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Στο Νοµό Καβάλας, έξαρση της οικοδοµικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε την 
πενταετία 1975-1980, µε αυξηµένο ποσοστό στις ζώνες παραθεριστικής κατοικίας. Από 
το 1980 έως το 1990 παρατηρήθηκε συγκριτική κάµψη της οικοδοµικής δραστηριότη-
τας, αλλά και σταθεροποίηση στο πέρασµα του χρόνου. Εξαίρεση αποτελούσε η Θά-
σος, µε συνεχή αύξηση δόµησης, λόγω της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού. 

Στους αγροτικούς οικισµούς του χερσαίου τµήµατος του Νοµού, η οριοθέτηση των 
οικισµών που έγινε το διάστηµα 1986-1989, δεν κάλυψε τις ανάγκες που υπήρχαν. Σαν 
αιτία για αυτό εκλήφθηκε το ότι ο πληθυσµός των χωριών του Νοµού αποτελείτο από 
πρόσφυγες στους οποίους παραχωρήθηκαν κλήροι από την ∆ιεύθυνση Γεωργίας για 
αγροτική αποκατάσταση. Οι κλήροι, δύσκολα µπορούσαν να κατατµηθούν για να χρη-
σιµοποιηθούν σαν οικόπεδα που θα κάλυπταν στεγαστικές ανάγκες. Για τον λόγο αυτό 
η αναµενόµενη οικοδοµική δραστηριότητα στους οικισµούς κάτω των 2000 κατοίκων 
µετά την οριοθέτηση τους, ήταν µικρότερη από την επιθυµητή. 

Όπως γενικότερα στο Νοµό Καβάλας, έτσι και ειδικότερα στην πόλη της Καβάλας, 
η οικοδοµική δραστηριότητα παρουσίασε άνοδο την πενταετία 1975-1980, µε αιχµή το 
1979 λόγω επικείµενης µείωσης των συντελεστών δόµησης. Από το 1980 όµως, η οι-
κοδοµική δραστηριότητα στην πόλη αποτιµηµένη σε οικοδοµικό έργο, µειώθηκε.  

Στην πόλη της Καβάλας δεν προσφέρονταν πια δυνατότητες τόνωσης της οικοδο-
µής, γιατί τα οικόπεδα του κέντρου µε το µεγαλύτερο συντελεστή δόµησης είχαν ήδη 
κτιστεί µε πολυκατοικίες, τα δε οικόπεδα της περιφέρειας, συνήθως µικρά, ήταν κατάλ-
ληλα για την εξυπηρέτηση των στεγαστικών αναγκών µιας ή δύο οικογενειών. Το στε-
γαστικό πρόβληµα γινόταν εντονότερο κάθε χρόνο γιατί αφ' ενός υπήρχε τάση αύξησης 
του πληθυσµού της πόλης και αφετέρου η λειτουργία του Τ.Ε.Ι. προσήλκυσε νέους 
σπουδαστές που αντιµέτωπιζαν πρόβληµα στέγασης. 

Εκτόνωση της κρίσης έγινε µέσα στην δεκαετία του '90, µε την υλοποίηση του οι-
κιστικού προγράµµατος στην περιοχή της ∆ΕΠΟΣ, την βαθµιαία µετατροπή της περιο-
χής Σαράντα στην Νέα Ηρακλείτσα από παραθεριστική σε µόνιµη κατοικία, την 
επενεργοποίηση του πολεοδοµικού σχεδίου του Παληού και την µετατροπή του, επί-
σης, σε τόπο πρώτης κατοικίας, ενώ περαιτέρω εκτόνωση αναµένεται και µε την ολο-
κλήρωση της Πράξης Εφαρµογής στην περιοχή Περιγιαλιού, στο ανατολικά της πόλης. 

