ήταν σοβαρές τόσο 
για την βενιζελική παράταξη όσο και για τη Χώρα 
γενικά. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος καταδικασθείς 
μαζί με τον Πλαστήρα ερήμην σε θάνατο, αναγκά-
στηκε να εγκαταλείψει τη Χώρα ως κινηματίας, για 

να πεθάνει έναν χρόνο αργότερο αυτοεξόριστος 
στο Παρίσι. Η στρατιωτική ηγεσία του κινήματος, 
μεταξύ των οποίων ανώτεροι αξιωματικοί, όπως 
ο Στέφανος Σαράφης και αδελφοί Τσιγάντε, δικά-
σθηκαν από έκτακτα στρατοδικεία, καταδικάστη-
καν, ταπεινώθηκαν δημόσια και αποτάχθηκαν από 
το στράτευμα. 

Εκτελέστηκαν τρεις αξιωματικοί, ο επίλαρχος 
Στ. Βολάνης και οι στρατηγοί Αν. Παπούλιας και 
Μιλ. Κοιμήσης. Από τους πολίτες της Καβάλας 
συμμετείχαν στο κίνημα περί τους 500, οι οποίοι 
διώχθηκαν και φυλακίσθηκαν. Μεταξύ αυτών και 
ο πατέρας του συγγραφέα Βασίλη Βασιλικού, του 
οποίου δημεύθηκε η περιουσία και αυτός τουφε-
κίσθηκε. Στη συνέχεια ο Κονδύλης κηρύσσει δι-
κτατορία και την 3/11/1935 γίνεται δημοψήφισμα, 
όπου με ποσοστό 97,88% (ούτε Βόρεια Κορέα να 
ήμασταν) επαναφέρεται η βασιλεία και επιστρέφει 
ο Γεώργιος Β’. 

Έτσι, λοιπόν, το λιμάνι και η πόλη της Καβάλας 
υπήρξανε η αρχή και το τέλος του ολιγοήμερου 
κινήματος του 1935, και αποτέλεσαν ένα καθορι-
στικό σημείο εκκίνησης, για τις μετέπειτα αντίστοι-
χες εξελίξεις, που σημάδεψαν το Έθνος μας και το 
Κράτος μας.


