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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  

1.1  ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Η Νεάπολη, όπως προκύπτει από ψήφισµα ακρωτηριασµένης επιγραφής που έχει 
διασωθεί, ήταν αποικία των Θασίων. Ιδρύθηκε τον 7ο π.Χ. αιώνα, όταν οι Θάσιοι προ-
σπαθούσαν να διεισδύσουν στην απέναντι θρακική παραλία. Η προσπάθειά τους όµως 
αυτή, δεν έγινε ειρηνικά. Χρειάστηκαν πολυετής πόλεµοι εναντίον των ντόπιων θρακι-
κών φυλών στους οποίους έλαβε µέρος και ο ποιητής Αρχίλοχος. 

Οι φορολογικοί κατάλογοι της Α' Αθηναϊκής συµµαχίας είναι αυτοί που µνηµονεύ-
ουν για πρώτη φορά τη Νεάπολη. Το έτος 454 π.Χ. αναφέρεται στους φορολογικούς 
καταλόγους ως "Νεάπολις εν Θράκη" και ότι πλήρωσε 1000 δραχµές φόρο. Από το 
449 αναφέρεται απλά και ως Νεάπολις. Κατά τον πελοποννησιακό πόλεµο η Νεάπολη 
παρέµεινε πιστή στην Αθήνα. Έφθασε µάλιστα σε τέτοιο σηµείο αφοσίωσης ώστε να 
στραφεί και εναντίον της µητρόπολής της, της Θάσου.Τα γεγονότα των ετών 412-407 
διαφωτίζονται από τις µαρτυρίες των αρχαίων ιστορικών και από τα επιγραφικά κείµενα 
που έχουν διασωθεί. Τα τιµητικά ψηφίσµατα του αθηναϊκού δήµου εγκωµιάζουν τη Νε-
άπολη που συµπαραστάθηκε την Αθήνα κατά την ταραχώδη αυτή περίοδο. Μετά την 
κατάληψη της Αθήνας από τους Λακεδαιµόνιους και τη σφαγή των αττικιζόντων Θασί-
ων από το Λύσσανδρο, η Νεάπολη φαίνεται ότι δεν τιµωρήθηκε για την αφοσίωσή της 
στους Αθηναίους. 

Η Νεάπολη ήταν µέλος της Β΄ Αθηναϊκής συµµαχίας, κι έµεινε σύµµαχος της Αθή-
νας ως την κατάκτησή της από το βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο. Η κατάληψη των 
Κρηνίδων και η µετονοµασία τους σε "Φίλιπποι" ήταν το προµήνυµα της επερχόµενης 
κατάκτησής τους. Ο Φίλιππος έγινε τόσο απειλητικός για τη Νεάπολη, ώστε αυτή ανα-
γκάστηκε να ζητήσει βοήθεια από την Αθήνα. Το διάβηµα όµως, των εκπροσώπων της 
στην Αθήνα, έµεινε χωρίς αποτέλεσµα, διότι αφού κατέλαβε ο Φίλιππος τα εδάφη µέχρι 
το Νέστο, µοιραία η Νεάπολη απέβαινε επίνειο των Φιλίππων. 

Οι µαρτυρίες που έχουµε για τα χρόνια που ακολουθούν είναι ελάχιστες. Η πιο 
σηµαντική είναι ότι κατά τη µάχη των Φιλίππων, ο λιµένας της Νεάπολης χρησίµευσε 
ως βάση του στόλου της ρωµαϊκής παράταξης. 

Κατά τους ελληνιστικούς και ρωµαϊκούς χρόνους ο λιµένας της Νεάπολης αποτελεί 
το τέρµα του εµπορικού δρόµου που ενώνει τους Φιλίππους µε την Ανατολή µέσω Α-
λεξάνδρειας. Από εδώ εισβάλλουν οι ανατολικές θρησκευτικές λατρείες και δοξασίες 
και προς το τέλος ο χριστιανισµός. Τον ίδιο δρόµο ακολούθησε και ο Απόστολος Παύ-
λος το 54 µ.Χ. Φθάνει στη Νεάπολη και πηγαίνει στους Φιλίππους όπου και ίδρυσε την 
πρώτη χριστιανική εκκλησία στην  Ευρώπη. 
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Ρωµαϊκή σαρκοφάγος, αρχαιολογικό µουσείο της Καβάλας 

Οι µαρτυρίες γίνονται πιο σπάνιες στα επόµενα χρόνια. Ακολουθούν πολλά χρόνια 
σιωπής ως τον τον 6ο αιώνα που η Νεάπολη µνηµονεύεται στο " Συνέκδηµο " του Ιερο-
κλή ως 25η πόλη της Μακεδονίας, που υπαγόταν στην επαρχία του Ιλλυρικού. Το βαθ-
µιαίο πέρασµα από την αρχαία Νεάπολη στη βυζαντινή Χριστούπολη γίνεται αργά αλ-
λά σταθερά. Η τιµητική αυτή αλλαγή της ονοµασίας, σκοπό είχε να εκφράσει την ευ-
γνωµοσύνη του χριστιανικού κόσµου στην πόλη που πρωτοδέχτηκε τον Απόστολο 
Παύλο και τον χριστιανισµό. 