Ως προς τις συνθήκες κατοικίας, τα συµπεράσµατα δύο ερευνών που έγιναν στην 
Καβάλα από το ΕΛΚΕΠΑ το 1985 και από την ∆ΕΠΟΣ το 1988, έδειξαν ότι οι συνθήκες 
κατοίκησης στην Καβάλα είναι αρκετά καλές, ενώ ως προς ορισµένους δείκτες είναι 
καλύτερες από της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 

Οι µονοκατοικίες - διπλοκατοικίες είναι ο συνηθέστερος τύπος κατοικίας και απο-
τελούν το 60% περίπου του συνόλου, ποσοστό διπλάσιο ως τριπλάσιο, από Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Το µέσο µέγεθος κατοικίας, 85 τ.µ., είναι µεγαλύτερο από Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, ενώ αντιστοιχεί, ανά άτοµο το ίδιο εµβαδόν κατοικίας, 25 τ.µ. Οι πιο α-
κριβές περιοχές της πόλης είναι το κέντρο και οι δυτικές συνοικίες. Γενικά, υπάρχει ση-
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µαντική ανάµειξη κοινωνικών στρωµάτων µεταξύ κεντρικών και περιφερειακών περιο-
χών κατοικίας. 

Την τελευταία δεκαετία, η οικοδοµική δραστηριότητα στο νοµό Καβάλας παρουσί-
ασε σχετική σταθερότητα. Αυτό γίνεται εµφανέστερο µε την εξέταση των στοιχείων για 
το υπόλοιπο του Νοµού,(πλην του ∆ήµου Καβάλας), διότι το θεσµικό καθεστώς και τα 
πολεοδοµικά δεδοµένα των οικισµών δεν παρουσίασαν σηµαντικές µεταβολές. Για τον 
∆ήµο Καβάλας, εµφανής µείωση εκδόσεων οικοδοµικών αδειών παρουσιάζεται στα έτη 
1997 και 1999, έτη που ακολούθησαν τις δύο ακυρώσεις του σχεδίου πόλης, ενώ για 
τις ίδιες χρονιές, η οικοδοµική δραστηριότητα για τον υπόλοιπο νοµό δεν άλλαξε. 

Από τις οικοδοµικές άδειες στο υπόλοιπο του νοµού, το µεγαλύτερο ποσοστό εξα-
κολουθεί να εκδίδεται για την Θάσο (όπως και στην δεκαετία 1980-1990), ενώ ακολου-
θεί η περιοχή δυτικών ακτών κυρίως στους οικισµούς Τούζλα, Νέα Ηρακλείτσα, Νέα 
Πέραµο και η περιοχή του κάµπου Χρυσούπολης. Αντίστοιχα, µειωµένη δραστηριότητα 
παρουσιάζει η ορεινή περιοχή του νοµού. Η οικοδοµική δραστηριότητα παρουσιάζει 
αναλογία και µε την πληθυσµιακή πυκνότητα. Έτσι, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 1991, 
χαµηλές πληθυσµιακές πυκνότητες παρατηρήθηκαν στην ορεινή περιοχή της Λεκάνης. 

11.2  ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Από έρευνα που έγινε για την υποδοµή κατοικίας στο νοµό Καβάλας, προέκυψαν 
τα παρακάτω συµπεράσµατα: 

 ΤΟ µεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών (85,35%) ιδιοκατοικεί. 

 Τα  νοικοκυριά κατά βάση δεν συστεγάζονται (98,13%). 

 Οι κατοικίες τριών δωµατίων συναντώνται συχνότερα (37,43%) και ακολουθούν οι 
κατοικίες µε τέσσερα δωµάτια (25,94%). 

 Τα περισσότερα σπίτια είναι διώροφα (61,5%). 

 Το µεγαλύτερο ποσοστό κατοικιών (37,43%) ανεγέρθηκε την περίοδο 1965 - 1981. 

 Τα εµβαδά των κατοικιών ήταν συνήθως της τάξης 60-100 τ.µ. (62,57%). 

