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λογοτεχνικά κείµενα

Ιωαννίδου Παρθένα
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Η επιλογή του θέµατος έγινε για τους εξής λόγους:

•Να αναδειχθεί η µακραίωνη Ιστορία της Καβάλας και να

κατανοηθεί από τους µαθητές/τριες ο πολυδιάστατος ρόλος της

πόλης στη διάρκεια του χρόνου.

•Να δουν τα παιδιά τον τόπο τους από διαφορετικές οπτικές

γωνίες (πολυπολιτισµική µατιά).

•Να κατανοήσουν τη σηµασία της θέσης της Καβάλας στο Χώρο

και το Χρόνο σε σχέση µε τις διάφορες ονοµασίες της πόλης.

•Να ανακαλύψουν τα κατάλοιπα του παρελθόντος της Καβάλας,

να επισηµανθεί η αξία των ιστορικών χώρων και των ευρηµάτων

σε συνδυασµό µε την καλλιέργεια θετικής στάσης των µαθητών /

τριών απέναντι στην πολιτιστική κληρονοµιά µας.

•Να συγκροτήσουν οι µαθητές/τριες την ταυτότητά τους µε την

επαφή τους µε τις παλιότερες γενιές και της συλλογικής µνήµης

που κουβαλούν.

•Ως ερευνήτρια, να εντοπίσω πιθανές δυσκολίες του θέµατος.
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Οι παιδαγωγικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν: 

�Να κεντρισθεί το ενδιαφέρον των παιδιών, ώστε να ψάξουν και να

βρουν απαντήσεις σε ερωτήµατά τους που αφορούν το παρελθόν

του τόπου που ζουν.

�Να δοθούν στα παιδιά κίνητρα για ανάγνωση πολλών και

διαφορετικών κειµένων.

�Οι µαθητές/τριες να αναπτύξουν πνεύµα συνεργασίας.

�Οι µαθητές/τριες να ενισχύσουν την επικοινωνιακή του ικανότητα.

�Οι µαθητές /τριες, προσεγγίζοντας την ιστορία του τόπου τους

βιωµατικά και µέσω της έρευνας, να αναπτύξουν την κριτική και την

ιστορική σκέψη τους.

�Οι µαθητές /τριες να µάθουν να προετοιµάζουν και να διεξάγουν

µια έρευνα.

�Οι µαθητές/τριες να ασκηθούν να εντοπίζουν χρήσιµα για το θέµα

τους/ στοιχεία µέσα από διάφορα είδη γραπτού λόγου ή µη.

�Οι µαθητές /τριες να ασκήσουν την «ιστορική» φαντασία τους.
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Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τρία στάδια – φάσεις:

Α΄ Φάση: Πριν από την ανάγνωση

Β΄ Φάση: Ανάγνωση – Παρουσίαση

Γ΄ Φάση: Μετά την ανάγνωση
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Α΄ Φάση: Πριν από την ανάγνωση
Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν

�Χάρτης νοµού Καβάλας

�Οδηγός πόλης Καβάλας

�Φωτοτυπίες του οδηγού της πόλης και καρτών της Καβάλας 

παλιότερης εποχής

�∆ιαφηµιστικά φυλλάδια τουριστικού χαρακτήρα του Νοµού

�Προγράµµατα διαφόρων εκδηλώσεων και συνεδρίων

�∆ιάφορες εκδόσεις φυλλαδίων, ηµερολογίων, µουσείων της 

πόλης

�Τοπικές εφηµερίδες

�Κάρτες της πόλης

�Περιοδικά της πόλης

�Φωτογραφίες

�Ηµερολόγια µουσείων, βιβλιοθήκης

�Τοπικοί χάρτες

�Βιβλία  πληροφοριακού χαρακτήρα και λογοτεχνικά
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�Ξανθόπουλος, Λ., (1999), Άγγελος των πρώτων ηµερών, Αθήνα: «Νέα Σύνορα» - Α. Α. 

Λιβάνη

�Απότας, Κ., (2006), Θρησκευτικές κοινότητες της Καβάλας 1850-1950, Καβάλα: ∆ηµοτικό 

Μουσείο Καβάλας

�Χιόνη, Κ., (1992), Συνοπτική Ιστορία της πόλης της Καβάλας, Καβάλα: ∆ηµοτικό Μουσείο 

Καβάλας

�Τουρατσόγλου, Ι., (1995), Μακεδονία, Ιστορία - Μνηµεία – Μουσεία, Αθήνα: Εκδοτική 

Αθηνών Α. Ε.