Για τη θέση της Νεάπολης διαφωνούσαν παλιότερα οι ερευνητές. Οι ανασκαφές 
όµως του Γ.Μπακαλάκη που έγιναν για το σκοπό αυτό, έφεραν στο φως το ιερό της 
Αθηνάς Παρθένου της Νεάπολης. Η ανεύρεση αυτή έλυσε το πρόβληµα της θέσης της 
αρχαίας πόλης. Από τα ευρήµατα της Νεάπολης αξίζεί να µνηµονεύσουµε το 
κιονόκρανο της, τα αγγεία που βρέθηκαν, καθώς και τα επιγραφικά κείµενα, των οποί-
ων οι παραστάσεις µαζί µε τα ψηφίσµατα στέκονται άφωνοι µάρτυρες της δύναµης και 
της δόξας της Νεάπολης. 

Η γεωγραφική θέση της περιοχής αποτελούσε σε κάθε εποχή σπουδαίο 
στρατηγικό σηµείο. Από την πόλη περνούσε η περίφηµη " Εγνατία οδός " ,που άρχιζε 
από το ∆υρράχιο και τελείωνε στα Κύψελα. 

1.2  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

Κατά τον 6ο µ.Χ. αιώνα, η πόλη αναφέρεται ως Χριστούπολη. Ολόκληρη δε η πε-
ριοχή έζησε οδυνηρές εµπειρίες κατά την περίοδο των βαρβαρικών επιδροµών. Ο Ιου-
στινιανός Α' ενέταξε την πόλη στο ευρύτατο πρόγραµµα οχυρωµατικών έργων, για να 
την προστατεύσει από τις επιδροµές των Σλάβων και των άλλων βαρβαρικών φύλων. 
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Οι βουλγαρικές επιδροµές έγιναν ιδιαίτερα αισθητές κατά τον 8ο και τον 9ο αιώνα, γι' 
αυτό και αναδιοργανώθηκε η άµυνα της περιοχής µε κέντρο τη Χριστούπολη, η οποία 
ήταν άρτια οχυρωµένη. Η βουλγαρική πίεση και η κινητικότητα των σλαβικών φυλών 
στην περιοχή του Στρυµόνα έγιναν ιδιαίτερα αισθητές κατά τον 9ο αιώνα, στο γεγονός 
δε αυτό οφείλεται και η δηµιουργία του «θέµατος» του Στρυµόνα περί τα µέσα του 9ου 
αιώνα, η οποία µαρτυρείται στο σλαβικό "Βίο Μεθοδίου" και σε επιγραφή που χρονο-
λογήθηκε το 926 και υπονοεί την προγενέστερη ίδρυση του «θέµατος». Η επιγραφή 
βρέθηκε στα τείχη της Χριστούπολης και αναφέρεται στο «θέµα» Στρυµόνα, το οποίο 
διοικούσε ο βυζαντινός στρατηγός Βασίλειος Κλάδων, κατά την περίοδο των βυζαντι-
νοβουλγαρικών πολέµων των αρχών του 10ου αιώνα. 

