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Μετά πολλής ίκανοποιήσεως 
χαιρετίζομεν την έκδοσιν τοΰ 
Δελτίου τοΰ Γεωγραφικού 'Ομί
λου Κύπρου «Γεωγραφικά Χρο
νικά».

Ή έκδοσις τοΰ Δελτίου τού
του θά πληρώση υφιστάμενον 
κενόν καί θά συμβάλη είς την 
εκπαιδευτικήν καί μορφωτικήν 
άνοδον τοΰ τόπου μας. Αί κα- 
λαί γεωγραφικοί γνώσεις απο
τελούν απαραίτητον έφόδιον δ.ά 
τον άνθρωπον κατά τήν σημε
ρινήν εποχήν τής άλματώδους 
τεχνολογικής άναπτύξεως. Ή 
δέ ποικίλη συνεργασία εκλεκτών 
επιστημόνων περί τά γεωγρα
φικά καί χαρτογραφικά θέ
ματα καθιστούν τά «Γεωγραφι
κά Χρονικά» χρήσιμον βοήθημα.

Συγχα'ρομεν τό Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ Γεωγραφικού 'Ομίλου 
Κύπρου διά τήν πρωτοβουλίαν του καί άπευθύνομεν προς πάντα τά μέλη 
τοΰ 'Ομίλου καί τούς συνεργάτας τοΰ Δελτίου τάς εύχάς ήμών διά 
πάσαν πρόοδον καί επιτυχίαν είς τό έργον των.



ΠΡΟΛΟΓ os

Μέ μεγάλη χαρά καί ικανοποίηση παραδίδομε σήμερα στο Κυπριακό κοινό 
τό πρώτο τεύχος των (.(ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ». ’Από τή μια γιατί 
εκπληρώνουμε έτσι ένα από τούς βασικούς σκοπούς τού Γεωγραφικού ’Ομίλου, 
όπως αναγράφεται στο καταστατικό του, κι από την άλλη γιατί τό περιοδικό 
τούτο έρχεται νά κάλυψη ενα μεγάλο κενό στην πνευματική κι επιστημονική 
ζωή τού τόπου. Τα ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ θά κυκλοφορούν μια φορά 
τον χρόνο, με τήν ευχή πώς στο μέλλον θά κατορθωθή ή έκδοσή τους δυο ή καί 
τρεις φορές τό χρόνο.

Φιλοδοξία τού Γεωγραφικού ’Ομίλου Κύπρου είναι νά δημιουργήση τον 
πρώτο γεωγραφικό πυρήνα ατό νησί μας. Νά διαδώση πιο πλατειά τή γεωγρα
φική γνώση καί νά θέση τις βάσεις γιά γεωγραφική έρευνα. Στην προσπάθειά 
μας αυτή πιστεύουμε πώς πολύ θά συμβάλη καί ή έκδοση τού εντύπου τούτου.

Στις σελίδες τών ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ θά βρουν φιλοξενίαν 
όλοι όσοι ασχολούνται μέ τις επιστήμες τού χώρου, ε’ίτε αυτοί είναι γεωγρά
φοι, γεωμορφολόγοι, γεωλόγοι, έδαφολόγοι, πολεοδόμοι, ύδρολόγοι, είτε είναι 
καθηγητές γεωγραφίας, μετεωρολόγοι, ώκεανογράφοι, φυσιογνώστες, εθνογρά
φοι, χαρτογράφοι κλπ.

Θά προσπαθήσουμε ώστε νά γίνη κατανοητό ατούς πολλούς πώς τό φυσικό 
περιβάλλον, τό τοπίο καί ό άνθρωπος, καθιος καί οί αλληλοεπιδράσεις τούτων, 
αποτελούν τή βασική έγνοια καί μελέτη τής επιστήμης τής Γεωγραφίας, πού ή 
προσφορά της σήμερα στην κοινωνικοοικονομική άνάπτυξη μιας χώρας θεωρείται 
σημαντική.

Στήν προσπάθειά μας αυτή θά περιλάβουμε στο περιοδικό καί συνεργασίες 
διαοήμων ξένων επιστημόνων πού κατά καιρούς επισκέπτονται τή Νήσο μας, ή 
έρχονται μέ δική μας πρόσκληση. Γι’ αυτό, τό περιοδικό μας θά είναι 
δίγλωσσο. Θά περιέχη καί μελέτες στήν Αγγλική γλώσσα. ’Έτσι ή γεωγρα
φική μας Κύπρος θά γίνη γνωστή καί στο εξωτερικό.

Πολλά όμως θά έξαρτηθούν καί από τή δική σας συνεργασία καί συμπαρά
σταση. ’Ελπίζουμε πώς τά ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ θ’ αποκτήσουν σύν
τομα πολλούς καί καλούς φίλους.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΙΔΡΥΣ6ΩΣ Γ.Ο.Κ.
Σύντομος ομιλία, του Προσωρινού Προέδρου κ. Γ. Καρούζη

κατά τήν Ιδρυτικήν Γενικήν Συνέλευσιν τού Γ.Ο.Κ., τον Νοέμβριον τού 1968

Κυρίαι και Κύριοι,

fEx μέρους τού Προσωρινού Διοικητικού 
Συμβουλίου σάς καλωσορίζω εις τήν Ιδρυ
τικήν Γενικήν Συνέλευσιν τού Γεωγραφικού 
Ομίλου Κύπρου-

Ή σημερινή αυθόρμητος προσέλευσίς σας 
έπιβεβαιοϊ πώς υπάρχει εις Κύπρον δ αναγ
καίος γεωγραφικός πυρήν ό όποιος μέ όλί- 
γην υλικήν ένίσχυσιν και εργαζόμενος κάτω 
από εύγενή κίνητρα δύναται νά άποτελέση 
μίαν σοβαρόν και υπεύθυνον γεωγραφικήν 
όργάνωσιν, τής οποίας τά μέλη θά αύξάνων- 
ται συνεχώς και τής οποίας ή δύναμις και 
ή γνώμη θά λαμβάνωνται σοβαρώς ύπ’ όψιν 
υπό τής Κυβερνήσεως και τού Λαού.

Τό ιστορικόν τής ιδρύσεως τού Γεωγρα
φικού 'Ομίλου Κύπρου έχει ώς εξής: Τό 
θέρος τού 1967 μία όμάς φιλοπροόδων δι
δασκάλων, φοιτητών τού Πανεπιστημίου 
τού Λονδίνου, όμού μετά τού υποφαινομένου 
συνέλαβον τήν ιδέαν τής δημιουργίας μιας 
Κυπριακής Γεωγραφικής Όργανώσεως. Αί 
πρώται συσκέψεις καί έπαφαί υπήρξαν επι
τυχείς αλλά διάφοροι δυσκολίαι ήμπόδισαν 
τήν πραγματοποίησιν τού σκοπού.

Προ ολίγων μηνών ό υποφαινόμενος έ
λαβε καί πάλιν τήν πρωτοβουλίαν νά καλέση 
εις σύσκεψιν ένα αριθμόν Κυπρίων πού κατά 
την γνώμην του ένδιεφέροντο διά τήν προ
αγωγήν τής γεωγραφικής γνώσεως εν Κύ- 
πρω. ’Απολογείται εάν μερικοί γεωγράφοι, 
άγνωστοι εις αυτόν, δεν προσεκλήθησαν κατά 
την πρώτην σύσκεψιν.

Το προσωρινόν Διοικητικόν Συμβούλιον 
τού Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου άπαρτι- 
ζομενον εκ τών κ.κ. Σοφοκλέους, Ξενοφών- 
τος> Δημητριάδη, Στάσή, Χρίστου καί Κα- 
ρουζη εξελέγη κατά τήν πρώτην αυτήν σύ- 
σκεψιν καί ήρχισεν αμέσως τήν επεξεργα

σίαν τού Καταστατικού τό όποιον εντός ολί
γου θά άναγνωσθή προς έγκρισιν.

Ή άνάγνωσις, τυχόν τροποποίησις και 
έγκρισις τού Καταστατικού ώς καί ή εκλο
γή Διοικητικού Συμβουλίου θά είναι 
τό μέλημα τής σημερινής Γενικής Συνελεύ- 
σεως. Αί έπόμεναι συσκέψεις τόσον τής 
ολομέλειας όσον καί τού Διοικητικού Συμ
βουλίου θά πρέπει νά εξετάσουν προσεκτικώς 
καί νά δώσουν λύσεις εις τά πολλαπλά «γεω
γραφικά κενά» πού ύφίστανται εις τον τόπον 
μας.

Μερικά από τά κενά αυτά δύνανται νά 
άναφερθώσιν εις τήν σημερινήν συνέλευσιν. 
Είναι γνωστόν εις όλους ότι εις τά περισσό
τερα σχολεία τής Κύπρου δεν διδάσκεται 
γεωγραφία per se αλλά αυτό πού καλούν εις 
τάς Ευρωπαϊκός χώρας «Γενικαί Γνώσεις».

Τό μάθημα τής Γεωγραφίας δεν διδάσκε
ται υπό προσοντούχων γεωγράφων αλλά εις 
πολλά σχολεία Μέσης ’Εκπα.δεύσεως διδά
σκεται υπό θεολόγων, φιλολόγων, γυμναστι
κών καί καθηγητριών οίκοκυρικών· Καί 
ενώ εις τάς Ευρωπαϊκός χώρας τό πολυ
σύνθετον καί δύσκολον μάθημα τής Γεωγρα
φίας πού ταυτοχρόνως εφάπτεται φυσικών, 
οικονομικών, κοινωνικών, δημογραφικών, 
πολιτικών καί χαρτογραφικών θεμάτων δι
δάσκεται υπό πολύ προσοντούχων καί πεπει
ραμένων εκπαιδευτικών, εις Κύπρον αγνο
είται ή σπουδαιότης του μέχρι πού προσφέ- 
ρεται προς διδαχήν εις οίονδήποτε- "Εχο- 
μεν καθήκον καί ύποχρέωσιν ώς όμιλος νά 
λάβωμεν θέσιν επί τού σοβαρού αυτού θέμα
τος- Δεν πρέπει νά έπιτρέψωμεν εις τάς 
νεωτέρας γενεάς τής Κύπρου νά μάς κατη
γορήσουν μέ τον ίδιον δικαιολογημένον τρό
πον πού κατηγορούμεν εμείς σήμερον τούς 
διδασκάλους καί τούς καθηγητάς μας ότι 
δεν μάς έδίδαξαν γεωγραφίαν.
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ΟΙ καταλληλότεροι διά την διδασκαλίαν 
του μαθήματος τής γεωγραφίας είναι οί δι
πλωματούχοι γεωγράφοι καί εν ελλείψει γεω
γράφων οι φυσιογνώσται, είς τούς οποίους 
πρέπει νά δοθή υποτροφία ή άλλη ευκαιρία 
νά συμπληρώσουν τά κενά των είς τό οικονο
μικόν, πολιτικόν, κοινωνικόν καί χαρτογρα
φικόν πεδίον τής γεωγραφίας, αφού ή κατά- 
ρτισίς των επί τής φυσικής πλευράς θεω
ρείται αρκετά ικανοποιητική.

Οι γεωγράφοι όμως, έπιπροσθέτως προς 
τον εκπαιδευτικόν τομέα πρέπει νά πάρουν 
υπεύθυνον καί θαρραλεαν θεσιν και εις 
πολλά άλλα θέματα πού αφορούν αμέσως ή 
εμμέσως τούς διαφόρους τομείς τής ’Εθνικής 
μας Οικονομίας.

Εύρισκόμεθα είς τό τέλος τού 1968 καί 
πολύς λόγος καθημερινώς γίνεται διά τον 
προγραμματισμόν τής οικονομίας μα.ς, όμως 
μέχρι σήμερον δεν έγινε έπισήμως λόγος διά 
περιφερειακόν προγραμματισμόν όπου ή οχε~ 
διοποίησις θά γίνη με βάσιν τάς περιφερείας 
τής Κύπρου, αι όποίαι περιφέρειαι θά έπι- 
σημανθούν με βάσιν τούς γεωγραφικούς πα
ράγοντας. Μόνον έτσι θά καταστρωθούν 
περιεκτικά Κυβερνητικά σχέδια. Είς πολλάς 
χώρας τού κόσμου ή περιφερειακή ανάπτυ
ξές γνωστή ώς regional development έλαβε 
τεράστιας διαστάσεις καί τά δημιουργούμενα 
Συμβούλια λαμβάνουν μεγάλας εξουσίας πού 
τούς επιτρέπουν νά επιφέρουν ριζικός άλλα- 
γάς είς τό τοπίον προς όφελος ολοκλήρου 
τής γεωγραφικής περιφερείας·

Διανύομεν τό Β' Πενταετές Σχέδιον καί 
δεν έχομεν ακόμη ετοιμάσει ’Εθνικούς 
’Άτλαντας ή άλλους μεγάλης κλίμακος χάρ
τας καί σχέδια, άνευ των οποίων δεν μπορεί 
νά νοηθή υγιής καί υπεύθυνος σχεδιοποίησις.

Αί συνέπειαι των αδυναμιών τής πλειονό- 
τητος τών Κυπρίων είς τον χαρτογραφικόν 
τομέα, είναι πολλαί. Δεν δύναται ό αγρότης 
νά εύρη τό κτήμα του επί τού Κτηματολογι- 
κού σχεδίου, ούτε δύναται ό κάτοικος τής 
πόλεως νά χρησιμοποιήση σχέδιον αστικής 
έκτάσεως διά νά εύρη τον δρόμον του είς 
άλλην πόλιν τής Κύπρου ή είς τό εξωτε
ρικόν.

Λόγω τής έλλειπούς γεωγραφικής μας 
μορφώσεως όμιλούμεν σχεδόν όλοι με τον 
πλέον έπιπόλαιον καί άνεύθυνον τρόπον διά 
σοβαρά πολιτικά θέματα ---- πολλάς φοράς
καί Ιθύνοντα πρόσωπα τής χώρας μας ----
χωρίς νά γνωρίζωμεν τούς γεωγραφικούς 
παράγοντας όπίσω από τά φλέγοντα πολιτι
κά προβλήματα τής εποχής μας, ώς τού Με
σανατολικού καί τού Β ιετναμικού προβλήμα
τος, επί παραδείγματι·

Οι έμποροι καί οι έπιχειρηματίαι τής Κύ
πρου θά ώφεληθούν πολύ καί θά έπηρεασθώ- 
μεν καί ημείς ώς καταναλωταί, εάν γνωρί
σουν τήν γεωγραφίαν τής χώρας μετά τής 
οποίας συναλλάττονται, ιδιαιτέρως εάν γνω
ρίσουν τούς φυσικούς πόρους τής χώρας, τό 
στάδιον άναπτύξεως, τήν πολιτικήν ιδεολο
γίαν, τον οικονομικόν συνασπισμόν ---- είς
τον όποιον τυχόν ανήκει ή χώρα, τήν γεω
γραφικήν τοποθεσίαν κ.ο.κ.

Είς τον τομέα τής περαιτέρω κατακτή- 
σεως τής γεωγραφικής γνώσεως, ενώ αι Ευ
ρωπαϊκοί χώραι καί ή ’Αμερική συνεχώς ορ
γανώνουν εκστρατείας προς τά πλέον παρ
θένα καί απρόσιτα μέρη τού κόσμου ώς τον 
Αμαζόνιον, τήν Κεντρικήν ’Αφρικήν, τήν 
’Ανταρκτικήν, τήν Γροιλλανδίαν καί τά Ίμα- 
λάϊα ή καί ακόμη είς τό διάστημα, ημείς ώς 
Κύπριοι δεν έχομεν καν σκεφθή περί μιας 
ώργανωμένης εκστρατείας καί είς αυτήν α
κόμη τήν παρθένον περιοχήν τού Άκάμαν- 
τος· ’Επιβάλλεται όπως ό όμιλός μας κά- 
μη έναρξιν τοιούτων εκστρατειών είς τό ε
σωτερικόν, άναλάβη δε ετήσια ώργανωμένα 
ταξίδια είς τό εξωτερικόν·

Δεν έχομεν επίσης αρχίσει τάς υπαιθρί
ους μελέτας (field work) πού είς τάς γεω- 
γραφικώς ανεπτυγμένος χώρας τού κόσμου 
είναι τό «χόμπυ» καί τών μικρών ακόμη παι
διών τού Δημοτικού Σχολείου. Δεν έχομεν 
είς Κύπρον Κέντρον Υπαιθρίων Μελετών 
(Field Studies Centre). Διά τήν εγκαθί
δρυα ιν τοιούτου είδους κέντρου καί τήν έπ- 
άνδρωσιν με καταλλήλους γεωγράφους όφεί- 
λομεν ώς όμιλος νά άγωνισθώμεν. Πρέπει 
νά γνωρίσωμεν με κάθε δυνατήν λεπτομέ
ρειαν τό τοπίον τής χώρας μας αφού ύπήρ- 
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ξαμεν τυχεροί νά γεννηθώμεν εις μίαν μι- 
κράν νήσον μόλις 3,572 τετραγωνικών μι
λιών. ’Αλλο ζήτημα είναι νά αγαπά κα
νείς τον τόπον του από ρωμαντισμόν ή σωβι
νισμόν και άλλο τό νά τον αγαπά από πραγ
ματικήν γνώσιν τής προελεύσεως και σημε
ρινής καταστάσεως έκάστης μορφής και λε
πτομέρειας του φυσικού και ανθρωπίνου πε
ριβάλλοντος. Ό γεωγράφος είναι ικανός 
νά άναλύση και ταυτοχρόνως νά σύνθεση 
κάθε χαρακτηριστικόν του τοπίου. Δεν μπο
ρεί νά είναι ιμπρεσσιονιστής. Είναι ικανός 
νά εξηγήση διατί ή Λευκωσία εύρίσκεται εις 
την σημερινήν της τοποθεσίαν, πώς αυτό τό 
κτίριον εις τό όποιον συνεδριάζομεν σήμερον 
περιελήφθη εις τον εμπορικόν τομέα τής 
Λευκωσίας, διατί ή οροσειρά του Τροόδους 
έχει τό μεγαλύτερον ύτμόμετρον, διατί ή Κύ
προς δέχεται τάς περισσοτέρας βροχάς της 
τον χειμώνα, διατί ή Μεσαορία είναι ή κατ’ 
εξοχήν σιτηροπαραγωγική περιφέρεια τής 
Κύπρου, διατί ό λιμήν τής ’Αμμόχωστου 
είναι ό καλύτερος λιμήν τής Κύπρου, διατί 
παρατηρεΐται άποδήμησις πληθυσμού από τήν 
Καρπασίαν ή τό όροπέδιον τής Πάφου.

’Ενώ δηλαδή πολλά φυσικά καί ανθρώ
πινα φαινόμενα προκαλούν έκπληξιν καί θαυ
μασμόν καί σκοτίζουν βασανιστικούς τό μυα
λό τών άνιδέων, διά τον γεωγράφον εις πολ- 
λάς περιπτώσεις είναι μιά λωρίς ταινίας 
διάρκειας μόλις ολίγων δευτερολέπτων πού 
περνά από μπροστά του. Ό γεωγράφος 
όταν αγαπά ένα τοπίον, τό αγαπά, διότι γνω
ρίζει κάθε του πτυχήν καί λεπτομέρειαν. 
Ξέρει τό παρελθόν, βλέπει τό παρόν καί δύ- 
ναται νά είσηγηθή τούς καλυτέρους τρόπους 
άξιοποιήσεώς του. Αυτήν τήν γνώσιν, αυτόν 
τον ρεαλισμόν προς τό Κυπριακόν τοπίον ό- 
φείλομεν νά μεταλαμπαδεύσω μεν εις τούς 
συμπατριώτας μας. ’Ας αγαπήσουν τήν Κύ
προν όχι από τήν ιδέαν ότι είναι «τό νησί 
τής ’Αφροδίτης», αλλά από τήν άφαντάστως 
μεγάλην γεωλογικήν, τοπογραφικήν, κλιμα- 
τολογικήν, έδαφολογικήν καί βλαστικήν ποι
κιλίαν πού ύφίσταται εις τόσον μικράν έκτα- 
σιν γής, μοναδικήν ίσως εις τον κόσμον.

Όφείλομεν επίσης νά καταστήσωμεν τήν 

παρουσίαν μας γνωστήν καί εις τό εξωτερι
κόν- Ως ό Professor Karmon τού Πανε
πιστημίου τής Ίερουσαλείμ μού έλεγε τήν 
περασμένη Τρίτην, «διηρωτώμεθα εάν υπήρ
χε έστω καί εις γεωγράφος εις Κύπρον». 
«Είναι καιρός» λέγει, «νά συνδεθούν αί δύο 
γεωγραφικοί οργανώσεις τών δύο γειτονι
κών χωρών».

Αυτά είναι ολίγα από τά κενά πού καλού- 
μεθα νά πληρώσωμεν. Τό έργον είναι δύσκο- 
λον, αλλά κατορθωτόν- Είμεθα οι σκαπανείς 
μιάς σοβαράς γεωγραφικής εργασίας. Τούς 
πρωτοπόρους συνήθως πάντοτε τούς αναμένει 
επιτυχία, νίκη, αίγλη. Καιρός νά πάρουν 
οί γεωγράφοι τήν θέσιν πού τούς ανήκει εις 
τήν σύγχρονον κοινωνίαν τής Κύπρου. Και
ρός καί ημείς νά προσφέρωμεν τάς υπηρε
σίας μας εις όλα σχεδόν τά Υπουργεία καί 
Κυβερνητικά Τμήματα.

’Αργά ή γρήγορα πρέπει νά ζητήσουν 
γεωγράφους τό Κτηματολόγιον, τό Τμήμα 
Πολεοδομίας, ή ’Υπηρεσία ’Αναδασμού, τό 
Γραφείον Προγραμματισμού, τό Τμήμα Του
ρισμού, τό Ύπουργείον ’Εμπορίου καί Βιο
μηχανίας, τό Ύπουργείον ’Εξωτερικών, τό 
Τμήμα Δημοσίων ’Έργων, τό Ίνστιτούτον 
Γεωργικών ’Ερευνών, ή Διοίκησις καί πολλά 
άλλα Κυβερνητικά Τμήματα.

Εις τήν ’Ολλανδίαν όλα σχεδόν τά σχέδια 
τής χώρας δι’ αποξηράνσεις καί εποικισμόν 
τά χειρίζονται γεωγράφοι. Εις τήν ’Αγγλίαν 
τό Τμήμα Πολεοδομίας καί οι διάφοροι χαρ- 
τογραφικοί οίκοι έργοδοτούν γεωγράφους. 
Εις όλας σχεδόν τάς άναπτυσσομένας χώρας 
αί ’Αγροτικοί Μεταρρυθμίσεις ανατίθενται 
εις πεπειραμένους γεωγράφους- Εις πολλάς 
χώρας οί γεωγράφοι έργοδοτούνται εις τήν 
Διοίκησιν-

’Αντιλαμβάνεσθε ότι εύρισκόμεθα προ με
γάλης έλλείφεως γεωγράφων- ’Έχομεν κα
θήκον, πρώτον νά βοηθήσωμεν τά μέλη μας 
νά συμπληρώσουν τήν γεωγραφικήν των 
μόρφωσιν καί δεύτερον, νά ένθαρρύνωμεν 
νεαρούς θιασώτας τής Γεωγραφίας νά ακο
λουθήσουν γεωγραφικός σπουδάς. Δεν θά 
ήτο υπερβολή εάν λεχθή ότι αυτήν τήν στιγ
μήν ή Κύπρος έχει ανάγκην από 150 περί
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που γεωγράφους. ’Αργά η γρήγορα Θά τό 
άντιληφθή ή Κυβέρνησις. Ό αριθμός αυτός 
θά αυξάνεται συνεχώς. Πρέπει νά έξεύ- 
ρωμεν τρόπους έξασφαλίσεως τού αριθμού 
αυτού εις σύντομον χρονικόν διάστημα.

’Επιτρέψατε μου νά τελειώσω τήν ομι
λίαν μου ---- αί παρεκβάσεις μου ελπίζω νά
ήσαν άνεκται ----  ευχόμενος όπως ή έγκρισις
τού Καταστατικού γίνη εν πν ευ μάτι κατα- 

νοήσεως, αί δε έκλογαί δώσουν τήν ευκαι
ρίαν εις τούς καταλληλότερους από ημάς νά 
μάς εκπροσωπούν αφού έπωμισθούν τάς σο
βαρός εύθύνας και δυσκολίας πού προοιωνί
ζονται εις τά πρώτα στάδια τής ζωής τού 
’Ομίλου μας. Είθε ή ημέρα αυτή νά άποβή 
ιστορική διά τούς Κυπρίους γεωγράφους.

Ευχαριστώ.

Σχέδιον περιοχής Λευκωσίας δεικνΰον τά Μεσαιωνικά τείχη.
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AN OUTLINE OF THE GEOLOGY 
AND GEOMORPHOLOGY OF CYPRUS

By
Th. M. Pantazis, Ph.D., D.I.C., A.M.I.M.M. 
Geologist, Geological Survey Department.

Introduction

Cyprus may be divided into three major Geological regions which are 
concentric and trend approximately east-west as shown in Fig. 1. These 
regions are the following

1. The Troodos mountain range region occupying the southern half of 
the island.

2. The Kyrenia mountain range to the north.
3. The Mesaoria plain, separating the two mountain ranges, extending 

from Morphou Bay in the west to Famagusta Bay in the east.
The geological evolution and the geomorphological characteristics of the 

above regions differ considerably.

Geological Evolution

As indicated in Table I the Geological History of the earth is classified 
in eras and periods which were gradually built up by the pioneer workers of 
the last century. It will be noticed that eras have names which broadly express 
the relations of the life forms then flourishing to those of the present day and 
correspond to approximate dates in years which were found by radioactive 
methods. Considerably older than the Palaeozoic era are rocks of great 
thickness which do not include identifiable fossils*  and are collectively known 
as Pre-Cambrian.

*Fossils are all the organic remains of past geological time preserved in the rocks as well as the 
traces of organic activity preserved.

Great mountain-building movements have been particularly active at 
certain times in the Earth’s history, during which the rocks were intensely 
compressed and folded (see Table I).
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TABLE I. THE GEOLOGICAL TIME SCALE

ERAS PERIODS SYSTEMS
Approximate 
dates in years 

(isotopic)
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IC
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O
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IC

TERTIARY

CRETACEOUS

PLIOCENE 1 
MIOCENE | Neogene

OLIGOCENE >|
EOCENE }> Palaeogene
PALAEOCENE J

UPPER
MIDDLE
LOWER

UPPER
CARBONIFEROUS LOWER

JURASSIC

MALMIAN (UPPER)
DOGGERIAN (MIDDLE)
LIASSIC (LOWER)

TRIASSIC

UPPER
MIDDLE
LOWER

PERMIAN

UPPER
MIDDLE
LOWER

DEVONIAN

SILURIAN

UPPER
MIDDLE
LOWER
GOTHLANDIAN

ORDOVICIAN

CAMBRIAN
UPPER 
MIDDLE 
LOWER

25,000

2,000,000

11,000,000

25,000,000

70,000,000

135,000,000

180,000,000

225,000,000

270,000,000

350.000,000

400,000,000
440,000,000

500,000,000

600,000,000

Modern Man
Stone age Man

(Z>

z 
LU 
O 
o
C4 
O

LU 
z

-I
<

Mammals
ά

Flowering Plants

Reptiles

—

Amphibian 
& 

Primitive Plants

—

Fishes

—

Invertebrates
First appearance e 
abundant fossils I

PRECAMBRIAN
1,750,000,000

CHARNIAN
OROGENESIS No direct fossil

evidence for life.------------------------- —
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Between the Upper Palaeozoic (about 210 million years ago) and the 
Lower Mesozoic (about 180 million years ago) the area which is now occupied 
by the island of Cyprus formed part of the Tethys sea which extended from 
Spain to Southeastern Asia and beyond (Fig. 1). Calcareous sediments (such 
as limestones, dolomites, shelly limestones and reef limestones) were being 
deposited in the area now occupied by Cyprus during the above interval of 
time. Later, due to a major cycle of orogenic movements, the Alpine Oro
genesis affected the whole Tethys sea and resulted in the formation of the 
mountain belt that extends from the Alps and the Pyrenees to the Himalayas 
including the island of Cyprus.

The Alpine Orogenesis started about 190 million years ago and is con
sidered to continue until present times. The shape of Cyprus, however, went

Fig·. 1. Map showing the distribution of Mediterranean and circum- 
Pacific Alpine Orogenic Belts (After Holmes).

through different stages before it reached its present outline. The major 
stages of its evolution are the following :-

During the early stages of the Alpine Orogenesis and particularly between 
Upper Triassic (180 million years ago) to Upper Cretaceous (about 75 million 
years ago) the Cyprus area continued to form a sea as indicated by the Upper 
Triassic limestones found in southwestern Cyprus and in the Kyrenia Range. 
At the same time volcanic activity began in the southwest of the island and 
later extended to the whole Troodos region. As a result extensive sheets of 
lava poured out on to the sea floor forming thick deposits of pillow lavas
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(Troodos Pillow Lavas). In addition dyke rocks (Diabase) and plutonic 
rocks (Gabbros and Peridotites) of great thickness formed underneath tha 
pillow lavas. These rocks formed an extensive igneous mass which might 
have reached the surface of the sea and formed a small island by the Upper 
Cretaceous period (about 75 million years ago). This was the birth of Cyprus.

Due to Earth movements this small island may have been completely 
submerged at times up to the Lower Miocene (25 million years ago). The 
clays, umbers and chalks which surround the Troodos massif and in places the 
Kyrenia range were formed during this interval of time. By the end of Lower 
Miocene the Troodos massif definitely formed a small island while the Mesao- 
ria plain and the Kyrenia range were still under the sea and formed a geosyn
cline.

The volcanic activity mentioned above ceased in Upper Cretaceous times 
and has not appeared since. However in Oligocene times some sporadic 
vulcanicity occurred in the Kyrenia Range.

New Earth movements once again submerged most of the Troodos massif 
during the Middle Miocene. The marls and chalky marls (Pakhna Formation) 
around the Troodos massif and flysch deposits (Kythrea Formation) in the 
Mesaoria plain and around Kyrenia range were formed during this period. 
The end of this cycle of sedimentation is marked by reef limestones (Koronia 
Formation) and gypsum deposits (Kalavasos Formation).

At the end of the Miocene period (about 11 million years ago) strong 
Earth movements due to the Alpine Orogenesis folded and thrust all the sedi
ments and other rocks of northern Cyprus. In this process the Kyrenia 
mountain was formed and emerged slightly to form an elongated island (or a 
chain of small islands). At the same time the Troodos range also formed an 
island but this had an oval shape. The two islands were separated by the 
Mesaoria plain which was still under the sea.