Για την ποιότητα κατοικίας µε αναφορά στους διάφορους οικισµούς του νοµού, σε 
δείγµα 19 οικισµών (από την ίδια έρευνα) βρέθηκαν τα εξής: 

• Σε 8 οικισµούς, οι περισσότερες κατοικίες ήταν 1-2 δωµατίων έως 60 τ.µ., και 
ακολουθούσαν κατοικίες 3-4 δωµατίων 60-100 τ.µ., σε 7 από τους 19 οικισµούς. 

• Σε 7 οικισµούς, οι περισσότερες κατοικίες εµφάνιζαν µικτή κατασκευή, δηλαδή 
άλλη στο ισό-γειο άλλη στον όροφο. 

Από τους οικισµούς του Νοµού, τα δυσµενέστερα χαρακτηριστικά σχετικά µε την 
ποιότητα κατοκίας παρουσίασαν η Νικήσιανη,ο Θεολόγος και εν µέρει η Λεκάνη, ενώ 
τα ευνοϊκότερα, οι παραλιακοί οικισµοί. 
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11.3  ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ 

Στο νοµό Καβάλας, η αυθαίρετη δόµηση ήταν µάλλον αυξηµένη τα τελευταία 25 
χρόνια. Την δεκαετία του 1970 τα περισσότερα αυθαίρετα στο νοµό Καβάλας γίνονταν 
σε κατασκευές που κατά κανόνα προσδιορίζονταν για πρώτη κατοικία. Στα τέλη της 
δεκαετίας του '70, άρχισαν να κτίζονται αυθαίρετες εξοχικές κατοικίες σε παραθαλάσ-
σιες περιοχές και από κατοίκους του Ν. Καβάλας, αλλά κυρίως από κατοίκους των νο-
µών ∆ράµας και Σερρών που ήθελαν διέξοδο προς της θάλασσα. Τότε άρχισε και η 
πρώτη περίοδος συστηµατικής καταγραφής αυθαιρέτων στο νοµό.  

Από τα στοιχεία για την τελευταία αυτή περίοδο φαίνεται ότι ο ρυθµός κατασκευής 
αυθαιρέτων ήταν ιδιαίτερα έντονος από τα µέσα της δεκαετίας του '80 έως τα µέσα της 
δεκαετίας του '90, ενώ ελαττώθηκε από το 1995 έως σήµερα. Αναλυτικότερα, µείωση 
στο φαινόµενο της αυθαίρετης δόµησης παρατηρήθηκε αρχικά, τα έτη 1983 και 1984. 
Αιτιολόγηση του φαινοµένου αυτού αποτελεί η ψήφιση του νέου νόµου (1983) και η νο-
µιµοποίηση των ήδη υπαρχόντων αυθαιρέτων. 

Πίνακας 11.1 : Καταγραφές αυθαιρέτων στο Ν. Καβάλας 

Έτος 1985 1988 1991 1993 1995 1997 1999 
Καταγραφές 
Αυθαιρέτων 285 325 294 244 205 156 132 

Πηγή : Νοµαρχία Καβάλας 
 

 
Οι περιοχές στις οποίες παρατηρούνται τα περισσότερα αυθαίρετα, είναι η Τούζ-

λα, η παραλία Αγιάσµατος, η περιοχή Νέας Ηρακλείτσας και γενικά όλη η παραλία κα-
τά µήκος της παραλιακής οδού, όπου υπάρχει τάση για παραθεριστική κατοικία. Έτσι, 
από την κατανοµή των ποσοστών της αυθαίρετης δόµησης στον Νοµό, συνάγεται ότι η 
παραθεριστική κατοικία έχει γίνει ανάγκη για ένα ευρύ κοινωνικό φάσµα πληθυσµού. Η 

Σχήµα 11.1 
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ποιότητα των κτισµάτων αυτών είναι κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, από κακή έως 
µέτρια, ενώ το κόστος τους είναι µεγαλύτερο του κανονικού εξαιτίας των υψηλών αµοι-
βών που ζητούν τα συνεργεία για τέτοιες περιπτώσεις. 