Ανάλογες οδυνηρές εµπειρίες έζησε η πόλη και η περιοχή κατά την περίοδο των 
βυζαντινοβουλγαρικών πολέµων στο τέλος του 10ου και αρχές του 11ου αιώνα, από τις 
αλλεπάλληλες επιδροµές του ηγεµόνα των Βουλγάρων Σαµουήλ. Η κατάλυση του 
πρώτου βουλγαρικού κράτους και η διοικητική προσάρτηση της Βουλγαρίας στη Βυζα-
ντινή αυτοκρατορία εξασφάλισαν την ηρεµία στην περιοχή, κατά τον 11ο αιώνα. Κατά 
την Α' Σταυροφορία, οι Σταυροφόροι πέρασαν από τη Χριστούπολη, κατά την πορεία 
τους προς την Κωνσταντινούπολη. Η καίρια εµπορική θέση της Χριστούπολης οδήγησε 
στην οικονοµική της ακµή και τη φροντίδα για την οχύρωση της. Ο Άραβας γεωγράφος 
Ίντρισι αναφέρεται στην άρτια φυσική και τεχνητή οχύρωση της πόλης, ενώ ο Βενιαµίν 
επισηµαίνει την παρουσία στην πόλη ιουδαϊκής κοινότητας, η οποία είχε συνδεθεί µε 
την εµπορική αγορά της πόλης. Μετά τη ∆' Σταυροφορία,η πόλη περιήλθε στον Βαλ-
δουίνο, αλλά τελικά καταλήφθηκε από τους Λοµβαρδούς φεουδάρχες, οι οποίοι οχυ-
ρώθηκαν στο φρούριο και δεν επέτρεψαν την είσοδο στην πόλη των Φράγκων. Μετά 
την αποκατάσταση της αυτοκρατορίας, η πόλη παρέµεινε στη βυζαντινή επικράτεια, 
παρά τις βλέψεις των Βουλγάρων και των Σέρβων. Στις αρχές του 14ου αιώνα, η πόλη 
δεινοπάθησε κατά την περίοδο των εµφύλιων του Ιωάννη Καντακουζηνού και Ιωάννη 
Ε' Παλαιολόγου. Ο βασιλιάς των Σέρβων Στέφανος ∆ουσάν δεν µπόρεσε να καταλάβει 
την πόλη, η οποία παρουσίαζε οργανωµένη άµυνα για την απόκρουση των πειρατικών 
κυρίως επιδροµών. Αυτό φαίνεται και από έγγραφο του πατριάρχη Κωνσταντινουπό-
λεως Φιλόθεου Κόκκινου, ο οποίος αναφέρει ότι, το 1365, τη διοίκηση της πόλης α-
σκούσε ο µέγας στρατοπεδάρχης Αλέξιος. Η σπουδαιότητα της πόλης για την άµυνα 
της περιοχής υποδηλώνεται µε ,τα υψηλά αξιώµατα των διοικητών της και δεν είναι 
άσχετη µε την εµφάνιση της τουρκικής απειλής για την περιοχή.  

1.3  ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 

Η Χριστούπολη δεν παρέµεινε για πολύ ελεύθερη. Το 1387 συνθηκολόγησε και έ-
γινε φόρου υποτελής στους Τούρκους. Η υποτέλεια της γίνεται γνωστή στις 22 Ιουλίου 
1387 από ένα ψήφισµα της βενετικής συγκλήτου. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1391 η 
Χριστούπολη κυριεύεται από τους Τούρκους και καταστρέφεται ολοκληρωτικά. Η Χρι-
στούπολη, ως πόλη, έπαψε πια να υπάρχει και θα περάσουν 140 περίπου χρόνια για 
να ανασυνοικισθεί και να εµφανισθεί ξανά στο προσκήνιο της ιστορίας ως νέα πόλη, µε 
νέο όνοµα, το σηµερινό της ως Καβάλα. 
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Στις 18 Ιουλίου 1425, σύµφωνα µε επιστολή της εποχής, 10 βενετικές γαλέρες εί-
χαν πλησιάσει το κάστρο της Χριστούπολης. Οι Τούρκοι θέλησαν να εµποδίσουν την 
απόβαση των Βενετών, αλλά η προσπάθεια τους απέτυχε και υποχρεώθηκαν να κατα-
φύγουν στα γύρω υψώµατα. Οι Βενετοί αφού τοποθέτησαν φρουρά για να εµποδίζει 
αυτούς που κατέφυγαν στα υψώµατα, οι υπόλοιποι επετέθηκαν και κατέλαβαν το κά-
στρο. Η είδηση της κατάληψης του κάστρου της Χριστούπολης τρόµαξε τους Τούρκους 
τόσο όσο κανένα άλλο πολεµικό κατόρθωµα. Από την ίδια επιστολή µαθαίνουµε ότι το 
κάστρο είχε κατασκευασθεί από τους Τούρκους προ τεσσάρων µηνών. Οι Βενετοί συ-
µπλήρωσαν το κάστρο, µε ένα εξωτερικό καταφύγιο. Ο Βενετός στόλαρχος, αφού 
άφησε µια µικρή φρουρά για τη φύλαξη του κάστρου, αναχώρησε. Οι Τούρκοι όµως 
επετέθηκαν µε 10000-12000 πεζούς και ιππείς που συγκέντρωσαν και ξανακατέλαβαν 
το κάστρο, υστέρα από εικοσαήµερη πολιορκία. Από ψήφισµα της 22ας Απριλίου 1426 
µαθαίνουµε ότι η βενετική γερουσία πρότεινε στους διοικητές της Θεσσαλονίκης να 
ανταλλάξουν τους Βενετούς αιχµαλώτους της Χριστούπολης µε Τούρκους οµήρους. 