A small scale submergence of the two islands occurred during the Pliocene 
period (about 10 million years ago) which gave rise to the marly limestones 
(Nicosia Formation) and marls (Myrtou Marls) that surround the Troodos 
and the Kyrenia ranges.

An uplift which started in Pleistocene times (about 2 million years ago) 
and which is still continuing, uplifted the whole Cyprus area. This brought 
the Mesaoria plain above sea level thus forming Cyprus into one island with 
roughly its present shape. During the Pleistocene period there were many 
oscillations of sea level as a result of the Glacial and Interglacial periods 
affecting the Cyprus coastline. Thus the coastline of Cyprus in the last two 
million years has been constantly altering.
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PLATE I

Fig. 1. Diabase morphology around Ayii Vavatsinias village.

Fig. 2. Differential Erosion of hard and soft Diabase Dykes on the 
Vavatsinia — Pano Lefkara road.



Geology

A. The Troodos Mountain Range.

This region consists of igneous rocks which form the core of the range 
surrounded by sedimentary rocks (see Fig. 2).

The igneous rocks consist of (i) plutonic rocks, mainly gabbros, perido
tites and serpentinites occupying the centre of the range and the Limassol 
forest, (ii) dyke rocks, mainly diabase (Plate I) which surround the plutonic 
masses and (iii) volcanic rocks mainly basalts, olivine basalts and andesites 
which form pillow structures and surround the other igneous rocks.

In the southwestern part of Cyprus there are sedimentary rocks such as 
limestones with Halodia (Mamonia Formation), reef limestones with corals 
(Petra tou Romiou Formation) and other old sedimentary rocks some of 
which are closely associated with volcanic rocks and in places are interbedded 
with them. The actual stratigraphical position of these rocks in relation to 
the Troodos massif is still not clear.

On top of the igneous rocks of the Troodos massif there is a series of 
sedimentary rocks the age of which ranges from the Upper Cretaceous (Cam
panian) to the Pleistocene. As a result of geological surveying these circum- 
Troodos sediments were differentiated into the following Groups and 
Formations listed below from 1 (oldest) to 8 (youngest) :-

8. Alluvium soil found only along major rivers.

7. Marine and River Terrace deposits and Fanglomerates consisting 
of calcarenites and conglomerates.

6. Mesaoria Group <

5. Dhali Group

(iii)

(ii)
(i)

r (iii)

(ii)

(i)

Nicosia/Athalassa Formation consisting 
mainly of marls and calcarenite.
Myrtou marl consisting of marls.
Pissouri marl consisting of marls,

Kalavasos Formation which includes the 
gypsum deposits.
Koroma Formation consisting mainly 
of reef limestones.
Pakhna Formation consisting mainly of 
chalky marls.

4, Lefkara Group consisting of chalky marls, chalks and chalks with 
cherts (Plate II).
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Plate II. General view of a hummocky chalk topography Southeast of Mavrovouni. The dark background consists of



3. Perapedhi Formation consisting mainly of umbers, shales and 
siltstones.

2. Moni Formation consisting of clays and a coloured Melange.
1. Parekklisha Formation (including Parekklisha, Akamas and Kanna- 

viou sandstones) consisting of sandstones and quartzites.
All the above rock Formations may be regarded as slightly folded or 

simply titled although there are a few exceptions.

B. The Kyrenia Range
The core of this range consists mainly of highly tectonised metamorphosed 

limestones and dolomites forming blocks one on top of the other (see Fig. 2). 
In places there are also small blocks of igneous rocks (both plutonic and volca
nic). The sedimentary rocks are divided into three Formations, namely the 
Dhikomo, the Sykhari and the Hilarion which range in age from the Upper 
Paleozoic to the Lower Mesozoic (Plate 111).

Surrounding the Kyrenia range there are sediments corresponding to the 
circum-Troodos sediments as described above but due to the geosynclinal de
positional conditions which prevailed in this area the sedimentary rocks have 
a different texture and composition (e.g. Lapithos and Kythrea Formation.) 
As a result of the Alpine Orogenesis these rocks were either folded, forming 
synclines and anticlines, or became a series of thrust blocks. The most pro
minent rock type of the sediments flanking Kyrenia range is the flysch which 
consists of impure sandstones and marls and is known as the Kythrea Forma
tion (Plate IV). These sediments correspond in age to the Pakhna Formation. 
The Pleistocene Marine Terrace deposits (Plate III) and the Pliocene beds are 
generally horizontal or slightly inclined.

C. The Mesaoria Plain
This region forms a plain which runs approximately from east to west 

separating the Kyrenia from the Troodos range.
The Mesaoria plain is composed of sediments of great thickness. The 

Miocene flysch deposits (Kythrea Formation) take most of the surface area and 
are folded (Plate IV).

The flysch at the south (see Fig. 2) is overlain by thick deposists of marls 
of Pliocene age and in places by Pleistocene calcarenites or Recent gravels 
and sands (Morphou and Famagusta plains).

Geomorphology

From the geological evolution of Cyprus, which has been outlined in this
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chapter, it is clear that the main Troodos mountains were above sea level 
forming one island since the Lower Miocene (25 million years ago) and the 
Kyrenia range formed another island since the end of the Miocene (about 
11 million years ago). Both islands were subjected to erosion which must 
have resulted in the denudation of part of the exposed rocks. This erosion 
process was weak owing to the low elevation of both islands.

Strong erosion of the rocks of Cyprus must have taken place during the 
Pleistocene (last 2 million years) because at that time the Cyprus area was 
subjected to a very strong uplift as a result of which the present heights of the 
Cyprus mountains were reached. This geological evolution of Cyprus is 
reflected by the present drainage system. The rivers developed radially 
around the oval shaped “Troodos island”. Around the elongated “Kyrenia 
island” the rivers developed towards the north and the south only (see Fig. 3 
& Fig. 4).

The highest peaks of Troodos and Kyrenia mountains are 6401 and 3360 
feet above the sea level, respectively. The Mesaoria plain is almost flat with 
about 200 to 300 feet elevation. Near the centre of the island it may reach 
at places a height of about 550 feet but towards the Morphou and Famagusta 
bays the ground is only a few feet above the sea level. With the abrupt uplift 
of the mountains the rivers cut their way down and formed V-shaped valleys. 
Pebbles, sands and soil which resulted from the erosion of the mountains were 
brought to lower elevations and were deposited on the sides of the valleys 
forming Fanglomerates, Terrace Deposits and Alluvium in the plains. Three 
to five erosional surfaces may be detected along the main valleys which cor
respond to the periodic changes of climatic conditions (from Glacial to Inter
glacial) during the Pleistocene (Fig. 4).

The various rocks have also played an important part in the evolution 
of the present topography. The igneous rocks of the Troodos massif are hard 
and therefore resistant to erosion in contrast to the marls which are easily 
eroded. In between, lie the less resistant sedimentary rocks such as limestones 
chalks and calcarenites.

Consequently areas occupied by hard rocks such as Diabase developed 
to irregular rugged hills (Plate I). Areas consisting of rocks with interme
diate resistance to erosion such as chalks formed hummocky hills and scarp 
zones (Plate II). The recrystallised limestones and dolomites formed typical 
“karst” topography (Plate III) and the marls have either formed rounded 
hills or were peneplaned as seen in the Mesaoria plain.

A characteristic feature of the Mesaoria plain is the development of 
“mesas” which are flat topped hills (Fig. 5 & Plate IV). This is an excellent
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example of the differential erosion in the rocks. The top of these mesas con
sists of calcarenite or hard secondary limestone (locally known as Kafkalla) 
which is hard and very resistant to erosion and overlies marls. The marls 
are easily eroded forming rounded hills peripheral to the mesas.

Along the coastline of Cyprus a number of Marine Terraces were 
developed the most prominent being the 40—foot Pleistocene (Tyrrhenian 
II) Terrace (see Plate III).

The rivers flowing across the Mesaoria plain towards Famagusta and 
Morphou Bays have reached a moderately mature stage, due to the marly 
country rocks and the relatively small uplift of this particular region.

The geomorphological evolution of the island of Cyprus is the result of 
climatic changes during the last two million years, the petrology of the various 
rocks and the geological evolution of Cyprus.

Conclusions

This chapter reveals the complicated nature of the history of Cyprus in 
the last 225 million years. It began as the small island of Troodos 100 million 
years ago and later emergence added the second island of Kyrenia. These 
two islands became joined as the uplift continued, thus forming the Mesaoria 
plain. So many changes have taken place in the last 100 million years that 
when we look at Cyprus to-day, we are really viewing a landscape that was 
formed only in the last 2 million years of geological time.

This recent geological history witnessed many changes of climate and also 
of sea level. The erosion of the rocks continued so that in general hard rocks 
stand out as mountains and the softer sediments form plains. The changes 
of sea level produced terraces and deep valleys which will dominate the Cyprus 
scene for at least another half million years until this present landscape will be 
changed again by the force of erosion into another Cyprus with different sce
nery and a different coastline. Geology never rests, and the history of the 
Earth is one of continual change.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ — Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

'Υπό ΝΙΚΟΥ Θ. ΚΑΡΑΠΙΤΤΙΔΗ, Δασολόγου, 
Συντηρητοΰ Τμήματος Δασών.

Εισαγωγή.

'Ως είναι γνωστόν, τό έτος 1970 άνεκηρύχθη ύπό τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώ
πης ώς ’Έτος Διατηρήσεως τοΰ Φυσικοΰ Περιβάλλοντος, δηλ. τής διατηρήσεως τών 
φυσικών μας πόρων, ώς τής γής, τής ατμόσφαιρας, τών ύδάτων — θαλασσίων και 
μή — καί τής άγριας ζωής.

Ή άνακήρυξις τοΰ 1970 ώς έτους διατηρήσεως τοΰ φυσικοΰ περιβάλλοντος 
άποσκοπεϊ εις τήν διεξαγωγήν μεγάλης έκστρατείας διά τήν κατάλληλον διαφώτισιν 
τοΰ άνθρώπου διά νά κατανοήση ούτος δτι ή μέχρι τοΰδε συμπεριφορά του άπέναντι 
τοΰ φυσικοΰ περιβάλλοντος κάθε άλλο παρά ή πρέπουσα ήτο καί δτι άπαραιτήτως ή 
τοιαύτη συμπεριφορά πρέπει νά άναπροσαρμοσθή καί ταυτοχρόνως νά καταβληθή 
πάσα δυνατή προσπάθεια διά νά προγραμματισθοΰν τά ληπτέα μέτρα καί αί ένέρ- 
γειαι διά τών οποίων νά έφαρμοσθή υγιής διαχείρισις καί βελτίωσις τοΰ φυσικοΰ 
περιβάλλοντος μέ στόχον τήν άνύψωσιν τής διαβιώσεως τοΰ άνθρώπου ποιοτικώς, καί 
οΰτω ή ζωή νά γίνη μία ευχάριστος διαπίστωσις. Άντιθέτως, εάν δεν ληφθοΰν τά 
δέοντα μέτρα δ όλεθρος καί ή καταστροφή παραμονεύουν άπειλητικώς.

Ή Κύπρος τυγχάνει νά είναι μέλος τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, προς τούτοις 
δέ συνεστήθη προσφάτως Κυπριακόν Συμβούλων Διατηρήσεως τοΰ Φυσικοΰ Περι
βάλλοντος ύπό τήν προεδρίαν τοΰ 'Υπουργού Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων.

A' Διατήρησις τοΰ φυσικοΰ περιβάλλοντος.

Δύναται νά λεχθή δτι σήμερον διακυβεύεται ή ΰπαρξις τοΰ φυσικού περιβάλ
λοντος τοΰ πλανήτου μας, καθ’ δτι τοΰτο δεν δύναται πλέον νά διατηρήση τό εύαίσθη- 
τον ίσοζύγιον μεταξύ τών άναριθμήτων μορφών ζωής πού ύφίστανται επί τής γής.

Πληθώρα παραδειγμάτων εις δλας τάς ηπείρους, ώκεανούς καί θαλάσσας, κατα
δεικνύουν πώς ό παράγων άνθρωπος, ένεκα κυρίως τής εκπληκτικής του τεχνολογι
κής προόδου, άνέτρεψε τήν ισορροπίαν τής φύσεως καί κατέστη ή αιτία τής μολύν- 
σεως ή τοΰ άφανισμοΰ τεραστίων φυσικών πόρων, μέ άποτέλεσμα νά θέση εις κίνδυ
νον τήν ΰπαρξίν του. Άναμφιβόλως ή τεχνολογική πρόοδος συνέβαλε τά μέγιστα

'Ομιλία δοθεϊσα εις τό οίκημα τοΰ Γ.Ο.Κ., τήν 27ην Φεβρουάριου, 1970. 
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εις τήν άνύψωσιν τοΰ βιοτικού επιπέδου τοΰ ανθρώπου, αλλά έκ παραλλήλου συνέβαλε 
έξ ίσου εις τήν χειροτέρευσιν τής ποιότητος τής διαβιώσεως τοΰ ανθρώπου.

Ή αλματώδης άνάπτυξις τής βιομηχανίας μέ τήν ταυτόχρονον αΰξησιν τοΰ 
πληθυσμού επεφερε δραστικάς μεταβολάς ε’ις τό έδαφος καί κατά συνέπειαν εις τήν 
χλωρίδα καί πανίδα, επίσης δε εις τούς υδατίνους πόρους, τήν ατμόσφαιραν καί ε’ις 
αυτόν ακόμη τον άνθρωπον.

Οΰτω, σήμερον ή άνθρωπότης καλείται ν’ αντιμετώπιση προβλήματα ώς είναι ή 
μόλυνσις τής ατμόσφαιρας. Τούτο είναι Ιδιαιτέρως ανησυχητικόν εις τά μεγάλα 
βιομηχανικά κέντρα λόγω τής κολοσσιαίας αύξήσεως τοΰ μονοξειδίου καί διοξειδίου 
τοΰ άνθρακος, ώς αποτέλεσμα τών καυσαερίων τών εργοστασίων καί τών μηχανο
κινήτων οχημάτων καί επίσης τής καύσεως φωταερίου, πετρελαίου, άνθρακος κ.λ.π. 
’ Αλλο έξ ίσου σοβαρόν πρόβλημα είναι ή μόλυνσις τών ύδάτων -— θαλασσίων καί μή 
— συνεπεία τής άπορρίψεως χημικών υπολειμμάτων καί πάσης φύσεως άπορριμά- 
των από τήν βιομηχανίαν, τον πληθυσμόν καί υπό τών διαφόρων τύπων πλοίων. 
Περαιτέρω έκ τής αλογίστου χρήσεως τοΰ γλυκέος ΰδατος καί τής ηΰξημένης ζητή- 
σεως πολλάκις δημιουργεϊται όξύτατον υδατικόν πρόβλημα.

"Αλλα συναφή προβλήματα προκύπτοντα έκ τής άσυνέτου έκμεταλλεύσεως τοΰ 
φυσικού περιβάλλοντος είναι ή ύποβάθμισις ή ή παντελής έξαφάνισις τοΰ παραγω
γικού έδάφους συνεπεία τής διαβρώσεως, άφοΰ προηγήθη ή άποψίλωσις ή καταστρο
φή τών δασών ή άλλης μορφής βλαστήσεως, ώς έπίσης ό άφανισμός ώρισμένων ειδών 
ζώων καί φυτών ή ή έπικίνδυνος μείωσις τοΰ αριθμού αυτών, είτε λόγω καταστροφής 
τοΰ δασογενοΰς περιβάλλοντος, είτε λόγω τής εύρυτάτης χρήσεως τών πάσης μορ
φής βιοκτόνων, δηλ. έντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων κλπ., είτε τέλος 
συνεπεία άλλων καταστρεπτικών ένεργειών τοΰ ανθρώπου.

Έν συνεχεία έπιθυμώ νά άναφερθώ εις μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα 
τά οποία πρέπει νά μάς προβληματίσουν:— Είδικαί μελέται τοΰ Εθνικού Κέντρου 
τών Η.Π.Α, διά τήν μόλυνσιν τής ατμόσφαιρας οδηγούν εις τό συμπέρασμα δτι τά 
στοιχεία τής μολύνσεως τής ατμόσφαιρας αντιστοιχούν εις Η.Π.Α. κατ’ έτος εις 142 
εκατομμύρια τόννους. ’Εκ τοΰ ποσοΰ τούτου τά 86 εκατομμύρια τόννοι αφορούν 
τήν μόλυνσιν έκ καυσαερίων μόνον τών αυτοκινήτων. Έξ αιτίας τής καπνοομίχλης 
αυτής σημειοΰνται αρκετά κατ’ έτος ανθρώπινα θύματα. Συγκεκριμένος τό 1966 
εΰρον τον θάνατον 158 άτομα εις Ν. 'Τόρκην λόγω μολύνσεως τής ατμόσφαιρας. 
Ή τοιαύτη μόλυνσις είχε δυσμενείς έπιπτώσεις καί επί τής άναπτύξεως τών φυτών 
καί έπέφερεν ανυπολογίστους ζημίας εις τήν γεωργίαν.

Τό έτος 1952 άπέθανον εις Λονδΐνον 4,000 περίπου πρόσωπα πέραν τοΰ κανο
νικού άριθμοΰ θνησιμότητος, τοΰτο δέ άπεδόθη εις τήν μόλυνσιν τής ατμόσφαιρας 
από καπνοομίχλην. Έξ άλλου πέρυσι τόν ’Ιούνιον, κατόπιν μολύνσεως τών ύδάτων 
τοΰ ποταμού Ρήνου εις Γερμανίαν, έδηλητηριάσθησαν καί άπέθανον εκατοντάδες 
χιλιάδων ιχθύων.

Μία πρόσφατος έρευνα διεξαχθεΐσα εις Η.Π.Α. άπεκάλυψεν δτι τό γάλα τών
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’Αμερικανίδων μητέρων πού θηλάζουν τά τέκνα των περιέχει 7—10°° I ποσοστόν 
έντομοκτόνου. ’Επίσης μία επί διεθνούς κλίμακος ερευνά αναφέρει δτι τά έντομοκτόνα 
κατέστρεψαν περί τά 15% τών χελιδόνων, σημειωτέον δέ δτι έκαστη χελιδών τρέφε
ται μέ 3,500 περίπου έντομα ήμερησίως. Έννοοεΐται δμως δτι δ κατάλογος τών 
προβλημάτων πού προκύπτουν εκ τής κακής διαχειρίσεως τοΰ φυσικού περιβάλλοντος 
δέν έκλεισε εδώ.

Θεωρείται αμφίβολον και προκαλεΐ σκεπτικισμόν εάν ποτέ θά δυνηθή ό άνθρω
πος, έστω καί μερικώς, νά εγκαθίδρυση τήν πρότερον επικρατούσαν ισορροπίαν τής 
φύσεως εις πολλάς περιοχάς τής υδρογείου. Είναι δμως πέραν πάσης αμφιβολίας 
βέβαιον δτι δ άνθρωπος δέν θά έπαναφέρη ποτέ τούς έξαφανισθέντας φυσικούς πό
ρους καί τά έκλείψαντα φυτικά καί ζωϊκά είδη τής γής.

Κοινή είναι ή διαπίστωσις δτι ό σημερινός κόσμος κυριαρχείται από τον άν
θρωπον καί αυτό ακόμη τό περιβάλλον του εις τό όποιον ζή, κινείται καί δημιουρ
γεί, είναι σχεδόν έξ ολοκλήρου ίδικόν του δημιούργημα. Τούτο καθίσταται ιδιαι
τέρως έντονον εις τάς Η.Π.Α. καί εις Ευρώπην δπου ό παράγων άνθρωπος έχει έπι- 
δράσει επί μεγάλης κλίμακος αμέσως ή εμμέσως επί τοΰ φυσικού περιβάλλοντος. 
Καλούνται δέ σήμερον αί Η.Π.Α. καί ή Ευρώπη δχι μόνον νά εδραιώσουν τήν δια- 
τήρησιν τού φυσικού περιβάλλοντος επί επιστημονικής βάσεως, αλλά καί δπου 
καθίσταται έπάναγκες νά λάβουν δραστικά μέτρα διά τήν άναχαίτισιν τής ύποβαθμί- 
σεως καί τήν βελτίωσίν του, προς έπιτυχεστέραν άντιμετώπισιν καί λύσιν τών 
υφισταμένων προβλημάτων έν σχέσει μέ τήν παρούσαν καί μελλοντικήν διαβίωσιν 
τού άνθρώπου.

’Ιδιαίτερον ένδιαφέρον παρουσιάζει ή πρόσφατος ομιλία τού Προέδρου Νίξον 
πρός τό Κογκρέσσον, εις τήν όποιαν αφιέρωσε περισσότερον χρόνον διά τό θέμα 
τής διατηρήσεως τοΰ φυσικού περιβάλλοντος άπ’ δ,τι άφιέρωσεν εις τό θέμα τοΰ 
Βιετναμικοϋ πολέμου. Κατά τήν διάρκειαν τής δμιλίας του ό Πρόεδρος Νίξον 
άνεκοίνωσεν δτι ή παρούσα δεκαετία θά άνακηρυχθή εις Η.Π.Α. ώς δεκαετία δια- 
τηρήσεως τού φυσικού περιβάλλοντος μέ στόχον νά ανακτηθούν δσα άπωλέσθησαν. 
Ό σχετικός δέ προϋπολογισμός προνοεί δαπάνην ύψους τεσσάρων δισεκατομμυρίων 
καί εκατόν εξήκοντα εκατομμυρίων λιρών.

Τό πρόβλημα δμως τής διατηρήσεως τοΰ φυσικού περιβάλλοντος άνεγνωρίσθη 
καί ύπό τών Ήν. ’Εθνών ώς έν έκ τών πλέον σοβαρών προβλημάτων πού αντιμετω
πίζει σήμερον ή οικουμένη. Ό ίδιος ό Ου Θάντ έπέδειξε ζωηρόν ένδιαφέρον διά 
τό δλον πρόβλημα καί εις πρόσφατον διακοίνωσίν του συνεκάλεσε διεθνές συνέδρων 
διά τό έτος 1972 εις Στοκχόλμην, δπου έλπίζεται δτι δλαι αί πτυχαί τοΰ θέματος θά 
έξετασθούν λεπτομερώς καί δτι ακολούθως θά ληφθούν έποικοδομητικαί αποφάσεις 
επί τών ληπτέων μέτρων. Ο Ού Θάντ τονίζει ιδιαιτέρως δτι εις το συνέδρων 
τούτο πρέπει νά λάβουν μέρος πολιτικοί καί δημοσιογράφοι κατέχοντες καλώς το 
θέμα καί οί όποιοι, λόγφ τής προσωπικής των επιρροής, νά δυνηθούν, δχι μόνον νά 
επηρεάσουν καί νά διαφωτίσουν καταλλήλως τον άνθρωπον, αλλα και να εφαρμόσουν 
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τά κατάλληλα μέτρα προς επιτυχή άντιμετώπισιν τοΰ όλου προβλήματος. Έπιγραμ- 
ματικώς δέ δ Οΰ Θάντ αναφέρει δτι τό περιβάλλον, πρέπει νά προσαρμοσθή προς 
ιόν άνθρωπον και δχι δ άνθρωπος προς τό περιβάλλον, καθ’ δτι τοΰτο κρίνεται ώς 
αδύνατον υπό τάς έπικρατούσας συνθήκας. Εις τήν Κύπρον τό πρόβλημα δεν έχει 
είσέτι έμφανισθή ώς οξύ και ίσως δ κίνδυνος, ό όποιος εύρίσκεται ε’ις λανθάνουσαν 
ζατάστασιν, νά μή έ'χη άναγνωρισθή από τό ευρύ κοινόν, ώς χαρακτηριστικώς άνέ- 
φερεν εις πρόσφατον δήλωσίν του δ 'Τπουργός Υγείας.

Αί συνθήκαι αί έκτρέφουσαι τήν μόλυνσιν καί καταστροφήν τοΰ φυσικού περι
βάλλοντος ύφίστανται έν Κύπρω καί ασφαλώς μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου θά δδη- 
γηθώμεν εις μίαν κρίσιν, εάν δέν ληφθοΰν εγκαίρως τά κατάλληλα μέτρα. Ή πρό- 
ληψις ε ναι πάντοτε πλέον αποτελεσματική καί δλιγώτερον δαπανηρά από τήν θε
ραπείαν.

Τοιαΰται συνθήκαι είναι ή αΰξησις τών μηχανοκινήτων οχημάτων, ή έπέκτασις 
τής βιομηχανίας καί τών σταθμών παραγωγής κινητήριου δυνάμεως, ή ανεξέλεγκτος 
έναπόθεσις σκυβάλων καί άπορριμάτων ε’ις διαφόρους χώρους, ή εύρεϊα χρήσις λι
πασμάτων, χημικών ουσιών καί ζιζανιοκτόνων, ή καΰσις πετρελαίου, φωταερίου, αν
θράκων, καυσόξυλων κλπ. καί ή συγκέντρωσις μεγάλου πληθυσμού εις τά αστικά 
κέντρα.

’Ήδη ήρχισε τό πρόβλημα τής μολύνσεως καί τής κακοποιήσεως τοΰ φυσικού 
περιβάλλοντος νά εμφανίζεται εις τά δάση, τάς παραλίας, τούς ποταμούς, τάς βιο
μηχανικός περιοχάς καί εις περιοχάς μεταλλείων καί λατομείων.

Νομοθετικά μέτρα δύνανται νά ληφθοΰν διά τήν προστασίαν τοΰ φυσικού περι
βάλλοντος, καθ’ δτι γίνεται πρόνοια εις πολλά επί μέρους νομοθετήματα, ώς ή νομο
θεσία πού διέπει τά Δάση, τήν Πολεοδομίαν καί Χωροταξίαν, τον ’Αναδασμόν, τά 
Μεταλλεία, τήν πνευμοκονίασιν, τήν κίνησιν δχημάτων, τό κυνήγιον κλπ.

Κοινή δμως είναι ή διαπίστωσις δτι αί ανωτέρω πρόνοιαι τής Νομοθεσίας εμ
πίπτουν εις τήν δικαιοδοσίαν πολλών υπηρεσιών τοΰ Κυβερνητικού μηχανισμού καί 
χρειάζεται συντονισμός ενεργειών. Αυτό τό κενόν δυνατόν νά καλυφθή μερικώς 
άπό τήν πρόσφατον σύστασιν τοΰ Κυπριακού Συμβουλίου διά τήν Διατήρησιν τοΰ 
Φυσικού Περιβάλλοντος. Παραμένει δμως ώς άνάγκη ή δημιουργία μιας εύελίκτου 
Κυβερνητικής ή Ήμικρατικής υπηρεσίας, ήτις θά περιβληθή μέ εξουσίας καί θά 
άναλάβη διά συντονιστικών ενεργειών τήν διαφώτισιν τοΰ Κυπρίου πολίτου καί νά 
ζητήση τήν έμπρακτον συνδρομήν καί τό ζωηρόν ενδιαφέρον τού ιδιώτου, τοΰ έπι- 
χειρηματίου, τοΰ γεωργού καί τών παραγόντων τής κοινωνίας. Σύνθημά μας πρέ
πει νά είναι τό έξής: δτι «ή συντήρησις τοΰ φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί τό θε
μέλιον τής αΰριον».

Διεθνώς τίθεται ώς στόχος δτι ή αρχή τής διατηρήσεως τοΰ φυσικού περιβάλ
λοντος πρέπει νά είναι στενώς συνδεδεμένη ή ακόμη ταυτόσημος μέ τήν αρχήν τής 
οικονομικής καί κοινωνικής άναπτύξεως. ’Εν εναντία δέ περιπτώσει, εάν ή τεχνο
λογική πρόοδος άφεθή μόνη καί αχαλίνωτος, χωρίς νά έκδηλωθή παράλληλον ένδια- 
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φέρον έκ μέρους τοΰ ανθρώπου διά τήν συντήρησιν καί βελτίωσιν τής ποιότητος τοΰ 
φυσικοΰ περιβάλλοντος καί τήν όρθολογιστικήν χρήσιν τών φυσικών του πόρων, 
τότε ή αλματώδης αΰτη πρόοδος παραδόξως δέν θά έπιτύχη τοΰ σκοποΰ της δηλ. τήν 
ευδαιμονίαν, αλλά θά προξενήση τόν όλεθρόν τόσον διά τήν παρούσαν γενεάν, δσον 
καί τάς έπερχομένας τοιαύτας.

Ή παρούσα κατάστασις οδηγεί ασφαλώς εις μίαν μεγάλην κρίσιν διά τήν ο
ποίαν απόλυτον ευθύνην φέρει ό άνθρωπος, δστις θά όδηγηθή εις τήν αύτοκαταστρο- 
φήν, εάν παραμείνη αδρανής. Ό χρόνος δέν εργάζεται πλέον δι’ ήμας, ελάχιστα 
είναι τά εις τήν διάθεσίν μας χρονικά δρια, πρέπει δέ νά ένεργήσωμεν ταχέως προς 
τήν ορθήν κατεύθυνσιν. Ή φύσις δέν δύναται πλέον μόνη νά έπουλώση τά τραύ
ματα τής άνελεήτου λεηλασίας πού ύπέστη εις τό παρελθόν, απαιτεί από τόν κατα- 
στροφέα της νά μετουσιωθή εις δημιουργόν, άλλως τό μέλλον διαβλέπεται ζοφερόν.

Β'. Γενικά περί δάσους.

Τό δάσος οΐκολογικώς αποτελεί άναπόσπαστον μέρος τοΰ φυσικοΰ περιβάλλον
τος καί προς τούτοις συνεζητήθη μεταξύ άλλων συναφών θεμάτων εις τό πρόσφατον 
συνέδρων τών μελών τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, τό όποιον συνεκροτήθη εις 
Στρασβούργον από τάς 8—12 Φεβρουάριου. Εις τό συνέδρων τούτο άντεπροσω- 
πεύθη καί ή Κύπρος.

Τό συνέδρων εΐχεν ώς γενικόν θέμα «ό άλ'θρωπος καί τό περιβάλλον του», τό 
όποιον δμως περιελάμβανε τέσσερα άλλα επί μέρους θέματα ήτοι, ποία ή έπίδρασις 
τής αστυφιλίας επί τοΰ φυσικού περιβάλλοντος, τής βιομηχανίας, τής γεωργίας καί 
δασοπονίας καί τής ψυχαγωγίας τοΰ άνθρώπου.

