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έθνική άξιοπρέπεια όχι μέ λόγια κενά, νά καυτή ριάση άκόμη τά έλαττώματα τής φυλής, 
κι όλα αύτά μέ τήν ήρεμη καί άντικειμενική έξέταοη των πηγών, στή μελέτη τών οποίων 
ό συγγρ. έχει άφιερώσει έδώ καί πολλά χρόνια τις πνευματικές του δυνάμεις.

Z. Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ

Κωνσταντίνου I. Χιόνη, Ιστορία τής Καβάλας, Καβάλα 1968, 8ον, σελ. 120.

Παρουσιάζομεν ένταϋθα τό υπό τόν ώς άνω τίτλον βιβλίον τού φιλολόγου Κωνσταν
τίνου I. Χιόνη.

Του όλου έργου προηγείται ό πρόλογος (σ. 7) καί ή εισαγωγή (σ. 9-10). Εις τήν εισα
γωγήν τού βιβλίου του ό συγγραφεύς έξετάζει τάς πηγάς, αί όποΐαι άναφέρονται εις τήν 
πόλιν τής Καβάλας.

Μετά τόν πρόλογον καί τήν εισαγωγήν άκολουθεΐ τό πρώτον κεφάλαιον τού υπό πα- 
ρουσίασιν βιβλίου (σ. 11-26), τό όποιον φέρει τόν τίτλον «’Αρχαία Ιστορία». Εις τό κε- 
φάλαιον τοϋτο ό Κωνσταντίνος Χιόνης έκθέτει τήν άρχαίαν ιστορίαν τής πόλεως, ή όποια 
τότε ώνομάζετο Νεάπολις, τά δέ κυριώτερα σημεία τής έκθέοεως ταύτης έχουν ώς άκο- 
λούθως:

Οί άρχαΐοι συγγραφείς άναφέρουν σπανίως τήν Νεάπολιν, μολονότι αΰτη ήτο σπου
δαία πόλις. Αί περισσότεροι τών πληροφοριών μας διά τήν Νεάπολιν όφείλονται είς τάς 
μαρτυρίας τών έπιγραφών. Ή πόλις αΰτη άναφέρεται ύπό τών άρχαίων πηγών ώς «Νεάπο- 
λις έν Θράκη» ή «Νεάπολις παρ’ Άντισάραν». ’Ολίγον δέ άργότερον άπλώς καί ώς «Νεά- 
πολις».

Τήν θέσιν τής Νεαπόλεως είς τήν σημερινήν Παναγίαν τής Καβάλας τήν καθώρισεν 
ό καθηγητής Γ. Μπακαλάκης. ’Εξ έπιγραφικών κειμένων τοΰ 410/9 καί 356/5 πληροφο- 
ρούμεθα ότι είς τήν Νεάπολιν ύπήρχεν ίερόν τής Παρθένου Θεάς. Δύο έπιγραφαί, αί όποΐαι 
εύρέθησαν πλησίον τής έκκληοίας τής Παναγίας καί αί όποΐαι άναφέρουν ίερόν τι τής 
Παρθένου, ώδήγησαν είς τήν σκέψιν ότι έκεΐ έπάνω πρέπει νά άναζητηθή τό ίερόν. Ό συλ
λογισμός τοΰ Γ. Μπακαλάκη έπεβεβαιώθη αμέσως, διότι διά τής πρώτης του άρχαιολογι- 
κής άνασκαφής ένετόπισε τό ίερόν τής Παρθένου. Διά τών άλλεπαλλήλων άνασκαφών 
τόσον τοΰ Γ. Μπακαλάκη, όσον καί τοΰ Δ. Λαζαρίδου, αί όποΐαι έπηκολούθησαν κατά τά 
τελευταία έτη, κατωρθώθη νά προσδιορισθή έπακριβώς ή τοποθέτησις τοΰ ίεροΰ.

Ή Νεάπολις ύπήρξεν αποικία τής Θάσου. Τοΰτο δύναται νά συμπεράνη τις έκ τών 
ιστορικών γεγονότων, τά όποια έμεσολάβησαν άπό τής ίδρύσεως τής Πρώτης ’Αθηναϊκής 
Συμμαχίας μέχρι τής διαλύσεώς της.