�Ιωαννίδης Ι. Β., (1998), Το καπνικό στην Καβάλα, Καβάλα: ∆ηµοτικό Μουσείο Καβάλας

�Ζιώγας, Π., (1995), Παραδοσιακά κτίρια της νεότερης Καβάλας, Καβάλα: Έκδοση ιδίου

�Ρωµανιάς, Σ., (1972), Η Καβάλα άλλοτε και τώρα, Καβάλα

�Η παλιά πόλη της Καβάλας (7ος π.Χ. – 20ος αι.), (2005), Καβάλα: Εξωραϊστικός 

Πολιτιστικός Σύλλογος Παναγίας «Το Κάστρο»

�Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα,(2000), Καβάλα, η πόλη του καπνού, Καβάλα: ∆ηµοτικό 

Μουσείο Καβάλας

�Ρουδοµέτωφ, Ν.,(1998), Η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Καβάλας από έναν Κώδικα των ετών 

1895 – 1908, Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας

�Βαρδαβούλια, Ι., (1996), Η απελευθέρωση της Θάσου και της Καβάλας (18-10-1912, 26-6-

1913), Αστρίς / Θάσος: Νιραγός

�Ορφανίδης, Κ., (1997), Ιστορικά και τοπωνυµικά της Καβάλας, Καβάλα: ∆ηµοτική 

Βιβλιοθήκη Καβάλας

�Προκόπιος, Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, (1995), Απόστολος Παύλος 

και Φίλιπποι  / Το Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας, Καβάλα: Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων –

Καβάλα
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Οι ατοµικές και οµαδικές δραστηριότητες που έγιναν είναι οι παρακάτω: 

•Σχολιασµός φωτογραφίας της τάξης (Α΄ ∆ηµοτικού) σχολιασµός

των προσώπων που υπήρχαν στη φωτογραφία και δεν υπήρχαν

στην τάξη, συσχετισµός µε τις αλλαγές που συµβαίνουν και στο

περιβάλλον και ειδικότερα σε µια πόλη και συζήτηση για αλλαγές

εµφανείς στην πόλη της Καβάλας.

•Εντοπισµός της πόλης της Καβάλας στην υδρόγειο σφαίρα, στον

παγκόσµιο χάρτη, στο χάρτη της Ελλάδας και στο χάρτη του

νοµού Καβάλας.

•Σχολιασµός φωτογραφιών των µαθητών/τριών και εντοπισµός

του χώρου που τραβήχτηκε η φωτογραφία στον οδηγό της πόλης.

•Συζήτηση για τα µέρη της πόλης που πρέπει να επισκεφθεί ένας

τουρίστας, καταγραφή τους στον πίνακα και εντοπισµός τους στο

χάρτη της πόλης.
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•Σηµείωση πάνω στον οδηγό της πόλης των σηµείων

όπου πήγαν τον τελευταίο µήνα, πρώτα ατοµικά και

έπειτα οµαδικά µε τη µεταφορά των σηµείων αυτών σε

καινούριο φύλλο.

•Εντοπισµός των συχνότερων διαδροµών των παιδιών

στην Καβάλα µε τη σηµείωσή τους πάνω στον πλαστικό

χάρτη – οδηγό της πόλης.

•Συµπλήρωση γενεαλογικού δέντρου µε έµφαση στον

τόπο καταγωγής και το επάγγελµα των προγόνων

(ατοµικά και οµαδικά). Ανακοίνωση αποτελεσµάτων

έρευνας κάθε οµάδας.

•Σχολιασµός καρτών της πόλης της Καβάλας.

•∆ηµιουργία γωνιάς µε το συγκεντρωµένο υλικό.
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•Ανάγνωση αποσπασµάτων από το βιβλίο του 

Ξανθόπουλου « Άγγελος των πρώτων ηµερών». 

Σχολιασµός αποσπασµάτων - συσχέτιση µε τις εµπειρίες 

των παιδιών – εικονογράφηση.

•Τοποθέτηση στο σήµερα, εικόνων της Καβάλας του 

περασµένου αιώνα (οµαδικά).

•Επίσκεψη και περιπλάνηση στους δρόµους της Καβάλας.

•Σηµείωση σε χάρτη της διαδροµής που ακολουθήθηκε.