1.4  ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

Για πρώτη φορά το τοπωνύµιο "Καβάλα" αναφέρεται το 1470 στο ηµερολόγιο του 
αιχµαλώτου Βενετού λοχαγού Angiolello. ∆εν αναφέρεται όµως σαν όνοµα πόλης, αλλά 
σαν τοπωνύµιο. Από νεότερο έγγραφο του 1519, διαπιστώνεται ότι η Καβάλα ήταν α-
κόµα ακατοίκητη και ότι το τοπωνύµιο αφορούσε µια ορισµένη τοποθεσία. Σιγά σιγά, 
επικράτησε όµως σε ολόκληρη την περιοχή, γεγονός που διαπιστώνεται και από τη 
µαρτυρία ενός οκτασέλιδου φυλλαδίου, που φυλάγεται στη Μαρκιανή βιβλιοθήκη, του 
έτους 1533. Στο φυλλάδιο αυτό, αναφέρεται ότι πρόκειται να γίνει απόβαση στη Θεσ-
σαλονίκη ή στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης ή ακόµη µακρύτερα, σε µια πόλη 
καταστραφείσα κάποτε, και όπου υπάρχει ένα στενό πέρασµα, για να πηγαίνει κανείς 
από την Ελλάδα  στην Κωνσταντινούπολη. Γίνεται φανερό πια ότι το τοπωνύµιο "Κα-
βάλα" επεκτάθηκε κι επικράτησε και στη θέση της παλιάς Χριστούπολης. Ενώ όµως το 
φυλλάδιο της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης αναφέρει την επικράτηση της νέας ονοµασίας 
πάνω στην παλιά της Χριστούπολης, δεν αναφέρει τη συνοίκηση της νέας πόλης. Η 
παράλειψη αυτή εξηγείται µόνο αν ο συγγραφέας του φυλλαδίου θεώρησε περιττό να 
το αναφέρει, ή ότι είχε συντάξει το υπόµνηµα πριν από χρόνια, όταν ακόµα δεν είχε 
συνοικισθεί η Καβάλα. 

Σύµφωνα µε τις µαρτυρίες του περιηγητή Ρ. Βelοη, που είχε περιoδεύσει, τη Μα-
κεδονία κατά τα έτη 1546-49, η Καβάλα είχε πρωτοαποικισθεί από Εβραίους που είχαν 
πάρει µαζί τους οι Τούρκοι, όταν επέστρεφαν από τον πόλεµο της Ουγγαρίας. 

Το 1591 πέρασε από την Καβάλα και µας την περιγράφει ο Gabriele Cavazza, 
γραµµατέας του Λορέντσου Μπερνάρδου. Οι περιγραφές του είναι ενδιαφέρουσες. Η 
πόλη χωριζόταν µε τείχος σε δύο µέρη στην πάνω και κάτω πόλη. Το τείχος άρχιζε 
από το παλιό οικονοµικό γυµνάσιο, που στεγάζει σήµερα το 5ο γυµνάσιο και το νυκτε-
ρινό, και έφθανε ως το φρούριο. To 1684 οι Βενετοί βοµβάρδισαν την Καβάλα κι επι-
χείρησαν να την καταβάλουν. Η προσπάθεια τους όµως απέτυχε. Πολύ αργότερα λεη-
λατήθηκε η Καβάλα από το ρωσικό στόλο,ο οποίος το 1771 πλησίασε την πόλη κι άρ-
παξε όλα τα σιτηρά που υπήρχαν στις ιδιωτικές και δηµόσιες αποθήκες του λιµανιού. 
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Κατά την επανάσταση του 1821 οι Τούρκοι προέβησαν σε ξυλοδαρµούς και 
βιοπραγίες Καβαλιωτών για να κάµψουν το φρόνηµα τους. ∆ιασώζεται το όνοµα του 
Κώστα Σερδάρογλου, που τον κρέµασαν οι Τούρκοι σε πλάτανο για να εκφοβίσουν το 
ελληνικό στοιχείο. Η Καβάλα δεν επαναστάτησε λόγω του ολιγάριθµου ελληνικού πλη-
θυσµού και λόγω της παρουσίας µεγάλου αριθµού Τούρκων στρατιωτών στην περιοχή 
τους. Συµµετείχε όµως στον απελευθερωτικό αγώνα µε αγωνιστές της που κατέφυγαν 
και πολέµησαν στην νότια Ελλάδα.  

Το 1835 ιδρύεται στην Καβάλα ελληνικό προξενικό πρακτορείο µε πρώτο 
πράκτορα τον Παναγιώτη Σκουτερίδη. Λίγο αργότερα το προξενικό αυτό πρακτορείο θα 
αναβαθµιστεί και θα µετατραπεί σε υποπροξενείο. Από την αλληλογραφία των 
υποπροξένων, που διασώζεται σε αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών, διαφωτίζεται 
όλη η περίοδος της λειτουργίας του, από το 1835 ως το 1913. Το υποπροξενείο από τη 
µια εξυπηρετούσε τα εµπορικά συµφέροντα των Ελλήνων, από την άλλη προστάτευε 
τα εθνικά συµφέροντα του ελληνισµού. Κατά την περίοδο µάλιστα του µακεδόνικου 
αγώνα προσέφερε πολύτιµες εθνικές υπηρεσίες, γιατί οργάνωσε και διεξήγαγε τη 
νικηφόρα ένοπλη σύγκρουση. 