Ό χρόνος τής ίδρύσεως τής Νεαπόλεως δέν δύναται νά προσδιορισθή έπακριβώς. 
Δέν πρέπει όμως ή ϊδρυσις τής πόλεως ταύτης νά άπέχη χρονικώς πολύ άπό τούς άγώνας 
τών Θασίων έναντίον τών έντοπίων Θρακών. Τό terminus ante quem τοΰ γεγονό
τος τούτου είναι τό έτος 500 π.Χ. Ή Νεάπολις υπήρξε μέλος τής Δευτέρας ’Αθηναϊκής 
Συμμαχίας, ή όποια ίδρύθη τό 378 π.Χ. "Εμεινε δέ ή πόλις αΰτη πιστή σύμμαχος τών ’Αθη
ναίων μέχρι τής κατακτήσεώς της ύπό τοΰ Φιλίππου, τοΰ βασιλέως τής Μακεδονίας.

Κατά τούς Ελληνιστικούς καί Ρωμαϊκούς χρόνους ό λιμήν τής Νεαπόλεως άπετέλει 
τό τέρμα μιας έμπορικής όδοϋ, ή όποια ήνωνε τούς Φιλίππους μέ τήν ’Ανατολήν διά μέσου 
τής ’Αλεξανδρείας καί Τρωάδος. Διά μέσου τής όδοϋ ταύτης εισέρχονται αί διάφοροι δο- 
ξασίαι, αί άνατολικαί θρησκευτικά! λατρεΐαι καί έν τέλει ό Χριστιανισμός. Τήν αυτήν 
όδόν ήκολούθησε καί ό άπόστολος Παύλος κατά τό έτος 54 μ.Χ. Ό άπόστολος ούτος τών 
Εθνών άπεβιβάσθη είς τήν Νεάπολιν καί μετέβη είς τούς Φιλίππους, ένθα ίδρυσε τήν πρώ- 
την Χριστιανικήν Εκκλησίαν είς τήν Ευρώπην. Κατά τό 103 μ.Χ. έπεσκέφθη τόν λιμένα 
τής Νεαπόλεως καί ό άγιος ’Ιγνάτιος.
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Τό δεύτερον κεφάλαιον (σ. 27-64), τό όποιον φέρει τον τίτλον «Ιστορία τής Χριστου- 
πόλεως», είναι άφιερωμένον εις τήν μεσαιωνικήν ίστορίαν τής πόλεως.

Κατά τον συγγραφέα, ό χρόνος καί οί λόγοι τής μεταβολής τής Νεαπόλεως εις Χρι- 
στούπολιν είναι άγνωστοι. Αΐ πρώται μαρτυρίαι του νέου ονόματος εμφανίζονται κατά 
τόν 8ον καί 9ον αιώνα μ.Χ. Ή Χριστούπολις, μολονότι δέν ήτο μεγάλη πόλις, ήτο έν τού- 
τοις πολύ γνωστή καί τούτο ώφείλετο εις τήν επίκαιρον θέσιν της.

Κατά τά έτη τής βασιλείας τού αύτοκράτορος Λέοντος ΣΤ' τού Σοφού (886-912) άνα- 
φέρεται «έπισκοπή Χριστουπόλεως», ή όποια ύπήγετο εις τήν μητρόπολιν των Φιλίππων. 
Τό 926 ύψώθησαν τά νέα τείχη τής πόλεως, διότι τά παλαιά είχον παραμεληθή καί έντελώς 
φθαρή. Ή Χριστούπολις έπαιξε σημαντικόν ρόλον κατά τήν διάρκειαν τών σταυροφοριών. 
Ό στρατός τών Νορμανδών ύπό τήν αρχηγίαν τού Βοημούνδου, υιού τού Ροβέρτου Γυϊ- 
σκάρδου, διήλθε διά τής Χριστουπόλεως, διά νά φθάση εις τήν Κωνσταντινούπολιν. Μετά 
τήν πτώσιν τού Βυζαντινού Κράτους εις χεϊρας τών Φράγκων (1204), εις τήν Χριστούπο- 
λιν έγκατεστάθησαν Ισχυροί Λομβαρδοί βαρώνοι, φόρου υποτελείς εις τόν βασιλέα τής 
Θεσσαλονίκης Βονιφάτιον. Διά τής άνακαταλήψεως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τού 
Μιχαήλ Η' τού Παλαιολόγου (1261), ή Χριστούπολις άπετέλεσε τμήμα τής νέας αύτοκρα- 
τορίας.