Πολεοδοµικές µελέτες επέκτασης - αναθεώρησης, νοµιµοποίησαν αρκετές αυθαί-
ρετες κατασκευές στην Τούζλα, στην Νέα Ηρακλείτσα και στον οικισµό Σαράντα της Ν. 
Ηρακλείτσας και εκδόθηκαν πολλές άδειες για νέες κατασκευές. 

Όσον αφορά την µορφή των αυθαιρέτων, στην δεκαετία του '70 τα περισσότερα 
αυθαίρετα γίνονται κατά την ανέγερση των πολυκατοικιών, καθώς σε αυτή την περίοδο 
κτίσθηκαν και οι περισσότερες πολυκατοικίες στην Καβάλα. Τα αυθαίρετα αφορούσαν 
κυρίως κλείσιµο χώρου υποστυλωµάτων, µετατροπή αποθηκών σε διαµερίσµατα, κα-
τασκευή ορόφων λόγω κλίσεων. Την δεκαετία του '80 ήταν αυξηµένο το ποσοστό των 
εξολοκλήρου αυθαίρετων κατασκευών, και κυρίως σε περιοχές τουριστικές και παρα-
θεριστικές, όπως η Θάσος και οι δυτικές ακτές του νοµού. Αργότερα, την δεκαετία του 
'90, µειώθηκαν οι εξολοκλήρου αυθαίρετες κατασκευές - κυρίως λόγω µεγαλύτερης 
προσφοράς σε πολεοδοµηµένη γη  

Αν επιχειρηθεί µια χονδρική αντιστοίχηση του είδους των αυθαιρέτων µε το είδος 
των οικισµών στο νοµό, έχουµε τα εξής: 

1.  Σε τουριστικές περιοχές παρατηρείται το µεγαλύτερο ποσοστό αυθαιρέτων κατα-
σκευών, συγκριτικά µεγάλου όγκου,(περιοχές Θάσου και δυτικών ακτών). 

2. Σε αγροτικούς οικισµούς, οι συχνότερα παρατηρούµενες αυθαίρετες κατασκευές 
είναι βοηθητικό κτίσµατα, αποθήκες κλπ., ενώ η τάση µειώνεται όπου υπάρχουν µεγά-
λες σε έκταση ιδιοκτησίες (όπως στην περιοχή Χρυσούπολης). 

3.  Σε παραδοσιακούς οικισµούς, οι αυθαίρετες κατασκευές αφορούν κυρίως παρα-
βάσεις των ειδικών όρων δόµησης και προσθήκες στην κύρια κατοικία (προσθήκη λου-
τρού ή κουζίνας, αντικατάσταση στέγης και κουφωµάτων κλπ. Παραδείγµατα στους 
παραδοσιακούς οικισµούς της Θάσου, στην Παναγία Καβάλας κ.ο.). 

4.  Τέλος, υπάρχει και το φαινόµενο της εξολοκλήρου αυθαίρετης δόµησης (σπιτιών 
κλπ.) σε προστατευόµενες περιοχές, κυρίως δασικές, µε προοπτική να κατοχυρώσουν 
δικαιώµατα κατέχοντος και καποτε στο µέλλον να τους παραχωρηθούν δικαιώµατα ι-
διοκτησίας. 

11.4  ΖΩΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Σαν ζώνη παράκτιας τουριστικής ανάπτυξης τείνει την τελευταία δεκαετία να εξελι-
χθεί η περιοχή των δυτικών ακτών του νοµού, από την Νέα Ηρακλείτσα έως τις εκβο-
λές του Στρυµώνα. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται στην νέα παραλιακή αρτηρία που την 
διασχίζει και παρουσιάζει τάσεις ανεξέλεγκτης ανάπτυξης και έντασης της ζήτησης γης 
για χρήσεις αναψυχής και τουρισµού. 