1.5  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Η Καβάλα στα νεότερα χρόνια γνώρισε τρεις περιόδους ακµής. Μία το 16ο αιώνα, 
όταν από το λιµάνι της Τούρκοι εξαγωγείς τροφοδοτούν την Ευρώπη µε µεγάλες ποσό-
τητες σιτηρών. Πρόσφατες εργασίες, στηριγµένες στα βενετικά αρχεία, παρουσιάζουν 
το λιµάνι της Καβάλας σαν ένα από τα µεγαλύτερα εξαγωγικά κέντρα της Ελλάδας. Αλ-
λεπάλληλες αποστολές πλοίων, που καταφθάνουν από τη ∆ύση, φορτώνουν στα δύο 
νέα λιµάνια του Βόλου και της Καβάλας σιτηρά, για να τα µεταφέρουν στην Ιταλία που 
πάσχει από έλλειψη. Η κρίση του 1550 άνοιξε το µεγάλο θησαυρό των τουρκικών 
σιτοβολώνων. 

Η δεύτερη περίοδος της ακµής της είναι ολιγόχρονη. Αρχίζει µε την ίδρυση του 
γαλλικού προξενείου της Καβάλας, το έτος 1701 και λήγει το 1714 µε την εκστρατεία 
των Τούρκων εναντίον της Πελοποννησου. Στα 1715 η Καβάλα βρισκόταν σε παρακµή 
και το γαλλικό προξενείο υποβιβάστηκε σε υποπροξενείο, που συνέχισε τη λειτουργία 
του σαν εξάρτηµα του προξενείου της Θεσσαλονίκης. Το 1756 το γαλλικό 
υποπροξενείο της Καβάλας δε λειτουργεί και οι προσπάθειες του Γάλλου προξένου για 
επαναλειτουργία του δεν έφεραν κανένα αποτέλεσµα. Φαίνεται όµως πως επαναλει-
τούργησε γρήγορα, γιατί στα επόµενα χρόνια παρουσιάζει κάποια εµπορική κίνηση, 
που µειώνεται στα τέλη του 18ου αιώνα. 

Παράλληλα µε το γαλλικό υποπροξενείο λειτουργεί στην Καβάλα και βενετικό 
υποπροξενείο σαν εξάρτηµα κι αυτό του βενετικού προξενείου Θεσ/νίκης. Παρά την 
µείωση που παρουσιάζει η εµπορική κίνηση της Καβάλας κατά χρονικά διαστήµατα, η 
γεωγραφική θέση καθιστά την πόλη σπουδαίο εµπορικό σταθµό, που δε χάνει την 
επικαιρότητα ακόµα και σε χρόνους που ανώµαλες καταστάσεις επιδρούν ανασχετικά 
στην εµπορική της ανάπτυξη. Η Καβάλα στο δεύτερο µισό του 18ου αιώνα είναι πράγ-
µατι η αποθήκη των εµπορευµάτων της Αιγύπτου, της Σµύρνης, των προϊόντων της 
Θάσου και άλλων νησιών του Αιγαίου. 
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Η τελευταία περίοδος της ακµής διαφέρει από όλες τις προηγούµενες. Το ελληνικό 
στοιχείο αναλαµβάνει και παίρνει στα χέρια του όλο σχεδόν το εµπόριο της πόλης. Η 
ελληνορθόδοξη κοινότητα της Καβάλας οργανώνεται και φέρει σε πέρας ένα ηράκλειο 
έργο. Ο οικοδοµικός οργασµός που παρατηρείται, ύστερα από την άδεια ανοικοδόµη-
σης και έξω από το τείχη, διπλασιάζει την πόλη και πολλαπλασιάζει το ελληνικό στοι-
χείο. Μια δεύτερη συνοικία δηµιουργείται και υψώνεται κοντά στην πρώτη, καθαρά ελ-
ληνική αυτή τη φορά, είναι η συνοικία του Αγίου Ιωάννη. Παρακολουθούµε τη νέα 
ιστορική περίοδο, που θα αλλάξει ριζικά την πόλη, µέσα από το πλούσιο ιστορικό υλικό 
της εποχής αυτής, που µας έχει διασωθεί. 