Έν συνεχεία θά πραγματευτώ τάς σχέσεις μεταξύ δάσους καί άνθρώπου καί 
πώς αύται διεμορφώθησαν μέχρι σήμερον, μέ ιδιαιτέραν έ'μφασιν εις τήν Κυπρια
κήν πραγματικότητα.

Ό άνθρωπος, άφ’ δτου ένεφανίσθη επί τής επιφάνειας τής γής, υπήρξε πάν
τοτε στενώς συνδεδεμένος μετά τοΰ δάσους. Έν άρχή εις τό δάσος εύρήκε στέγην 
καί διαμονήν καί έκ τών καρπών, ριζών καί τών θηραματικών ζώων τού δάσους 
έτράφη. Τήν ξυλείαν τοΰ δάσους έχρησιμοποίησε βραδύτερου διά τήν θέρμανσιν 
καί τήν μαγειρικήν του. Έξ άλλου ξύλινα ήσαν τά διάφορα δπλα του, ώς τό τό
ξου καί τό άκόντων, τά όποια ήσαν άπαραίτητα τόσον διά τό κυνήγων, δσον καί διά 
τήν άμυνάν του. Ή ξυλεία επίσης έχρησίμευσε διά τήν κατασκευήν τών οικιών του 
προς προστασίαν κατά τών καιρικών μεταβολών καί κατά τών διαφόρων εχθρών 
του. Έν συνεχεία δέ ή ξυλεία έχρησιμοποιήθη διά τήν κατασκευήν άροτρων, σχε- 
διών, λέμβων καί πλοίων. Επίσης τά βότανα τού δάσους παρεΐχον τήν πρώτην 
μορφήν φαρμάκων διά τήν θεραπείαν τών άσθενειών του. Ξύλινος ήτο άσφαλώς ό 
πρώτος τροχός, ό όποιος έθεσε τάς βάσεις τού συγχρόνου πολιτισμού καί τής τεχνο
λογίας. Ξύλινου ήτο καί τό πρώτον άεροπλάνον.

’Αλλά δέν είναι γνωστόν δτι σήμερον τά δάση εις ώρισμένας άνεπτυγμενας 
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οικονομικής χώρας αποτελούν τό θεμέλιον τής οικονομίας των; Είς τήν Νορβηγίαν 
λ.χ., τήν Φιλλανδίαν, τον Καναδόν κ.λ.π. αί δασικαί βιομηχανίαι δεσπόζουν δλων τών 
άλλων βιομηχανιών μετατροπής τών πρώτων υλών. ’Επίσης είς τήν Σουηδίαν τά 
δάση παρέχουν περίπου τό 1/6 τοΰ εθνικού εισοδήματος καί εργασίαν είς τό 1/4 τού 
εργατικού δυναμικού.

Καί τίθεται τό ερώτημα: Τι είναι αυτό τό δάσος καί ποιας υπηρεσίας καί 
αγαθά παρέχει γενικώς σήμερον είς τον άνθρωπον; Έξ άλλου ό άνθρωπος καί ιδι
αιτέρως ό Κύπριος πώς συμπεριεφέρθη καί πώς πρέπει νά συμπεριφέρεται προς τό 
δάσος, προς τό μέγιστον αυτού συμφέρον;

Τό δάσος είναι έν πλήθος δένδρων. Παν πλήθος δμως δένδρων δεν είναι δά
σος. Διά νά καταστή δάσος πρέπει τά δένδρα νά συζούν επί μεγάλης επιφάνειας 
εδάφους μετά πλήθους άλλων φυτών καί ζώων καί είς τοιαύτην μεταξύ των άπόστα- 
σιν, ώστε διά τής αμοιβαίας έπιδράσεως μεταξύ των καί μετά τού περιβάλλοντος ν’ 
αποκτούν μίαν μορφήν — εξωτερικήν καί εσωτερικήν ίδιάζουσαν, ένφ ταυτοχρόνως 
δημιουργούν ιδιαίτερον βιοτικόν περιβάλλον. 'Ως εκ τούτου δεν αποτελούν δάσος 
δένδρα ίσου πλήθους, τά όποια ζούν διηνεκώς επί μεγαλυτέρας έστω επιφάνειας, αλ
λά μεμονωμένα, ελεύθερα άλληλεπιδράσεως, έ'χοντα κλάδους σχεδόν μέχρι τού εδά
φους καί μή δημιουργοΰντα σαφώς ιδιαίτερον περιβάλλον. Ταύτα αποτελούν τότε 
λείψανα δάσους ή πάρκα ή οπωρώνας - δενδρώνας — έφ’ δσον ή έλευθέρα αύτη δια- 
βίωσίς των είναι αποτέλεσμα τών ενεργειών τού ανθρώπου, ή αποτελούν μετάβαση’ 
τού δάσους προς τάς στέππας δένδρων ή τήν έρημον, έφ’ δσον ή διαβίωσίς των 
αύτη είναι αποτέλεσμα τού κλιματοεδαφικοΰ περιβάλλοντος.

Τό δάσος λοιπόν είναι μία μεγάλη καθ’ ύψος καί επιφάνειαν κοινότης ζώντων 
οργανισμών, μία ογκώδης βιοκοινότης φυτών καί ζώων. Ή κατοικία των είναι ό 
βιοχώρος από τοΰ βαθυτέρου επιπέδου τοΰ εδάφους, δπου φθάνουν αί ρίζαι τών δέν
δρων καί φυτών μέχρι τοΰ άνωτέρου επιπέδου τής ατμόσφαιρας, δπου υψώνονται 
αί κορυφαί αυτών. Είς τόν βιοχώρον τούτον ή βιοκοινότης αύτη δημιουργεί έν ιδι
αίτερον κλίμα, τό δασογενές κλίμα καί έν ιδιαίτερον έ'δαφος, τό δασικόν έ'δαφος. 
Επιθυμώ ν’ άναφέρω δτι αί λειτουργίαι πού δένουν τό οικολογικόν σύστημα τοΰ δά
σους ακόμη δεν έ'χουν διαλευκανθή πλήρως καί απαιτούνται ακόμη πολλαί έ'ρευναι καί 
μελέται τής οικολογίας τού δάσους διά νά εξηγηθούν αύται λεπτομερέστερον.

Γ'. Ή προσφορά τού δάσους προς τόν άνθρωπον.

Τό κύριον προϊόν τοΰ δάσους είναι βεβαίως ή ξυλεία. Μία έ'ρευνα τών ’Αμε
ρικανών Hall καί Mosley άπέδειξεν δτι ή ξυλεία ευρίσκει 4,500 διαφόρους έφαρμο- 
γάς καί δεν είναι βέβαιον δτι μέ αύτάς έ'κλεισεν δ κατάλογος τών χρήσεών του. Δεν 
προτίθεμαι δμως νά απαριθμήσω εδώ δλας αύτάς τάς χρήσεις.

Πολλαί από τάς χρήσεις ταύτας είναι είς ημάς γνωσταί, ώς λ.χ. ή χρήσις τής 
ξυλείας είς τήν οικοδομικήν, ναυπηγικήν, μεταλλευτικήν, επιπλοποιίαν, ξυλογλυπτι
κήν, είς τήν κατασκευήν μουσικών οργάνων, πυρείων, ηλεκτρικών καί τηλεγραφι-
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ΤίΤ** ’

Si* - ■ ■

Πανοραμική αποψις κυπριακοί τοπίου μέ πλουσίαν δασικήν βλάστησιν, 
εις μίαν από τάς βουνοκορφάς τής οροσειράς τοΰ Πενταδακτύλου. 
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κών στύλων κλπ. Σήμερον δέ, χάρις εις τάς προόδους τής τεχνολογίας τοΰ ξύλου, 
δύνανται νά παράγωνται έκ τής ξυλείας συνθετικά! σανίδες, ήτοι ίνοπλάκες καί 
θρυμματοσανίδες. Περαιτέρω δέ παράγεται συνθετικώς, βάμβαξ καί τεχνητή μέ- 
ταξα (rayon). ’Επίσης διαφανή φύλλα (σελλοφάν), τεχνητά δέρματα, άνθη κλπ. 
Τεράστια δέ ποσά ξυλείας χρησιμοποιούνται διά τήν παραγωγήν ξυλοπολτοΰ καί 
κυτταρίνης προς κατασκευήν χάρτου καί χαρτονίων. Δύναται μάλιστα νά ύποστη- 
ριχθή δτι τό δάσος διά τοΰ παραγομένου έκ τής ξυλείας του χάρτου διεδραμάτισε 
σπουδαιότατου ρόλον εις τήν διάδοσιν τών γνώσεων καί τήν άνάπτυξιν τοΰ πολιτι
σμού τής άνθρωπότητος.

Τέλος δι’ ύδρολύσεως τών κυτταρινικών συστατικών τής ξυλείας δι’ οξέων πα
ράγονται σήμερον σακχαροΰχοι οΰσίαι, α'ι δποΐαι χρησιμοποιούνται ώς τροφή ζώων 
(ύπό μορφήν μελάσσης) ή καί ώς τροφή τού άνθρώπου, λόγω τής υψηλής περιεκτι
κότητας των εις πρωτεΐνας.

Εις Κύπρον ή ύπάρχουσα δασική βιομηχανία είναι υποτυπώδης, αυτή δέ άπο- 
τελεϊται από 80 περίπου πριονιστήρια, 3 έργοστάσια παρκετοποιίας καί έν έργοστάσιον 
πυρείων καί έπιπλοποιεια. Παρ’ δλον πού έ'χει ύπολογισθή δτι ή έκ τών δασών μας 
έτησία παραγωγή ανέρχεται εις 2 εκατομμύρια καί 300 χιλιάδας κυβικούς πόδας, 
έν τούτοις πέραν τοΰ ήμίσεος τής δασικής αυτής παραγωγής δέν δύναται νά έξαχθή 
έκ τού δάσους καί παραμένει ανεκμετάλλευτος, πολλάκις δέ σήπεται. Ή έγχώριος 
αγορά απορροφά έτησίως περί τό έν εκατομμύριου κυβικούς πόδας ξυλείας καί τούτο 
κυρίως κατεργάζεται από τά πριονιστήρια, τά όποια κατασκευάζουν κιβώτια έξα- 
γωγής φρούτων καί λαχανικών.

Λόγιο δέ τής μή ύπάρξεως συγχρόνου δασικής βιομηχανίας διά τήν κατεργα
σίαν καί μεταποίησιν ολοκλήρου τής δασικής μας παραγωγής, είσάγεται έκ τοΰ έξω- 
τερικοΰ έτησίως ξυλεία καί άλλα συναφή προϊόντα αξίας 5 εκατομμυρίων λιρών, 
ένώ τό έτήσιον εισόδημα από τάς πωλήσεις Κυπριακής ξυλείας ανέρχεται μόλις εις 
100—110 χιλ. λιρών.

Πάντως τό δλον θέμα ήρχισε ν’ αντιμετωπίζεται ρεαλιστικώς ύπό τής Κυβερ- 
νήσεως καί ύπάρχουν ένδείξεις δτι εις τό έγγύς μέλλον θά έγκαθιδρυθή μία μεγάλη 
βιομηχανική μονάς, ύπό τήν μορφήν δημοσίας εταιρείας, εις τήν οποίαν ή Κυβέρ- 
νησις θά κατέχη τά 51% τών μετοχών. Κατ’ άρχάς ή τοιαύτη βιομηχανία θά πα- 
ράγη πριστήν ξυλείαν άρίστης ποιότητος έφάμιλλον τής είσαγομένης καί έπίσης 
Ορυμματοσανίδας (chipboard). Έρευναι επί τής Κυπριακής ξυλείας άπεκάλυψαν 
δτι είναι έξαιρετική τόσον διά τήν κατασκευήν θρυμματοσανίδων, δσον καί διά τήν 
κατασκευήν χαρτοπολτού καί χάρτου. ’Ελπίζεται δτι ή έγκαθίδρυσις μιας τοιαύτης 
βιομηχανίας θά καταστήση δυνατήν τήν χρησιμοποίησιν μεγάλου μέρους τής 
δασικής μας παραγωγής προς δφελος τής Κυπριακής οικονομίας έν γένει.

Άναμφιβόλως δλα τά προϊόντα τοΰ δάσους, τά .όποια άνέφερα, είναι σημαντικά 
αγαθά διά τόν άνθρωπον. Άλλ’ ακόμη σημαντικώτεραι διά τόν άνθρωπον θεω
ρούνται εις πολλάς χώρας αί φυσικαί λειτουργίαι τοΰ δάσους. Ή κλειστέ] κομοστέγη
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τοΰ δάσους έμποδίζουσα τήν είσοδον τών ήλιακών αχτίνων είς τό εσωτερικόν δημι
ουργεί περιβάλλον σκοτεινότερον τοΰ τής υπαίθρου, ψυχρότερον κατά τάς θερμότε
ρος ώρας καί ήμέρας καί θερμότερον κατά τάς ψυχροτέρας καί επίσης ύγρότερον 
καί πλουσιώτερον είς CO2, ιδιαιτέρως πλησίον τοΰ έδάφους. ’Εκείνο δμως τό ό
ποιον παραβλέπουν πολλοί είναι δτι τό δασικόν έδαφος, τό όποιον δημιουργεϊται υπό 
τό δασογενές τούτο κλίμα, είναι σημαντικώς διάφορον από τό άδάσωτον έδαφος.

Δάσος ενός εκταρίου, δηλ. 7.5 περίπου σκαλών, απορρίπτει επί τής επιφάνειας 
τοΰ έδάφους του κατ’ έτος οργανικά υπολείμματα, ήτοι βελόνας, φύλλα, κλάδους, 
φλοιόν, καρπούς κλπ. άνερχόμενα άναλόγως τοΰ είδους τών δένδρων, τής ηλικίας, τής 
πυκνότητάς των κλπ., είς 2.500—5.500 χιλογράμμων ξηροΰ βάρους. Τό δάσος ε
πίσης εμπλουτίζει τό έδαφος καί διά τών ριζών του πού θνήσουν κατ’ έτος, ιδίως δε 
τών έχόντων διάμετρον μικροτέραν τών 0.5 χιλιοστών.

"Ολα τά φυτικά υπολείμματα, αποσυντιθέμενα μέ τήν βοήθειαν διαφόρων μι
κροοργανισμών καί κατωτέρας τάξεως ζώων δημιουργούν τόν καλούμενου χούμον 
τοΰ έδάφους. Ό χοΰμος είναι τό λίπασμα τοΰ δάσους, διότι είναι πλούσιος είς άσω
τον. Είναι τό πολύτιμον υλικόν, τό όποιον αυξάνει τό δυναμικόν τοΰ έδάφους καί 
έπιταχύνει τήν άνάπτυξιν τοΰ δάσους. Δάσος πεύκης έπί αμμώδους εδάφους είχε 
μετά 16 έτη ύψος 1,3 μέτρα, ένφ δάσος λιπανθέν διά χούμου εΐχεν ύψος 7 μέτρων, 
ήτοι πενταπλάσιον ύψος. Ούτω ή βιοκοινότης δάσος δημιουργεί έν ιδιαίτερον πε
ριβάλλον, έν ιδιαίτερον κλίμα καί ιδιαίτερον έδαφος, τά όποια προάγουν τήν άνά- 
πτυξίν του προς έν ανώτερου στάδιον βιολογικής ισορροπίας, τήν κλίμακα δάσος 
'Υπολογίζεται δτι έκάστην φοράν πού είσερχόμεθα είς υγιές δάσος καλύπτομεν διά 
τών υποδημάτων μας έπί τοΰ έδάφους πέραν τών 2 εκατομμυρίων ζώντων οργανι
σμών. ’Εάν διασπασθή μονίμως ή πυκνότης τοΰ δάσους, τότε δ χοΰμος ταχέως έξα- 
φανίζεται καί ή άνάπτυξις τών άπομενόντων δένδρων, τών λειψάνων τοΰ δάσους, 
περιορίζεται σημαντικώς.

Παλαιότερον έπικρατοΰσεν ή έντύπωσις — ίσως καί μερικώς σήμερον — δ'τι 
τά δάση αυξάνουν αίσθητώς τήν βροχόπτωσιν. Είδικαί δμως έρευναι απέδειξαν δτι 
συνεχώς είς τήν ατμόσφαιραν υπάρχει Ικανή ποσότης υδρατμών διά νά προξενηθή 
βροχόπτωσις καί δτι τά δρη λόγιο τοΰ ύψους των είναι εκείνα τά όποια συμβάλλουν 
είς τήν αύξησιν τής βροχής, ή όποια πίπτει έπ’ αυτών. Καί αί πολυαριθμότεραι 
πηγαί έπί τών δεδασωμένων όρέων προέρχονται έκ τοΰ γεγονότος δτι τά δάση εμπο
δίζουν άποτελεσματικώς τήν επιφανειακήν απορροήν τών όμβριων ύδάτων καί τήν 
διάβρωσιν τοΰ έδάφους καί λόγφ τοΰ ηύξημένου πορώδους τοΰ δασικού έδάφους 
διευκολύνουν μεγάλως τήν διήθησιν τών ύδάτων προς τά κατώτερα στρώματτα τοΰ 
έδάφους καί τοιουτοτρόπως ρυθμίζουν τήν παροχήν τών πηγών.

Βεβαίως τό δάσος αυξάνει τάς δρογραφικάς βροχάς, διότι αναγκάζει τούς ανέ
μους, οί όποιοι προσκρούουν έπί τών κρασπέδων του, νά άνέλθουν είς ύψος ίσον προς 
τό ύψος τών δένδρων. Ή ψύξις τοΰ άνερχομένου ανέμου δύναται νά όδηγήση είς 
υπερκορεσμόν τών υδρατμών καί ακολούθως είς βροχήν. Ούτω υπολογίζεται δτι τό 
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δάσος αυξάνει τάς βροχάς, τάς πιπτούσας επ’ αύτοΰ κατά 2—3% τών πιπτουσών εις 
τάς γυμνάς περιοχάς.

Άντιθέτως δμως προς τήν μικράν ταύτην έπίδρασιν τοΰ δάσους έπί τοΰ σχημα
τισμού τών βροχών, μεγάλη είναι ή έδαφοπροστατευτική και ύδρονομική έπίδρασίς 
του. Τό δάσος έπί τών όρέων και λόφων συγκροτεί τό έδαφος αυτών καί δεν επι
τρέπει νά παρασύρεται τοΰτο διά τών χειμάρρων προς τάς πεδιάδας διά νά κατα
στρέφω τάς γεωργικάς καλλιέργειας, τον άνθρωπον καί τά έργα πολιτισμού του.

Τό δάσος αποτελεί περαιτέρω μεγάλον ρυθμιστικόν παράγοντα τών επί τών 
δρέων πιπτόντων ύδάτων καί άλλων κατακρημνισμάτων, τά όποια συγκροτεί κατά 
τάς πολυόμβρους έποχάς τοΰ έτους καί τά άφίνει νά απορρέουν κατά τάς άνομβρους 
έποχάς προς άρδευσιν, ΰδρευσιν καί έκμετάλλευσιν τής υδροηλεκτρικής ένεργείας.

’Εδώ θά ήθελα νά κάμω μίαν μικράν παρένθεσιν, ϊνα άναφερθώ εις τήν επι
κρατούσαν έσφαλμένην έντύπωσιν, κυρίως μεταξύ τών Κυπρίων γεωργών, δτι δηλα
δή ή ευκάλυπτος επιδρά καταστρεπτικώς επί τών υδατίνων πόρων τής νήσου καί δτι 
ή εισαγωγή της επί μεγάλης κλίμακος πρέπει ν’ άποφευχθή. Ή έντύπωσις είναι 
αποτέλεσμα τής παλαιότερον εύρυτάτης χρησιμοποιήσεως τής ευκαλύπτου διά τήν 
άποξήρανσιν ελωδών περιοχών μέ σκοπόν τήν καταπολέμησιν τής μαλαρίας. Είναι 
γεγονός δμως δτι τό ριζικόν σύστημα τής ευκαλύπτου είναι 'ικανόν νά ζή εις τό ύδωρ 
καί νά διαπνέη μεγάλος ποσότητας έξ αύτοΰ, νοουμένου δτι ή παροχή του είναι 
συνεχής, ώς συμβαίνει ε’ις τά έλη, τάς λίμνας, τούς ποταμούς κλπ. Εις περίπτωσιν 
δμως κατά τήν οποίαν ή ευκάλυπτος είσαχθή εις ήμιξηρικά ή ξηρικά περιβάλλοντα, 
δτε ή υγρασία τοΰ εδάφους προέρχεται μόνον από τήν κατά καιρούς πίπτουσαν βρο- 
χόπτωσιν καί αί ρίζαι της δεν εφάπτονται τοΰ υπογείου ΰδατος, τότε καί πάλιν ευδο
κιμεί, αλλά καταναλίσκει τήν ιδίαν περίπου ποσότητα ΰδατος μέ τάς πεύκας τών 
δασών μας.

Ή ευκάλυπτος, λόγω τής ταχυαυξείας της καί τής προσαρμογής της εις ξηρικά 
περιβάλλοντα,είσήχθη έκ τής μητρικής της χώρας, τής Αυστραλίας, ε’ις μεγάλην 
κλίμακα εις τό ’Ισραήλ, ώς έπίσης καί εις άλλας χώρας, δπου ίσιος τό υδατικόν πρό
βλημα είναι δξύτερον από τό ίδικόν μας.

Τό δάσος δικαίως θεωρείται ώς ιδανικόν περιβάλλον διά άναψυχήν καί τουρι
σμόν. ’Ιδιαιτέρως δέ ένόσφ συνεχίζεται ή ίλιγγιώδης τεχνολογική πρόοδος καί 
ένόσω δ πληθυσμός αυξάνεται μέ γοργόν ρυθμόν εις τά αστικά κέντρα, τόσον έντο- 
νωτέρα καθίσταται ή ανάγκη τοΰ ανθρώπου νά τραπή εις φυγήν από τήν άσφυκτιώ- 
σαν καί μολυσμένην ατμόσφαιραν τών πόλεων καί ν’ άναζητήση τήν ψυχαγωγίαν καί 
τήν ηρεμίαν ε’ις τό πολυποίκιλον δασικόν περιβάλλον, δπου ή διαρκής ή σύντομος πα
ραμονή του έπιδρά εύμενώς έπί τής υγείας του, αναζωογονούσα τον οργανισμόν του 
μέ νέας σωματικός καί πνευματικός δυνάμεις, αϊτινες είναι άκρως απαραίτητοι διά 
τον συνεχή αγώνα τής ζωής καί τήν έπιβίωσίν του. Τό δάσος εξυγιαίνει τήν ατμό
σφαιραν διά τής άποδεσμεύσεως αφθονίας οξυγόνου καί διά τής συγκρατήσεως έπί 
τής έπιφανείας τών φύλλων του, τοΰ κονιορτοΰ καί τών τοξικών διά τον άνθρωπον 
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ουσιών.
Ό Γάλλος ύγιεινολόγος Σωσεράν αναφέρει δτι άνεκάλυψεν εις τδ εμπορικόν 

τμήμα τών Παρισίων 4 εκατομμύρια νοσογόνα μικρόβια, ένω ε’ις τά πάρκα τής πό- 
λεως μόνον 1,000.

’Εξ άλλου ό Σοβιετικός βιολόγος καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Λένινγκρατ 
Μόρις Τόκιν άνεκοίνωσεν δτι ώρισμένα δένδρα και φυτά είναι εφοδιασμένα μέ μεγά- 
λην καταστρεπτικήν δύναμιν κατά τών βλαπτικών μικροβίων καί εντόμων. Είναι τά 
λεγόμενο «φυτικά αντιβιοτικά». Ένα δάσος π.χ. από πεΰκα ή έλατα παράγει καθη
μερινώς πέντε κιλά αντιβιοτικής ουσίας, δυναμένης νά άπαλλάξη μίαν πόλιν πληθυ
σμού 10,000 κατοίκων από τά νοσογόνα μικρόβια.

Τό έτος 1968 ή δόκτωρ Τέμπλετον, βοτανολόγος, έπιμελήτρια τοΰ Μουσείου 
’Εθνικής 'Ιστορίας εις Λος ’Άντζελες, διεκήρυξεν δτι υπάρχουν μεγάλαι πιθανότη
τες ή ατμόσφαιρα τής γής νά μή διατηρηθή μέ τόν σημερινόν συνδυασμόν αερίων, 
δστις συμβάλλει εις τήν διατήρησιν τής ζωής. Ή γηΐνη ατμόσφαιρα δέν ήτο ή ιδία 
δταν ή γή ήτο άνετη και ικανή νά διατηρή τήν άνθρωπίνην ζωήν, χάρις εις τά πρά
σινα φυτά πού χορηγούν τό πλεϊστον τοΰ οξυγόνου από τό όποιον έξαρτάται ή δια- 
βίωσις τοΰ άνθρώπου και τών ζώων. Αί συνεχώς αυξανόμενοι άνάγκαι τοΰ ανθρώ
που νά καταναλίσκη καυσίμους ΰλας, καθώς και ή έκ μέρους του ασύνετος καταστρο
φή τών δασών, ήρχισεν νά μεταβάλλη τήν αναλογίαν τών αερίων ε’ις τήν ατμό
σφαιραν μέ αποτέλεσμα νά δημιουργήται μεγάλη ποσότης μονοξειδίου καί διοξειδίου 
τοΰ άνθρακος. Ή φυσική διαδικασία διά τής οποίας τό δξυγόνον άναπληροΰται 
από τά πράσινα φυτά δέν δύναται πλέον νά άνταποκριθή ε’ις τήν σπατάλην τοΰ άν
θρώπου. Ή δόκτωρ Τέμπλετον ιδιαιτέρως καταφέρεται κατά τοΰ αυτοκινήτου, τό 
όποιον κατά τά τελευταία πεντήκοντα έτη κατηνάλωσεν καυσίμους ΰλας σχεδόν δσας 
κατηνάλωσεν δ άνθρωπος από τής εποχής τής άνακαλύψεως τοΰ πυρός. Κάποτε ό 
άνθρωπος θά άναγκασθή, εΐπεν, νά άποκαταστήση τό πράσινον εις τήν φύσιν, τό ό
ποιον άνοήτως κατέστρεψεν καί εξακολουθεί νά καταστρέφη.

Υπολογίζεται δτι περί τό έτος 2.000 δ πληθυσμός τής Κύπρου θά άνέλθη εις 
900 περίπου χιλιάδας κατοίκων, πέραν δέ τοΰ ήμίσεος τοΰ πληθυσμού τούτου θά 
έχη συγκεντρωθή εις τά αστικά κέντρα. ’Επίσης έχει ΰπολογισθή δτι περί τό τέλος 
τοΰ παρόντος αίώνος ή Κύπρος θά δέχεται περί τάς 500 χιλιάδας τουριστών έκ τοΰ 
εξωτερικού.

Τά ανωτέρω στοιχεία καταδεικνύουν δτι τά δάση έχουν νά διαδραματίσουν ση
μαίνοντα ρόλον τόσον διά τόν πληθυσμόν έ·ν γένει τής Κύπρου, δσον καί διά τόν έξω- 
τερικόν τουρισμόν. Ή δέ λελογισμένη διατήρησις καί βελτίωσίς των διά τήν καλυ- 
τέραν άντιμετώπισιν τών προβλημάτων τής διαβιώσεως τοΰ άνθρώπου θά καταστή 
συν τώ χρόνω άδήριτος άνάγκη.

Αποτελεί εύχάριστον διαπίστωσιν δτι ή Δασική μας 'Τπηρεσία έπέδειξε πνεύμα 
προνοητικότητος καί κατά τήν άναθεώρησιν τής Δασικής Νομοθεσίας τό έτος 1967 
έλήφθη ειδική πρόνοια, βάσει τής όποιας δύναται νά κηρυχθή οίονδήποτε Κύριον
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Κρατικόν Δάσος ή μέρος αύτοϋ εϊτε ώς
(α) Μόνιμος Δασική Περιοχή διά τήν παραγωγήν ξυλείας, είτε
(β) ώς ’Εθνικόν Δασικόν Πάρκον διά σκοπούς αναψυχής και τουρισμού καϊ
(γ) ώς Περιοχή Προστασίας τής Χλωρίδος καί Πανίδος διά τήν προστασίαν 

σπανίων ζώων καί φυτών, τά όποια τείνουν νά έκλείψουν από τήν Κύπρον.
Μία προκαταρκτική μελέτη τοΰ Τμήματος Δασών άπέδειξεν δτι τά 10% περίπου 

τών κυρίων Κρατικών Δασών πιθανώς νά καταστή έπάναγκες νά άνακηρυχθοΰν ώς 
’Εθνικά Δασικά Πάρκα με αποκλειστικόν σκοπόν τήν παροχήν αναψυχής ε’ις τό κοι
νόν. Τοιαΰτα κατάλληλα δάση είναι τά ευρισκόμενα κατά μήκος τών παραλίων πε
ριοχών. ’Επίσης τό μεγαλύτερου μέρος τού δάσους Τροόδους, τά δάση τής Βορείου 
’Οροσειράς καί πολλά άλλα μικρότερα ευρισκόμενα πλησίον αστικών κέντρων.

Προς τούτοις ή Δασική 'Υπηρεσία ήρχισε τήν δημιουργίαν εντός τών δασών 
εϊδικώς διαρρυθμισμένων εκδρομικών χώρων καί χώρων κατασκηνώσεως, οι όποιοι 
είναι έφωδιασμένοι μέ καθίσματα, τραπέζας, πόσιμον ύδωρ, αποχωρητήρια, χώρους 
σταθμεύσεως οχημάτων κλπ. Έξ άλλου μελετάται ή άνέγερσις τουριστικών περι
πτέρων καί άλλων κατασκευών εντός τού -δάσους διά καλυτέραν έ-ξυπηρέτησιν καί 
παροχήν διευκολύνσεων εις τούς έπισκέπτας τών δασών. Άναμφιβόλως πολλά ακό
μη απομένουν νά γίνουν προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν καί ιδιαιτέρως εις τά παράλια 
δάση, καθ’ δτι σήμερον συγκεντρώνεται μέγας αριθμός επισκεπτών είς τούς ολίγους 
υπάρχοντας εκδρομικούς χώρους μέ αποτέλεσμα νά δημιουργσΰνται άλλα προβλήμα
τα, ώς ή μόλυνσις τοΰ περιβάλλοντος από τούς σωρούς σκυβάλων καί άπορριμάτων, 
οχλαγωγία, δημιουργία παρεξηγήσεων μεταξύ τών εκδρομέων καί άλλα.

