
ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Η διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Καταγραφή και Επεξεργασία Χωροταξικών και 

Οικιστικών Χαρακτηριστικών Ν.∆ράµας»είναι αποτέλεσµα έντονης ζύµωσης γύρω 

από το θέµα,το χρονικό διάστηµα από τον Ιούνιο 2002 ως τον Απρίλιο του 2003.Το 

πόνηµα αυτό, πραγµατοποιήθηκε από τους φοιτητές Καβουράκη Παντελή και 

Μαραγκάκη Αντώνη. 

 Η εργασία για λειτουργικούς και πρακτικούς λόγους διαχωρίστηκε σε τρία επί 

µέρους κεφάλαια. 

Το πρώτο από αυτά περιλάµβανε τη συλλογή στοιχείων από υπηρεσίες και 

αρµόδιους φορείς του νόµου ∆ράµας. Αφορούσαν κυρίως ιστορικά στοιχεία του 

νόµου, τη διοικητική του διάθρωση, την πληθυσµιακή του εξέλιξη , τους βασικούς 

τοµείς παραγωγής του, την τεχνική και µεταφορική του υποδοµή. Επιπρόσθετα 

αναζητήθηκαν οικονοµικά και πολιτιστικά στοιχεία. Εκτός από την πόλη της ∆ράµας, 

αντικείµενο των αναζητήσεων µας αποτέλεσε και η Κοµοτηνή, ως έδρα της 

Περιφέρειας, από όπου αντλήθηκε ένας σηµαντικός όγκος πληροφοριών. Το σύνολο 

των δεδοµένων που συλλέχθηκε, πέρασε από το φίλτρο της κριτικής (ασφαλώς δεν 

χρησιµοποιήθηκαν όλα), επεξεργάστηκε και κατόπιν µετατράπηκε σε ηλεκτρονική 

µορφή. 

Το δεύτερο χρονικά στάδιο της διπλωµατικής, ήταν το πιο επίπονο και συνάµα 

αρκετά χρονοβόρο. Αφορούσε τη δηµιουργία ενός βασικού χαρτογραφικού 

υπόβαθρου του Ν.∆ράµας, αλλά και της ευρύτερης Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, στην οποία ανήκει ο νοµός. Η όλη διαδικασία περιείχε την 

ψηφιοποίηση από ένα παλιότερο γεωγραφικό χάρτη της Ε.Σ.Υ.Ε. (έκδοση 1993) του 

νοµού ∆ράµας, ώστε να προκύψει το βασικό υπόβαθρο. Χρησιµοποιήθηκαν και 

νεότερες εκδόσεις του χάρτη της Ε.Σ.Υ.Ε, όπως και χάρτες  από άλλες πήγες για την 

ενηµέρωση των στοιχείων του νόµου. Το περιβάλλον στο οποίο έλαβε χώρα η 

ψηφιοποίηση, ήταν το AutoCAD 2000. 

Το τελευταίο µέρος της εργασίας περιλάµβανε την εισαγωγή του 

εµπλουτισµένου και µε άλλα στοιχεία βασικού χαρτογραφικού υπόβαθρου από το 

AutoCAD 2000 στο πρόγραµµα ArcMap v.8.2.Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αποτελεί 

εφαρµογή των ευρέως διαδεδοµένων στις µέρες µας Γεωγραφικών Συστηµάτων 

Πληροφοριών (G.I.S) και αποτελεί εξέλιξη του προγράµµατος ArcView v.3.2.Μετά 



την εισαγωγή του υποβάθρου στο   ArcMap v.8.2., ακολούθησε ποσοτική και 

ποιοτική ανάλυση των στοιχείων  και εξαγωγή 10 θεµατικών χαρτών, που 

αναφέρονται  σε επιλεγµένα χαρακτηριστικά µεγέθη των πληροφοριών που 

συλλέχθηκαν στο πρώτο στάδιο. Η ενασχόληση µε τα Γεωγραφικά Συστήµατα 

Πληροφοριών, κατά την οποία επιτευχθεί ταχεία και παραστατική απεικόνιση 

βασικών επιλεγµένων µεγεθών, αποτέλεσε µία σηµαντική εκπαιδευτική εµπειρία, ενώ 

δίνει και το µέτρο των δυνατοτήτων ενός µέσου γεωγραφικής ανάλυσης ιδιαίτερα 

ισχυρού και πολυσύνθετου. 

Σε αυτό το σηµείο κρίνεται σκόπιµο να ευχαριστήσουµε όσους µας βοήθησαν 

στη συλλογή και ανάλυση των στοιχείων που απαιτήθηκαν. Οι υπάλληλοι του 

δηµόσιου φορέα, στο µεγαλύτερο µέρος τους, υπήρξαν καλοπροαίρετοι και 

εξυπηρετικοί απέναντι σε δύο φοιτητές του Πολυτεχνείου. Η  εκπόνηση της 

διπλωµατικής εργασίας απαιτούσε συνεργασία µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, οι οποίες 

κατά την πλειοψηφία ανταποκρίθηκαν στα αιτήµατα µας. Υπήρξαν, βέβαια και 

κάποιες δυσκολίες από ορισµένες υπηρεσίες, οι οποίες ξεπεράστηκαν στη συνέχεια. 

Θέλουµε να ευχαριστήσουµε προσωπικά τον καθηγητή µας κ. Ιωάννη Ρουκούνη, 

ο οποίος στάθηκε αρωγός σε όλα τα στάδια της ολοκλήρωσης αυτής της εργασίας.  
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