Η Καβάλα ως τα µέσα του περασµένου αιώνα ήταν µια µικρή πολίχνη, περιορι-
σµένη µέσα στο παλιό κάστρο του συνοικισµού της Παναγίας. Ο πληθυσµός της 
πόλης, σύµφωνα µε τις µαρτυρίες των περιηγητών, δεν ξεπερνά τους 2000-3000 κα-
τοίκους. ∆ε γνωρίζουµε από το σύνολο αυτό των κατοίκων πόσοι ήταν Έλληνες και 
πόσοι ήταν Τούρκοι. Από σχετικές νεότερες µαρτυρίες συµπεραίνουµε ότι το ελληνικό 
στοιχείο µέχρι τα µέσα του περασµένου αιώνα ήταν πολύ ελάχιστο σε σχέση µε το 
τουρκικό. Στα 1821 ο ελληνικός πληθυσµός της πόλης µόλις αριθµούσε µερικές δεκά-
δες. Τριάντα περίπου χρόνια αργότερα ο περιηγητής Β. Νικολαίδης, που πέρασε από 
την Καβάλα, οναφέρει ότι η πόλη είχε 500 σπίτια, από τα οποία εξήντα µόνον ήταν 
κατοικηµένα από ελληνικές οικογένειες. Τα υπόλοιπα ήταν στα χέρια των Τούρκων. 
Υπήρχαν ακόµα και άλλα 300 σπίτια, µαγαζιά και εργαστήρια στα προάστια, που ήταν 
στα χέρια των χριστιανών. Σύµφωνα µε έγγραφο του 1874, ο πληθυσµός της πόλης δε 
θα πρέπει να υπερέβαινε τους 1000 κατοίκους. Στο τέλος της ίδιας δεκαετίας (1879-80) 
ο ελληνικός πληθυσµός της πόλης αναµφισβήτητα αυξήθηκε, ενώ στη µεταγενέστερη 
απογραφή του 1905 ο χριστιανικός πληθυσµός βρέθηκε να είναι γύρω στις 10000. 

Η ραγδαία αυτή αύξηση του ελληνικού πληθυσµού της Καβάλας, που σχεδόν 
τριακονταπλασιάστηκε κατά το διάστηµα µιας 50ετίας, από το χρόνο της επίσκεψης του 
περιηγητή Β.Νικολαίδη ως το χρόνο της απογραφής του 1909, οφείλεται στο 
καπνεµπόριο που άρχισε να αναπτύσσεται από τα µέσα του περασµένου αιώνα. Το 
εµπόριο του καπνού και του βαµβακιού έλαβε τεράστιες διαστάσεις στα µετέπειτα χρό-
νια. Η ανάπτυξη αυτή προκάλεσε τη µετακίνηση πολλών εµπόρων και εργατών που 
έρχονταν για µόνιµη εγκατάσταση στην Καβάλα µε την ελπίδα µιας καλύτερης τύχης. 
Από τις πρώτες οικογένειες που φθάνουν γύρω στα 1840 είναι η οικογένεια του Στέρ-
γιου Φέσσα, από τη Βλάστη. Σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η έλευση στην πόλη του κα-
πνέµπορου Μ. Φώσκολου, που ήταν υποπρόξενος της Γερµανίας. Άλλες γνωστές οι-
κογένειες καπνεµπόρων που έδρασαν στην Καβάλα ήταν του Γρηγοριάδη, Ναλµπάντη, 
Τόκου, Σόλου, Κωνσταντινίδη κ.ά. 

Η εγκατάσταση του καπνεµπορικού οίκου των αδελφών Αλλατίνι θα δώσει µεγα-
λύτερη κίνηση στο καπνεµπόριο της Καβάλας. Οι νέες αφίξεις καπνεµπόρων και εργα-
τών θα δηµιουργήσουν το πρόβληµα της στέγασης. Η Καβάλα, περιορισµένη πάνω 
στο τριγωνικό ύψωµα του συνοικισµού της Παναγίας, µέσα στα παλιά τείχη της πόλης, 
ασφυκτιούσε και ζητούσε επίµονα εξάπλωση προς τα έξω. Νέες οικίες δεν µπορούσαν 
να γίνουν, γιατί δεν υπήρχε ελεύθερος χώρος στην πόλη. Οι Τούρκοι, που κατείχαν και 
ενοικίαζαν τα περισσότερα σπίτια της πόλης, αντιδρούσαν στην εξάπλωση, για να µη 
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χάσουν τα υψηλά ενοίκια που έπαιρναν από τους εµπόρους, που είχαν εγκατασταθεί 
στην πόλη. Τελικά η άδεια της ανέγερσης οικιών και έξω από τα τείχη, δόθηκε το 1864 
και η ανοικοδόµηση άρχισε. Η αλµατώδης ανάπτυξη της θα την καταστήσει πασίγνω-
στη σε όλη την Ευρώπη. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα γράφει η εφηµερίδα "Κλειώ" της 
Τεργέστης στις 11 Νοεµβρίου 1879, όταν σε µακροσκελέστατο άρθρο της ασχολείται µε 
το Γυµνάσιο που εγκαινιάσθηκε στην πόλη της Καβάλας. 