Έν συνεχεία έρωτάται, ποιος ε’ναι δ σκοπός τής προστασίας καί διαχειρίσεως 
τής χλωρίδος καί πανίδος τής Κύπρου; Είναι γεγονός δτι ή προστασία τής άγριας 
ζωής δεν άποσκοπεϊ είς άμεσον οικονομικόν όφελος, αλλά είς τήν παροχήν επιστημο
νικών δεδομένων διά μελέτας καί εκπαιδευτικούς σκοπούς έν γένει. ’Επίσης δε άπο
σκοπεϊ είς τήν διατήρησιν τοΰ φυσικού περιβάλλοντος διά λόγους αισθητικούς, ψυ
χαγωγίας καί τουριστικής άναπτύξεως. Έπί παραδείγματι, εάν δεν διετηροΰντο 
μέχρι σήμερον τά μικρά υπολείμματα τών χαμηλών δασών είς τήν Χερσόννησον τής 
Καρπασίας ή είς τούς άσβεστολιθικούς λόφους τής Πάχνας, δεν θά ήτο προφανές 
δτι τό άρχικόν έδαφος ήτο τύπου ρεντζίνας βαθύ καί πλούσιον είς χοΰμον.

Χαρακτηριστικώς άναφέρω τό Κυπριακόν άγρινόν, τό όποιον τείνει νά έκλειψη, 
καθ’ δτι άποτελεϊ εύγευστον λείαν διά πολλούς, μέ άποτέλεσμα σήμερον ό άριθμός 
του νά έχη μειωθή είς 100 περίπου ζώα. Χωρίς άμφιβολίαν τό άγρινόν θά έκλει
ψη έάν άφεθή άπροστάτευτον καί έλεύθερον νά ζή είς τό δάσος. ’Ήδη ή Δασική 
'Τπηρεσία έκτος τών άστυνομικών μέτρων πού έφαρμόζη θά άνακηρύξη μίαν περιο
χήν είς τό δάσος Πάφου ώς περιοχήν προστασίας τοΰ άγρινοΰ, είς τήν όποιαν τούτο 
θά ζή καί θά πολλαπλασιάζεται έν άσφαλεία.

Ή Κυπριακή κέδρος άποτελεϊ άλλον άντικειμενικόν σκοπόν τής σχετικής νομο-
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θεσίας διά τήν προστασίαν τής χλωρίδος. Ή κέδρος απαντάται φυσικώς εις τδ δά
σος Πάφου και εις τήν ομώνυμον κοιλάδα και αποτελεί πραγματικώς πολύτιμον κό
σμημα διά τήν Κύπρον και δικαίως ή Δασική 'Τπηρεσία απαγορεύει αύστηρώς πά
σαν υλοτομίαν και έκμετάλλευσιν τής ξυλείας της.

’Άλλα δασικόν είδος πού χρήζει προστασίας είναι ή κουμαριά, Arbutus unedo, 
ήτις φύεται εις μικράν μόνον έκτασιν εις τό δάσος τοΰ Άκάμαντος και κινδυνεύει νά 
έξαφανισθή έκ τής αίγοβοσκής. Ε’ις τό άπώτερον μέλλον θά παραστή ανάγκη νά 
ληφθοΰν μέτρα προστασίας τοΰ ενδημικού διά τήν Κύπρον δασικού είδους τής χρυ- 
σοφύλλου δρυός —■ κοινώς λατζιάς — ήτις έπί τοΰ παρόντος εύρίσκεται υπό διωγμόν, 
καθ’ δτι δεν παράγει οίκονομικώς έκμεταλλεύσιμον ξυλείαν, αλλά μόνον καύσιμον. 
'Τφίσταται επίσης θέμα προστασίας τών πτηνών και άλλων θηραμάτων από τό κα
κώς έννοούμενον κυνήγιον. Και εδώ τό δάσος προσφέρεται ώς ιδεώδες περιβάλλον 
διά τήν προστασίαν, άνάπτυξιν και πολλαπλασιασμόν τών πτηνών και άλλων θηρα
μάτων ώς καί διά τήν ε’ισαγωγήν νέων πτηνών διά τον εμπλουτισμόν και τήν βελτί- 
ωσιν τής άγριας ζωής.

Τέλος τό δάσος παρέχει αμέσως ή έμμέσως ευκαιρίαν εργασίας εις πολλά εκα
τομμύρια ανθρώπων. ΕΙδικώτερον εις Κύπρον υπολογίζεται δτι απασχολούνται έκ 
τοΰ δάσους κα'ι έξ άλλων συναφών έπαγγελμάτων περί τά 3,700 πρόσωπα, μέ εΰοιώ- 
νους προοπτικάς άπασχολήσεως μεγαλυτέρου αριθμού εις τό μέλλον μέ τήν έγκαθί- 
δρυσιν νέων δασικών βιομηχανιών.

Δ'. Έπίδρασις τοΰ ανθρώπου έπί τοΰ δάσους.

Ό άνθρωπος, άνερχόμενος έκ τής πρωτογόνου άγριας καταστάσεώς του εις τον 
κτηνοτροφικόν πολιτισμόν, άρχίζει ν’ άποψιλώνη τό δάσος καί νά τό μεταβάλλη εις 
λειβάδια. Μέ τήν έξέλιξίν του προς τον γεωργικόν πολιτισμόν προβαίνει εις εκτε
ταμένος έκχερσώσεις προς άπόκτησιν άγρών διά τήν γεωργίαν καί δενδροκομίαν, 
λειβάδια διά τήν έξελιχθεϊσαν μόνιμον κτηνοτροφίαν του καί χέρσον έπιφάνειαν διά 
τήν έγκαθίδρυσιν τών οικισμών του. ’Εκ παραλλήλου προς κάλυψιν τών άναγκών 
του εις καύσιμον, οικοδομήσιμου καί ναυπηγικήν ξυλείαν, υλοτομεί, δχι μόνον τήν 
έτησίαν παραγωγήν τού δάσους, άλλ’ δ,τι καί δσον έχρειάζετο, χωρίς νά άντιλαμβά- 
νεται δτι τό δένδρον ήτο ταυτοχρόνως μέσον παραγωγής, άλλά καί προϊόν.

Ιστορικά δεδομένα καί ή άνεύρεσις άπολιθωμάτων ζώων καί φυτών ε’ις γεω
λογικά άποθέματα μαρτυρούν δτι ή Κύπρος κατά τήν άρχαιότητα έκαλύπτετο σχεδόν 
ολόκληρος άπό βλάστησιν. ’Αρχαιολογικοί έπίσης άνασκαφαί άπεκάλυψαν οστά 
ζώων, τά όποια δέν ύφίστανται σήμερον εις Κύπρον. Ή έπίδρασις τοΰ άνθρώπου 
έπί τοΰ φυσικού περιβάλλοντος τής Κύπρου ήρχισεν ένωρίς. Αί άνασκαφαί τής 
Χοιροκοιτίας έφεραν εις φώς δτι κατά τήν Νεολιθικήν περίοδον, προ 8,000 περίπου 
ετών, ύπήρχεν εις Κύπρον μία καλώς οργανωμένη κοινότης.

Ή συνεχής διά μέσου τών αιώνων έπίδρασις τοΰ Κυπρίου, είτε ώς ιθαγενούς 
είτε ώς άποίκου έπί τής δασικής βλαστήσεως, εϊχεν ώς άποτέλεσμα τήν μείωσιν τής 
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δασοκαλύψεως. Τά δάση σήμερον καλύπτουν επιφάνειαν 18.7% τής ολικής έκτά- 
σεως τής νήσου. Ή σοβαρά αυτή μείωσις τής έκτάσεως τών δασών οφείλεται εις 
τούς ακολούθους παράγοντας: α) Εις τάς εκτεταμένος υλοτομίας, αί όποΐαι έγίνον- 
το διά τήν προμήθειαν ναυπηγήσιμου, οικοδομήσιμου και καυσίμου ξυλείας. ’Επί
σης μεγάλαι εκτάσεις δασών άπεψιλώθησαν διά τήν δημιουργίαν καλλιεργησίμου 
γής και τήν έγκαθίδρυσιν συνοικισμών. Ε’ις πλείστας περιπτώσεις ή άποψίλωσις 
τοΰ δάσους καί ή γεωργική καλλιέργεια επί επικλινών εδαφών είχον ώς αποτέλεσμα 
τήν διάβρωσιν καί ύποβάθμισιν τοΰ εδάφους καί τήν έγκατσλειψιν τής γεωργίας, 
β) Εις τήν άπεριόριστον βοσκήν. Σήμερον ή τοιαύτη μάστιξ τών δασών έχει πε- 
ριορισθή εις τό έλάχιστον. Ή βόσκησις, καί Ιδιαιτέρως τών αιγών, έκτος τοΰ δτι 
κατέστρεφε τήν φυσικήν άναγέννησιν τοΰ δάσους καί έγένετο αδύνατος ή άνανέω- 
σίς του, κατέστρεφεν επίσης τούς τρυφερούς βλαστούς καί οφθαλμούς τών δενδρυλ
λίων καί δένδρων καί ακολούθως ή άνάπτυξίς των έπηρεάζετο σοβαρώς, έξελίσσοντο 
δέ εις νανόμορφα καί κακόμορφα, συχνάκις δμως έφθινον μέχρι τελείας άποξηράν- 
σεως. Έξ άλλου ή έ'ντονος βόσκησις αιγών διετάραττεν τήν υφήν τοΰ δασικού εδά
φους καί τοΰτο καθίστατο προσφορώτερον εις τήν διάβρωσιν.
γ) Εις τάς δασικάς πυρκαϊάς. Αί πυρκαϊαί άπετέλεσαν, αποτελούν καί ίσως θά 
αποτελούν τόν σοβαρώτερον καταστρεπτικόν παράγοντα τών δασών μας. Δυστυχώς 
αί κλιματοεδαφικαί συνθήκαι, ή σύνθεσις καί τό είδος τής δασικής βλαστήσεως καί 
ή ανθρώπινος αδράνεια καί αδιαφορία υποβοηθούν τά μέγιστα τήν έκρηξιν καί τα- 
χεΐαν έξάπλωσιν τοΰ πυρός. 'Υπολογίζεται δτι κατά τά τελευταία πέντε έτη καίεται 
έτησίως δασική έκτασις άνερχομένη ε’ις 6,400 σκάλας. Άπό δέ τοΰ έτους 1956 μέ
χρι τοΰ 1967 έκάη δασική έκτασις 120 χιλιάδων σκαλών.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον έπήλθεν ή μεγάλη καταστροφή τοΰ δασικού μας πλούτου, 
καί συτω σήμερον τά δάση περιορίζονται κυρίως είς τάς δρεινάς περιοχάς τής Κύ
πρου. Καί είναι μέν αληθές δτι ή έκχέρσωσις τών δασών έξ έδαφών δυναμένων νά 
καλλιεργηθούν μονίμως ύπό τής γεωργίας καί δενδροκομίας ουνέβαλον είς τήν άνύ- 
ψωσιν τοΰ βιοτικού επιπέδου τοΰ Κυπρίου. Έξ άλλου δμως είναι έπίσης άληθές 
δτι αί έκχερσώσεις έδαφών απολύτως δασικών, ιδιαιτέρως ορεινών, έξηφάνισαν τήν 
παραγωγήν τούτων, λόγω τής διαβρώσεως τοΰ παραγωγικού εδάφους, ώς συνέβη είς 
τήν περιοχήν Πιτσιλιάς, είς τό πλεΐστον τής ’Οροσειράς Πενταδακτύλου καί είς πολ- 
λάς άλλας περιοχάς τής νήσου. Οΰτω σήμερον ποσοστόν 16.7% τής συνολικής έκ
τάσεως τής Κύπρου είναι γυμνόν καί ακατάλληλον διά καλλιέργειαν.

'Οπωσδήποτε ποιον έζημίωσεν ό άνθρωπος μέ τήν άπογύμνωσιν τών όρέων καί 
λόφων τής Κύπρου, συνεπεία τής όποιας παρεσύρθη τό έδαφος καί ένεφανίσθησαν 
έπί τών όρέων οί βράχοι «ώς νοσήσαντος σώματος οστά», δπως χαρακτηριστικώς 
αναφέρει ό Πλάτων; Ποιον έζημίωσεν ό άνθρωπος μέ τήν ύποβάθμισιν καί λεηλα
σίαν, τήν οποίαν έπέφερεν είς τά άπομείναντα δάση του; Βεβαίως τό δάσος δέν 
έχει φωνήν διά νά διαμαρτυρηθή κατά τής κακομεταχειρίσεως καί καταστροφής του. 
Ή έξαφάνισίς του δμως έκδικεΐται πολλάκις τόν καταστροφέα άνθρωπον. Οί όρει- 
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νοί πληθυσμοί μας ήναγκάσθησαν νά κατέλθουν άθρόοι είς τάς πόλεις καί νά μετα
ναστεύσουν άθρόοι είς τό εξωτερικόν καί έπιβεβαιοΰνται οί λόγοι τοΰ μεγάλου γεωρ- 
γοχημικοΰ Λιέμπιγκ δτι «λαός δστις άφίνει τάς ϋλας, τάς γονιμοποιούσας τάς γαίας 
του νά μεταφέρωνται έπί αιώνας είς τήν θάλασσαν, είναι ήναγκασμένος νά τάς ακο
λουθήσω καί νά μεταναστεύσω».

Η καταστροφή τών δασών μέ έπακόλουθον τήν διάβρωσιν τοΰ έδάφους είναι 
πρόβλημα όξύτατον καί απασχολεί πλείστας χώρας τής ύφηλίου.

Είς Η.Π.Α. κατά τά τελευταία 150 έτη κατεστράφη, λόγω διαβρώσεως, γή έκ- 
τάσεως 120 εκατομμυρίων εκταρίων — 900 εκατομμυρίων σκαλών — δηλ. έκτασις 
120πλασία περίπου τής ολικής επιφάνειας τής Κύπρου. ’Επίσης έχει ύπολογισθή 
δτι είς Η.Π.Α. έξαφανίζεται έτησίως παραγωγικόν έδαφος επιφάνειας 2000 τετρα
γωνικών χιλιομέτρων.

Θεωρείται δτι τό έν τέταρτον τής επιφάνειας τοΰ έδάφους τής Κίνας έχει ΰπο- 
βαθμισθή λόγφ διαβρώσεως καί δεν είναι παραγωγικόν πλέον. Έτησίως δέ ή κα
ταστρεπτική ενέργεια τοΰ ΰδατος μεταφέρει 2.5 δισεκατομμύρια τόνους ευφόρου έ
δάφους είς τούς ποταμούς. Ή ίλιγγιώδης αΰξησις τοΰ πληθυσμού τής Κίνας, όμοΰ 
μέ τόν συνεχή άφανισμόν τοΰ έδάφους της, άσφαλώς είναι έν έκ τών αιτίων πού 
προκαλοΰν τήν έπικρατοΰσαν νευρικότητα είς Κίναν.

Ό Αυσίας είς τούς λόγους του αναφέρει μίαν περίπτωσιν ενός "Ελληνος πλου
σίου γαιοκτήμονος, ό όποιος κατηγορήθη ένώπιον τοΰ Άρείου Πάγου προ 2,500 έ- 
τών, δτι άδικαιολογήτως έπροξένησε ζημίας είς ένα ιδικόν του ήμικατεστραμμένον 
κορμόν έλαιοδένδρου. Σήμερον δμως τά δάση τής 'Ελλάδος κατέχουν μόλις τά 19% 
τής έκτάσεως τής χώρας, έτησίως δέ παρασύρεται υπό τών χειμάρρων έδαφος, τό 
όποιον αντιστοιχεί είς έκτασιν 150,000 σκαλών γονίμου γής.

Ή ασύνετος καί μέ ταχύ ρυθμόν καταστροφή τοΰ δάσους ήνοιξε τούς οφθαλ
μούς τοΰ ανθρώπου, ό όποιος ήννόησεν δτι μέ τήν καταστροφήν τοΰ δάσους, διά τήν 
οποίαν οΰτος ήταν υπεύθυνος, έχανεν έν σπουδαΐον μέσον προς κάλυψιν ζωτικών α
ναγκών του. Τότε έσκέφθη δτι καί τήν έκτασιν τών δασών δέν πρέπει νά περιορίση 
έτι περισσότερον καί τήν σύνθεσιν αυτών πρέπει νά διατηρή καί οΰτω νά δύναται 
νά άπολαμβάνη διηνεκώς τά αγαθά τοΰ δάσους.

Έξ ανάγκης δ άνθρωπος μεταβάλλεται εις προστάτην καί οικοδόμον τοΰ δά
σους. Θεμελιώνει τήν αρχήν τής διηνεκείας τών καρπώσεων — άλλως άειφορίαν 
τών καρπώσεων — δηλ. τήν αρχήν τής διαρκούς ύπάρξεως τών καρπώσεων τοΰ δά
σους καί τής αύξήσεως αυτών είς τό μέγιστον δυνατόν, τό άνταποκρινόμενον είς τό 
συγκεκριμένου περιβάλλον, προς δ'φελος δχι μόνον τής παρούσης γενεάς, αλλά καί 
τών έπερχομένων τοιούτων. Καί τήν αρχήν αυτήν τήν θέτει μεταξύ τών έπιδιώ- 
ξεων τής Δασικής Πολιτικής έπί τής οποίας βασίζεται ή ορθολογιστική διαχείρισις 
τών δασών.

Είς Κύπρον ή θεμελιάώης αρχή τής διηνεκείας τών καρπώσεων αποτελεί μίαν 
έκ τών βασικών έπιδ'ιώξεων τής Δασικής Πολιτικής, τήν έφαρμογήν τής όποιας άνα- 
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λαμβάνει ή Δασική 'Τπηρεσία τοΰ Υπουργείου Γεωργίας, μέ πρωταρχικόν σκοπόν 
τήν παραγωγήν ξυλείας και άλλων δασικών προϊόντων διά νά ικανοποιηθούν, όσον 
τό δυνατόν, περισσότεροι άνάγκαι τής χώρας καί παραλλήλως νά αύξηθή τό εθνικόν 
εισόδημα. Μεταξύ άλλων ή Δασική Πολιτική αναγνωρίζει τήν ανάγκην τής διατη- 
ρήσεως τής δασοκαλύψεως εις τάς όρεινάς περιοχάς, ιδιαιτέρως εις τάς δρεινάς λε- 
κάνας απορροής καί γενικώς εις εδάφη ακατάλληλα διά τήν γεωργικήν έκμετάλλευ- 
σιν, μέ επιδίωξιν τήν καλύτερον δυνατήν συντήρησιν τοΰ εδάφους καί τών υδατίνων 
πόρων τής νήσου. ’Έδαφος καί ύδωρ είναι δύο πολύτιμοι φυσικοί πόροι έπί τών 
όποιων στηρίζεται ή γεωργική άνάπτυξις τής νήσου, ήτις άποσκοπεΐ εις τήν μεγί- 
στην δυνατήν αΰξησιν τών γεωργικών αγαθών διά τήν έν γένει άνάπτυξιν τής εθνι
κής οικονομίας. Ή Δασική Πολιτική αποδίδει ιδιαιτέραν επίσης σημασίαν εις τήν 
αισθητικήν αξίαν καί τον παράγοντα ψυχαγωγίας πού προσφέρουν τά δάση υπό τήν 
γενικωτέραν αυτών μορφήν εις τό κοινόν καί τον τουρισμόν. Ειδική μνεία γίνεται 
επίσης εις τήν Δασικήν Πολιτικήν καί διά τήν ανάγκην τής προαγωγής τής έρεύνης 
καί τής έκπαιδεύσεως εις δλους τούς κλάδους τής δασοπονίας.

Προς έπίτευξιν τών στόχων τής Δασικής Πολιτικής απαιτείται μακροπρόθεσμος 
προγραμματισμός καί ή λήψις ειδικών μέτρων διά τήν προστασίαν, βελτίωσιν, έπέ- 
κτασιν καί έκμετάλλευσιν τοΰ δασικοΰ μας πλούτου προς τό γενικώτερον συμφέρον 
τοΰ Κυπρίου πολίτου.

Προς τούτοις ή Δασική 'Τπηρεσία, μεταξύ άλλων καθηκόντων πού ασκεί, ανα
λαμβάνει τήν λήψιν διαφόρων μέτρων προς προστασίαν τοΰ δάσους, ώς π.χ. τήν ε
φαρμογήν τής Δασικής Νομοθεσίας καί τών Δασικών κανονισμών, διά τήν ρύθμισιν 
τών σχέσεων μεταξύ ανθρώπου καί δάσους. Περαιτέρω δέ λαμβάνονται ειδικά μέ
τρα προς πρόληψιν τών δασικών πυρκαϊών, ώς είναι ή διάνοιξις αντιπυρικών λωρί
δων καί δασικών οδών, ή κατασκευή έσχαρών εις τούς δασικούς χώρους αναψυχής 
καί ή διαφώτισις τοΰ κοινοΰ. Ταυτοχρόνως δέ λαμβάνονται μέτρα έπισημάνσεως 
καί κατασβέσεως τών δασικών πυρκαϊών, ώς είναι ή έγκατάστασις παρατηρητηρίων 
ε’ις ύψηλάς στρατηγικός εντός τών δασών θέσεις, ή έγκαθίδρυσις δικτύου τηλεπι
κοινωνιών, ήτοι τηλεφώνων καί ασυρμάτων, ή προμήθεια καταλλήλου έξοπλισμοΰ, ώς 
οχημάτων, έργαλείων κλπ. καί τέλος ή όργάνωσις δασοπυροσβεστών καί άλλου προ
σωπικού. ’Ενίοτε δέ παρίσταται ανάγκη προστασίας τοΰ δάσους από βλαπτικά έν
τομα ή άλλους μικροοργανισμούς, οπότε έκτελείται ειδική καταπολέμησις κυρίως διά 
τής χρήσεως χημικών ουσιών.

Έκτος τής προστασίας τών δασών, τό Τμήμα Δασών αναλαμβάνει τήν άναδά- 
σωσιν καεισών δασικών περιοχών ή τήν δάσωσιν νέων τοιούτων μέ τήν έφαρμογήν 
τεχνικών μεθόδων, καταλλήλων διά τάς έπικρατούσας εις Κύπρον κλιματοεδαφικάς 
συνθήκας, προϊόν τής μακροχρονίου έμπειρίας καί έρεύνης τής Κυπριακής δασοπο
νίας. Επίσης αναλαμβάνεται ή βελτίωσις τών υφισταμένων δασών μέ τήν έκτέλεσιν 
καταλλήλων καλλιεργητικών έργασιών καί διά τής εισαγωγής νέων δασικών ειδών. 
Ή Δασική 'Τπηρεσία έκτελεΐ ταυτοχρόνως καί άλλα έργα, ώς ή έκμετάλλευσις τών 
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δασικών πόρων και ή δημιουργία δασικών πάρκων και χώρων αναψυχής, διά τά ό
ποια εγινεν αναφορά ένωρίτερον είς τό κεφάλαιον περί τής προσφοράς τοΰ δάσους 
προς τόν άνθρωπον.

Είναι γεγονός δτι, λόγω τής έπικρατούσης τοπογραφικής διαμορφώσεως είς 
Κύπρον, δύναται νά λεχθή δτι υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ γεωργίας καί δα-

Περήφανο κυπριακό κέδρο, από τήν Κοιλάδα τών Κέδριον τοΰ Δάσους Πάφου.

σοπονίας. Έν τούτοις δμως υπάρχουν γεωργικώς καλλιεργούμεναι εκτάσεις, αί ό- 
ποΐαι θά ήδύναντο νά δοθούν είς τήν δασοπονίαν καί άντιστρόφως. Παρατηρεϊται 
δτι πολλοί αμπελώνες τής περιοχής Πιτσιλιάς καί Μαραθάσης δέν είναι οίκονομικώς 
συμφέροντες διά τούς ίδιοκτήτας των γεωργούς. Πολλοί δέ γεωργοί ομολογούν δτι 
τά έκ τών αμπελώνων προερχόμενα είσοδήματά των δέν υπερβαίνουν τά αντίστοιχα 
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έξοδά των. Μία προκαταρκτική μελέτη άπέδειξεν δτι πλεϊστοι μή παραγωγικοί αμ
πελώνες παρέχουν λίαν πρόσφορον έδαφος διά τήν έπέκτασιν τής δασοπονίας καί 
συνεπώς παρέχουν τήν ευκαιρίαν καλυτέρας άξιοποιήσεως τοΰ έδάφους. Άντιθέ- 
τως παρατηρεϊται δτι είς πολλάς περιοχάς χαμηλών Δασών αί ύπάρχουσαι γαΐαι εί
ναι καταλληλότεροι διά τήν γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν, παρά διά τήν άσκησιν δα
σοπονίας. Πάντως ή Δασική Νομοθεσία προνοεϊ τήν κήρυξιν Δεύτερεΰοντος Κρα
τικού Δάσους ώς Δάσους Πολλαπλής Χρήσεως, ήτοι κυρίως διά τήν άσκησιν γεωρ
γίας καί κτηνοτροφίας. Πολλαί δέ τοιαΰται εκτάσεις έχουν από πολλοΰ μισθωθή είς 
άγρότας, ιδιαιτέρως είς τάς επαρχίας Άμμοχώστου καί Λάρνακος.

Έν κατακλεΐδι επιθυμώ νά πιστεύω δτι κατέστησα σαφές, πιθανώς μέ πολλά 
ερωτήματα, δτι τό γενικώτερον συμφέρον τοΰ ανθρώπου απαιτεί δπως ούτος εύρί- 
σκεται συνεχώς είς αρμονικήν συμβίωσιν μετά τοΰ δάσους. Κατ’ αυτόν δέ τόν τρόπον 
ό άνθρωπος θά δυνηθή διηνεκώς νά άπολαμβάνη έκ τοΰ δάσους τά μέγιστα δυνατά 
αγαθά — άμεσα καί έμμεσα — ή συμβολή τών όποιων καθίσταται σύν τώ χρόνω 
άναγκαιοτέρα καί πολυτιμοτέρα τόσον διά τήν άνύψωσιν τοΰ βιοτικοΰ έπιπέδου τοΰ 
συνόλου, δσον καί διά τήν ποιοτικήν βελτίωσιν τής ανθρώπινης διαβιώσεως. Διά νά 
επιτευχθούν δμως οί στόχοι αυτοί δ άνθρωπος πρέπει νά άσκή έπί τοΰ δάσους ορθο
λογιστικήν διαχείρισιν, ή όποια νά είναι αποτέλεσμα ένδελεχοΰς προγραμματισμού.

Θά ήθελα δέ νά κλείσω τήν ομιλίαν μου μεταφέροντας έδώ τό τί είπε διά τό δά
σος ό Γκλέν Γκόφφ, Βοηθός Καθηγητής τής Δασολογίας καί Βοτανικής είς τό Πανε- 
πιστήμιον τοΰ Μισσοΰρι τών Η.Π.Α.

«Θεωρώ τό δάσος ώς έν σύστημα τό όποιον κέκτηται άναριθμήτους καλλιτεχνι
κός ιδιότητας, ώς αποτέλεσμα τής λειτουργίας τών φυσικών νόμων διά μέσου τών 
αιώνων. Τό δάσος μοΰ λέει — ακόμη περισσότερα από τόν πίνακα τής Μόνα Λίζα 
ή από τάς συμφωνίας τοΰ Μπεττόβεν — κάτι διά τήν ΰπαρξίν μου, τήν καλλιέργειαν 
καί τήν βιολογίαν μου. Μοΰ δίδει μίαν σκιαγραφίαν τών λειτουργιών, αί όποϊαι 
μέ έδημιούργησαν καί αί όποϊαι λειτουργούν άδιακόπως διά νά μέ διατηρήσουν 
έν ζωή».
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TIME WASTED AND DISTANCE TRAVELLED BY THE AVERAGE 
CYPRIOT FARMER IN ORDER TO VISIT HIS SCATTERED AND 

FRAGMENTED AGRICULTURAL HOLDING

By G. KAROUZIS, President C.G.A. 
Head, Land Consolidation Service 
Ministry of Agriculture and Natural Resources.

A. INTRODUCTION

The scattered and fragmented agricultural holdings of Cyprus consti
tute a serious negative factor in the agricultural development of the 
Island. According to the 1960 census there correspond about ten plots 
per holding, scattered over the entire area of the village, or even outside 
the administrative boundaries of the village.

The aim of this research study is (a) to determine the time spent and 
the distance travelled by the Cypriot farmers in order to visit their frag
mented plots from their compact, nucleated settlement and (b) to deter
mine, with reference to the enacted Land Consolidation Law, (plots per
mitted 1 to 3) the time which is at present wasted in travelling along the 
meandering country roads and lanes of Cyprus.

The analysis has been undertaken by geographical regions in order 
to enable the assessment of the comparative disadvantages of each region.

It is a realised fact that the success of the development projects of 
the Cyprus Republic much relies upon the creation of consolidated agri
cultural holdings. With a compact holding the cost of production is 
much reduced, productivity per donum and labour is significantly increas
ed and as a result the per capita annual income of the farmer is greatly 
increased.

B. METHODOLOGY
The survey was undertaken on an island-wide scale on the basis of 

the major geographical regions of the Island. From each region a re
presentative village was chosen and from each village a sample of three 
landholders was selected. Cadastral plans on a scale of 1/5,000 and 
1/2,500 produced by the Department of Lands and Surveys were used.

Details of the research study are as follows:-
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(a) Geographical regions of Cyprus

The geographic regions used for this survey are shown on fig. 1 and 
table 1. The same table also shows the average area per village and the 
average number of plots per holding per region.

The division of a small country, such as Cyprus, into 29 geographical 
regions provided the opportunity for minute details to be discerned which

Limassol
25 Coastal plain of Limassol
26 Coastal plain of Paphos
27 Coastal plain of Chrysochou
28 Dry hilly region of Chrysochou
29 Aka mas

Fig. 1. The Geographical regions of Cyprus.

would otherwise have remained concealed, particularly if the study had 
relied upon the well known six administrative districts. For the establish
ment of the average area per village and the average number of plots per 
region extra land ownership studies were undertaken besides fully utilizing 
the statistical data of 1946 and 1960 censuses.

(b) Villages selected.

The representative villages selected from each region are shown on 
table 2. In selecting the villages two basic criteria were employed:

(i) the average number of plots per village selected should agree 
with the average number of plots per region and

(ii) the total area of the village selected should agree with the 
average area per village per region.
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(c) Cadastral plans.

Cadastral plans on the scale 1/5,000 and 1/2500 were used (a) to 
show the boundaries of each village (b) to indicate the plots of the land 
owners selected and (c) to determine the distance between the settlement 
and the plots. A typical cadastral sheet is indicated on fig 2.