Μετά τήν μάχην τού Έβρου (1371), οί Τούρκοι προελαύνουν όλοταχώς καί καταλαμ
βάνουν τάς έλληνικάς πόλεις τής Μακεδονίας. Ή Χριστούπολις καθίσταται φόρου ύπο- 
τελής εις τούς ’Οθωμανούς τό 1387, τέσσαρα δέ ετη άργότερον κυριεύεται καί καταστρέ- 
φεται όλοκληρωτικώς ύπό τούτων.

Τό τρίτον κεφάλαιον «Ιστορία τής Καβάλας» (σ. 65-102) άναφέρεται εις τήν νεωτέ- 
ραν ίστορίαν τής πόλεως· τά δέ κυριώτερα σημεία τού κεφαλαίου τούτου είναι τά έξής:

Μετά τήν καταστροφήν τής πόλεως ύπό τών Τούρκων (1391), ή Χριστούπολις έπαυσε 
πλέον νά ύφίσταται ώς πόλις καί θά χρειασθή νά διέλθουν 140 περίπου έτη, διά νά συνοι- 
κισθή καί έμφανισθή έκ νέου εις τό προσκήνιον ώς νέα πόλις, μέ νέον όνομα τό σημερινόν 
όνομα τής Καβάλας. Συμφώνως πρός τάς μαρτυρίας τού P. Belon, ό όποιος είχε περιοδεύσει 
είςτήν Μακεδονίαν κατά τά έτη 1546-1549, ή Καβάλα άποικίσθη κατ’άρχάς ύπό Εβραίων, 
τούς όποιους είχον φέρει μεθ’ έαυτών οί Τούρκοι, έπιστρέφοντες έκ τού πολέμου έναντίον 
τών Ούγγρων. Ό 16ος αιών αποτελεί περίοδον άνασυνοικισμοϋ τών πόλεων μία δέ έκ τών 
πρώτων πόλεων, αί όποΐαι άνασυνοικίζονται, είναι ή Καβάλα.

Διά τού άνασυνοικισμοϋ τής πόλεως ταύτης άρχίζει καί ή άνάπτυξις τού έμπορίου 
της. ’Εκτός άπό τήν γεωγραφικήν της θέσιν, ή όποια άνέδειξε ταχέως τήν Καβάλαν εις 
μέγαν λιμένα, άλλος παράγων τής άναπτύξεώς της ύπήρξε καί τό γεγονός ότι πολλοί κά
τοικοι τής πόλεως ήσαν Εβραίοι, οί όποιοι έφημίζοντο διά τό έμπορικόν των πνεύμα. Ή 
συμβολή τών Εβραίων εις τήν έμπορικήν κίνησιν τής Καβάλας ήτο άναμφισβητήτως 
μεγάλη.

Ή Καβάλα, μετά άπό μακροχρόνιον ξένην κατοχήν, περιήλθεν εις χεϊρας τών Ελ
λήνων ύπό τάς κάτωθι συνθήκας: Τήν25ην ’Ιουνίου 1913 τό θωρηκτόν «Ύδρα» έπλεεν 
έμπροσθεν τής Καβάλας, συνοδεΰον κενά μεταγωγικά, καί έδιδεν εις τούς Βουλγάρους τήν 
έντύπωσιν ότι έγίνετο άπόβασις έλληνικών δυνάμεων άνατολικώς τής πόλεως .Ό βουλ
γαρικός στρατός τής Καβάλας κατελήφθη ύπό φόβου καί έτράπη είς άτακτον φυγήν, έγκα- 
ταλείπων άνενόχλητον τήν πόλιν. Ό ναύαρχος Κουντουριώτης μετά τού άντιτορπιλλικού 
«Δόξα» έσπευοεν έκ τής Θάσου καί κατέλαβε τήν πόλιν.

Τό όλον έργον κατακλείουν (σ. 103-120) διάφοροι εικόνες καί μία έκτενής βιβλιογραφία.
Ό Κωνσταντίνος I. Χιόνης διά τήν συγγραφήν τού βιβλίου του έλαβεν ύπ’ όψιν του 

τόσον τήν έλληνικήν, όσον καί τήν ξένην βιβλιογραφίαν.
I. Α. ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ
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