Στη διάρκεια 1870-80 το καπνεµπόριο στην Καβάλα βρίσκεται σε µεγάλη άνθιση. Οι 
καπνεµπορικές επιχειρήσεις παρουσιάζονται περισσότερο οργανωµένες. Πραγµατο-
ποιούν µεγάλες εξαγωγές σε χώρες του εξωτερικού και οι περισσότεροι καπνέµποροι, 
αν όχι όλοι τους, συνέχιζαν µια επιχείρηση που είχαν παραλάβει από τον πατέρα τους. 
Αναφέρονται πάνω από 25 ονόµατα Ελλήνων καπνεµπόρων. Μερικοί από αυτούς ή-
ταν:Ν.Γρηγοριάδης,Κ.Φέσσας,Π.Φώσκολος,αδελφοίΦέσσα,Χ.Ιωάννου,Ι.Κωνστσντινίδη
ς, Κ.Ενφιετζόγλου, Ισαακίδης,Μ. Βάρδας, Ηλίας Παπαηλίας,αδελφοί Ροδοκανάκη. Υ-
πήρχαν ακόµα και µερικοί Τούρκοι καπνέµποροι. 

Η οικονοµική αυτή ανάπτυξη είχε ως αποτέλεσµα οι ευρωπαϊκές δύναµεις να ε-
γκαθιστούν υποπροξενεία στην Καβάλα προκειµένου να εξυπηρετούν τα εµπορικά 
συµφέροντα τους. Το 1847 λειτουργούσαν ήδη στην Καβάλα 3 υποπροξενεία: της Γαλ-
λίας, Αυστρίας και Ελλάδας. Το 1867 λειτουργούσαν 6: της Αγγλίας, Aυστρίας, Γαλλίας, 
Ιταλίας,Πρωσίας και Ελλάδας. Το 1868 άρχισε να λειτουργεί και ρωσικό υποπροξενείο. 
Στα περισσότερα ξένα υποπροξενεία υπηρετούν ως υποπρόξενοι πλούσιοι Έλληνες 
έµποροι. 

Η οικονοµική ακµή της πόλης δηµιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για την 
πνευµατική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων της ελληνικής κοινότη-
τας Καβάλας. Ένα πλήθος αδελφοτήτων και συλλόγων που συστήνονται από το 1874 
συµβάλλουν στη βελτίωση των κοινοτικών πραγµάτων. Ιδίαίτερα ο φιλεκπαιδευτικός 
σύλλογος "Αριστοτέλης", πραγµατοποίησε ένα ηράκλειο άθλο στην Καβάλα. Η ανέγερ-
ση του σχολείου της Οµόνοιας, κατά τα έτη 1879-81,καθώς και άλλων κοινοτικών κα-
ταστηµάτων, οφείλονται στην πρωτοβουλία του συλλόγου αυτού. Ο τελευταίος σύλλο-
γος της σειράς αυτής, που ιδρύθηκε το 1902 είναι η "φιλόπτωχος Αδελφότης κυριών", 
που συνεχίζει τη δράση µέχρι σήµερα. 

Στην πρώτη δεκαετία του αιώνα µας η Καβάλα έχει όψη µεγαλούπολης. Υψώθη-
καν τεράστιες καπναποθήκες, ιδρύθηκαν πολυτελείς κατοικίες, συστήθηκαν σωµατεία, 
άνοιξαν παντός είδους καταστήµατα, λειτούργησαν νέα σχολέια, ανεγέρθηκαν µεγαλο-
πρεπή κτίρια, απέκτησε η κοινότητα νοσοκοµείο, γυµναστήριο, νέο µεγάλο ναό, φιλαρ-
µονική, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο και τυπογραφεία.  Πλούσιοι έµποροι γίνονται µεγά-
λοι χορηγοί και ευεργέτες της κοινότητας. Εξέχοντες Καβαλιώτες ανέλαβαν την πρωτο-
βουλία της ίδρυσης του παρθεναγωγείου κατά τα έτη 1891-93. 

