
6ο Γυμνάσιο Καβάλας 
 

Ένα σχολείο, μια θάλασσα, μια γειτονιά. 
Η γειτονιά μου, μια θάλασσα γεμάτη μνήμες και 

δημιουργίες. 
 

Υπεύθυνες καθηγήτριες:  
Τάνια Λαμπροπούλου 

Έφη Ξουβερούδη 
Μυρσίνη Χατζηγιάννη 
Σμαρώ Μελαδιανού 

 



Στόχοι των προγραμμάτων 
  Η μελέτη της ιστορικής διαδρομής, τα πολιτισμικά  και τα 

πολιτιστικά στοιχεία του τόπου μας. 

  Η αναζήτηση του βασικού ρόλου της θάλασσας. 

  Η σχέση των κατοίκων με τη θάλασσα.  

  Η διερεύνηση των αλιευτικών παραδόσεων από την 
αρχαιότητα μέχρι  σήμερα. 

  Να μάθουμε να επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε. 

  Να αποκτήσουμε σεβασμό για την πολιτιστική κληρονομιά. 

  Να διαμορφώσουμε οικολογική συνείδηση και κριτική 
σκέψη. 

  Να υιοθετήσουμε υγιεινές διατροφικές συνήθειες. 

  Να ευαισθητοποιήσουμε τους φίλους μας, τους γονείς μας.  
αλλά και όλη την τοπική κοινωνία. 

 



• Προσεγγίσαμε το κάθε θέμα με τη χρήση ρόλων. 

  Γίναμε συγγραφείς, ερευνητές και καλλιτέχνες. 

• Συζητήσαμε με προσκεκλημένους από πολιτιστικούς 
συλλόγους και επαγγελματίες. 

• Πήραμε συνεντεύξεις από φίλους, συγγενείς και ειδικούς. 

• Αναζητήσαμε φωτογραφίες αλλά γράψαμε και τις δικές 
μας Ιστορίες και τις ζωγραφίσαμε. 

• Επισκεφτήκαμε το Κάστρο της πόλη μας, το Ναυτικό 
μουσείο αλλά και το Ναυτικό μουσείο Λιτοχώρου κατά 
την τριήμερη εκπαιδευτική μας εκδρομή. 

Μεθοδολογία 



Άρχισαν οι πρώτες αναζητήσεις - δημιουργίες 
Χωριστήκαμε σε ομάδες, αναζητήσαμε υλικό στο διαδίκτυο, αλλά επίσης 

ζωγραφίσαμε – δημιουργήσαμε και τις δικές μας ιστορίες… 



Πώς ήταν άραγε παλιά η παραλία μας; 

Ενημέρωση από τον πρόεδρο του 
πολιτιστικού συλλόγου κατοίκων 
Νεάπολης, κ. Κρομμύδα. 



Καβάλα 1868  
Γκραβούρα Γάλλου καλλιτέχνη... 



1885!!! Από τις πιο παλιές φωτογραφίες της πόλης. 
Η παραλία ξεκινούσε μπροστά από τον σημερινό Νικηφόρο  



Εκφόρτωση ξυλείας από το Άγιο Όρος (1906) 



1909... 
Ερυθρού Σταυρού στην στροφή του Φαλήρου μπροστά στον Αη Γιάννη..... 

Τα ψαροκάικα έχουν απλώσει τα βαμβακερά δίχτυα να στεγνώσουν!! 



Μια καταπληκτική φωτογραφία της πόλης 
μας κοντά στο 1920. 
Το σημείο είναι μπροστά περίπου στο 
σημερινό Παλλάδιο. 

Η χερσόνησος της Παναγίας 
πριν την κατασκευή του μόλου 
και της εκκλησίας εκεί. 
Σίγουρα πριν το 1920.... 

 
 Το Ιχθυοπωλείο σε κάρτ ποστάλ της εποχής!! 



27/12/1922  
Έλληνες πρόσφυγες από Τουρκία κατά την έλευσή τους στο λιμάνι  της πόλης. 



Μετά το 1914 και κυρίως μετά το 1922 έφτασαν και στην Καβάλα οι Τράτες και 
Ανεμότρατες από την Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ. 