•Εντοπισµός και καταγραφή µέσα από ποικίλο υλικό 

ιστορικών στοιχείων, της οικονοµικής και πολιτιστική ζωής, 

προβληµάτων αλλά και αξιοθέατων της πόλης.

•Ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της κάθε οµάδας στην 

ολοµέλεια της τάξης.
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ







)



)



)
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ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΟΠΟΥ 

ΕΣΤΙΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΣ

Λιµάνι

Τελωνείο

Οδός Κουντουριώτου

Μνηµείο µε το όραµα του 

Αποστόλου Παύλου

Εκκλησία Αγίου Νικολάου

5ο Γυµνάσιο

Ιµαρέτ

Επιγραφή µε αιγυπτιακά γράµµατα

Λιµενοβραχίονας

7ο ∆ηµοτικό Σχολείο / Φάρος

Εκκλησία Κοίµησης της Θεοτόκου

Σπίτι Μεχµέτ Αλή

Άγαλµα Μεχµέτ Αλή

Τζαµί

Στενοσόκακα Παναγίας

Κάστρο

Περιοχή Αγίας Βαρβάρας

Κάτω Νοσοκοµείο

Ζουµπουλάκειο Γυµνάσιο

Κτίριο πίσω από το 

Ζουµπουλάκειο

Καµάρες / Υδραγωγείο

Καλαφατιά

Πλατεία Νικοτσαρά

Λιοντάρι

∆ικαστήρια

Νεοκλασικό µε τον Άτλαντα

Πλατεία Ελευθερίας / Οµονοίας

Εµπορικό κέντρο

Παλιά καπνοµάγαζα / µαγαζιά

Πλατεία καπνεργάτη

Καθολική εκκλησία Αγίου Παύλου

∆ηµαρχείο

Κήπος των Ηρώων

Λέσχη Αξιωµατικών

ΚΤΕΛ
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ΟΙ ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Β΄ Φάση: Ανάγνωση – Παρουσίαση

Τα βιβλία τα οποία προτάθηκαν για ανάγνωση στα παιδιά είναι τα 

παρακάτω:

• Ιωαννίδης, Ι. ∆., (1997), Καβάλα στο Χρονοδιαβήτη, Αθήνα: 

Καστανιώτης

•Τσιρίδης, Κ., (1997), Γαλανή Πολιτεία, ∆ιηγήµατα, Λάρισα: «έλλα» 

(επιλογή)

•Πρασίνης, Φ., (1987), ∆ιηγήµατα, Καβάλα: ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Καβάλας (επιλογή διηγηµάτων)

•Η Καβάλα, µέσα από τα κείµενα του Π.Χ. Μάρκογλου, επιλογή 

κειµένων και αποσπασµάτων από βιβλία του Π.Χ. Μάρκογλου: 

«Σταθερή Απώλεια», 

«∆ιέφυγε το µοιραίον» και

«Ο χώρος της Ιωάννας και ο χρόνος του Ιωάννη».



A

Η Καβάλα, σε λογοτεχνικά κείµενα, επιλογή κειµένων 

και αποσπασµάτων από διάφορους συγγραφείς και βιβλία:

�Βασιλικός Βασίλης, «Ο εκχριστιανισµός των Μωαµεθανών» στο 

Λογοτεχνικά πρόσωπα της Καβάλας, επιµ. Μ. Μικέ, Θεσσαλονίκη: 

Εντευκτήριο, σ. 35-40

�Παπαδηµητρίου Σάκης, «Μέρες παραδείσου» στο Καβάλα µια πόλη 

στη λογοτεχνία, επιµ. ∆. Αξιώτης, Αθήνα: Μεταίχµιο, σ.181-182 

�Γρηγοριάδης Θεόδωρος, «Καβάλα, µακρινή πολιτεία» στο Καβάλα µια 

πόλη στη λογοτεχνία, επιµ. ∆. Αξιώτης, Αθήνα: Μεταίχµιο, σ.207-210

�Αξιώτης ∆ιαµαντής, «Ο πόνος ξεκινάει απ’ τα ονόµατα» στο Καβάλα 

µια πόλη στη λογοτεχνία, επιµ. ∆. Αξιώτης, Αθήνα: Μεταίχµιο, σ.232-235

�Ηλιάδου Νανά – Μπότση Παναγιώτα, «Οι µνήµες της προσφυγιάς» 

στο Καβάλα µια πόλη στη λογοτεχνία, επιµ. ∆. Αξιώτης, Αθήνα: 

Μεταίχµιο, σ.227-231

�Γαϊτάνος Γιάννης, «Με Φλος Ρουαγιάλ» στο Λογοτεχνικά πρόσωπα 

της Καβάλας, επιµ. Μ. Μικέ, Θεσσαλονίκη: Εντευκτήριο, σ. 60-62

�Χαρπαντίδης Κοσµάς, Μανία Πόλεως, Αθήνα: Επικαιρότητα, σ.10-44
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Παρουσίαση βιβλίων

•Πού εκτυλίσσεται η ιστορία ή οι ιστορίες των κειµένων 

και πότε (από τότε έως τότε).