(d) Representative operators selected

The village chairman assisted by the rural constable helped in select
ing three farmers each operating the same number of plots as the average 
number of the region. The plots were marked on the cadastral plans.

(e) Time measurement of distance

Each village selected was visited and time required to travel certain 
distances over terrain representative of the morphology of the village, 
was measured.

(f) Measurement of the distance from the centre of the village to the 
plots.

At the office, the roads and footpaths which lead the farmers from 
the centre of the village to their agricultural plots were marked upon the 
cadastral plans and with the help of inch-counters and curve-measurers 
the distance from the centre of the village to each plot of each selected 
farmer, was measured. By doubling the total distance found one gets the 
total distance travelled by each selected operator.

(g) Essential visits per cultivation.

For the determination of the total distance travelled for all visits 
serious consideration was given to the number of visits required for each 
crop. The number of visits was determined by the District Agricultural 
Officers and the farmers themselves. The number of visits considered 
essential is indicated on table 3. These visits are relevant only for areas 
of about one donum. (One donum = 0.302 acres = 0.133 hectares). 
When the area is increased extra visits are unavoidable. It was, there
fore, essential that during this study the average size of plot per each 
region should be taken into serious consideration.
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Fig . 2 A typical cadastral sheet, showing 

irregular plot shapes and lack of access
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(h) Average size of plot per region.

On the basis of the last two censuses and several other additional 
studies the average size of plot per region was determined. This is in
dicated on table 4.

(i) Essential visits per crop, size of plot and geographical region

On the basis of the average size of plot per region and the essential 
visits per crop and size of plot, the necessary visits to the plots of each 
region were determined. They are indicated on table 5.

C. RESULTS OF THE SURVEY

The distance travelled by each of the three representative farmers 
from each village was calculated on the basis of the essential visits per 
crop and size of plot.

The distance likely to be travelled after the implementation of land 
consolidation was also estimated as follows:-

According to the provisions of the Land Consolidation Law, no land
owner after land consolidation, is permitted to obtain more than three 
plots. As a result the cadastral plan of the village surveyed was divided 
into three zones equidistant from the village centre (see fig 3). It is 
assumed that after land consolidation the operator will obtain his conso
lidated property in one of the three zones or in all three zones if his hold
ing is large and scattered throughout the village area. In this survey it is 
assumed that the average land owner will obtain his property in one or 
two plots. It is also assumed that each landowner will obtain his property 
in the middle of the distance zone and it is with regard to the centre of 
this zone (the average of the two boundaries) that the distance to be 
travelled by the farmer and the essential time to be spent, were deter
mined. If a farmer, for instance, possesses five plots in zone B it is 
estimated that all the plots will be consolidated into this zone and the 
essential visits will be the average of the amalgamation of all previous 
cultivations in this zone. In this stage of the survey, cultivation changes 
resulting from land consolidation, were not taken into account.

Table 6 indicates the average distance travelled by the farmers of the 
selected villages, the distance which will be travelled after the property is 
consolidated in one or two plots and the time wasted to-day which is the 
result of fragmentation and dispersion of plots.

As far as the time wasted is concerned, it was determined on the 
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basis of the time required to travel one mile in each region. As already 
mentioned, the time required to cover one mile in the selected village, over 
topography representative of the region, was determined after walking 
on foot over the area.

Fig. 3. Zones equidistant from the village centre.

Table 7 indicates (a) the time required to travel one mile (b) the time 
which is wasted before the farmer obtains his property in one or two 
compact plots and (c) the expression of the time in months. The ex
pression of the wasted time in months was calculated by dividing the 
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hours by 44 (hours of work per week) and dividing the resulting figure 
by 4 (weeks per month).

D. BRIEF ANALYSIS OF RESULTS

As regards the results of the unnecessarily travelled distance, the 
geographical regions can be divided into four categories:- *

* The Troodos Range and the Akamas regions have not be«n included in the survey 
because they are under natural vegetation.

(a) Distance ranging between 923 and 2267 miles per year

Pitsilia, Kokkinochoria, Karpasia, Morphou basin.

(b) Distance between 601 — 923 miles

Tilliria, Solea, Marathasa, Plain of Limassol, Plain of Larnaka, Plain 
of Kyrenia, Plain of Chrysochou, Pediaeos valley, Northern forthills of 
Pentadaktylos, Dry cereal-carob region and the Central Plateau.

(c) Distance between 260 — 601 miles

The Northern and Eastern foothills of Troodos, Myrtou, Yialia valley, 
Kambos, The vine villages, The Paphos plain and the Southern foothills of 
Pentadaktylos.

(d) Distance below 260 miles

Mesaoria, Pentadaktylos, Dry hilly area of Chrysochou, The Creta
ceous limestones of Larnaca and Kythrea.

The above categories show that the greatest distances unnecessarily 
travelled are in Pitsilia, due to the well-known anomalous relief and 
irrigation, the Kokkinochoria and Morphou basin because of the highly 
intensive land use and the Karpasia region because of the undulating 
landscape and prevailing tobacco, olive and carob-tree cultivations.

The smallest distances are found in Mesaoria, Pentadaktylos, the 
Cretaceous limestones and the hilly Chrysochou region because of the 
prevailing monoculture. The reason why the Kythrea region is included 
in this category is due to the fact that the tree - clad area of this region 
is found not far from the settlements.

With regard to the time wasted in the various regions, it is easy to 
discern four categories.
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(a) Waste of time varying between 2.25 — 6.45 months

(a) Pitsilia, Kokkinochoria, Karpasia, Morphou basin, Solea, Tilliria 
and Marathasa.

(b) Between 1.70 — 2.25 months

Northern foothills of Pentadaktylos, Chrysochou plain, Limassol 
plain, Pediaeos valley and the cereal — carob — producing region.

(c) Between 1.11 — 1.10 months

The plain of Larnaca, the plain of Kyrenia, the central plateau, 
Myrtou, Vine producing villages, Yialias valley, Northern and Eastern 
foothills of Troodos and Kambos.

(d) Less than 1.11 months
Dry hilly Chrysochou, Pentadaktylos, Southern foothills of Pentada

ktylos, The Paphos plain, The Cretaceous limestones, Kythrea and 
Mesaoria.

The above categories show that much time is wasted in the regions 
of Pitsilia, Solea, Tylliria, and Marathasa owing to the anomalous relief, 
in the Kokkinochoria and Morphou basin due to the highly intensive land 
use and in Karpasia because of the undulating landscape and the tobacco- 
olive-carob cultivations.

Very little time is wasted in the dry regions of Chrysochou, Pentada- 
ctylos and its Southern foothills, Mesaoria, the Larnaca Cretaceous lime
stones and the Paphos plain where intensive farming has not yet com
menced. In all these regions monoculture prevails and with the ex
ception of Paphos plain fallow is normally practised.

There is considerable correlation between the distance travelled and 
the time wasted, the reason why some regions in category (b) in the 
distance travelled classification moved to category (a) in the time wasted 
classification and some other regions were relegated in the latter class
ification is caused by the fact that in the plains the time required to travel 
one mile is less than that required in the mountainous regious.

Thus although the distance travelled in Pitsilia and Kokkinochoria is 
almost the same, 2,267 and 2,250 miles respectively, the time wasted is 
6.4 and 3.94 moths respectively.
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Table 1. Geographical regions of Cyprus

Region Average area per 
village (in donums)

Average number of 
plots per region

1. Karpasia 13,936 11.5
2. Pentadaktylos 11,932 12.3
3. Southern foothills of

Pentadaktylos 17,984 9.9
4. Northern foothills of

Pentadaktylos 8,707 18.1
5. Kyrenia plain 8,696 8.8
6. Kythrea 2,569 9.6
7. Central plain (Mesaoria) 13,088 11.9
8. Kokkinochoria 20,488 18.3
9. Larnaca plain 12,204 11.0

10. Yialias valley 7,279 21.1
11. Pediaeos valley 3,698 16.8
12. Morphou basin 10,305 14.4
13. Myrtou 14,654 16.9
14. Troodos range 117,644 12.6
15. Northern and

Eastern foothills of
Troodos 11,812 22.1

16. Pitsilia 4,811 21.9
17. Solea 3,021 19.0
18. Marathasa 3,815 9.3
19. Tylliria 4,567 10.4
20. Kampos 3,854 6.8
21. Dry Cereal-Carob

growing region 11,184 12.9
22. Eastern cretaceous

limestones 15.866 17.4
23. Central Plateau 19,236 21.7
24. Vine growing villages 5,573 12.9
25. Limassol plain 8,136 6.2
26. Paphos plain 6,111 13.5
27. Chrysochou 5,177 10.4
28. Dry hilly Chrysochou

region 3,424 14.1
29. Akamas — —
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Table 2. Villages selected per region

Selected village Size of village 
(in donums)

Average number 
of plots

1. Ayia Trias 14,068 11.6
2. Koutsoventis 10,490 10.5
3. Kato Dikomon 20,834 8.1
4. Kalogrea 10,426 19.9
5. Vasilia 15,644 5.6
6. Voni 3,539 8.7
7. Stylli 14,093 9.6
6. Sotera 20,540 17.6
9. Kiti 6,621 7.4

10. Nissou 7,104 11.9
11. Kato Deftera 5,787 8.0
12. Astromeritis 14,135 13.7
13. Myrtou 11,299 15
14. — — —
15. Ayia Marina 14,314 23.6
16. Palechori 6,589 19.0
17. Kaliana 7,321 18
18. Tris Elies 3,747 10.1
19. Galene 5,106 8.0
20. Kambos 3,666 9.3
21. Peyia 9,964 12.9
22. Avdellero 15,071 16
23. Tseri 20,210 17.9
24. Stroumbi 10,004 13.8
25. Kolossi 7,197 4.3
26. Yeroskipou 7,840 13.7
27. Argaka 12,056 7.0
28. Kritou Terra 7,923 9.0
29. — — —
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Table 3. Required visits per crop and size of one donum

— Cereals 9

— Legumes 8

— Potatoes 23

— Melons 40

— Artichocks 40

— T omatoes-Cucumber s 60

— Olive groves 15

— Carob-groves 7

— Citrus 45

— Irrigated deciduous 32

— Dry deciduous 10

— Vineyards 15

— Celeries-lettices e.t.c. 30

— Cauliflowers e.t.c. 30

— Tobacco 14
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Table 4. Average size of plot per region

Average size of
Region plot per region

(in donums)
1. Karpasia 6.5
2. Pentadaktylos 7.2
3. Southern foothills of Pentadaktylos 8.8
4. Northern foothills of Pentadaktylos 4.2
5. Kyrenia plain 8.8
6. Kythrea 4.5
7. Central plain (Mesaoria) 8.6
8. Kokkinochoria 4.7
9. Larnaca plain 8.8

10. Yialias valley 5.4
11. Pediaeos valley 3.7
12. Morphou basin 4.4
13. Myrtou 9.2
14. Troodos range 3.1
15. Northern and Eastern foothills of Troodos 3.0
16. Pitsilia 2.2
17. Solea 3.2
18. Marathasa 2.1
19. Tylliria 3.6
20. Kambos 3.2
21. Dry cereal-carob growing region 5.8
22. Eastern cretaceous limestones 5.0
23. Central plateau 6.3
24. Vine growing villages 3.2
25. Limassol plain 15.7
26. Paphos plain 7.1
27. Chrysochou plain 6.0
28. Dry hilly Chrysochou region 3.8
29. Akamas —
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ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ

'Υπό Α. ΧΡΙΣΤΟΥ, 
Καθηγητοΰ Γεωγραφίας, Προέδρου 

'Υπεπιτροπής ’Εκπαιδευτικής Γεωγραφίας Γ.Ο.Κ.

Εις τά έξαγγελθέντα ύττό τοΰ 'Υπουργού 
Παιδεία; τής 'Ελλάδος τό παρελθόν έτος ανα
λυτικά προγράμματα οί σκοποί τής Γεωγρα
φίας καθορίζονται ώς ακολούθως :

α) Νά παράσχη εις τούς μαθητάς, όσον τό 
δυνατόν, πληρεστέραν εικόνα τής επιφάνειας 
τής γής έν τώ συνόλω της καί κατά περιοχάς, 
έν αναφορά πρός τήν έν αυτή διαβίωσιν τών 
ανθρώπων.

β) Νά κατάδειξη τήν έπίδρασιν τοΰ φυσικού 
περιβάλλοντος έπί τής ζωής τού ανθρώπου 
καί τήν έπίδρασιν αύτοΰ έπί τού φυσικού 
περιβάλλοντος, διά τής έκτελέσεως τεχνικών 
καί άλλων πολιτιστικών έργων.

γ) Νά καλλιεργήση τήν άγάπην τών μα
θητών πρός τήν γενέθλιον γήν καί τήν πατρίδα 
καί νά διεγείρη τό ειδικόν διαφέρον αυτών διά 
τήν διατήρησιν καί διαφύλαξιν τής ιδιαιτέρας 
μορφής τού Ελληνικού τοπίου ώς φυσικού 
βάθρου τής ζωής τοΰ Ελληνικού λαού.

δ) Διά τής γνωριμίας τών άλλων γεωγρα
φικών περιοχών καί τών έν αϋταΐς διαβιούντων 
λαών νά καλλιεργήση εις τούς μαθητάς τό 
πνεύμα τής αμοιβαίας κατανοήσεως, βοήθειας 
καί συνεργασίας μεταξύ τών λαών.

ε) Νά γνωρίση εις τούς μαθητάς τάς πηγάς 
τού φυσικού πλούτου τής χώρας καί τήν οικο
νομικήν άνάπτυξιν αύτής, έν συσχετισμώ 
καί συγκρίσει πρός άλλα; χώρας, καί τήν 
σημασίαν τήν οποίαν έχει ή οικονομική άνά- 
πτυξις διά τήν άνύψωσιν τοΰ βιωτικού καί 
πολιτιστικού έπιπέδου τού λαού.

Γεννάται δμως τό έρώτημα : Οί σκοποί 
αύτοί έπιτυγχάνονται εις τά Κυπριακά σχολεία, 
ή μήπως ή προσφορά εις τό μάθημα αύτό 
χωλαίνει εις τρόπον ώστε οί άπόφοιτοί μας 
νά θεωρώνται άγεωγρ άψητοι ;

Εις 'Ηνωμένον Βασίλειον ό Βρεττανικός Γεω
γραφικός "Ομιλος εις διακήρυξίν του κατά 
τό έτος 1961 τονίζει δτι οί μαθηταί άποφοιτών- 
τες έκ τών Γυμνασίων δέον νά κατέχουν πραγ
ματικήν γνώσιν τοΰ κόσμου, χωρών, πόλεων 
καί τών πληθυσμών των. Καίτοι ή έκτασις τής 
γνώσεως αυτής είναι θέμα συζητήσεως, είχε 
συνοψισθή σάν ικανοποιητική γνώσις, τοΰ 
νά δύναταί τις νά διαβάζη έφημερίδα σάν 
πεπαιδευμένος άνθρωπος.

Τό Συμβούλιον τής Εύρώπης, τοΰ οποίου 
μέλος είναι καί ή Κύπρος, συνεκάλεσε σεμινάριον 
τοΰ οποίου σκοπός ήτο ή άναθεώρησις σχολι
κών βιβλίων διά τό μάθημα τής Γεωγραφίας, 
μέ κυριώτερον στόχον τήν διδασκαλίαν τής 
Γεωγραφίας τής Εύρώπης. Παρόντες είς τό 
σεμινάριον αύτό, τό όποιον έλαβε χώραν τό 
1964, ήσαν 41 μέλη έξ’ δλων τών χωρών 
μελών, πλήν τής Κύπρου καί τοΰ Λουξεμβούρ
γου.

Τό Συμβούλιον τής Εύρώπης είς τό σεμινάριον 
αύτό, άνεγνώρισε τήν αξίαν τοΰ μαθήματος 
σάν μέσου δημιουργίας στενωτέρων δεσμών 
μεταξύ τών μελών - χωρών, καί δημιουργίας 
πνεύματος άλληλοκατανοήσεως μεταξύ τών 
λαών ολοκλήρου τοΰ κόσμου.

’Αλλά τό Συμβούλιον τής Εύρώπης δέν ήτο 
ό μόνος διεθνής οργανισμός ό όποιος άνε
γνώρισε τήν σημασίαν τοΰ μαθήματος τής 
Γεωγραφίας. Ό Scarfe, συνεργάτης τής 
UNESCO, γράφοντας διά τήν Γεωγραφίαν 
ύποστηρίζει τήν ανάγκην νά βλέπεται ή Γεω
γραφία είς τά σχολεία μέ τό όρθό περιεχόμενό 
της, όσον άφορά τήν προσφοράν της εις τήν 
παιδείαν καί κυρίως διά τον ρόλον της είς τήν 
άνάπτυξιν τής διεθνοΰς άλληλοκατανοήσεως. 
Ή Rosetta F. Phillips κατέδειξε είς συγγραφήν 
της δτι πρέπει νά δοθή μεγαλύτερα προσοχή 
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els τά σχολεία στοιχειώδους έκπαιδεύσεως 
διά τόν σκοπόν αύτόν, καθόσον oi διδάσκαλοι 
εις τοιούτου είδους σχολεία οπωσδήποτε δέν 
είναι γεωγράφοι.

Σχεδόν είς όλας τάς χώρας τής Ευρώπης καί 
’Αμερικής τό μάθημα τής Γεωγραφίας είναι 
σημαίνον καί καταλαμβάνει σημαντικόν μέρος 
τοΰ ωρολογίου προγράμματος, τόσον είς 
σχολεία κατωτέρας δσον καί είς σχολεία μέσης 
έκπαιδεύσεως. Άπόδειξις τούτου είναι τό πλή
θος τών σχολικών βιβλίων, άτλαντών, χαρτών, 
φωτοταινιών, ταινιών, σλάϊτς καί άλλων 
εποπτικών μέσων τά όποια κυκλοφορούν 
χάριν τού μαθήματος τούτου.

Εις τήν πατρίδα μας, ή άξια τού μαθή" 
ματος τούτου δέν έχει άναγνωρισθή, αλλά 
μάλλον έχει ϋποτιμηθή, καθόσον, καίτοι αί 
αί περίοδοι διδασκαλίας του δέν ήσαν έπαρκεϊς, 
εντούτοις έμειώθησαν δσον ήτο δυνατόν, 
είς τρόπον ώστε κατά τό έτος 1970, Διε
θνές Έτος Παιδείας, νά καταφερθή είς βάρος τής 
Παιδείας ένα σοβαρόν πλήγμα.

Άλλ’ δμως, τό γεγονός αύτό ίσως νά μήν 
είναι τόσον τραγικόν, διότι τοιουτοτρόπως 
μάς δίνεται ή εύκαιρία νά δείξωμεν δτι τό μάθη
μα τής Γεωγραφίας είναι ούσιώδες διά τήν 
έκπαίδευσιν καί δέν πρέπει νά θεωρήται δτι 
δίδει γνώσεις τοιούτου είδους, εύρισκομένας 
μόνον είς τά πλαίσια μιας γενικωτάτης παιδεί
ας. Διότι πολύ σοφά τοποθέτησε τό θέμα ό 
August Losch δ όποιος γράφει. «’Εάν δλα συν- 

έβαινον κατά τήν ιδίαν στιγμήν, τότε δέν θά 
ύπήρχεν έξέλιξις. ’Εάν δλα ύπήρχον είς τό 
ίδιον μέρος, τότε δέν θά ύπήρχε διαχωρισμός».

’Αλλά ποία ή προσφορά τής Γεωγραφίας 
είς τόν άνθρωπον καί είς τήν Παιδείαν έν 
γένει ;

‘όύς οί ορισμοί τής Γεωγραφίας καθορίζουν 
αύτή «άποτελεϊ ένα τεράστιο καί συνεχώς 
αύξανόμενο σύνολον γνώσεων καί ειδικοτήτων, 
αί όποϊαι προσφέρουν τόμους καί τόμους έρεύ- 
νης, όχι μόνον είς προδιαγραφέντα πεδία μελε
τών άλλά καί είς πλαίσια καί τεχνικάς αί όποϊαι 
συχνά εισέρχονται είς τά δρια άλλων έπιστη- 
μών, ώς τών Μαθηματικών καί τής Κοινωνιο- 
λογίας». (Morris)

"Αλλος ορισμός τής Γεωγραφίας ορίζει ότι 
είναι ή έπιστήμη ή όποια άσχολεϊται μέ τήν 
φύσιν καί τάς σχέσεις αύτής μέ τόν άνθρωπον. 
Κατά δέ τόν Vidal de La Plache ή Γεωγραφία 
είναι ή μελέτη τού τοπίου. Τό τοπίον δέ 
άποτελεϊ ένα άπότά σπουδαιότερα ντοκουμέντα 
καί σημεία άναφοράς είς τήν Γεωγραφικήν 
έρευναν, άλλά ούδείς δύναται νά ίσχυρισθή 
δτι ή έρμηνεία τής συγκροτήσεως τοΰ τοπίου 
άποτελεϊ τό διά παντός μέλη μα τού Γεωγράφου, 
ή δτι τό τοπίον περιλαμβάνει δλα δσα άποκα- 
λοϋμεν γεωγραφικά.

‘Η Γεωγραφία σάν έπιστήμη «διανομών» 
είναι άνοικτή διά παντοειδείς στόχους, μπορού
με δέ νά συσχετίσωμεν αύτήν μέ άλλας έπιστή- 
μας ώς άκολούθως :-

’Ανθρώπινη κοινωνία 
(Κοινωνικά! έπιστήμαι)

Φύσις
(Φυσικαί έπιστήμαι)

Ιστορία ---- >Ίστορική Γεωγραφία
Πολιτική ---- >Πολιτική Γεωγραφία
Οικονομικά---- >Οίκονομική Γεωγραφία
Κοινωνιολογία-»Κοινω/γική Γεωγραφία

’Ανθρωπο
γεωγραφία

Γεωγραφία

Γ ο’Οργανική <
Ζωολογία 
Βοτανική 
Χημεία

Βιογεω- 
γραφιά

1

Χημεία
Γεωμορ- γ 
φολογία

’Ανόργανος ■< Γεωλογία * Κλιματο-
Φυσική λογία

ΓΕωΓΡΑΦΙΑ

Πρόδηλον λοιπόν είναι, δτι ή Γεωγραφία 
καλύπτει πολλούς τομείς τής άνθρωπίνης γνώ- 
σεως καλύπτοντας κυρίως τό Κεφάλαιον «"Αν

θρωπος καί ’Ανθρώπινη δράσις έπί τής Γής».
Άλλά άς ένδιατρίψωμεν έπί τού τι προσφέρει 

ή Γεωγραφία εις τήν έκπαίδευσιν καί είδικώ- 
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τερον είς τήν διαμόρφωσιν τοΰ χαρακτήρος 
τοΰ μαθητου.

’Άς κλείσωμε διά μία στιγμή τά μάτια, 
ας άναλογισθώμεν τό σημεϊον είς τό όποιον 
εϋρισκόμεθα καί ας σκεφθώμε τό σύμπαν τό 
όποιον μάς περιβάλλει μέ τόν άμέτρητον αριθ
μόν τών σωμάτων τά όποια περιέχει. ”Ας 
σκεφθώμεν τόν ήλιον πέριξ τοΰ όποιου ή γή 
περιστρέφεται, τήν σελήνην περιστρεφομένην 
γύρω άπό τήν γην άκολουθώντάς την είς τήν 
πορείαν μέσα είς τό άπειρον.

’Άς προσπαθήσωμεν νά άναγνωρίσωμεν 
άπό τό σημεϊον τό όποιον εϋρισκόμεθα πρός 
ποιαν διεύθυνσιν εΰρίσκεται ό Βορράς, ό Νότος 
ή ’Ανατολή, ή Δύσις. ”Ας άναλογισθώμεν 
επακριβώς τάς διευθύνσεις καί άποστάσεις δια
φόρων περιοχών τής πατρίδος μας καί τόπων 
έκτός αύτής.

’Από αύτήν τήν άσκησιν καί μόνον άντιλαμ- 
βανόμεθα ότι ή Γεωγραφία προσφέρει τήν ικα
νότητα είς τό παιδί, τόν μαθητή, νά δύναται 
νά άντιλαμβάνεται τάς έννοιας τοΰ χώρου, τών 
σχημάτων καί τοΰ προσανατολισμού έπί τοΰ 
πλανήτου μας. Χωρίς τήν ικανότητα αύτήν 
τής άναγνωρίσεως τής θέσεώς μας, τοΰ περι
βάλλοντος μας, δέν μποροΰμε νά θεωρηθώμεν 
πεπαιδευμένοι, άλλά είμαστε χαμένοι μέσα είς 
αύτήν τήν έποχήν τής έκμηδενίσεως τών άπο- 
στάσεων. Ή άντίληψις δέ αύτή τοΰ χώρου είναι 
καί ή κυρίως έκφρασις τής φιλοσοφίας τοΰ δια- 
σήμου πατρός τής Βρεττανικής Γεωγραφίας, 
Mackinder όπως αύτός τήν έδωσε είς διάλεξίν 
του πρός τούς καθηγητάς τής Γεωγραφίας πρίν 
70 περίπου έτη, τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1904, μέ 
τό σύνηθες είς αύτόν βάθος, καθορίζων ότι ή 
Γεωγραφία είς τά σχολεία πρέπει νά είναι 
έπιστήμη τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου καί ένας έκ 
τών σκοπών της είναι ή έκπαίδευσις πρός 
κατανόησιν αύτοΰ.

’Αλλά ή θέσις καί ή διεύθυνσις, τό μέγεθος 
καί σχήμα δέν γεμίζουν τόν ορίζοντα τής 
παρατηρήσεως τοΰ γεωγράφου. Πολλά άλλα 
στοιχεία συνθέτουν τό περιβάλλον. Ό σχημα
τισμός τού έδάφους καί τοΰ άναγλύφου, ή 
βλάστησις καί τό κλίμα, άπαρτίζουν επίσης αύ- 
τό τό όποιον λέγομεν γεωγραφικόν περιβάλλον 
είς τήν φυσικήν του άνάπτυξιν. ’Αλλά έκαστος 

παράγων προϋποθέτει ίδιαν μελέτην, άποτελών 
άντικείμενον ιδιαιτέρων έπιστημών, ώς ή Γεω
λογία, ή Γεωμορφολογία, ή ’Εδαφολογία, ή 
Οικολογία, ή Μετεωρολογία καί ή Κλιματολο
γία. Αύταί δέ αί έπιστήμαι άποτελοΰν έπί 
μέρους κλάδους τής Γεωγραφίας.

Ή Γεωγραφική δμως παρατήρησις βασίζεται 
κυρίως έπί τών σχέσεων αΐ όποϊαι ύπάρχουν 
μεταξύ τών στοιχείων τά όποια συνθέτουν τό 
περιβάλλον. ’Αλλά τό μή έμπειρον μάτι πρέπει 
νά διδαχθή είς τό νά άντιλαμβάνεται τήν άλυ- 
σιν αύτήν τών σχέσεων, όπως μεταξύ τοΰ 
σχηματισμοΰ τοΰ έδάφους καί τής συστάσεως 
του, τής δομής τής βλαστήσεως καί τοΰ κλίμα
τος. *Η  διδασκαλία όμως αύτή προσφέρεται 
μόνον ύπό τής Γεωγραφίας είς τά σχολεία άπό 
τήν στοιχειώδη μέχρι καί τήν μέση βαθμίδα.

«Τοιούτου είδους δμως έκπαίδευσις χρειάζεται 
νά είναι πραγματική, ύπό τήν έννοιαν ότι ό 
μαθητής πρέπει νά βγαίνη είς τήν ύπαιθρον, 
έξω τής τάξεως, είτε είς έκδρομάς διαρκείας μισής 
ήμέρας ή καί όλοκλήρου άκόμη, δπου έπί τόπου 
μέ συνεχή παρατήρησιν ύπό τού ίδίου θά 
βλέπη καί θά κρίνη μόνος του» (Hettner).

Είναι ένδειξις μορφωμένου άνθρώπου, όταν 
ταξιδεύη νά δύναται νά διερωτάται : Τί κά
νει τήν ύπαιθρον τόσον ώραίαν ; Ποιος τής 
έδωσε τόν χαρακτήρα τόν όποιον παρουσιά
ζει ; Διατί τούτο ή εκείνο έχει ώς έχει ; Τάς 
άπαντήσεις αύτάς μόνον ή καλή γεωγραφική 
μόρφωσις, ώς είναι φυσικόν, μπορεί νά τάς 
άποδώση όρθώς.

Άλλ’ δμως ή κατά τοιοΰτον τρόπον προ- 
σφερομένη διδασκαλία τών σχέσεων αί όποϊαι 
έπικρατοΰν είς τήν φύσιν τών συνδεόντων τά 
φυσικά φαινόμενα, έχει καί άλλου είδους άξίαν. 
«Όταν έχης καταλάβει δλα τά τοΰ ήλίου 
καί δλα τά περί τής άτμοσφαίρας καί δλα τά 
περί τής περιστροφής τής γής μπορεί νά έχης 
χάσει τήν λάμψιν καί τό χρώμα ενός ήλιοβασι- 
λέμματος» (Whitehead).

Είς αύτοΰ τοΰ είδους τάς έκδρομάς είς τήν 
ύπαιθρον, ύποβοηθούμεθα νά άποκτήσωμεν 
τήν συνήθειαν τής αισθητικής κατανοήσεως καί 
τήν συνήθειαν τής έρεύνης καί σεβασμού τής 
ομορφιάς, έλπίζοντας δτι αύτή θά παραμείνη 
αιωνίως, είς τρόπον ώστε νά προσφέρωμεν 
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άνανέωσιν καί ίκανοποίησιυ είς τόν εσωτερικόν 
μας κόσμον, ένα πλεονέκτημα μεγίστης αξίας 
διά τον πεπαιδευμένον άνθρωπον.

Ό νοΰς δέ, ό όποιος έχει συλλάβει τάς πραγ
ματικός σχέσεις αί όποϊαι διέπουν τους παρά
γοντας πού συνθέτουν τό φυσικόν περιβάλ
λον, δύναται νά άντιληφθή καλλίτερον τάς 
σχέσεις μεταξύ τοΰ περιβάλλοντος καί τοΰ 
άνθρώπου. Άλλ’ ή έκφρασις αυτή προσφέρει 
ένα νέον κρίκον είς τήν άλυσιν τών σχέσεων 
αί όποϊαι έπικρατοϋν είς τήν Φύσιν, τόν "Αν
θρωπον. Άλλ’ ό άνθρωπος καί άπό γεωγρα
φικής άπόψεως είναι σπουδαιότερος παράγων 
κυρίως καθ’ όμάδας, αί όποϊαι δυνατόν νά 
συνθέτουν κοινωνίας, είτε ϋπό τήν έννοιαν τής 
φυλής, έθνους, είτε ύπό τήν έννοιαν πόλεων ή 
χωρίων.