Οι ενδιάµεσοι οικισµοί είναι µεσογειακοί, αγροτικού χαρακτήρα, µε κάθετες συνδέ-
σεις µε την παραλιακή οδό και χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα Λουτρά Ελευθερών, µό-
νο, παρουσιάζουν την ιδιοµορφία ύπαρξης ιαµατικών λουτρών για τα οποία, όµως δεν 
υπάρχουν αξιόλογες υποδοµές εκµετάλλευσης. 
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11.5  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΗΣ 

Οι διακυµάνσεις των τιµών γης στις παράκτιες περιοχές του νοµού είναι µεγάλες 
και εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες. Σηµαντικότερος παράγοντας είναι η δυνα-
τότητα δόµησης επ' αυτής. Άλλοι παράγοντες, που εξαρτώνται και από τις ιδιαιτερότη-
τες των τοποθεσιών, είναι συνήθως η απόσταση από τη θάλασσα, από χώρους πρασί-
νου, από σταθµούς συγκοινωνίας, η ποιότητα του περιβάλλοντος της περιοχής κλπ. 

Σε γενικές γραµµές, η δυτική ακτή θεωρείται ακριβότερη της ανατολικής, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τα αγροτεµάχια, όπου οι συγκρίσεις είναι ευκολότερες. Προφανώς, οι υ-
ψηλότερες τιµές γης σε όλη τη ζώνη συναντώνται στην Καβάλα, όπου ο συντελεστής 
δόµησης, είναι πολύ υψηλότερος από ότι στον υπόλοιπο νοµό. 

11.6  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Η Καβάλα πριν από τα µέσα του περασµένου αιώνα ήταν περιορισµένη στην πε-
ριοχή της Παναγίας. Τα σπίτια λαϊκής κατασκευής και τέχνης, είναι δείγµα µιας παλιάς, 
λησµονηµένης εποχής. Με την επέκταση της Καβάλας έξω από τα όρια της Παναγίας, 
Τούρκοι, Εβραίοι, Αρµένιοι και δυτικοευρωπαίοι αρχίζουν να χτίζουν και να δίνουν 
µορφή στη νέα πόλη. Με εντελώς διαφορετική αρχιτεκτονική από αυτή των σπιτιών της 
Παναγίας, εφαρµόζονται όλες οι τεχνοτροπίες που εκδηλώθηκαν προοδευτικά είτε στον 
δυτικοευρωπαϊκό είτε στον ελληνικό χώρο. ∆εν έλειψε όµως ούτε ο γερµανικός ροµα-
ντισµός, ούτε το γαλλικό ροκοκό της Beau Art. 

Τα πρώτα σπίτια της καινούριας πόλης, είναι αυτά που κτίζονται στη συνοικία του 
Αγίου Ιωάννη από Έλληνες. ∆ιαθέτουν στοιχεία λαϊκής αρχιτεκτονικής µε κάποια στοι-
χεία από τον νεοκλασικισµό της εποχής εκείνης. Το πιο αντιπροσωπευτικό κτίριο της 
περιόδου είναι το κεντρικό ∆ηµαρχείο. 

Η εικοσαετία γύρω από το 1900 είναι η περίοδος της µεγάλης ακµής του 
καπνεµπορίου στην Καβάλα. Τότε χτίζονται οι µεγαλύτερες καπναποθήκες αλλά και 
πολλά αξιόλογα αρχοντόσπιτα. Η σηµερινή τους χρήση είναι καφετέριες και εµπορικά 
κέντρα. Έτσι σιγά σιγά εγκαταλείπεται η λαϊκή αρχιτεκτονική και κυριαρχεί ο νεοκλασι-
κισµός. Χαρακτηριστικά στην αρχιτεκτονική εκείνης της εποχής, είναι οι ψευδοκίονες 
και τα κιονόκρανα, τα επιστύλια, τα µικρά αετώµατα, οι περιφραγµένοι κήποι, οι µαρ-
µάρινες σκάλες, τα πήλινα κολονάκια, οι ευρύχωρες βεράντες και τα αγαλµατάκια µε 
αρχαιοελληνικά θέµατα. 