•Σηµείωση σηµείων της πόλης που αναφέρονται στα 

κείµενα.

•Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι χαρακτήρες / ήρωες του 

κάθε διηγήµατος και παρουσίασή τους (1-2 σειρές).

•Ποια είναι η πλοκή κάθε διηγήµατος (βασικά γεγονότα 

– γεγονότα κλειδιά) ή η θεµατολογία συνολικά των 

κειµένων.

•Επιλογή 1-2 αποσπασµάτων από το βιβλίο για 

ανάγνωση στην τάξη.

•Επιλογή 2-3 διηγηµάτων για παρουσίασή τους στην 

τάξη.
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•∆ραµατοποίηση µιας σκηνής ή όλης της ιστορίας ή 

απόδοση του ήρωα πριν την εµφάνισή του στην 

ιστορία ή και µετά.

•Εικονογράφηση σηµαντικών / χαρακτηριστικών 

στιγµιότυπων της ιστορίας.

•Κολλάζ µε εικόνες από περιοδικά που θυµίζουν τους 

ήρωες ή τους τόπους που περιγράφονται στα κείµενα.

•Συγκέντρωση στοιχείων για γεγονότα, ανθρώπους ή 

κτίρια που αναφέρονται στα κείµενα.

•Συνέντευξη από ηλικιωµένους για διευκρίνιση 

στοιχείων ή για εµπλουτισµό τους.

•Γραφή κειµένου ταυτιζόµενοι /ες µε κάποιον ήρωα 

(γράµµα, ηµερολόγιο, όνειρο).

•Μουσική επένδυση παρουσίασης.
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ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 1949 -1963

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ταξίδι Αθήνα – Καβάλα

Υποδοχή στο λιµάνι

Επισκέψεις σε φίλους

Παιδικά απωθηµένα (παγωτό, φακός,

πατάτες)

Ψάρεµα στο Καράορµαν

Μπατιρόσπορα και λιµάνι

Μπάνιο στο Καράορµαν

Αναφορά στο γενεαλογικό δέντρο

Αναµνήσεις µυρωδιών Καβάλας

Πρόβληµα νερού στην Καβάλα

Θέση σπιτιού

Παλιές φωτογραφίες

Εκδροµή στον Αϊ – Θανάση

Επιστροφή στην Αθήνα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Λιµάνι

Ποταµούδια – εκκλησία Προφήτη Ηλία

Καράορµαν

Σούγιουλου

Άλσος Πεντακοσίων

Αϊ-Γιάννης

Άγιος Σίλας

∆ηµοτικά Σφαγεία

Φούρνος Μπαχάρη

Κλινική Κάτσαρη

Στρατώνες – γήπεδο

Καφεκοπτείο Ανανιάδη

Σηλύβρια

Πλατεία Νικοτσάρα

Πλατεία Φουάτ / ζαχαροπλαστείο

Καζαντζίδη

Εκκλησία Αγίας Βαρβάρας

Κολοκοτρώνη και Σαχτούρη γωνία

Νοσοκοµείο

Παναγία

Καµάρες

Ναυπηγείο

Τελωνείο

Κολυµβητήριο

Πλατεία ∆ηµαρχείου

Άγιος Θανάσης

ΠΡΟΣΩΠΑ 

Συγγραφέας

Γονείς 

γιαγιά 

θεία Αγγελική

θείος Κόλιας

θείος Οδυσσέας

Γιώργος (αδελφός)

Φίλοι πατέρα

•Πρόδροµος

•Ζαχαρίας ο Όφις

•Λάζαρος Πριτσιλίδας

•Ιορδάνης ο 

µπαξεβάνης

•Μπαρµπα – Φώτης

•Ισάκος Γρηγοριάδης

•Κυριάκος

Άλλα πρόσωπα

Πουλχερία

Τιτίκα

Σάββας

Συµµορία Λούη

Ευριπίδης Σαλταπήδας

«ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ»

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
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Γ΄ Φάση: Μετά την ανάγνωση
Οι δραστηριότητες που έγιναν κατά τη φάση αυτή ήταν: 

�Τοποθέτηση καρτελών µε σηµαντικές χρονολογίες

γεγονότων της πόλης της Καβάλας, σε χρονολογική σειρά.