Από τους µεγάλους δασκάλους της πόλης ξεχωρίζει η εξέχουσα προσωπικότητα 
του Θεοδώρου Καβαλιώτη, που έδρασε στη Μοσχόπολη. Εξίσου µεγάλη φυσιογνωµία 
είναι και ο Ν. Φιλιππίδης που έδρασε στην Καβάλα κατά  την περίοδο 1879-81. Εκείνος 
όµως που στάθηκε η ψυχή της πόληη για µισό αιώνα είναι ο ποιητής Ι. 
Κωνσταντινίδης. Πρωτοστάτησε σε κάθε πνευµατική και εθνική εκδήλωση της 
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ελληνορθόδοξης κοινότητας και σαν άλλος Τυρταίος τριγυρνούσε µε τη λύρα στο χέρι 
για να εµψυχώσει τον υπόδουλο ελληνισµό και να ψάλει µε τους στίχους του τη 
µελλοντική ανάσταση του.  

1.6  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

Ο 20ος αιώνας βρίσκει την Καβάλα στην χρυσή της εποχή. Από το 1903 µέχρι το 
1909 οι Έλληνες κάτοικοι, µε υψηλό εθνικό φρόνηµα, παίρνουν µέρος στον 
Μακεδόνικο αγώνα, καθώς και στην άµυνα κατά της βουλγαρικής προπαγάνδας των 
κοµιτατζήδων. 

Τον Οκτώβριο του 1912 Βούλγαροι κοµιτατζήδες καταλαµβάνουν την Καβάλα 
χωρίς να αντισταθούν οι Τούρκοι. Ακολουθούν καταπιέσεις, βασανιστήρια, οµηρίες. 
Όµως το µήνυµα της ελευθερίας φέρνουν τα ελληνικά καράβια. Μια µοίρα του στόλου 
µε ναυαρχίδα το πασίγνωστο θωρηκτό Αβέρωφ και έχοντας βάση τη Θάσο, περιπολεί 
στα νερά της Καβάλας. Στις 25 Ιουνίου του 1913 εµφανίζονται ελληνικά σκάφη και το 
πρωί της εποµένης, 26 Ιουνίου του 1913, το αντιτορπιλικό ∆όξα καταπλέει στον όρµο 
της Καβάλας, οδηγούµενο από γνώστη της ναρκοθέτησης του διαύλου, και καταλαµ-
βάνει την πόλη. Στις 27 Ιουνίου του 1913 ο ναύαρχος Κουντουριώτης µε το επιτελείο 
του µέσα σε µια πανηγυρική ατµόσφαιρα αποβιβάζεται στην Καβάλα και πηγαίνει πρώ-
τα στο ∆ιοικητήριο και έπειτα στην εκκλησία όπου παρίσταται στη δοξολογία που 
ψάλλεται για την απελευθέρωση της. 

Στα 1922 µε τη Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσµών ε-
γκαθίστανται στην Καβάλα 25000 περίπου πρόσφυγες. Μέχρι το 1930 η οικονοµική 
άνθηση της Καβάλας κορυφώνεται και η πόλη γίνεται το µεγαλύτερο κέντρο επεξεργα-
σίας καπνού της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μεγάλες 
ξένες καπνεµπορικές εταιρείες εγκαθίστανται στην πόλη και η κίνηση του λιµανιού της 
πολλαπλασιάζεται. Η άνθηση του καπνεµπορίου και η αύξηση του πληθυσµού έχουν 
σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία πλατιάς εργατικής τάξης - οι καπνεργάτες υπολογίζο-
νται το 1928 γύρω στις 20000- που οργανώνονται σε ισχυρά εργατικά σωµατεία και 
διεκδικούν δυναµικά τα αιτήµατα τους. 

Η κοινωνική φυσιογνωµία της πόλης αλλάζει και οι εργατικές κινητοποιήσεις είναι 
πολύ συχνές. Ακολουθούν δύσκολα χρόνια. Η δικτατορία του Μεταξά, ο Β' Παγκόσµιος 
πόλεµος, ο εµφύλιος. Το καπνεµπόριο συρρικνώνεται, η ανεργία ωθεί τις εργατικές µά-
ζες στη µετανάστευση, ο πληθυσµός µειώνεται και η Καβάλα χάνει, ίσως για πάντα, 
την προπολεµική της αίγλη. 

Τις τελευταίες µόνο δεκαετίες, µε την ίδρυση του εργοστασίου λιπασµάτων στη 
Νέα Καρβάλη και την ανακάλυψη και εκµετάλλευση κοιτασµάτων πετρελαίου του Πρί-
νου, υπάρχει µια σηµανπκή ανάπτυξη που όµως µαζί µε τα θετικά της κουβαλάει και 
όλα τα αρνητικά του σύγχρονου βιοµηχανικού πολιτισµού. Αποτελεί ένα από τα ακµαι-
ότερα περιφερειακά οικονοµικά και πολιτιστικά κέντρα της Ελλάδος µε λαµπρές επιδό-
σεις σε όλους τους τοµείς. 
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Έκθεµα από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Καβάλας 
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