Την πρώτη δεκαετία του αιώνα µας, χτίζονται σπίτια που ανήκουν σε Έλληνες, 
Εβραίους και Τούρκους που τα αρχιτεκτονικά τους στοιχεία θυµίζουν έντονα την ανα-
τολή και διαθέτουν κάτι το εξωτικό. Στη διάρκεια περίπου της δεκαετίας µετά το 1924 η 
Καβάλα απλώνεται και οικοδοµείται µε λύσεις που το µόνο τους ενδιαφέρον είναι να 
προσφέρουν στέγαση στον κόσµο που έρχεται στην πόλη κυρίως µετά την µικρασιατι-
κή καταστροφή. Έτσι δηµιουργούνται οι οικισµοί: Πεντακόσια, Χίλια, τα προσφυγικά 
της Αγίας Βαρβάρας κλπ., µε κατοικίες σχεδόν οµοιόµορφες, χπσµένες από τον ίδιο 
κατασκευαστή και µε χρήµατα του κράτους. 

Μέχρι το 1960 η Καβάλα διατηρούσε το παλιό της χρώµα. Τώρα πια έγινε µια συ-
νηθισµένη τσιµεντούπολη, ενώ λίγα είναι τα κτίρια που θυµίζουν την παλιά εποχή. Την 
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τελευταία δεκαετία, όµως, οι πολλές προσπάθειες για την αναπαλαίωση και την διατή-
ρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, κάνουν την πόλη να βρίσκει το παλιό της 
χρώµα. 

11.6.1 Η συνοικία της Παναγίας  

Η συνοικία της Παναγίας ,είναι από τα πιο γνήσια κοµµάτια παραδοσιακής αρχιτε-
κτονικής στη Μακεδονία. Η οδός Κύπρου, εντός της συνοικίας, µε τα θαυµάσια νεο-
κλασικά αρχοντικά του περασµένου αιώνα αποτελεί µατιά στο παρελθόν. 

Η Παναγία συνιστά µια ενιαία πολεοδοµική ενότητα - συνοικία καθώς διαφορο-
ποιείται σαφώς από τις νεότερες επεκτάσεις του 19ου και 20ου αιώνα. Τα πλακόστρωτα 
δροµάκια της Παναγίας, µαζί µε τα εκατέρωθεν αρχοντικά συνθέτουν ένα περιβάλλον 
που αποπνέει παντού την ανθρώπινη κλίµακα. 

Για τη συνοικία της Παναγίας υπάρχει σήµερα έντονη ανάγκη ανάπλασης. Μέχρι 
σήµερα έχουν εκπονηθεί αρκετές επί µέρους µελέτες ανάδειξης κοινόχρηστων χώρων 
και κτιρίων. Συνολική µελέτη όµως ποτέ. Η παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες, ώστε να 
συντηρήσουν τα σπίτια τους, αποτελεί µοχλό ενεργοποίησης προς την περαιτέρω ανά-
δειξη της περιοχής. Όλες οι µέχρι τώρα επεµβάσεις ήταν περιορισµένες. Κάποιες αι-
σθητικές παρεµβάσεις στους εξωτερικούς φλοιούς των σπιτιών, µε χρηµατοδότηση ευ-
ρωπαϊκού προγράµµατος και η δηµιουργία πεζοδρόµων γύρω από τα αρχαίο φρούριο, 
που όµως προκάλεσαν την οργή της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

 

Ανάπτυγµα όψεων στην οδό Ερµιόνης, συνοικία Παναγίας 
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Μνηµεία και µοναδικά στοιχεία στον οικισµό της Παναγίας. ∆ιακρίνονται (σε κύκλο) τα τείχη, η ακρόπολη, το 

τζαµί της «Μουσικής» (Χαλίλ Πασά) και το σπίτι του Μεχµέτ Αλή 

 

 