(οµαδική εργασία)

�Ανάγνωση τριών κειµένων από το βιβλίο «Καβάλα, µια πόλη

στη λογοτεχνία» που επιµελήθηκε ο ∆. Αξιώτης µε αναφορά

στη σηµερινή Καβάλα. Σχολιασµός των κειµένων και

εντοπισµός διαφορών των τριών κειµένων.

�Συγγραφή κειµένου για το πώς φαντάζονται την πόλη της

Καβάλας στο µέλλον. (ατοµική εργασία)

�Συγγραφή κειµένου όπου η φαντασία των παιδιών

ζωντάνευε το γλυπτό του Άτλαντα, που υπάρχει σε µπαλκόνι

σπιτιού. (οµαδική εργασία)

�Συγγραφή κειµένου όπου η φαντασία των παιδιών 

ζωντάνευε το άγαλµα του καπνεργάτη. (οµαδική εργασία)

�Συγγραφή κειµένου όπου η φαντασία των παιδιών 

ζωντάνευε το άγαλµα του Μεχµέτ Αλή. (οµαδική εργασία)
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�Συγγραφή της ιστορίας της γιαγιάς και του παππού. (οµαδική 

εργασία)

�Κολλάζ µε φωτογραφίες που τράβηξε οµάδα παιδιών από την 

περιοχή του Βύρωνα. (οµαδική εργασία)

�Συγγραφή κειµένου µε τοποθέτηση των προσώπων της 

ιστορίας (µέλη της οµάδας) στα χρόνια της Κατοχής. (οµαδική 

εργασία)

�Συγγραφή κειµένου µε τοποθέτηση των προσώπων της 

ιστορίας (µέλη της οµάδας) στο χρονικό διάστηµα µιας απεργίας 

των καπνεργατών. (οµαδική εργασία)

�Κολλάζ µε φωτογραφίες που τράβηξε οµάδα παιδιών από την

περιοχή της Παναγίας και ιδιαίτερα από το Ιµαρέτ. (οµαδική

εργασία)

�Παρουσίαση αξιοθέατων της Καβάλας. (οµαδική εργασία)

�Παρουσίαση συνέντευξης από το λογοτέχνη ∆. Αξιώτη. 

(οµαδική εργασία)

�Αξιολόγηση του προγράµµατος.

�Παρουσίαση προγράµµατος σε µαθητές άλλης τάξης.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΞΙΩΤΗ

ΚΑΒΑΛΙΩΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ
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•Πώς ήταν η ζωή της πόλης στα παιδικά σας

χρόνια;

•Πώς αρχίσατε να γράφετε βιβλία;

•Σας αρέσει η πόλη τώρα ή πριν;

•Σκέφτεστε να γράψετε ένα βιβλίο για την Καβάλα,

αλλά κατάλληλο για παιδιά;

•Ποιο µέρος της Καβάλας σας αρέσει να

επισκέπτεστε σήµερα;

•Ποιο περιστατικό από την πρόσφατη ιστορία της

Καβάλας σας σηµάδεψε πιο πολύ;

•Τι θ’ αλλάζατε από την Καβάλα, αν µπορούσατε;

•Αν µπορούσατε να αλλάξετε κάτι στην ιστορία της

Καβάλας, τι θα ήταν αυτό;

•Θα θέλατε να φύγετε από την Καβάλα και να πάτε

σε κάποια άλλη πόλη;

•Πώς φαντάζεστε την Καβάλα στο µέλλον;



�ѐ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Τα παιδικά χρόνια, λοιπόν, δεν ήταν όλα ρόδινα. Με