Μέ τόν τρόπον αυτόν άντιλαμβανόμεθα ότι 
ή Γεωγραφία δέν είναι μόνον μέρος τών φυσικών 
έπιστημών, άλλά τοποθετείται καί είς τάς 
κοινωνιολογικός Έπιστήμας καί ώς ό Isaiah 
Bowmann γράφει «όταν ό άνθρωπος είσέλθη 
είς μίαν παρθένον περιοχήν άμέσως τήν άλ- 
λάσσει, όχι κατά τρόπον τυχαϊον άλλά, συμφώ- 
νως τοΰ πολιτισμού τόν όποιον φέρει έκπεφρα- 
σμένον είς τόν τρόπον μέ τόν όποιον κτίζει 
τά σπίτια του, πού κατασκευάζει τά εργαλεία 
του καί μέ τόν τρόπον μέ τόν όποιον φροντίζει 
διά τάς άνάγκας τής ζωής του».

Ούτω, καθ’ δν τρόπον ή Γεωγραφία χρησι
μοποιεί στοιχεία έκ τής Γεωλογίας, Κλιματολο

γίας, Οικολογίας καί άλλων έπιστημών τοΰ 
εδάφους, χρησιμοποιεί καί στοιχεία κοινωνιολο
γικών έπιστημών ώς τών Οικονομικών, τής 
Κοινωνιολογίας, τής ’Εθνολογίας, τής ’Ανθρω
πολογίας καί τής Ιστορίας.

Τοιουτοτρόπως όλοκληρώσαμεν τά πεδία 
τά όποια καλύπτει ή έπιστήμη τής Γεωγρα
φίας, άποδεικνύοντας ταυτοχρόνως τήν σημα
σίαν τήν όποιαν πρέπει νά τής άποδώση τό 
κράτος, όχι διότι είναι μία άνάγκη τής έποχής 
μας, καθ’ όσον έξακολουθοΰμεν νά εύρισκώμεθα 
μίαν γενεάν τούλάχιστον πίσω άπό τά προηγ
μένα κράτη εις τόν τομέα αύτόν, άλλά καί διότι 
οΰτω θά προσφέρωμεν μεγάλην ύπηρεσίαν είς 
τούς νέους μας δίνοντάς τους τήν εύκαιρίαν 
νά γνωρίσουν τούς τύπους τής Οικονομίας, τόν 
τρόπον τής έργασίας τοΰ τόπου μας, κάνοντάς 
τους νά άγαπήσουν τόν τόπον αύτόν, άντιλαμ- 
βανόμενοι ότι άνήκουν κάπου, είς τήν πατρίδα 
των. Καί τό αίσθημα αύτό θά ένδυναμοΰται, είς 
τρόπον ώστε νά καταστούν μελλοντικώς 
νομιμόφρονες καί ύπεύθυνοι πολϊται.

’Αλλά τά λόγια θά παραμείνουν λόγια, έάν 
δέν προσπαθήσωμεν ώστε νά έξυψωθή τό μά
θημα αύτό. Καί τό λάθος θά είναι μόνον ίδικόν 
μας. Πιστεύομεν ότι όλοι άγαποΰν τήν πρόο
δον καί τό καλόν τής πατρίδος μας καί έλπίζο- 
μεν ότι είς τό έγγύς μέλλον ή Γεωγραφία θά 
καταλάβη τήν θέσιν ή όποια τής άνήκει δικαιω- 
ματικώς. Τό έπόμενον βήμα πρέπει νά είναι 
άποφασιστικόν καί μόνον πρός τά έμπρός.
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THE PRODUCTION OF PHOTOMAPS
(in particular of large-scale Photomaps)

By Professor GEORG KRAUSS 
Bonn-Bad Godesberg

1. Introduction
Even though an aerial photograph taken at low distance from the ground 

nadir is very similar to a map of the same area, there are significant differen
ces between an aerial photograph and a conventional map. The aerial 
photograph is obtained according to the laws of optics on a central projection. 
It depicts all the ground details visible from the camera station at the moment 
of exposure: significant and insignificant ground features, permanent and 
temporary objects. On a conventional line map, however, unimportant details 
are suppressed and important features enhanced. Normally, maps represent 
permanent features only. Depiction of ground detail on aerial photographs 
is restricted to the tonal range of grey shades. To date, aerial colour 
photography has not succeeded in making its way. The conventional map, 
however, consists of sets of symbols, dots, lines, areas, and colours, and is 
therefore much more explicit and selective in content than the aerial photograph. 
Owing to the photographic central projection of aerial photographs, points, 
and gound objects depicted are unavoidably displaced from their true positions. 
These image displacements will increase with the amount of relief, with greater 
distances from the principal point and with decreasing focal length. The 
image displacements due to tilt and relief do not permit other map details, 
such as contour lines, to be properly plotted on the various image portions 
over the whole area of the photograph.

2. The Orthophoto Technique
In recent years many attempts have been made to eliminate image 

displacements due to differences in ground elevation. I shall mention here 
only the “zone-by-zone” rectification method where the terrain is divided 
into small band-shaped zones along given contour lines, the polyhedron method 
using most contiguous, irregular polyhedrons replacing the terrain, or the 
facet method. However, all these methods were only a resort, because they 
were difficult to employ and time-consuming and gave only approxima
tions. There was no satisfactory solution to the problem of eliminating the 
displacement due to relief until the advent of the modern differential rectifi
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cation methods providing the aerial photograph with the geometrical properties 
of a map. (D

Differential rectification is done by scanning a stereoscopic model in a 
meandrian pattern on the stereoplotter. The floating mark is required to scan 
the model in a continuous fashion. With some of the orthophoto systems, 
mo Lion of the floating mark is controlled by the operator of the instrument 
by means of a handwheel, with other instruments it is controlled fully automa
tically by electronic correlation. All motions of the floating mark, to include 
the Z-, or elevation, motion are transmitted to another instrument called the 
“differential rectifier”. The differential rectifier may either be directly 
connected to the stereoplotter or may be combined with a storage and display 
unit, the latter method offering both technical and economical advantages. 
In both methods the distance between the photograph to be rectified and 
to projection plane (projection distance) is1 automatically so adjusted to a 
small image area that no parallactic displacements will occur. At the same 
time the image information within the minute area elements is successively 
projected on the recording film on which the “orthophoto” psoviding conti
nuity of imagery and scale is produced.

By this method of the most significant disadvantages of conventional 
aerial photographs has been overcome. Today, aerial photography has found 
completely new’ applications for given scale groups, because tne abundance 
of detail depicted on aerial photographs is now’ supported by the geometrical 
properties inherent in conventional maps. This quality permits the aerial 
photograph that is rectified by tne methods described above t'o be used for 
a much wider variety of purposes than ever before.

3. Rectification by Standard Methods and Orthophoto Compilation

It is evident that there are no image displacements due to relief when 
level terrain is depicted on aerial photographs. Then the maximum permis
sible image displacements due to relief that are acceptable for the final scale 
at the margins of photographs are predetermined, e.g. 1 mm., it will be very 
simple to determine the amount of relief allowable to perform rectification 
by standard methods and the amount of relief requiring differential rectifi
cation in order to ensure that relief displacements occurring at the margins 
will not exceed the predetermined value. This value, however, is not only 
dependent upon the differences in elevation of the terrain photographed, but 
also upon the size of the photograph and the focal· length of the lens system 
in the aerial camera used. When using photographs at the common size of 
23 cm. x 23 cm., the horizontal displacement of features from their true 
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position will not exceed 1 mm. at the final scale of 1/10,000, if the amount 
of relief in the sheet area and in the easily plottable portion of the photogra
phic image, does not exceed 24 m., and if a 30 cm. — focal length is used.

In consequence thereof, the ground area to be photographed will be divided 
wherever possible into areas of nearly flat terrain, of which the photos will 
be taken with an aerial camera provided with a long-focal-length lens system 
and rectified individually as a whole by standard methods, and into areas, 
of which the photos will have to be taken with a wide-angle-lens camera and 
rectified by the differential rectification method to produce orthophotos.

In these aspects are considered in dividing the terrain and in taking 
and rectifying the photographs, it will no longer be necessary to distinguish 
between photos rectified by standard methods and orthophotos, because both 
of them exhibit the same geometrical properties· as provided by a conventional 
map. Photographs rectified in this way, to which cartographic symbolization, 
names, and marginal information comparable to that of conventional maps 
are added, should inclusively be referred to as “photomaps”, regardless of 
the method employed in producing them. This would eliminate the terms 
“photographs rectified by standard methods” (= Einzelentzerrung) and “ortho
photographs”, which refer to the production technique employed. The common 
user of these “photomaps” will be little interested in the method of production, 
particularly as he is not too familiar with these designations. Knowing the 
properties of the final product is, therefore, of fundamental importance to 
him. If the term “photomap” is used, the product concerned should, however, 
possess the geometrical properties provided by a conventional map on orthogo
nal projection.

In the Federal Land of Nordrhein-Westfalen a photomap on the scale 
of 1/5,000 will become part of the “Deutsche Grundkartenwerk” (German 
Basic Map Series) of the same scale.!2)

The former 1/5,000 controlled photomosaics compiled from rectified image 
portions of photographs will hardly continue to be produced. About 45 per 
cent of the area of Nordrhein-Westfalen can be covered by 1/5,000 photomaps 
produced from only one photograph rectified by standard methods as described 
above. Since in some of these areas vertical control is intended to be established 
by photogrammetric methods, additional photographs will be taken of these 
areas with a wide-angle camera.

It is planned to have all gaps in the German 1:5,000 Basic Map Series 
filled up by the “ Luftbildkarte 1:5,000” (1/5,000 photomap) in the near 
future. Furthermore, these 1/5,000 photomaps will replace the present 1/5,000 
controlled photomosaies which were assembled from portions of rectified aerial 
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photographs. In many cases these photomaps will serve as map supplements 
as did previously the controlled mosaics, the main difference being that the 
photomap retains the wealth of photographic imagery available on the original 
photograph, and in addition and most significantly, has the metric quality 
of the conventional line map.

In order to be able to predetermine aerial surveying and mapping require
ments and working procedures, the sheets of the Basic Map of Germany 
covering Nordrhein-Westfalen have been classified into the following three 
categories:

1. 3,600 sheets showing differences in elevation of less than 10 m. 
(about 42 p.c.)

2. 1,800 sheets showing differences in elevation from 10 to not more 
than 35 m. (about 21 p.c.)

3. 3,240 sheets showing differences in elevation of more than 35 m. 
(about 37 p.c.).

The most efficient and economical method of producing the 3,600 sheets 
of the first category will be to photograph the terrain with a normal-angle 
lens camera (f=30 cm.) and to complete rectification of one photo for one 
sheet by standard methods. However, this method will not suffice where 
exact plotting of elevations is required. Production of he 3,240 sheets in the 
third category will require photographs taken with wide-angle lens cameras 
(f=15 cm.) and processed by orthophoto techniques. These photographs may 
also be used for precise stereoplotting of vertical control unless presentation 
of relief is achieved automatically by orthophoto techniques. The decision 
as to which of the two methods is to be applied in compiling the remaining 
1,800 sheets located in between the above-mentioned sheets, will depend upon 
the area involved.

4. The Photographic Scale

In the introduction to this paper I have pointed out the similarities and 
differences between an aerial photograph and a conventional line map. 
Normally, the value of photo-intelligence characteristics of aerial photographs 
will rapidly deteriorate as the flight altitude increases, i.e. with the decrease 
in scale. The scale of the aerial photographs and of the photomaps compiled 
from them will largely depend upon the landscape involved. For example, 
aerial photographs on scales 1/50,000 and smaller covering a uniformly natural 
landscape may be expected to provide adequate· information whereas the scale 
of a photograph of a densely populated cultural landscape must necessarily 
be larger.
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The photoniaps in current use range in scale from 1/1,000 to 1/100,000 
and smaller. Extremely large-scales are disadvantageous in that the perspective 
displacements of elevated features such as buildings, high bridges, forests, etc. 
are clearly recognizable, thus impeding the usefulness. Such displacements 
cannot be removed by orthophotoscopic rectification, but even at a scale as 
large as 1:5,000 they are hardly recognizable any more. For many purposes 
phovomaps ranging in scale from 1/5,000 to 1/15,000 are superior to conven
tional line maps because they provide a great amount and variety of informa
tion and are readily interpretable.

On photomaps at these scales cartographic elements other than marginal 
information, names, contour lines and road classification should be kept to 
a minimum in order to facilitate reproduction, maintenance and revision. 
This procedure will permit the photomaps to retain the primary characteristics 
of aerial photographs. Smaller scales, usually even the scale of 1/25,000, 
require the aerial photographs to be interpreted at the office, and the most 
essential map detail such as roads, buildings or forests to be made distinguish
able and more clearly identifiable by special overprints. Thus, with decreasing 
scale the photomaps become more and more similar in appearance to the 
standard topographic maps. In countries not yet covered, or only partially 
covered, by topographic maps, the use of even small-scale photomaps may prove 
successful because they can be produced more rapidly than the standard line
drawn maps. <3) Large-scale photomaps will certainly be produced in an 
increasing measure, both in countries not yet covered by large-scale line maps 
and in countries already mapped at these scales. Due to its wide application 
the photomap will substitute the controlled mosaic in current use.

It is quite conceivable that photomaps of a given scale group (e.g. 1/5,000 
to 1/25,000) may be required and used in addition to standard topographic 
maps. They are apt to substantiate the line maps in respect of special infor
mation such as type of forests, land use etc. and would facilitate map mainte
nance and revision activities.

5. Photographic Flight Planning

In planning photographic flight missions for mapping purposes the photo
graphic requirements shall be adapted whenever possible to the map scale and 
sheet size in such a manner that the number of models required for ortho
photoscopic processing or the number of single photographs required for recti
fication by standard methods is kept to a minimum. Fig. 1 shows an optimal 
flight design. The line of flight should follow the centre line of the individual 
map sheets (generally east-west direction or north-south direction). Exposure
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Photographic Flight DesignFig. 1

shall be made in consecutive sequence so that successive pictures are obtained, 
each of which overlaps the photograph preceding it and the photograph 
following it so that an unbroken coverage of the area is obtained. The amount 
of overlap should preferably be 90%. The permits the photographs to be 
selected to suit the sheet size, i.e. if orthophotoscopic methods are employed, 
three photos forming two models are required for each sheet, while in conven
tional rectification a single photograph is needed. Either one, the two models 
or the single photograph provide full coverage of the area represented by the 
map sheet. This flight design will for instance meet the requirements for 
coverage of areas mapped on sheets at a size of 40 x 40 cm. or 50 x 50 cm. 
and for map scales of 1/5,000 and 1/10,000. For other map scales and sheet 
sizes it may be required to take three runs of flight to cover two adjacent

Fig. 2 Photographic Flight Data
Map scale Map scale 

mK = 1 >10,000mK = 1/5.000

Exposure data
Ortho 

projection

Conventional 
Rectification 

of single 
photographs

Ortho
projection

Conventional Rectification 
of single photographs

1 run I 3 runs
- 1 map strip I - 2 map stri-ps

Focal length 15 cm 30 cm 15 cm 30 cm 30 cm

Size of photograph 23 x 23 c m 23 x 23 cm 23 x 23 cm 23 x 23 cm 23 x 23 cm

Photographic scale m β 1/13,000 1/12,000 1/26,000 1/22,000 1/15,000

Width of Hightrun 2,95 km 2,76 km 6,0 km 5,6 km 3,45 km

Width of map strip 2,0 km 2.0 km 4,0 km 4,0 km 2,67 km

Side Lap 32% 27% 33% 21% 23%

Flight altitude 1960 m 3600 m 3900 m 6600 m 4500 m

mB : mK 1:2,6 - 1:2,6 - —
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map sheets. Fig. 2 illustrates photographic flight requirements for photographs 
suitable for the scales of 1/5,000 and 1/10,000. The enlargement ratio selected 
for scale changes is between 1:2.6 to 1 :4.1, as is required for the Gigas-Zeiss 
orthoprojector. Since photographic scale and flight design also depend upon 
the operating ceiling of the aircraft available and upon prevailing weather 
conditions, as is well known, optimum conditions cannot always be achieved.

6. Control Points and their Determination
Compilation of photomaps requires the existence of control points (pass 

points) whose horizontal and vertical positions are defined by space co-ordi
nates in the national co-ordinate system, in order to ensure that the conven
tionally rectified photographs and/or the photogrammetric models may be 
adjusted to the geodetic system in use and, consequently, to the given sheet 
lines. These control points may either be points marked on the ground by 
survey signals or natural features clearly identifiable on the aerial photograph, 
or even “construed points” formed by a small disc cut from the photographic 
emulsion on the diapositive.

The number of photogrammetric control points to be established and the 
degree of accuracy to be obtained will vary with the flight design and, in a 
large measure, with subsequent work proceedings. As a general principle, 
the control points should preferably be located in the corners of the photographs 
or models. This requirement will not only ensure sufficient accuracy, but 
also reduce the number of points required, as control points selected in this 
way may be used for adjacent photographs or models because of the forward 
and side laps.

The accuracy to be obtained in determining the horizontal co-ordinates 
of these control points is not required to be better than the planimetric accuracy 
of the map at comparative scale, i.e. for the scale of 1/5,000 a planimetric accu
racy of 0.50 to 1.0 m. will be acceptable. To rectify a single photograph by 
standard methods, i.e. for one map sheet, the horizontal co-ordinates of at 
least three, or preferably four, control points will be required.

In producing orthophotographs, i.e. orthophoto maps of undulating terrain, 
vertical co-ordinates are required in addition to the horizontal co-ordinates, 
in order to permit spatial orientation of the various models. This orientation 
requires at least three properly selected vertical control points.

In general, a surplus of two or three photogrammetric control points will 
be established, in order to ensure maximum accuracy in bridging. If there 
are orthophoto maps only to be produced, relief accuracy is generally not 
required to be any better than that provided for by line-drawn maps at 
comparative scales. However, production of orthophoto maps usually entails
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plotting of elevations and contours. This may nowadays be achieved by modern 
instruments without a tremendous amount of extra work. The automatic 
contouring device <4) developed by the Zeiss Company at Oberkochen as an 
accessory unit to the Gigas-Zeiss Orthoprojector appears to be particularly 
well suited for this purpose. Where a relatively high degree of vertical accu
racy is desired, vertical control is to be established at least to the accuracy 
attainable by the plotting instrument, i.e. to the utmost vertical accuracy the 
instrument can be adjusted to for the model scale concerned. In compiling 
the 1/5,000 photomap of Germany aerial photographs are being taken at the 
scale of 1/13,000. The stereoscopic model will be prepared at the scale of

The Determination of Control Points
in the Production of the Basic Map of Germany

Fig. 3

Number of (hoots of D8K 6 - maps 29
Number of models at photographic scale 
1/Ιί,ΟΟΟ 68

Model Model
at 

photographic scale 
1/13,000

o Oround control points 10 — 13%
• Photogrammetric control points obtained

bg phototriangulation 68 - 87%
78 - 100%

x Vortical control points on the ground 141 
(represented for 1 sheet of D6K 5)

ΟβΚ 8 - Deutsche Orundkarte (Basic Map of Sermang) 
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1:10,000 for transfer of image information to the orthophoto. In this case the 
standard deviation from their true positions of vertical control points that’ 
are clearly identifiable, i.e. to which the instrument can be accurately adjusted, 
will be mh = ± 0.18 m. The vertical control points used for plotting elevations 
at the scale of 1/5,000 should therefore be determined to a somewhat higher 
accuracy of 0.10 to 0.15 m.

There is no necessity of determining positions and elevations of control 
points by ground surveys. In many cases the co-ordinates may be obtained 
from existing documents. The use of phototriangulation combined with block 
adjustment has proved to be a great aid in the establishment of control. The 
pattern of, and the method employed, in establishing control for the compi
lation of the German 1/5,000 photomaps is illustrated for a small block in 
Fig. 3. It is intended to determine the vertical position of control points by 
ground surveys, because the contour lines to be obtained are required to be 
most accurate. Where a lesser degree of accuracy will be acceptable, extension 
of vertical control may be completed by phototriangulation.

7. Reproduction of Photomaps

The photomap is composed of a half-tone image, marginal information, 
names and — depending upon the result desired — of additional colour separa
tion plates. It was recommended in paragraph 4 that the photographic 
characteristics should preferably be retained for large scales and cartographic 
assistance, including additional colour separation drafting, should only be 
rendered to the extent required. Fig. 5 and 6 illustrate the comparison of 
a conventional 1:5,000 line map with a 1/5,000 photomap of an identical 
area. Fig. 4 is a flow diagram showing the photomechanical steps for a 
1/5,000 photomap with the contorn· lines superimposed. The result of this 
process is a wrong-reading stable transparent plastic sheet from which “blue 
print” copies may readily be drawn, because so large a scale usually does not 
justify printing. Blueprints are hardly inferior in quality to photographic 
prints, especially when using contrast paper. If ground changes have occurred 
in the area represented on the photomap and the photomap is required to 
be revised, the stable transparent plastic sheet containing the image is replaced. 
Work processes involved may be essentially facilitated, if the profile scanning 
process of the first orthophotoscopie rectification is stored. These terrain 
profiles may be used again, when the new flights are designed accordingly. 
During exposing of the new orthophotographs!5) the orthoprojector is auto
matically steered by a display unit in accordance with the previous scan 
pattern. Th® second transparent sheet containing marginal data, names, and
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Fig. 4

Photomechanical Steps for Producing Large-Scale Photomaps

contour lines usually need not be revised so that there will be little drawing 
to be done in maintaining and revising photomaps.

In the very near future, colour films and colour photographs will be 
employed specially in the production of photomaps, despite several initial 
complications. Colour photography will certainly enhance the photointelligence 
characteristics of the photomap. The colour prints will be produced not only 
by photomechanical copying methods but also by copying processes not based 
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on halides.
The use of colour films appears to be especially promising for medium 

scales, e.g. 1/25,000 and 1/50,000. To date, no experience has been made in 
the Federal Republic of Germany in the compilation of photomaps at these 
or even smaller scales. The orthophoto will continue to provide the basis 
from which to compile photomaps even at these scales, the only difference 
being that some of the photographic imagery will have to be enhanced, some 
other removed, additional colour separation plates drawn and that these photo
maps will have to be reproduced by lithographic printing methods. In the 
United States the pictochrome process has been widely employed to produce 
photomaps <6). Using the Klimsch-Variomat (“Strichstarkenwandler”), an 
accessory device for line variation and elimination of moire, Koeman and 
Schweisstahl <7) have tried to convert the continuous-tone (black-white) photo
graphic imagery to minute random-dot patterns suitable for lithographic 
printing and to obtain the most significant outlines on a separate printing 
base. Experiments are being made for the same purpose with the “equal
density” film (Aquidensiten-film) developed by the Agfa-Gevaert Company. 
Though results of latest developmental work along these lines have not been 
completely satisfactory so far, procedures and techniques will be improved 
within the next few years and colour films will increasingly be used in times 
to come. As a result, the time-consuming colour separation drafting will be 
reduced and the final products improved.

8. Pho+omaps and Conventional Line Maps

The photomap will be further developed in the future. In many parts 
of the world it will be produced at various scales because at present the photo
map is most promising in serving as a reliable base for planning purposes, 
as a product that is rapidly available and relatively inexpensive. Costs 
involved in producing a 1/5,000 photomap as compared to that of a line map 
at the same scale will be in the ratio of 1:4. In other areas the photomap 
will supplement existing line maps or fill up gaps in the range of scales. 
Orthophotos will aid in revising existing maps more rapidly and in greater 
detail.

In some countries the so-called “controlled photomosaics” were somewhat 
disappointing when used for planning purposes, because it was not realised 
that the mosaics were lacking the geometrical properties of conventional line 
maps. Photomaps, however, will soon disperse some of the objections against 
the use of aerial photographs and will find new applications in the field of 
photogrammetry.
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On the other hand, orthophotos will also serve as a basis for digitizing 
and subsequent storing of the various topographic features represented. This 
will lead to a further development in the field of automatic mapping permitting 
line maps to be produced more rapidly and economically than up to now. 
In spite of this development photomaps will always be valuable map supple
ments and will increase in importance in the future, because they contain an 
abundance of information and can be quickly and economically prepared.

Summary

In the introduction to this paper the differences and similarities between 
an aerial photograph and a topographic map are shown and the development 
of the orthophoto technique is briefly described. A photomap must have the 
geometrical properties of a conventional line map. To achieve this end in 
the most economical way the photomap is obtained either by conventional 
rectification procedures or by means of orthophotos depending on the diffe
rences in ground elevation. The scale of the photomap will vary with the 
landscape to be portrayed and the intended use. The flight design is to be 
matched to the various map scales and sheet sizes. Then, number and accuracy 
of control points required for the different methods employed in producing 
photomaps is stated as well as the procedures followed in establishing control, 
and, finally, some explanations are given on general photomapping and repro
duction techniques.
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Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΧΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

(ΚΡΙΤΙΚΗ)

'Τπό του Γεωγραφικού Όμιλον Κύπρου 
ώργανώθη είς την Πνευματικήν Στέγην 
Λευκωσίας δημοσία συζήτησις καί κριτική 
τής τελευταίας έκδόσεως τών στρατιωτικών 
χαρτών τής Κύπρου, κλίμακος 1 : 50.000-

Είς τήν συζήτησιν έλαβον μέρος κλιμά
κων αξιωματικών τής ΕΛ.ΔΥ.Κ., εκπρόσω
ποι του Κτηματολογικού καί Χωρά μετρικού 
Τμήματος, Κύπριοι Γεωγράφοι, Χαρτογρά
φοι καί πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Τά πορίσματα τής συζητήσεως καί κριτι- 
τικής έπί τής σειράς τών χαρτών, ήτις άπο- 
τελείται από 25 φύλλα διαστάσεων ΣΙ3/^'' 
X 18', χαρτογραφηθείσης έπί προβολής 
Mercator (Transverse) τή συνεργασία τού 
Τ μήματος Άμύνης τών Η.Π.Α. καί τής 
R.A.F., έχουν ώς ακολούθως:

1. Κ ΛΙΜΑΞ. Τοιαύτη κλίμαξ έξυπη- 
ρετεί μόνον σκοπούς γενικής έποπτείας καί 
περιφερειακού προγραμματισμού. Θεωρείται 
μικρά διά τήν άπεικόνισιν μικρών μορφολο- 
γικών χαρακτηριστικών, ώς τού τεμαχισμού 
τής γής. Οι κατασκευασταί τής σειράς αυ
τής άπεπειράθησαν νά απεικονίσουν έπίσης 
τήν χρήσιν γής, ένέργειαν τήν οποίαν ή 
κλίμαξ αυτή δέν έπιτρέπει.

2- ΧΡΗΣΙΣ ΓΗΣ. Δέν ακολουθούν
ται πλήρως οι διεθνώς καθιερωμένοι χρω
ματισμοί, ούτε διευκρινίζεται ή χρήσις ώρι- 
σμένων χρωμάτων, ώς τού λευκού. ’Εκτά
σεις λευκού χρώματος δύνανται νά έρμη- 
νευθούν είτε ώς άγονοι καί ακαλλιέργητοι 
χώροι, είτε ώς περιοχαί διατελούσε προσω- 
ρινώς υπό άγρανάπαυσιν. Διά τάς αστικο
ποιημένος περιοχάς, άλλοτε μεν χρησιμοποι
είται τό διεθνές καθορισθέν έρυθρόν χρώμα,

ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΟΥΖΗ
Προέδρου Γεωγρ- Όμίλου Κύπρου καί
Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Γραμματέως Γεωγρ- 1 Ομίλου Κύπρου.

άλλοτε δέ ή μέθοδος ομοιομόρφων μελανών 
τετραγωνιδίων. (Φύλλον 3810,1 καί 3811, 
11). Χρησιμοποιούνται έπίσης χρωματισμοί 
έντελώς ανεξήγητοι ώς έκεΐνος Ν.Δ- τής 
’Αχερίτου (Φύλλον 4111, 11)-

3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. ’Εκφράζεται ώς 
έπί τό πλείστον μέ ισοϋψείς καμπύλας, χρώ
ματος καφέ μέ υπερβολικόν όμως πάχος. 
Στερούνται τής λεπτότητος τών Γερμανι
κών ή Ελβετικών χαρτών- Λόγω τής μι- 
κράς άποστάσεως μεταξύ τών ισοϋψών κα
μπύλών (20 μέτρα ίσοδιάστασις), εις τάς 
όρεινάς περιοχάς τού Τροόδους αι διάφοροι 
ισοϋψείς έφάπτονται άλλήλων, άνκαι αυτό 
δύναται νά θεωρηθή ώς πλεονέκτημα, καθ’ 
ότι ούτω δεικνύονται αι απότομοι κλιτύες 
τών ορεινών περιοχών.

Δυστυχώς ουδέ μία άλλη μέθοδος άπει- 
κονίσεως τής Μορφολογίας τού έδάφους 
χρησιμοποιείται.

4- Υ ΔΡΟΓΡ ΑΦΙΑ. Εις τόν τομέα 
αυτόν έπετελέσθη έξαιρετική έργασία, ιδιαι
τέρως είς τήν παρουσίασιν τού υγρού στοι
χείου τό οποίον περιβρέχει τήν Κύπρον. Δει
κνύεται μετά μεγίστης λεπτομέρειας τό βάθος 
τών θαλασσών. Τά ονόματα όμως μερικών 
ποταμών δέν άναφέρονται. Παρουσιάζεται 
μία υπερβολή είς τήν άπεικόνισιν φραγμά
των καί λιμνών π.χ- τό φράγμα Μαυροκολύ- 
μπου (φύλλον 3810, 1) παρουσιάζεται ώς 
νά έχη τήν ήμισείαν έκτασιν τής πόλεως 
Κτήματος. Δυτικώς τού Παραλιμνίου έμφαί- 
νεται λίμνη έχουσα τό μέγεθος τής πόλεως 
Β αρωσίων.

5. ΟΙΚΙΣΜΟΙ. Ή μέθοδος καί ή ά- 
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δυναμία άπεικονίσεως τών οικισμών έχει 
ήδη άναφερθή. Πόλεις, ώς τό Κτήμα παρου
σιάζονται με τετραγωνίδια καί μικροσκοπικά 
χωρία, ώς ή Άνδρολίκου, παρουσιάζονται 
μέ τό σύμβολον τής άσφυκτικώς κατωκημέ- 
νης περιοχής (ψύλλον 3811, 11)· ’Επίσης 
δέον νά σημειωθή ότι αρκετοί οικισμοί παρα- 
λείπονται ώς τό Νέον Λειβάδι (Φύλλον 
3911, 11) καί ή Λίμνη (Φύλλον 3811, 
11).

6. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΙ. Τό Συγκοινω
νιακόν δίκτυον απεικονίζεται μάλλον ικανο
ποιητικούς, άνκαι αί δύο πρώται κατηγορίαι 
δρόμων, θά ήδύναντο νά άπεικονισθοϋν εύ- 
κρινέστερον διά διαφορετικών χρωματισμών.

7. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ. Δυστυχώς επί 
του χάρτου δέν δεικνύονται Β ιομηχανικαί πε- 
περιοχαί ή βιομηχανικοί εγκαταστάσεις, άν 
καί αυτό θεωρείται δυσχερές χαρτογραφικόν 
έργον έπί τοιαύτης κλίμακος.

8· ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ. Δέν παρου
σιάζονται έπαρκώς, ούτε διευκρινίζονται διά 
τών διεθνώς παραδεδεγ μενών συμβόλων. 
’Ενώ υπάρχουν σύμβολα δι’ ασήμαντα λατο
μεία καί μάνδρας παραλείπονται συμβολισμοί 
δι’ αρχαιολογικούς χώρους π.χ· ή Σαλαμίς 
(4111, 11).

9. ΤΟΠΩΝΥΜΙΑΙ. Αί όνομασίαι τών 
διαφόρων τόπων καί τοποθεσιών παρουσιά
ζονται έν γενικαίς γραμμαίς ικανοποιητικούς, 
άνκαι ή κλΐμαξ αύτή δέν έπιτρέπει περισ- 
σοτέρας λεπτομέρειας, καθ’ ότι ό χάρτης θά 
ύπερφορτώνετο.

10. ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Ό χάρτης δέν πα
ρουσιάζει μεγάλην ποικιλίαν γραμμάτων. 
Γράμματα άναφερόμενα είς πόλεις, μεγάλα ή 
μικρά αγροτικά κέντρα, περιοχάς ή μνημεία 
δέν παρουσιάζουν κτυπητάς αντιθέσεις.

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ. Τά χρώματα 
τού χάρτου έκρίθησαν γενικώς αποτυχημένα. 
Χρησιμοποιούνται χρώματα τά όποια συγχί- 
ζουν ή κουράζουν τό μάτι, χωρίς κτυπητάς 
αντιθέσεις· Πολλάκις μάλιστα παρουσιάζονται 
διαφορετικοί τόνοι τού αυτού χρώματος, ώς 
τό βαθύ πράσινο χρώμα τό όποιον χρησιμο
ποιείται είς τό φύλλον 4312, 111.

12· ΣΥΝΟΡΑ. Τά Διοικητικά σύνορα 
δεικνύονται ικανοποιητικούς. Ούδεμία όμως 
απόπειρα γίνεται διά τήν άπεικόνισιν τών 
συνόρων τών χωρίων.

13. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΝ ΥΠΟ
ΜΝΗΜΑ. Πολλά μορφολογικά χαρακτηριστι
κά παρουσιαζόμενα έπί τού χάρτου δέν έπε- 
ξηγούνται εις τό υπόμνημα. Πολλάκις δη- 
μιουργεϊται σύγχυσις ώς είς τήν περίπτωσιν 
τών φρεάτων, όπου άλλοτε μέν παρουσιά
ζονται ώς κύκλοι καί άλλοτε ώς κοκκίδες είς 
κυανούν χρώμα. (Σύγκρινε φύλλα 3810, 1 
καί 3910, 11). Τό υπόμνημα δέν έπεξηγεί 
έπίσης τάς αποτόμους κατωφέρειας κατά 
μήκος τών ακτών Κυρηνείας (Φύλλον 
4212, 11)·

14. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡ
ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΉ
ΣΕΙΣ. Ό Χάρτης θεωρείται χρήσιμος διά 
ταξιδιωτικούς σκοπούς ώς καί διά τόν περι
φερειακόν προγραμματισμόν. Λόγω τών με
γάλων αδυναμιών του είναι αμφίβολον έάν 
έξυπηρετή πλήρως καί έπαρκώς καί τούς 
στρατιωτικούς ακόμη σκοπούς διά τούς 
οποίους κατεσκευάσθη· Δέν ’έπιτυγχάνεται 
πλήρως ή συσχέτισις φυσικού καί ανθρωπί
νου περιβάλλοντος. Αυτό καταφαίνεται άπό 
τό φύλλον 4010, IV, περιοχής Παλαιχω- 
ρίου, όπου ή χρήσις γής μέ τό ζωηρόν καφέ 
χρώμα έπισκιάζει τά φυσικά χαρακτηριστικά 
τής περιοχής.

Η ’Ανάγνωσις τού χάρτου καθίσταται δύ
σκολος είς μερικάς περιοχάς καί δή τάς ό- 
ρεινάς (φύλλον 3910, TV).

Γενικώς ή χαρτογραφική τέχνη υστερεί 
καί αυτό δύναται νά τό έλέγξη οίοσδήποτε 
συγκρίνοντας τόν Κυπριακόν αυτόν χάρτην 
μέ χάρτας παρόμοιας κλίμακος καί παρομοίου 
σκοπού άλλων χωρών, ώς τής Γερμανίας, 
Γαλλίας, ’Ολλανδίας, Σουηδίας ή ’Ελβετίας.

Λόγω όμως τής μεγάλης έλλείψεως χαρ
τών είς Κύπρον καί δή τής κλίμακος τού 
ύπό συζήτησιν χάρτου, ή παρούσα σειρά πρέ
πει νά καλωσορισθή ύπό όλων, ώς ένα με- 
γάλον χαρτογραφικόν γεγονός είς τά χρονι
κά τής Κύπρου. Παρ’ όλας τάς άτελείας του 
πληρώνει αρκετά ύφιστάμενα κενά.
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THE HISTORY OF SURVEY AND MAPPING OF CYPRUS 
THROUGH THE AGES

By A. CHRISTOFI A.R.I.C.S. Senior Land Survey Officer.

Cyprus has been mapped several times 
by various people and on various scales 
during the last five centuries.

Although a number of cartographers 
attempted to map Cyprus from 1200 to 
1878, yet no one had ever tried to trian
gulate the island as a prerequisite to 
mapping. The first known map of Cyprus 
that o^iertr it in latitude with relative 
correctness, is that found in Ptolemy’s 
Geographia, which has survived in several 
manuscripts. The first Roman edition of 
this map was produced in 1478 and repro
duced in 1490.

Other maps of Cyprus include those 
found in the Italian Isolaria, by Bartolomeo 
Zamberti dalli Sonetti, 1478-1485, and by 
Benedetto Bordone, 1528. Matheo Pagano 
issued a rare woodcut map of Cyprus in 
1538, which followed Bartolomeo dalli 
Sonetti’s map in shape and orientation. 
Baptista Agnese a famous Portulan 
draughtsman, and G. F. Camocio, an 
engraver and mapseller, both of Venice, 
also used Bartolomeo’s map for later en
gravings on copperplates of the map of 
Cyprus from 1558-1575. Gerard Mercator, 
the great mathematician and geographer, 
issued his famous World Atlas with col
lection of maps in 1585-1595. Although 
he was criticized for adopting a wrong 
orientation of the island of Cyprus, it was 
discovered by historians who studied the 
various editions and issues of his atlas, 
that the great man never published a map 
of Cyprus. Such map appeared in the 
Latin edition of the atlas in 1606, issued 
by Mercator’s son-in-law Jodocus Hondius, 
after the former’s death in 1594.

During the Turkish occupation of Cyprus 
1570-1878 there appears to have been a 
lull in the cartography and mapping of 
the island, except of course the compilation 
of coast charts. It would appear from 
records that the first hydrographic' sur
vey work in Cyprus was started by Lieut 
Lord John T. Browne, R.N., and by Captain 
Thomas Graves of H.M.S. “Volage”, in 
1849. The oldest of these charts is that of 
Limassol, including Cape Gata, at a scale 
of 1/26,960 with soundings in fathoms. 
It was published by the British Admiralty 
in London on 22nd August, 1878, about 
one month before the British occupation 
of Cyprus. During the same period, the 
Royal Navy have also established several 
bench marks on public buildings in the 
harbours and related them to Chart Datum. 
Records also exist to show that a Land 
Registry was in operation where land trans
actions were made and recorded.

The first known accurate map of Cyprus, 
based on a relatively trigonometrical sur
vey and correctly oriented on the globe, is 
that of Kitchener 1878-1883. Later maps 
of the island differ only slightly from it 
in area, geographical position and orien
tation. These differences will be described 
in greater detail later on and it may 
suffice here to say that the area of the 
Island as computed from Kitchener’s sur
vey was 3,548 square miles, whereas the 
reputed area of Cyprus computed from 
later surveys, is 3,572 square miles.

Soon after the British occupation of 
Cyprus Lieut Η. H. Kitchener, Royal 
Engineers (later Lord Kitchener of Khar
toum), started the first triangulation and 

80



survey of the island. The survey was 
ordered by the Secretary of State for the 
Colonies and the object was the produc
tion of a topographical map at a scale of 
one inch to one mile, for administration 
purposes.

Kitchener, assisted by another Officer 
and a number of non-commissioned offi
cers of the Royal Engineers, British Army, 
started the survey in September, 1878. In 
February, 1883, nearly four and a half 
years afterwards, he reported to the 
Chief Secretary that the triangulation and 
survey were completed and that all the 
original material was sent to Stanford’s 
Geographical Establishment in London for 
publication. The map was published in 
15 sheets, copies of which are still kept 
in the Department of Lands & Surveys, 
Nicosia. Although the map was not 
contoured, it was beautifully hillshaded 
and the engraving and lithography by 
Stanford is an excellent work of art.

While the topographical survey was in 
progress, a law was passed in July, 1880, 
providing for a revenue survey. This 
commenced in 1883, when the topographi
cal survey had been completed. Grant, 
who succeeded Kitchener as Director of 
Surveys in 1884, was responsible for a 
resurvey of the island at the scale of four 
inches to one mile. It was a compass 
survey based on the triangulation points 
that had been fixed in 1878—1882 and 
consequently was not of sufficient accu
racy to form a basis for land registration 
or even for revenue purposes.

In 1904 the need was felt for a 
cadastral chain survey for the settlement 
of title in the Famagusta District. The 
survey was commenced in the south
eastern portion of Famagusta and was 
based on Kitchener’s triangulation. The 
plotting of detail proceeded on the spot 
and no field notes relating to the plan 
could be traced. This type of survey 
which was later named “Unsound Survey” 
continued for about seven years and 

covered the plains of Famagusta District. 
It has since formed the basis of a general 
registration of title to land and is in use 
up to the present date.

Early in the year 1909 a law came into 
force, providing for compulsory registra
tion of title to all property in the island, 
and, for a general valuation for levy
ing immovable property tax. To meet these 
requirements, an accurate location of each 
holding and the determination of its shape 
and size was called for. The survey of 
the plains of Famagusta met these re
quirements, but it could not be extended 
to the uneven and hilly areas. Indeed the 
system referred to in the preceding 
paragraph broke down when the survey 
reached the hills of the northern range 
which extends into the Karpas Peninsula. 
This fact coupled with the scarcity of 
control in the area, were the main factors 
for the commencement of a minor trian
gulation in the Karpas, in September, 1911.

It would appear from a memorandum 
signed by Colonel Η. M. Jackson, in May, 
1909, on the nature of the survey required 
for registration of title and revaluation 
in Cyprus, that he favoured a survey based 
on a sound triangulation and dense traverse 
control. He recommended that Captain 
Lyons, D.Sc., F.R.S., then Director-General 
of the Survey of Egypt, should be con
sulted on the question of control. It was 
on this recommendation that the Secretary 
of State asked Lyons to come to Cyprus 
and report. Lyons visited the island for 
just over two weeks in November, 1911, 
and issued his report in 1912. His recom
mendations are the basis of the cadastral 
survey to this day. Having decided that the 
best scale for a cadastral plan in the rural 
areas was 1:2,500 and in the urban 
areas, 1:1,250 or larger, he proceeded 
to review the control available. He recom
mended that a new and more accurate 
triangulation be commenced. This was to 
replace Kitchener’s triangulation of 1878- 
1882 which he found inadequate to fulfill 
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the requirements, (a) because it was de
signed for topographical and not for 
cadastral mapping, and (b) because most 
of the points had been lost or destroyed 
between 1882 and 1912.

When Lyons came to Cyprus in 1911, 
the survey of Famagusta District based 
on Kitchener’s triangulation and carried 
out as explained in paragraph 3.2. was 
still in progress. By that time, the plains 
which cover about half the area of the 
District, had been surveyed. There remain
ed the hills to the north and the Karpas 
Peninsula, where the adopted method of 
survey could not be used. This was (a) 
because it was practically impossible to 
set out the cadastral grid on the ground 
over the hills, and, (b) because there was 
only one triangulation point in the whole 
of the Karpas. It was decided, therefore, 
that an independent minor triangulation 
in the Karpas was indispensable, and it 
was commenced before Lyons came to 
Cyprus. It is not quite certain what type 
of survey was contemplated for the Karpas 
then, but by the time the triangulation 
was cor. pleted, Lyon’s report was pub
lished and so his recommendations were 
implemented in the Karpas first.

On completion of the Karpas triangula
tion, the detail survey was started. Owing 
to shortage of time, accuracy was neg
lected. The plans produced were at scale 
1/2,500 for the rural areas and at scale 
1/1,250 for the built up areas. These plans 
form the basis of registration of title to 
the present day. The survey of the whole 
of Famagusta District was completed in 
1915.

As was stated in the preceding paragra
phs, Lyons submitted his report in 1912, 
while the Karpas triangulation and survey 
were in progress. However, on the strength 
of his recommendation a new island-wide 
primary triangulation was commenced. The 
object of this triangulation was to provide 
a system of uniform planimetric control, 
for the cadastral survey of the rest of 

the island to start, in order to meet the 
requirements of the law as stated earlier. 
The triangulation started in 1913 and took 
18 months to complete, including computa
tion. On completition of the primary tri
angulation, it was broken down to a third- 
order and fourth-order triangulation in 
order to facilitate the detail survey.

After Famagusta and the Karpas, the 
survey of Kyrenia commenced on almost 
the same principles as that of the Karpas,
i.e.  1/2,500 scale for the rural and 1/1,250 
for the urban areas. However, from the 
experience gained on the progress of chain 
survey, it was soon realised that the sur
vey of the island could not be completed 
within 20 years as stipulated in the law. 
Therefore the then Chiefs resorted to a 
tacheometric plane-table survey, at scale 
1/5,000 for the rest of the rural areas of 
the island. By 1929, twenty years after 
the law was enforced, all properties were 
surveyed by one way or another and at 
some scale, so that Cyprus was again cov
ered by what is termed today a “Cadastral 
Survey”.

For the purpose of the above survey the 
island was divided into 59 rectangular 
sheets, each comprising an area of 8 x 12 
square miles. Each of these sheets was 
divided into 04 parts called cadastral plans, 
and each plan comprises an area of lxli 
square miles. The area of Cyprus computed 
from this survey, is the reputed area of 
3,572 square miles as was mentioned 
earlier on. The survey of Cyprus is on a 
Cassini Projection, using Clarke’s 1858 
spheroid or reference. In 1928, on the 
recommendation of Brigadier Winterbo- 
tham, all cadastral plans were graphico- 
mechanically reduced in scale, and the 2 
inches to 1 mile series, as well as the 
} inch Cyprus Administration and I inch 
Cyprus Motor Maps were produced. These 
maps were to replace Kitchener’s map, 
which fell out of date due to lack of 
revision and which of course was less 
accurate than the new maps.
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In 1931, a British Navy Survey Ship 
namely H.M.S. “Ormonde” made astro
nomical observations at several triangula
tion stations in Cyprus. On comparison of 
the results obtained by “Ormonde” with 
the reputed latitude and longitude of the 
same points, it was revealed that Cyprus 
was placed about one minute of arc too 
far to the east and about half a n.inute 
of arc south of its position in latitude. In 
terms of distance this meant about 6000 
feet east and 3000 feet south. After endless 
arguments between the Director of Sur
veys and the British Hydrographic Dep
artment of the Admiralty as to the correct 
geographical position of Cyprus, is was 
agreed to adopt “Omonde’s” values for 
longitude and leave latitude undisturbed. 
In order to avoid any shift of the sheet 
lines of the cadastral survey, it was de
cided to subtract one minute of arc from 
the longitude of each triangulation point 
as well as from the origin. The new origin 
of the triangulation system of the island 
is at latitude 35” North and longitude 
33° 19’ East. That “Ormonde” was indeed 
correct in its determinations was proved 
in 1944 and in 1954 by the British Army, 
who connected Cyprus trigonometrically to 
Syria and Turkey. The results of these 
connections compared very favourably with 
those of the survey Ship. In spite of this, 
however, the triangulation of Cyprus never 
ceased to be under suspicion.

During World War II, the Director of 
Military Surveys of the British Army, 
undertook the compilation and production 
of a 1/50,000 scale topographical map of 
Cyprus in colour. The compilation was 
based on the 2 inches to 1 mile series, 
revised in the field by plane table methods 
and varifled by aerial photography. Heights 
were obtained from aneroid barometer 
traverses, which were in turn tied onto 
trigonometrical control already heighted. 
This provided vertical control for multi
plex plotting and produced contours at 
100/feet vertical interval, the accuracy of 

which left much to be desired. The map was 
printed in colour to n.ilitary specifications 
and for a number of years its circulation 
was restricted. The map of the island 
was divided into 16 sheets, each comprising 
an area of 16 x 24 square miles. In fact 
each sheet contained four of the cadastral 
sheets of the survey of Cyprus as described 
above. The projection used was that of 
Cassini, and the spheroid of reference was 
Clarke’s 1880 figure.

In 1957, it was decided that the island 
should be remapped from aerial photo
graphy, at scale 1/25,000 with certain 
parts at scale 1/10,000. It was necessary, 
therefore, to have a homogeneous system 
of co-ordinated and heighted triangulation 
throughout the island, calling for proper 
mathematical connection of the 1911 in
dependent triangulation of the Karpas with 
the 1913 primary triangulation of Cyprus. 
This operation was successfully carried 
out by the Department at Lands and 
Surveys. The remapping, however, was 
discontinued at independence in 1960, with 
only about one eighth of the island 
covered. With the invention of the Tellu
rometer, an electronic distance measuring 
device, all lines of the primary triangu
lation network were measured using such 
equipment between 1961—1962. The trian
gulation was re-adjusted using the Tellu- 
rometry and its scale accuracy is now 
considered to be better than one part in 
100,000.

Cyprus has been photographed from 
the air several times in the past 20 years. 
In 1949 it was photographed by the Royal 
Air Force at an .approximate scale of 

1/10,000, in 1957 and 1963 by Fairey 
Surveys Ltd., of England, at scales 1/25,000 
and 1/10,000 respectively, in March and 
July 1968, again by the Royal Air Force 
at scale 1/15,000, and finally in August—■ 
September 1970, by the Royal Air Force, 
at scales 1/50,000 and 1/15,000 with the 
new Williamson F49MK IV camera. The 
1949 photography became too obsolete for 
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any use and has been abandoned. The 1957 
photography was used for the mapping 
referred to in the preceding paragraph 
and which was discontinued at indepen
dence, but it is still used for aerial trian
gulation in present mapping. The 1963 
photography augmented by the July 1957 
photography, has been extensively used 
for mapping for the Government’s Deve
lopment Projects since 1964. The 1968 
photography, March and July, has been 
used to prepare a Land Use Map of the 
island for the Cyprus Water Planning 
Project at scale 1/25,000. Finally, the 1970 
1/50,000 and 1/15,000 scale photography, 
is being used for new Town maps at scale 
1/25,000 and for the 1/5,000 systematic 
mapping as described below.

In 1964, the Director of Military 
Surveys of the British Army, in co-opera
tion with the United States Army Map 
Service, Corps of Engineers (now Topogra
phic Command), and the Department of 
Lands and Surveys Cyprus, undertook the 
production of a new series of maps at 
scale 1/50,000. The map is on the Univer
sal Transverse Mercator Projection, based 
on the European Datum Zone 36S and the 
vertical interval of contours is 20 meters. 
Although the drawing and printing of the 
map are excellent, the accuracy is doubtful 
and inconsistent. Twenty five sheets, each 
covering an area of 15 minutes longitude 
by 15 minutes latitude, cover the island. 
Efforts are being made to revise the map 
and improve its reliability as far as 
possible.

Although the island was triangulated by 
Kitchener in 1878, retriangulated in 1913 
on Lyon’s recommendations and trilaterat- 
ed in 1962, it was never properly covered 
by a network of levels. The need for a 
primary levelling was felt when topogra
phical mapping was started in 1964 for 
Development Projects. A primary levelling 

was, therefore, commenced in 1964 and 
was completed in 1966, affording con
sistent contouring throughout the island. 
The levelling was done by two automatic 
levels fitted with parallel plate microme
ters and using invar staves to geodetic 
standard specifications. The four loops 
comprising the network were adjusted by 
least squares and the accuracy obtained 
has easily classified it as of primary 
standard.

As the demand for topographicil maps 
for use by Departments working on 
Government’s development projects in
creased, the need was felt for the estab
lishment of a Photogrammetric Section in 
the Department of Lands and Surveys. At 
present, the Section is equipped with a 
Zeiss Jena Stereometrograph D plotting 
instrument, under the charge of a Photog- 
rammetrist trained in England for the 
purpose, assisted by four locally trained 
machine operators. However, to catch up 
with the increasing demand, one instru
ment is not sufficient. At least one more 
is necessary. A shift system of work has 
been introduced and with the acquisition 
of a second stereoplotting instrument and 
additional staff working double shift, it is 
hoped that the Department will be able 
to map the island within the next 12—15 
years. The present output of the stereo
plotter working double shift 12 hours 
per day, is about 3 square miles per five 
day week. The present mapping is done 
at scale 1/5,000 with contours at 2 meters 
vertical interval using the 1963 and 1968 
photography. We soon hope to start 
mapping using the 1970 1/15,000 scale 
Williamson F49 MK IV photography. To 
be able to print the maps locally and also 
make photographic reductions or enlarge
ments from them, the Department is 
about to install an automatic offset press 
and a cartographic process camera.
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ

Χυνέντευξις δοθεεβα ύπ.ύ τοΰ κ. Λί. Γεωργιάδη, Άντεηροέδρου
Γ.Ο.Κ,., προς το Πρόγραμμα ΛϊεανοκοΙ Παλμοί τήν 9.1.1970

1. Πότε ίδρύθηκε ό Γ.Ο.Κ. καί ποιοι οί σκοποί 
του ;

Ό Γ.Ο.Κ. ίδρύθηκε τόν Νοέμβριον τοΰ 1968 
καί οί σκοποί του είναι οί ακόλουθοι ί

α) ή προαγωγή τής γεωγραφικής γνώσεως 
καί ή ενθάρρυνση τής γεωγραφικής 
έρευνας στήν Κύπρο.

β) ό εκσυγχρονισμός τής διδασκαλίας τοΰ 
μαθήματος τής Γεωγραφίας στά σχολεία 
τής Κύπρου.

γ) ή πλέον ένεργός ανάμειξη τοΰ γεωγρα
φικού κόσμου εις τήν οικονομικήν, κοι- 
νωμικήν καί εκπαιδευτικήν ζωή τοΰ 
τόπου.

δ) ή έκδοση γεωγραφικού έπιστημονικοϋ 
οργάνου καί ή δημιουργία γεωγραφικής 
βιβλιοθήκης καί χαρτοθήκης.

ε) ή ένθάρρυνση τοΰ ώργανωμένου ταξι- 
διοΰ στήν Κύπρο καί τό έξωτερικόν, καί

στ) ή έπιδίωξη στενών σχέσεων καί επαφών 
μετ’ άλλων γεωγραφικών ομίλων τοΰ 
εξωτερικού.

2. Πρόσφατα αποφασίσατε σάν "Ομιλος 
καί ύστερα άπό έγκριση τοΰ Υπουργείου 
Παιδείας νά δέχεσθε σάν μέλη καί μαθητές 
σχολείων Μέσης Παιδείας. Θά θέλατε νά μας 
μιλήσετε έκτενέστερα γιά αύτήν τήν άπόφασή 
σας ;

Τό έλατήριο πού μας ώθησε στήν άπόφαση 
αύτή είναι νά ενθαρρύνουμε άρκετούς νέους 
καί νέες νά άκολουθήσουν τήν επιστήμη τής 
Γεωγραφίας. Πιστεύουμε πώς ή Κύπρος έχει 
μεγάλη άνάγκη άπό γεωγράφους. Γιά νά 
άκολουθήσουν δμως οί νέοι τό ύψηλό θέμα τής 
Γεωγραφίας είναι άνάγκη νά γνωρίσουν 
πρώτα τί είναι πραγματική γεωγραφία καί 

νά πεισθοΰν ότι ή άποστήθιση ονομάτων 
ποταμών, λιμνών, όρέων, άκρωτηρίων καί 
κόλπων, δέν είναι στήν ούσία γεωγραφία άλλά 
γενικές γνώσεις. ’Επειδή ό Γ.Ο.Κ. παρουσιάζει 
μιά σταθερή καί πλούσια γεωγραφικήν δρα
στηριότητα, οί ένδιαφερομένοι νέοι μέ τό νά 
έγγραφοΰν μέλη θά μπορέσουν νά έλθουν σέ 
επαφή μέ τά ύπόλοιπα μέλη τοΰ Όμίλου, θά 
γνωρίσουν καλύτερα τίς ποικίλες πτυχές τής 
Γεωγραφικής έπιστήμης καί θά μπορέσουν 
νά άποκρυσταλλώσουν σαφή άντίληψη τοΰ 
περιεκτικού αύτοΰ θέματος πού είναι ό συνδε
τικός κρίκος μεταξύ Τέχνης καί ’Επιστήμης.

"Οσοι άπό τούς νέους μας έκτιμήσουν τό 
θέμα καί έχουν τίς Ικανότητες θά μπορέσουν 
νά τό άκολουθήσουν, ένώ αύτοί πού δέν προ- 
τίθενται νά σπουδάσουν στό έξωτερικόν μπο
ρούν νά παρακολουθήσουν τά παραδιδόμενα 
άπό τόν "Ομιλον μαθήματα καί νά πάρουν 
δίπλωμα Γεωγραφίας τού Πανεπιστημίου τοΰ 
Λονδίνου άπό τήν Κύπρο. Πρέπει νά τονισθή 
δτι γιά δλα τά μελλοντικά σχέδια καί δραστη
ριότητες τοΰ Όμίλου μας, σάν άνάληψη έκ- 
στρατείας πρός μελέτην περιοχών, ή επάνδρω
ση συμβουλίων ύπαιθρίων μελετών κ.λ.π. χρει
άζονται θιασώτες τοΰ ώργανωμένου ταξιδιού 
καί τής Γεωγραφίας καί οί νέοι άποτελοϋν τό 
σώμα άπό τό όποιον μπορούμε νά έπανδρω- 
θοΰμε γιά τίς έξορμήσεις αύτές.

3. "Εχετε άναφερθή προηγουμένως στις δρα
στηριότητες τοΰ Όμίλου σας. Μπορείτε νά 
μάς πήτε ποιές είναι αύτές :

Οί δραστηριότητες τοΰ Όμίλου μας οί όποιες 
άποσκοποΰν δχι μόνο στήν ένημέρωση τών 
μελών μας άλλά καί τοΰ κοινοΰ τής Κύπρου 
γενικά είναι οί έξής :-

Διοργάνωση διαλέξεων έπί φλεγόντων γεω
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γραφικών θεμάτων ύπό ειδικών. Οί δυό 
τελευταίε? ήσαν σχετικά μέ τόν Περιφερειακόν 
Προγραμματισμό καί τόν ’Αναδασμό. Προβολή 
κινηματογραφικών ταινιών έπί γεωγραφικών 
θεμάτων. Τό 1969, διωργανώσαμε τήν Α' 
Διεθνή Χαρτογραφική "Εκθεση Κύπρου, στήν 
όποια συμμετέσχον 22 χώραι μέ τεραστία έπι- 
τυχία, τόν δέ ’Απρίλιο τοΰ 1970, προγραμμα
τίζουμε τήν Β' Διεθνή Χαρτογραφική "Εκθεση 
έπί ’Εθνικών καί Σχολικών Άτλάντων. Έπίση? 
διοργανώνουμε Field Works στά όποια μπο
ρούν νά συμμετάσχουν καί μή μέλη τού Όμίλου 
μα?.

Τί άκριβώ? είναι τό Field Work?
Είναι ή υπαίθριο? μελέτη μια? περιοχή? άπό 

γεωγραφική? άπόψεω?. Μελετούμε δηλαδή τά 
γεωλογικά, τοπογραφικά, κλιματολογικά, ά- 
γροοικονομικά, δημογραφικά, κοινωνικά καί 
άλλα χαρακτηριστικά μια? περιοχή?. "Ετσι 
τά μέλη βλέπουν έπί τόπου τί? γεωγραφικέ? 
συνθήκε? μια? περιοχή? καί άποκτοΰν σαφ
έστερη άντίληψη τού τί είναι γεωγραφία.

4. Ποιον νομίζετε ότι είναι τό ένδιαφέρον 
τών μαθητών καί τών νέων γενικά γιά τά 
Γεωγραφικά θέματα.

Οί νέοι δέν γνωρίζουν τί είναι πραγματική 
γεωγραφία, διότι δέν τού? δίδεται ή εύκαιρία 
στή Κύπρο νά γνωρίσουν τό μάθημα αύτό 
μέ τόν τρόπον πού γίνεται στήν Εύρώπη. 
Δέν συνειδητοποιήσαμε ότι γεωγραφία είναι 
ή έπιστήμη τοΰ περιβάλλοντο? ή τού τοπίου 
καί ούδέποτε έμάθαμε πώ? νά άναλύουμε έπι- 
στημονικώ? τό τοπίο, '(ύ? έκ τούτου δέν πρέπει 
νά άναμένει κάνει? πολλά άπό τού? μαθητέ? 
καί τού? νέου? μα?, ούτε όμω? μπορεί νά τού? 
κατηγορήση κάνει? γιά τήν άδράνεια ή έστω 
άγνοια του?, γιά αύτό τό θέμα τή? εποχή? καί 
τού μέλλοντο?. Έν τούτοι? ό Γ.Ο.Κ. πιστεύει 
ότι είναι καιρό? νά γίνη κάτι καί έμεϊ? πρωτο
πορούμε πρό? τήν κατεύθυνση αύτή. ’Απομένει 
νά μά? άκολουθήσουν καί οί άλλοι άν θέλουμε νά 
άνατείλουν καλύτερε? μέρε? γιά τήν Γεωγραφία 
στήν Κύπρο. Ή Γεωγραφία είναι μιά δημο
φιλέστατη έπιστήμη εί? όλα? σχεδόν τά? χώρα? 
τού εξωτερικού καί μέ τά κατάλληλα κίνητρα 
μπορεί νά γίνη τό ίδιο καί στήν Κύπρο.

