
0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Καταγραφή και επεξεργασία χωροταξικών και 
οικιστικών χαρακτηριστικών Νοµού ∆ράµας» διαχωρίστηκε σε 10 επιµέρους 
κεφάλαια µε σκοπό την καλύτερη ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν. 
Ακολουθήθηκε δηλαδή ένας κατευθυντήριος άξονας που αποτέλεσε τη βάση γύρω 
από την οποία δοµήθηκε η εργασία. 

Το πρώτο κεφάλαιο αποτέλεσε την ιστορική εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής της 
∆ράµας κατά τη διάρκεια όλων σχεδόν των χαρακτηριστικών ιστορικών περιόδων. 
∆ηλαδή καλύπτει το χρονικό διάστηµα από την αρχαιότητα, περνά στους Ρωµαίους 
και Βυζαντινούς κατακτητές και αργότερα στα δύσκολα χρόνια της Οθωµανικής 
κυριαρχίας. Μετά από µια µακρά περίοδο , στην οποία εναλλάσσονταν άλλοτε χρόνια 
ακµής και άλλοτε χρόνια υποδούλωσης και παρακµής, φτάνουµε στις αρχές του 20ου 
αιώνα για να γνωρίσει και πάλι η πόλη ένδοξες στιγµές. Έφτασε τότε να αποτελεί 
µεγάλο εµποροβιοτεχνικό κέντρο όλων των Βαλκανίων , κυρίως χάρη στο εµπόριο 
καπνού. Σήµερα συνεχίζει να αποτελεί µεγάλο αστικό και οικονοµικό κέντρο και 
εξελίσσεται σε σηµαντικό πόλο ανάπτυξης της περιοχής. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτέλεσε µια πρώτη γνωριµία µε το γεωµορφολογικό 
υπόβαθρο του νοµού ∆ράµας. Περιλαµβάνει δηλαδή στοιχεία που σχετίζονται µε το 
ανάγλυφο του νοµού, τη µορφολογία του εδάφους, τη διάρθρωση των υδρολογικών 
λεκανών της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον παρατίθενται αρκετά διαφωτιστικά 
κλιµατολογικά στοιχεία.. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του 
νοµού, µέσω πληροφοριών όπως : πυκνότητα πληθυσµού, ηλικιακή κατανοµή, 
βαθµός αστικοποίησης κτλ. ∆όθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα σε συγκρίσεις 
χαρακτηριστικών µεγεθών του νοµού ∆ράµας µε το σύνολο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
και όλης της Ελλάδας, για εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων.  

Στο κεφάλαιο 4 ασχοληθήκαµε µε την γεωγραφική διάρθρωση του νοµού 
∆ράµας και ευρύτερα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτσι 
καταγράφεται λεπτοµερώς η διάρθρωση της απασχόλησης στους τρεις τοµείς 
παραγωγής, σε όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα του νοµού, καθώς και η κατανοµή της 
απασχόλησης σε όλους τους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας. Φυσικά τα 
παραπάνω συνοδεύονται από πλήθος συγκριτικών στοιχείων τόσο της Περιφέρειας 
όσο και της χώρας. 

Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν το περιφερειακό Α.Ε.Π., 
την ανεργία καθώς και την απασχόληση, σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. Η Εξέλιξη του παραγωγικού δυναµικού, οι ιδιωτικές 
επενδύσεις καθώς και η ανανέωση του παραγωγικού ιστού, αποτελούν τους κύριους 
εκφραστές όλου του κεφαλαίου. 