µια φέτα ψωµί αλειµµένη µε λάδι και ρίγανη ή

ζάχαρη και έξω από το σπίτι. Η ζωή µας ήταν έξω ο

δρόµος, γιατί είχαµε λίγα δωµάτια και γιατί τα

προσφυγικά σπίτια εκτός από το ότι ήταν µικρά, οι

οικογένειες κάνανε και πολλά παιδιά. Ο δρόµος

ήταν το σπίτι µας, τότε που υπήρχε δρόµος και

αλάνες για να παίζεις, υπήρχε οµαδικότητα, κάτι

που τώρα έχει χαθεί. Τότε υπήρχε αυτή η σφιγµένη

σχέση µεταξύ των ανθρώπων. Νοιαζόταν ο ένας για

τον άλλον, τότε οι πόρτες ήταν ανοιχτές, όχι όπως

σήµερα. Τώρα υπάρχει πλήρης ανωνυµία. ∆εν

ξέρουµε σε µια πολυκατοικία ποιος µένει δίπλα µας.

Είµαστε κλεισµένοι στα σπίτια µας τώρα, και

κυριαρχεί η τηλεόραση.
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ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Θα θέλαµε να λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβληµα της

Καβάλας. Θα θέλαµε πολύ λιγότερα αυτοκίνητα, καλύτερες

συγκοινωνίες, περισσότερους χώρους πάρκιν. Έτσι θα

είχαµε λιγότερα καυσαέρια, θα κυκλοφορούσαµε ακόµη και

µε ποδήλατο, άφοβα, χωρίς άγχος και εκνευρισµό.

Θα θέλαµε περισσότερα πάρκα, λουλούδια, δέντρα και πιο

πολλές παιδικές χαρές και χώρους άθλησης. Αυτό θα µας

έφερνε πιο κοντά στη φύση και θα αναπτύσσαµε τον

αθλητισµό. Εξάλλου η Καβάλα ανέκαθεν έβγαζε

ολυµπιονίκες όπως τη Βερούλη, και την Καραγιάννη.

Θα θέλαµε καλύτερα σχολεία, µε µεγαλύτερες αίθουσες,

µεγαλύτερες αυλές, µε βιβλιοθήκες, γυµναστήρια κ.ά..

Θα θέλαµε να αναπτυχθεί το λιµάνι µας. Να γίνει πιο

όµορφο µε διάφορα τεχνικά έργα, να δέχεται πολλά

καράβια είτε τουριστικά είτε αλιευτικά και γενικά να

αποκτήσει µια έντονη ζωή.
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Θα θέλαµε να υπάρχουν περισσότερα θέατρα και

κινηµατογράφοι καθώς και διάφορα µουσεία. Αυτό θα

βοηθήσει την πολιτιστική ανάπτυξη της Καβάλας.

Θα θέλαµε να αναµορφωθεί και να διατηρηθεί η παλιά

συνοικία της Παναγίας, το Φρούριο καθώς και όλα τα

παλιά διατηρητέα κτίρια.

Θα θέλαµε να έχουµε καλύτερες συγκοινωνίες,

οµορφότερες πλατείες, φαρδιά πεζοδρόµια, καλύτερο

φωτισµό τη νύχτα, λιγότερους φτωχούς, καλύτερη

ποιότητα ζωής γενικότερα.

Ελπίζουµε να γίνουν όσα θέλουµε κι η Καβάλα να γίνει

µια ανθρώπινη, βιώσιµη πόλη και σε συνδυασµό µε τη

φυσική οµορφιά της να γίνει πόλος έλξης για τους

τουρίστες.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ / ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΤΟΥ ∆.Σ. ΠΑΛΗΟΥ
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Πώς φαντάζοµαι την Καβάλα στο µέλλον

Μερικές φορές, καθώς περπατάω στους δρόµους της Καβάλας,

κλείνω τα µάτια µου και προσπαθώ να φανταστώ πώς θα είναι στο

µέλλον. Θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι που ζούνε στην Καβάλα,

θα καταλάβουν πόσο όµορφη είναι τώρα, µε τα γραφικά στενά της, το

λιµάνι, την Παναγία, τα παλιά καπνοµάγαζα και θα προσπαθήσουν

να τη διατηρήσουν.