Εγκαταστάθηκαν και μετέδωσαν την τρατάρικη και ανεμοτρατάρικη τέχνη και σ’ 
άλλους ψαράδες (του Κυριάκου Λυκουρίνου). 



Η Παναγία και το λιμάνι γεμάτο καΐκια, 
κοντά στο 1930...  



1930, Η Αγία Βαρβάρα και σε πρώτο πλάνο ένα ψαροκάικο με διπλό πανί. 



Καβάλα 1930! 
Παραλία μπροστά στο πάρκο της Δημαρχίας... 

 Ένα ψαροκάικο μπροστά στο σημερινό άγαλμα της ελευθερίας 



1941 - Βούλγαροι αξιωματούχοι στο Καρνάγιο!!! 



Ραψάνη 1953... 
Τα ψαροκάικα με πυροφάνι ετοιμάζονται για το 

βραδινό ψάρεμα… 



Ξεψάρισμα στο λιμάνι!! 

Καλαφάτισμα στο καρνάγιο 

1944 
Πλατεία Ομονοίας, Καβάλα  

«η πρωτεύουσα» 



Αρχές δεκαετίας του 1970,  η κεντρική γωνία της παραλιακής ζώνης. 
Στο λιμάνι τα ψαροκάικα με κρεμασμένα τα βαμβακερά δίχτυα τους  για να 

μπορούν να στεγνώνουν. 
 



Υδραγωγείο 



1942 Μεσημέρι στην πόλη επί Βουλγαρικής κατοχής... 
Αμερικάνικου Ερυθρού Σταυρού. 



Η επιχωμάτωση της πόλης σε εξέλιξη... 



Συνέντευξη με τον ψαρά κ. Παναγιώτη Καρανικόλα 

Στις 15 Μαρτίου 2019 υποδεχθήκαμε στο 
σχολείο μας τον  
κ. Παναγιώτη Καρανικόλα, που είναι 
επαγγελματίας παράκτιος αλιέας. 

Μας μίλησε για  την «ψαροσύνη», το 
τρεχαντήρι, τις εμπειρίες του στην 
θάλασσα και κυρίως για την ανάγκη 
διατήρησης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του τόπου μας. 



Η κατασκευή ενός σκάφους… 

Φωτογραφικό υλικό από το οικογενειακό 
άλμπουμ του συμμαθητή μας Τσουρούς Ιωσήφ. 
Τρεις γενιές παράδοση έχει η οικογένεια! 



 
 

Φέραμε και τα δικά μας 
ψαρικά σύνεργα αλλά όλοι 
ξέρουμε ότι: 

 «Το πιάτο του ψαρά, επτά 
φορές είναι αδειανό και 
μια φορά γεμάτο», όπως 
φαίνεται και στο σχετικό 
κόμικς που σχεδιάσαμε. 



Επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας  

Η ομάδα μας επισκέφθηκε στις 6 Απριλίου 2019 το 
Ναυτικό Μουσείο Καβάλας. Μας ξενάγησαν στον 
νέο χώρο του μουσείου ο Πρόεδρος κ. Χρήστος 
Τζανάκος και ο Αντιπρόεδρος κ. Αλέξανδρος 
Ελευθερίου. Κάναμε ένα υπέροχο ταξίδι στον 
χρόνο και στην πολύτιμη ναυτική και αλιευτική 
ιστορία του τόπου μας. 

 



Επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου 



 
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα 

 Το Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών (ΙΝ.ΑΛ.Ε) 
 Τον κ. Παναγιώτη Καρανικόλα 
 Τον κ. Ουσταμπασίδη 
 Το Ναυτικό Μουσείο Καβάλας 
 Το Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου 
 Το ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου και το ΚΠΕ Φιλίππων 
 Την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης κ. Τσελεκτσίδου 
 Τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης κ. Παπάζογλου, 
 Τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας 

για την βοήθεια και την αμέριστη συμπαράσταση. 
 
 

 
 



Ευχαριστούμε  και  
όλους εσάς για την προσοχή σας!!! 