Στο κεφάλαιο 6 αναλύονται διεξοδικά οι τοµείς  παραγωγής του νοµού ∆ράµας, 
συγκρινόµενοι µε τους υπόλοιπους νοµούς της Περιφέρειας αλλά και το σύνολο της 
χώρας. Αρχικά ο πρωτογενής τοµέας περιλαµβάνει τον τοµέα της γεωργίας, ένας 
τοµέας που ποτέ ουσιαστικά δεν αποτέλεσε κινητήριο µοχλό ανάπτυξης του νοµού, 
γεγονός εν µέρει που εξηγείται από το ανάγλυφο του νοµού και τις λίγες 
καλλιεργούµενες εκτάσεις. Έπειτα έχουµε τον τοµέα της κτηνοτροφίας, χωρίς 
µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και µε περιορισµένες εκτάσεις προς εκµετάλλευση. 
Πλούσιος είναι ο νοµός ∆ράµας όσον αφορά τη δασική παραγωγή του. ∆ιαθέτει 
αξιόλογες δασικές εκτάσεις µε πολλαπλές χρήσεις, όπως : υλοτοµία, καταφύγια 
θηραµάτων, αναψυχή, χειµερινά σπορ, οικότοποι κ.ά. Ακολουθεί ο δευτερογενής 
τοµέας που στο νοµό ∆ράµας εκφράζεται κυρίως από τον κλάδο της βιοµηχανίας και 
µεταποίησης. Ξεχωριστή θέση κατέχει και ο κλάδος της εξόρυξης και επεξεργασίας 
µαρµάρου, ο οποίος παρουσίασε τα τελευταία χρόνια έντονους ρυθµούς ανάπτυξης. 
και δηµιούργησε δυναµικές επιχειρήσεις µε επιθετικό εξαγωγικό προσανατολισµό. 
Τέλος ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στη βιοµηχανική παράδοση του νοµού ,που 
διατηρείται µέχρι σήµερα, µε αυξητικό µάλιστα ποσοστό απασχόλησης στον τοµέα 
της µεταποίησης. Ο νοµός διαθέτει πλήθος βιοµηχανιών και βιοτεχνιών µε 
αντικείµενο όπως: υφαντική, είδη διατροφής, βιοµηχανίες πλαστικών, επίπλων, 
λιπασµάτων κ.ά.). Εν συνεχεία αναπτύσσεται ο τριτογενής τοµέας του νοµού 
∆ράµας, που απασχολεί µεγάλο ποσοστό του ενεργού πληθυσµού, µε κυρίαρχο τον 
τοµέα του τουρισµού.  

Στο κεφάλαιο 7 πραγµατοποιείται εκτενέστερη παρουσίαση του τουρισµού του 
νοµού ∆ράµας και καταγράφονται διάφοροι αρχαιολογικοί και θρησκευτικοί χώροι οι 
οποίοι αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών στο νοµό αυτό. Παράλληλα παρατίθενται 
πληροφορίες που αφορούν την εκπαίδευση, όπως είναι το µαθητικό και σπουδαστικό 
δυναµικό, τα κονδύλια που ξοδεύονται για εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 
γενικότερα στοιχεία για το επίπεδο εκπαίδευσης του νοµού ∆ράµας. Τα ίδια στοιχεία 
παρατίθενται και για τους τοµείς της υγείας ενώ τέλος, βρίσκουµε κάποια στοιχεία 
που αφορούν τις εµπορικές επιχειρήσεις του νοµού. 

Το 8ο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στο φυσικό περιβάλλον του νοµού, καθώς και 
στην ατµοσφαιρική ρύπανση στην πόλη της ∆ράµας. Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον 
του νοµού αποτελείται από περιοχές µε βιοποικιλότητα και µεγάλο αριθµό σπάνιων 
ειδών και βιοτόπων. Στην ∆ράµα ανήκουν (4) συνολικά περιοχές της ευρωπαϊκής 
συνθήκης «ΝATURA 2000» µε κυριότερες από αυτές το ∆άσος Φρακτού, το ∆άσος 
Ελατιάς και τις Κορυφές του όρους Φαλακρό για τα οποία πραγµατοποιείται µια πιο 
λεπτοµερή προσέγγιση.    

Στο κεφάλαιο που έπεται (κεφάλαιο 9), αναλύεται η µεταφορική και η τεχνική 
υποδοµή του νοµού ∆ράµας. Συγκεκριµένα γίνεται αναφορά για το οδικό και 
σιδηροδροµικό δίκτυο µεταφορών καθώς και για τον τοµέα της ενέργειας, ο οποίος 
διαχωρίζεται στη βασική µορφή της ενέργειας από ηλεκτροδότηση και στο φυσικό 



αέριο, από το οποίο τους τελευταίους µήνες εξυπηρετούνται σηµαντικές 
βιοµηχανικές µονάδες του νοµού.  

Το τελευταίο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο των συµπερασµάτων στο ευρύτερο 
επίπεδο περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε πρώτη φάση 
αναπτύσσονται οι πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης και οι δηµόσιες ενισχύσεις της 
ανάπτυξης και εν συνεχεία παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που εξάχθηκαν από 
την µελέτη βασικών στοιχείων των προηγούµενων κεφαλαίων όπως : πληθυσµός, 
απασχόληση, τοµείς παραγωγής, µεταφορές κτλ. Στα συµπεράσµατα αυτά, 
εντάσσονται και κάποιες προοπτικές εξέλιξης των παραπάνω κλάδων µε έργα που 
ήδη βρίσκονται υπό κατασκευή ή πρόκειται σύντοµα να πραγµατοποιηθούν στο 
σύνολο της Περιφέρειας που µελετήσαµε.  

 