Φαντάζοµαι ότι το δάσος, που κάηκε πριν λίγα χρόνια, θα γίνει όσο

όµορφο ήταν παλιά. Καθώς οι συγγενείς µου, µου δείχνουν παλιές

φωτογραφίες του δάσους, θαυµάζω το πόσο όµορφο ήταν τότε και το

πώς έγινε τώρα, µετά την καταστροφική πυρκαγιά. Τα δέντρα θα

µεγαλώσουν και παντού, όπου κι αν κοιτάξεις, θα υπάρχει πυκνή

βλάστηση [^]

Τα παλιά καπνοµάγαζα θα ανακαινιστούν, θα βαφτούν µε όµορφα

χρώµατα και θα γίνουνε χώροι ψυχαγωγίας των παιδιών. Μπορούν

να γίνουν τµήµατα, όπου δάσκαλοι θα τους µαθαίνουν πώς να

φτιάχνουν διάφορες κατασκευές. [^]Και η Παναγία θα διατηρήσει τα

γραφικά στενά της, το Κάστρο και τα παλιά της κτίρια δε θα

κατεδαφιστούν. [^]

Μαρία
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Η ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 14 ΧΡΟΝΙΑ

Η Καβάλα θα γίνει µεγαλύτερη και οµορφότερη.

Επίσης τα αµάξια θα πετάνε και το λιµάνι θα γίνει

µικρό αεροδρόµιο. Η Καβάλα θα εξελιχθεί σε µια

από τις σηµαντικότερες πόλεις του κόσµου. Η

αγορά θα µεγαλώσει και ένα τεράστιο εµπορικό

κέντρο θα φτιαχτεί.

Το υδραγωγείο θα µετατραπεί σε µια γέφυρα για να

περνάνε οι πεζοί. Στην Παναγία θα χτιστεί ένα

µουσείο, στο χώρο του κάστρου. Θα γίνουν

εστιατόρια µε διάφορα φαγητά από όλον τον κόσµο.

Το Ιµαρέτ θα έχει γίνει το επίκεντρο του τουρισµού.

Στο σπίτι του Μωχάµετ Αλή θα πηγαίνει πολύς

κόσµος για να γευτούν τα υπέροχα φαγητά του.

Γιώργος 
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Η ΚΑΒΑΛΑ  ΤΟ  2060

Φαντάζοµαι την Καβάλα το 2060 µια πανέµορφη, πεντακάθαρη 

και ήσυχη πόλη.

Γύρω της η θάλασσα µε καταγάλανα νερά και οι παραλίες της 

προσφέρονται για µπάνιο και ηλιοθεραπεία τους καλοκαιρινούς 

µήνες.

Στην Καβάλα πια δεν υπάρχουν εργοστάσια, ούτε µόλυνση του 

περιβάλλοντος. Υπάρχουν µεγάλα ξενοδοχεία για τους πολλούς 

τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη, εστιατόρια και καφέ.

∆εν υπάρχει ανεργία, αφού οι κάτοικοι της Καβάλας βρίσκουν 

δουλειά εύκολα και χωρίς να είναι πλούσιοι ζουν άνετα.

Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν µόνο πεζόδροµοι, δεν 

κυκλοφορούν αυτοκίνητα, µόνο ένα τραµ διασχίζει την πόλη από 

τη µια άκρη ως την άλλη.

Τα σπίτια είναι περιποιηµένα και ακόµα και οι πολυκατοικίες του 

κέντρου δείχνουν όµορφες, όπως είναι βαµµένες µε χαρούµενα 

χρώµατα.

Χρήστος 
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Η ΚΟΝΤΡΟΥΠΟΛΗ

Εγώ πιστεύω ότι η Καβάλα το 2094, θα λέγεται 

Κοντρούπολη, γιατί θα έχει πίστες  του Nasca , της 

F1 και του W.R.C.

Ακόµα θα έχει µεγάλες ισιάδες, όπου θα γίνονται και 

εκεί αγώνες µε αυτοκίνητα και µηχανές.

Θα έχει ουρανοξύστες 2000 µέτρων και 

γιγαντοοθόνες, όπου θα δείχνουν τα πάντα για τα 

αµάξια.

Ακόµα θα γίνονται µεγάλες εκθέσεις αυτοκινήτων 

και θα έρχονται άτοµα από όλον τον κόσµο, για να 

τις δουν.

Έτσι φαντάζοµαι την Καβάλα το 2094!

Λάζαρος
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얐я

ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ PROJECT

« Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ»

Πώς νοµίζεις ότι δούλεψε η οµάδα σου; Υπήρξαν προβλήµατα;



Τι σου άρεσε /αν  ιδιαίτερα από το πρόγραµµα;



엠я



Σε βοήθησε το πρόγραµµα σε κάτι και αν ναι σε τι;



옰я

Τι σε δυσκόλεψε ή σε έκανε να βαρεθείς;



Σας ευχαριστώ!


