
ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η διπλωµατική εργασία µε τίτλο "Καταγραφή και Επεξεργασία Χωροταξικών και 
Οικιστικών Χαρακτηριστικών Ν. Καβάλας" είναι αποτέλεσµα έντονης ζύµωσης γύρω 
από το θέµα, το χρονικό διάστηµα από τον Ιούνιο του 2002 ως τον Απρίλιο του 2003. 
Το πόνηµα αυτό, πραγµατοποιήθηκε από τους φοιτητές Αλµπάνη Πέτρο (4665) και 
Βαδραχάνη Απόστολο (4723). 

Η εργασία για χάρη λειτουργικότητας και για πρακτικούς λόγους διαχωρίστηκε σε 
3 επιµέρους εργασιακά κεφάλαια. 

Το πρώτο από αυτά (και χρονικά) περιλάµβανε τη επιτόπια συλλογή στοιχείων, τα 
οποία θα αρκούσαν να καλύψουν τις ανάγκες µιας πλήρους Χωροταξικής Μελέτης του 
Νοµού Καβάλας. Αφορούσαν κυρίως ιστορικά στοιχεία του νοµού ,τη διοικητική 
διάρθρωσή του, την πληθυσµιακή του εξέλιξη, τους βασικούς τοµείς παραγωγής του, 
την τεχνική και µεταφορική του υποδοµή. Επιπρόσθετα αναζητήθηκαν κάποια 
οικονοµικά στοιχεία ,όπως επίσης και πολιτιστικά (µε κύριο εκφραστή τους την 
αρχιτεκτονική των κτιρίων). Εκτός από την πόλη της Καβάλας που αποτέλεσε κύριο 
εκφραστή των αναζητήσεών µας, η Κοµοτηνή µε την έδρα της Περιφέρειας να εδρεύει 
εκεί, ήταν µια ανεξάντλητη πηγή γνώσεων. Το σύνολο των πληροφοριών που 
συλλέξαµε, πέρασε από το φίλτρο της κριτικής (ασφαλώς δε 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 υποβάθρου 
του νοµού Καβάλας, αλλά και της ευρύτερης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, στην οποία ανήκει ο νοµός. Η όλη διαδικασία περιείχε την ψηφιοποίηση από 
ένα παλαιότατο γεωγραφικό χάρτη της Ε.Σ.Υ.Ε. (έκδοση 1963) του νοµού Καβάλας, 
ώστε να προκύψει το αρχικό υπόβαθρο. Βέβαια χρησιµοποιήθηκαν και νεότερες 
εκδόσεις του χάρτη της Ε.Σ.Υ.Ε., αλλά και χάρτες από άλλες πηγές για την ενηµέρωση 
του. νοµού Καβάλας. Το περιβάλλον στο οποίο έλαβε χώρα η ψηφιοποίηση ήταν το 
AutoCAD 2000. 

Το τελευταίο και πιο εντυπωσιακό µέρος της εργασίας περιλάµβανε την εισαγωγή 
του (εµπλουτισµένου και µε άλλα στοιχεία) βασικού χαρτογραφικού υποβάθρου από το 
AutoCAD 2000 στο πρόγραµµα ArcMap v.8.1. To συγκεκριµένο πρόγραµµα αποτελεί 
εφαρµογή των ευρέως διαδεδοµένων, στις µέρες µας, Γεωγραφικών Συστηµάτων 
Πληροφοριών (G.I.S.). Μετά την εισαγωγή του υποβάθρου στο ArcMap v.8.1, 
ακολούθησε ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των στοιχείων και εξαγωγή (10) θεµατικών 
χαρτών, που αναφέρονταν σε επιλεγµένα χαρακτηριστικά µεγέθη των πληροφοριών 
που συλλέχθηκαν στο πρώτο στάδιο. Η ταχεία ,εντυπωσιακή και παραστατική 
απεικόνιση βασικών µεγεθών ,που κάθε φορά εµείς επιλέγαµε, ήταν τα συµπέρασµατά 
µας από την ενασχόληση µε τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών. 

 

 

 



Σε αυτό το σηµείο κρίνεται σκόπιµο να ευχαριστήσουµε όσους µας βοήθησαν στη 
συλλογή και ανάλυση των στοιχείων που χρειαστήκαµε. Ο ∆ηµόσιος φορέας, στο 
µεγαλύτερο µέρος του, ήταν αρκετά καλοπροαίρετος και εξυπηρετικός απέναντι σε δυο 
φοιτητές του Πολυτεχνείου. Η εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας απαιτούσε 
συνεργασία µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, οι οποίες κατά πλειοψηφία ανταποκρίθηκαν 
στις εκκλήσεις µας. Υπήρξαν, βέβαια, και κάποιες δυσκολίες στη συλλογή 
πληροφοριών από ορισµένες υπηρεσίες, αλλά όλα αυτά ξεπεράστηκαν από την 
επιµονή και κυρίως την καλή διάθεση που επιδείξαµε. 

Θέλουµε να ευχαριστήσουµε προσωπικά τον καθηγητή µας κ. Ιωάννη Ρουκούνη 
,ο οποίος στάθηκε πολύτιµος αρωγός στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. 
Ευχαριστούµε εξαιρετικά  τον κ.********************, υπεύθυνο του τµήµατος 
Χωροταξικών και Πολεοδοµικών Μελετών της Περιφέρειας για την παροχή πολύτιµου 
υλικού από το εκπονούµενο "Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Α.Μ.Θ.", όπως και 
πολλών χαρτών. Πολλά ευχαριστώ, σίγουρα αξίζουν στον κ. Ρουδοµέτωφ ,αρχιτέκτονα 
αλλά πρωτίστως συλλέκτη σπάνιων ιστορικών βιβλίων της ευρύτερης περιοχής της 
Θράκης, για τις γνώσεις που ταπεινά µας µεταβίβασε. Εγκάρδιες ευχαριστίες ανήκουν 
επίσης στον κ. Γιάννη Κρητικό, γενικό διευθυντή της Αναπτυξιακής Εταιρείας της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας (Α.Ε.Ν.Α.Κ.) καθώς και σε όλους τους 
εργαζόµενους εκεί ,για την επί µέρους συλλογή πληροφοριών. Τέλος ευχαριστούµε 
θερµά τον κ.**********, δασάρχη του νοµού Καβάλας, την κ.************* ,υπεύθυνη του 
κέντρου πληροφόρησης ∆έλτα ποταµού Νέστου στην Κεραµωτή και τον κ. 
Χατζηραφαηλίδη, ∆ιευθυντή του ∆ηµαρχείου Καβάλας . 

 

Αλµπάνης Πέτρος 

Βαδραχάνης Απόστολος 