5. Τί μπορεί νά γίνη σήμερα, δηλαδή ποιέ? 

είναι οί διάφορέ? μεταξύ τή? Κύπρου καί τών 
άλλων χωρών τού εξωτερικού όσον άφορά τό 
μάθημα τή? Γεωγραφία? ;

‘Η βασικότερη διαφορά είναι ότι έδώ στή 
Κύπρο δέν έχουμε ειδικευμένου? γεωγράφου?. 
"Ετσι στό μάθημα δέν δόθηκε ή πρέπουσα 
σπουδαιότητα καί σημασία. Δίδουμε ονό
ματα πρό? άποστήθηση καί δέν επιτρέπου
με στού? μαθητέ? νά καταλάβουν τό νόημα, 
νά άντιληφθοΰν, νά διεισδήσουν στό βάθο? τή? 
Γεωγραφία?. Οί είδικαυμένοι καθηγητέ? στό 
έξωτερικό μπορούν νά δώσουν περισσότερα 
καί 0 συνδυασμό? τή? διδασκαλία? μέ τήν πρα
κτικήν εξάσκηση καί τήν εργασία έπί χαρτών 
δίδουν στόν μαθητή τήν εύκαιρία νά γνωρίση 
τί είναι πραγματική Γεωγραφία.

6. Ποίε? οί προοπτικέ? γιά σπουδέ? νέων 
στήν Γεωγραφίαν καί ποια ή συμβολή τή? 
Γεωγραφία? στήν Κυπριακή ζωή άπό οικονο
μική?, κοινωνική? καί άλλη?, άπόψεω? ;

Ή Κύπρο? έχει άνάγκη άπό ένα πολύ μεγάλο 
άριθμό Γεωγράφων. Θά έλεγα ότι κατά τά 
προσεχή πέντε χρόνια ή Κύπρο? θά ήδύνατο 
νά έργοδοτήση περί τού? 300 γεωγράφου?- 
έπιστήμονα?. Εϊ? τό μέλλον όμω? θά πρέπει οί 
γεωγράφοι νά εΐδικεύωνται εί? διάφορα θέματα 
τή? έπιστήμη? τή? Γεωγραφία? ώ? τήν Τουρι
στική Γεωγραφίαν, Χαρτογραφίαν, Πολιτικήν 
Γ εωγραφίαν, Κλιματολογίαν-Μετεωρολογίαν, 
’Αγροτικά? μεταρρυθμίσει?, χρήσιν γή?, τόν 
Περιφερειακόν Προγραμματισμόν, τήν Διατή- 
ρησιν τού Φυσικού περιβάλλοντο? κ.λ.π.

'Η συμβολή τή? Γεωγραφία? στήν Κυπριακή 
ζωή είναι τεραστία, ένώ άρκετέ? ϋπηρεσίε? στί? 
όποίε? θά έπρεπε νά ύπερτερούν οί γεωγράφοι 
δέν διαθέτουν ούτε ένα. ”Ολα τά άναπτυξιακά 
σχέδια εί? τά όποια περιλαμβάνεται ό παράγων 
γή, τοπίον ή γεωγραφικόν περιβάλλον άπαι- 
τοΰν παρουσίαν τοΰ έπιστήμονο?-Γεωγράφου. 
Ό Γεωγράφο? δύναται καλύτερα παντό? άλλου 
νά έργασθή έποικοδομητικά γιά τήν χαρτο
γράφηση τών Φυσικών μα? Πόρων, τήν διατή
ρηση τοΰ φυσικού περιβάλλοντο?, τήν χρήσιν 
γή? γιά τόν Α ή Β σκοπόν, τήν καλύτερη τοπο
θέτηση μιά? έπιχορηγήσεω? κ.λ.π. Εί? χώρα? 
ώ? ή ’Αγγλία, ’Αμερική ώ? καί εί? διαφόρου? 
χώρα? τή? Εύρώπη?, οϊ Γεωγράφοι καταλαμ
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βάνουν έξέχουσες θέσεις ώς σύμβουλοι σέ 
διάφορα ιδιωτικά ή κρατικά σχέδια. Διά τήν 
εγκαθίδρυση διυλιστηρίου είς 'Αγγλίαν, γεω
γράφος έκλήθη νά συμβουλεύση γιά τήν μορ
φολογία τοΰ έδάφους τής γύρω περιοχής 
καί τις ατμοσφαιρικές συνθήκες ύπεράνω τής 
τοποθεσίας δπου θά έγκαθίστατο τό διΰλιστή- 
ριον. Είς τήν ’Αμερικήν οί Γεωγράφοι χρησιμο
ποιούνται είς τό έμπόριον καί τίς έπιχειρήσεις. 
"Ερευναι έπί άγορών, έξαγωγών έμπορευμάτων 
κ.λ.π. άνατίθενται σέ γεωγράφους. Τό μεγάλο 
πλεονέκτημα τοΰ Γεωγράφου είναι ότι μπορεί 

νά συνθέση τό ύλικόν οποιοσδήποτε έρευνας 
καλύτερα παντός άλλου καί θεωρείται ό κατάλ- 
ληλότερος γιά τήν σχεδιοποίηση καί τόν έθνι
κάν, ή περιφερειακόν προγραμματισμόν.

7. Μπορεί ή Γεωγραφία νά ίκανοποιήση 
αύτόν ό όποιος άσχολεϊται μέ αύτήν ;

Ή Γεωγραφία μπορεί όσο πολύ λίγα άλλα 
θέματα νά ίκανοποιήση καί τό πλέον άνήσυχο 
μυαλό, λόγω τής περιεκτικότητος καί τοΰ έκτε- 
ταμένου τοΰ θέματός της, ή δέ συμβολή της είς 
όλας τάς τάξεις τής ζωής μιας χώρας είναι ση- 
μαντικωτάτη.

Ancient map of the world printed by J. Speed in 1646.
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TOWN PLANNING IN CYPRUS AND THE ROLE OF THE 
GEOGRAPHER IN THE PLANNING PROCESS*

* Lecture organised by Cyprus Geographical Association on J/th March, 1969.

By P. STORIE, Senior Research Officer 
Nottingham University

Mr. Chairman, Ladies and Gentlemen,

I am very pleased to have this opportunity of addressing the Geographical 
Association and participating in the growing interest of geography in Cyprus. 
I shall be speaking mainly about town planning, because I am a planner not 
a geographer, but geography, particularly as conceived now-a-days, is very 
closely related to planning and I shall indicate how I see geography in relation 
to the planning processes. In this way I hope to stimulate a broader interest in 
geography as a contribution towards the establishment of the Geographical 
Association in Cyprus.

I would like to emphasise at this point that what I say tonight' is my 
personal view and should not' in anyway be connected with the Government of 
Cyprus or Nottingham University.

The idea of planning in Cyprus is entering a new phase. The Government 
is recognising the importance of introducing a modern planning approach to 
help solve physical problems in a comprehensive way. Already economic develop
ment is coordinated both within the private and public sectors of tne economy 
through the Five Year Plans. It is now intended to evolve a physical plan to 
coordinate physical development over the next 30 years.

The Town and Country Planning Committee has been established to be 
responsible for physical planning in Cyprus and a special Planning Project with 
4 multi-profession team has been set up in the Department of Town Planning 
and Housing Perhaps most important of all, new legislation has been drafted 
which will have far reaching effects. This legislation has been approved as a 
Bill and if introduced will require the preparation of an Island Plan, Local 
Plans for the main towns, and Area Schemes for smaller but complicated areas 
and also all new development will be required t'o obtain planning permission.

The Cyprus Planning Project is a collaborative exercise between the 
Department of Town Planning and Housing in Cyprus.and Nottingham Uni
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versity who provides experts and services through U.K. technical assistance. 
The general idea is that the plans should be prepared by Cypriots for Cypriots 
with help and advice from the University. The aim of this Project is to prepare 
Plans for the whole island in accordance with the proposed legislation and to 
expand and restructure the existing Department of Town Planning and Housing 
in order to cope with its new and increased responsibilities.

The work of the Project can be divided into three main sections: the 
Island Plan dealing with general distribution strategies regarding location of 
population growth, development of industry and establishment of overall plan
ning standards etc.; Local Plans and Area Schemes which deal with future 
growth and structure of the towns and their surrounding regions; and topic 
studies which are detailed investigations into various topics related to planning 
e.g. shopping and service centres, recreation and leisure, tourism, transportation 
etc.

In order to tackle such a wide ranging scope of study and to ensure that, 
a balanced approach is taken, the staff of the Project has been drawn from 
many disciplines and professions besides town planning — for instance from 
architecture, geography, sociology, social welfare, economics and estates manage
ment.

At this point I would like to mention the particular contribution of geo
graphers to the Project. There are at the moment two geographers on the staff, 
one of whom is a planner and senior research officer of Nottingham Uni
versity, and it is likely that another geographer qualified in regional planning, 
will be appointed very soon. Their important contribution to the team lies in 
fact that geography provides a very sound basis for understanding the complex 
spatial relationships of settlements. Now I don’t want to try to tell you what 
geography is, and consequently get involved in an argument on the definition 
of geography, but I hope most of you would agree that geography, is to do 
with the science of places, the definition of the interrelationship of elements such 
as climate, relief, soil, vegetation, population, land-use, industries etc. and the 
provision of accurate, orderly and rational descriptions of the variable charac
ter of the earth’s surface — the home of man.

Thus man and his environment are the common themes of geography and 
planning. Of course this doesn’t mean that geographers are planners, but it does 
mean that a geographical background is a good starting point for a planner. 
Geographers who take up planning usually concentrate on regional planning 
or broad strategy planning rather than town design or implementation although 
there is of course, no hard and fast rule about this.

So far I have talked rather generally about planning in Cyprus, but now
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I would like to be more specific though, 1 hope, not too technical. Most of you 
who are geographers will perhaps be aware of the new developments in regional 
planning and may be interested in the following description of the methodology 
for preparing regional plans.

The method is based on the assumption that the main components of any 
strategy at national or regional level are population and employment and the 
means of communications between them. It is further assumed that the size 
and distribution of population is a function of the size and distribution of 
employment. In other words where people will live, will be related to where 
they work and how far they are prepared to travel to work subject to any 
constraint imposed on where they may not live.

It follows that changes in the structure of the Island are primarily related 
to changes in its economic base rather than to total employment.

For instance the relative employment levels of agriculture, industry and 
iourism will by their location determine the population movements within the 
Island. Thus growth in population of any region or sub-region will depend 
mainly on growth in employment in the regions ‘basic’ industries. Basic 
industries means those which are economically and locationally independent 
of the reg’on or sub-region and serve the wider needs of the national or 
international trade.

The population which provides the labour force for basic employment will 
create a demand for additional employment in retailing, banking, insurance, 
transport etc., which in turn will attract additional population. Increments of 
service employed population will create additional demands for further in
creases in service employment, so that a converging series of iterations between 
service employment and service employed populations is set up.

The key factor is employment in basic industries which should be predicted 
for the future having regard to the inherent growth potential of each region or 
location and its economic viability relative to other regions.

In the evaluation of regional plans it is of more concern to define the con
sequences of the distribution pattern for specific parts of the Island than 
to predict global population estimates. Given the locations of basic employ
ment or assuming changes in industrial location, the problem is one of discover
ing where population will reside in relation to these places of work. Alterna
tively tie problem can be expessed as one of discovering which policies in 
terms of basic industrian location could achieve a desired pattern of develop
ment.

The first requirement then is to determine the location and level of basic 
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employment in small areas throughout the Island and to generate a population 
distribution which provides the labour force for basic industries. This population 
sets up a demand for service employment which is found by applying a regional 
ratio of population to service employment to the total ‘basic’ population.

Service employment will not, however, be distributed throughout the region 
in a manner consistent with the ‘basic’ population distribution. It' will locate 
where there is sufficient market potential created by surrounding population, 
forming service centres on the basis of a journey to service centre function.

The basic components mentioned above are subject to various constraints 
imposed by society and planners as agents of society, on locational choices. 
These are concerned with the maximum amount of population the planner is 
prepared to accommodate in specific areas. Limits will be imposed on the amount 
of development which can take place for various policy reasons e.g. green belt 
land, areas of outstanding natural beauty, and land pf high agricultural 
value may have a high degree of accessibility in relation to employment or a 
service centre and controls will be necessary to prevent excessive population 
locating there. Another constraint is a threshold for service employment. This 
ensures that the right size of service employment is achieved in each region 
and results in a hierarchy of service centres.

From these primary components and restraints the future size and distribu
tion of basic employment population and service population can be determined. 
Of course many parameters must be taken into account which have not been 
discussed here because this is only intended to be a brief outline of methodology. 
Some parameters will change during the plan period. Changes in activity rates 
due to the raising of the school leaving age and other changes in the size of the 
working population will effect the ratio of population to employment. The 
constraints imposed may also vary with time and location. The repercussions 
of different locational policies reflected in variations on constraints, on the dis
tribution of population and employment must be quantified and evaluated.

The primary components of total population, total employment 
and service employment are used with secondary input data to predict traffic 
movements local retail sales, socio-economic structure and detailed migration 
probabilities.

‘Trip’ rates from transportation studies applied to total population give 
trip generation for each region and locality. Total employment for each region 
multiplied by a trip attraction rate provides an index of attraction to each area 
of destination. Work to work trips can be found by applying generation fac
tors to employment and again using employment in areas of destination as 
indices of attraction for trips. Thus usual transportation assignment program
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mes can then determine the regional networks.

In a similar manner a gravity model is used as a market potential model 
to locate retail sales in each region using t'he primary service employment as an 
index of attraction for consumer expenditure in each region.

The structure of population, socio-economic structure, natural increase, 
and migration factors are derived from sociological studies and related to the 
distribution of total employment potential and the transportation network.

These secondary components when combined with the primary components 
and formulated with a model, explain and predict the structure and dist
ribution of employment both in the basic and service sectors for the whole 
Island by regions. Such a formula also examines changes in the retail sector 
and explains the repercussions of changes in the size and distribution of popu
lation and basic and service employment on transport networks. Each compo
nent population employment or network can be varied and the effect on 
the remainder of the system measured. This of course requires a computer 
and complete coverage of data — the system is too complex for manual 
operation and if data on any component is unavailable the system breaks 
down and produces an unrealistic answer.

The above analytical system provides quantative alternative Island Plans 
which can be evaluated in terms of the total cost of the Plan and in relation to 
the resources available for future development. A normative approach could be 
taken to discover the most efficient plan at any time, one which would minimise 
the total cost subject to the various constraints the Government would wish to 
impose. The best plan would be the one in which the distribution of population, 
basic and service employment and traffic generation would minimise the sum 
of their locational costs, subject to the capital resources which are likely to be 
available, and maximise productivity and satisfy social and particular goals. 
Locational costs would represent the capital cost of housing the population, and 
providing associated utilities, the capital cost of developing industry and town 
centre, and other service centre development in each region.

Transportation network costs would be expressed in terms of total traffic 
generation.

It should be emphasised however that no work has yet been carried out 
on the above optimistic procedure and it is anticipated chat there will be a pro
blem of providing adequate cost analysis data for the evaluation of alter
natives. Nevertheless, through this system of analysis and evaluation it would 
be possible to avoid total reliance on an intuitively produced physical plan 
for the Island.
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As stated at the begining of this section on methodology much basic in
formation is still unavailable. Because of this the scientific method has not 
yet been implemented. At this stage of the Island Plan preparation, an in
tuitive method for want of a better word, has been used.

It should be emphasised that the intuitive method described below is 
not without a scientific base.

Now just a few words regarding some very general planning principles 
concerning the planning of towns.

General Planning Principles

The search for the ideal city in architectural terms and the social idealism 
of Utopia, have been the main stream of planning philosophy from earliest 
times. To consciously shape and improve man’s environment and to recognize 
and meet social needs is still the main concern of planning. However, too often 
planning has been geared to a static concept rather than an adaptive one. A 
static approach is usually synonymous with rigid, dogmatic concepts of physical 
planning and the establishment of planning as a bureaucratic arm of Govern
ment. The adaptive approach (adaptive in the sense of being modified to 
changing conditions) gives looser goals, with guide lines rather than a fixed 
physical frame, and in the planning process emphasis is given towards the 
analysis of situations and issues underlining social, physical and economic 
problems leading to flexibility in goal setting and the continual revision of 
strategies. It is particularly important in a dynamic situation such as the plan
ning towns of a rapidly developing country, that an adaptive approach to 
planning should be adopted.

In addition to the inherent dynamic qualities of the economic and social 
development of Cyprus, there are global technological and scientific invocations 
changing society and the environment at large at such a fast and furious 
rate that an eminent anthropologist, Dr. Edmund Leach, has concluded 
that “the role of the planner is not to design a masterpiece but to try to reduce 
the significance of irreversable mistakes.” Thus Flexibility must be a vital 
factor in any modern planning strategy.

Changes in economic conditions alters the pattern of industrial growth 
which may effect the employment structure and increase the demand for educa
tion. These and many other factors will have far reaching effects on housing 
requirements, density, recreation demands and social structure. Plans must 
therefore be flexible to accommodate the inevitability of constant change in de
mands, standards, habits and customs.
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Someone once said of Oakland, U.S.A, “when you get there, there is no there, 
there”. Let us hope that it will not be said of Nicosia or other towns of Cyp
rus. Yet if the present kind of suburban development is allowed to proceed 
unheeded Nicosia could easily become a monotonous expanse of suburban houses. 
Nature is vanishing. The town is vanishing.

Most people today find pleasure and satisfaction in an ancient city which 
possesses visible physical evidence of its individual origin, growth and purpose. 
Such urban forms emerged in direct response to relatively simple limited 
pressures. Cultural continuity and slow technological change combined to estab
lish a planning and building method that relied on adjustment and refinement. 
This interaction between the inhabitants, the social purpose, and the manner of 
building gave each city diversity and its own identity. Today the effect' of pres
sures on town form has become peripheral and indirect instead of central 
and direct as it was in those earlier days. The tendency is for towns to loose 
their diversity and their identity becoming a collection of monotonous housing 
areas, industrial zones and shopping centres. It is, particularly in a developing 
country, important from economic, social, and functional point of view, to 
ensure that intricate mixture of buildings, uses, and scenes are encouraged, 
to provide a choice of environment, location and overheads and to facilitate 
a concentration of users needed in the natural growth and development process 
of a successful city. This diversity is already developing but in an inorderlv 
way often associated with traffic congestion, ugliness, and problems of incompa
tible users. But it would be wrong to attribute this to diversity as such. Some 
uses cannot exist side by side, but generally sptaking with a proper organisation 
of the environment and good planning there is no need to enforce different uses 
into separate zones — this could be damaging to the proper functioning and 
development of the city.

The enlarged freedom to communicate outside one’s place of community 
that the emerging technological and institutional changes will facilitate, coupled 
with ever increasing mobility and greater degrees of specialisation, will result 
in a more complex urban pattern of activities with people associating with 
each other over greater and greater distances. The special patterns of their in
teractions will be increasingly disparate, less and less tied to their place of res
idence or work, tending to render absolete the unifocal patterns of the 
existing towns of Cyprus.

Thus in planning the towns of Cyprus the idea of community should not 
be exclusively tied to the idea of place since it is now apparent that it is the 
accessibility, rather than the propinquity aspect of place that' is important. As 
accessibility becomes further freed from propinquity, cohabitation of a territorial 
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place becomes less important to the maintenance of social communities. A phy
sical plan for Nicosia should therefore be orientated towards communities of 
common interest rather than geographically defined communities of place.

I have tried to indicate to you in this paper that the Cyprus Government 
is taking bold steps to ensure the proper planning of the Island’s towns for 
the future and to introduce you to some of the considerations required in the 
complex process of regional ami town planning. I would only add that we, 
the planners, do not do all this for fun. It is for you, the citizens of Cyprus, 
and your children, that we try to improve the environment to make it more con
venient, safer and a better place to live in.

A view of the out the walls expanded Nicosia,

r I—J. Λ'1 jj.; gj
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ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 
ΚΟΛΑΕΓΙΟΥ ΤΕΡΡΑ-ΣΑΝΤΑ

Χαιρετισμό; ύπό Προέδρου Γ.Ο.Κ. κ. Γ. ΚΑΡΟΥΖΗ

Έκ μέρους τοΰ Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου 
χαιρετίζω μέ ιδιαιτέραν χαράν τήν φιλοτε- 
λικήν καί χαρτογραφικήν ταύτην έκθεσιν.

Έξ όσον γνωρίζω αυτή είναι ή πρώτη έπί- 
σημο; μαθητική χαρτογραφική έκθεσι; πού 
διοργανώνεται έν Κύπρω. Άναμφιβόλως ή 
άξιέπαινο; αύτη δραστηριότη; τιμά τήν Διεύ- 
θυνσιν τή; Σχολή;, τήν ’Οργανωτικήν Επιτρο
πήν καί τού; μαθητά; τοΰ Κολλεγίου Τέρρα- 
Σάντα.

Ό Γεωγραφικό; "Ομιλο; Κύπρου παρακο
λουθεί μετά ζωηρού ένδιαφέροντο; όλα; τά; 
γεωγραφικά; έκδηλώσει; έν Κύπρω, προάγει 
σταθερώ; τήν γεωγραφικήν γνώσιν καί έρευναν 
έν τή Νήσοι καί αγωνίζεται νά έξασφαλίση 
ύποτροφία; διά Γεωγραφικά; σπουδά; εί; 
όσου; τρέφουν Ιδιαίτερα αισθήματα αγάπη; 
πρό; τό υψηλόν θέμα τή; Γεωγραφία; τό 
όποιον αποτελεί τόν συνδετικόν κρίκον μεταξύ 
Έπιστήμη; καί Τέχνη;, μεταξύ Θετικών καί 
’Ανθρωπιστικών σπουδών.

Ή χαρτογραφία, ήτοι ή Έπιστήμη τών 
χαρτών, σχεδίων, άτλάντων κλπ. έχει προσ- 
φάτω; άναπτυχθή σημαντικώ;. Μόλι; τώρα 
αρχίζει μία κάπω; ζωηρά χαρτογραφική κίνη- 
σι; καί έν τή χώρα μα;. Ό χάρτη; καί τό 
σχέδιον είναι τά εργαλεία μέ τά όποια θά δου- 
λέψη ό γεωγράφο;, ό έκπαιδευτικό;, ό άρχι- 
τέκτων, ό χωρομέτρη;, ό πολεοδόμος, ό κτημα- 
τολόγο;, ό γεωπόνο; καί πληθώρα άλλων 
ειδικών, άλλά καί αύτό; τοΰτο; ό τουρίστα;, 
ό άπλό; ταξιδευτή;, τόν χάρτην είναι πού θά 
συμβουλευθή πρωτίστω; προτού άρχίση τήν 
περιοδείαν του εί; μίαν χώραν ή εί; μίαν περι
φέρειαν τή; πατρίδο; του.

“Εχει γίνει πλέον συνείδησή εί; όλου; ότι 
ούδεί; προγραμματισμό; καί καμμία σχεδιο- 
ποίησι; είναι κατορθωτή άνευ πολλών, καί 
καταλλήλων χαρτών καί σχεδίων σχολαστική; 

ακρίβεια;.
"Οσον άφορα τό δεύτερον σκέλο; τή; σημε

ρινή; έκθέσεω;, είναι γνωστόν ότι ό φιλοτελι
σμό; κατά τά τελευταία έτη έχει λάβει τερα
στία; διαστάσεις. Μεγάλα ποσά ξοδεύονται 
διά τήν άγοράν καί πώλησιν τοΰ ποικίλου 
περιεχομένου γραμματοσήμων πού έκδίδουν 
έτησίω; αί διάφοροι χώραι τού κόσμου.

Είναι δύσκολον νά καταπιαστή κανείς τήν 
στιγμήν αύτήν μέ τό ώραϊον χόμπυ τών γραμ
ματοσήμων, τόν βασιλιά τών χόμπυ, έν δψει 
τού γεγονότος ότι τόσα καί τόσα θέματα άπει- 
κονίζονται μέ αύτά. ‘ΰύ; γεωγράφο; πού 
είμαι καί έν όψει τή; συνδέσεω; τού φιλοτελι
σμού μέ τήν χαρτογραφίαν πού γίνεται σήμε
ρον εί; τήν Τέρρα-Σάντα, έπιτρέψατέ μου νά 
άναφερθώ βραχέω; εί; τόν χαρτογραφικόν 
φιλοτελισμόν ήτοι τά γραμματόσημα πού 
άπεικονίζουν χάρτας.

Κατά τά τελευταία έτη ό χαρτογραφικό; 
φιλοτελισμό; έχει άναπτυχθή πολύ. Διάφοροι 
χώραι έκδίδουν γραμματόσημα εί; τά όποια 
άπεικονίζονται οί χάρται τών χωρών των διά 
νά διαφημισθώσιν άφ’ ένό; εί; τό έξωτερικόν 
καί άφ’ έτέρου διά νά έλκύσουν τήν προσοχήν 
τοΰ κόσμου ιδιαιτέρως έάν αί χώραι αύται 
είναι μικραί, καί μόλις τώρα κάνουν τήν έμφά- 
νισιν των εί; τό διεθνές προσκήνιον. Αύτή ή 
ροπή παρατηρεϊται άπό τά; ’Αφρικανικά; 
χώρας.

Μερικαί άλλαι χώραι έκδίδουν χάρτα; - 
γραμματόσημα δΓ έπεκτατικού; λόγους. Ό 
χάρτη; τή; ’Ιρλανδίας, έπί παραδείγματι, πα
ρουσιάζει δλην τήν χώραν ήνωμένην άντί δύο 
τμήματα. Διάφοροι χώραι τή; Νοτίου ’Αφρι
κή; άπαιτοΰν μέσω χάρτου-γραμματοσήμου 
των, μέρος τής ’Ανταρκτικής.

Έν τέλει διάφοροι χώραι διά τών γραμματο
σήμων άπεικονίζουν τήν όμοσπονδοποίησιν 
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των ή τά παλαιό των σύνορα ανεξαρτήτως 
τής σημερινής πραγματικότητος ήτις προέκυ- 
ψεν άπό πολιτικο-ίστορικά γεγονότα.

Κνρίαι καί Κύριοι,
Δέν είναι έργον τής στιγμής νά έπεκταθώ πε

ρισσότερον είς τόν φιλοτελισμόν ή τήν χαρτο
γραφίαν.

’Επιτρέψατε μου όμως νά χαρακτηρίσω τήν 
σημερινήν έκθεσιν ώς μίαν πρωτοποριακήν 
ένέργειαν τοΰ Κολλεγίου Τέρρα-Σάντα τήν 

όποίαν ένέργειαν δέον νά έκτιμήση τό Ύπουρ- 
γεϊον Παιδείας Κύπρου, τά δέ λοιπά σχολεία 
Μέσης Έκπαιδεύσεως νά μιμηθοϋν.

Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου θεωρεί 
τήν σημερινήν έκδήλωσιν ώς έν θετικόν βήμα 
πρός προαγωγήν τής γεωγραφικής γνώσεως 
έν Κύπρω καί είλικρινώς συγχαίρει τούς έμπνευ- 
στάς καί διοργανωτάς τής άξιολόγου ταύτης 
έκθέσεως είς τούς όποιους αξίζει κάθε έπαινος.

Σάς εύχαριστώ.
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΟΛΤΝΣΕΩΣ TOT ΦΤΣΙΚΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣ ΚΤΠΡΟΝ

Έζδρομ-ή Toupcexezwv Πραζτόρων έν τφ «λαεσίερ τής 'Εβδομάδος 
Λίατηρήβεως τοΰ <I»uetzou Περιβάλλοντος

Τήν Δευτέραν 25ην Μαΐου 1970, έν τώ πλαι- 
σίω τής‘Εβδομάδος Διατηρήσεω$ τοΰ Φυσικοΰ 
Περιβάλλοντος, τό Συμβούλιον Διατηρήσεως 
Φυσικοΰ Περιβάλλοντος διωργάνωσε εκδρομήν 
Τουριστικών Πρακτόρων πρός έπιτόπιον έξέ- 
τασιν μερικών περιπτώσεων φθοράς τοΰ Περι
βάλλοντος ϋπό τού άνθρώπου. Τήν έπισήμαν- 
σιν τών χώρων πρός έπίσκεψιν καθώς καί τήν 
ξενάγησιν άνέλαβεν ό Γεωγραφικός "Ομιλος 
Κύπρου.

Πρώτος χώρος πρός έξέτασιν ήτο μέρος τής 
κοίτης τού ποταμού Πεδιαίου εντός τής Λευκω
σίας. Έκεϊ πράγματι έπεσημάνθη άφ’ ενός 
μέν ή μεγάλη διάβρωσις τών οχθών τού ποτα
μού καί ή άχρήστευσις μεγάλης έκτάσεως γής 
καί άφ’ έτέρου ή μεγάλη ασχήμια άπό συσ- 
σώρευσιν σκυβάλων καί άκαθαρσιών, αί ό- 
ποιαι καθίστανται έστίαι μολύνσεως, εντός 
τών δημοτικών ορίων τής πόλεως.

‘Η βιομηχανική περιοχή είς τά δυτικά τής 
Λευκωσίας πρός τό άεροδρόμιον, άπετέλεσε τόν 
δεύτερον στόχον τής έξορμήσεως. Διεπιστώθη 
ότι ή θέσις τής βιομηχανικής αύτής περιοχής 
είναι τό όλιγώτερον άτυχής, διότι είναι άφ’ 
ενός μέν πολύ κοντά είς τήν πόλιν καί άφ’ έτέ
ρου οί έπικρατοΰντες είς τήν περιοχήν άνεμοι, 
οί όποιοι πνέουν συνήθως έκ δυσμών, παρασύ
ρουν καί τά παραγόμενα καυσαέρια τών βιο
μηχανιών τούτων πρός τήν πόλιν.

Τρίτος σταθμός ήτο ή περιοχή «Κολοκόσιη», 
πλησίον τού στρατοπέδου τής ΕΛΔΥΚ. Ή 
μεγάλη αύτή περιοχή, έκατέρωθεν τοΰ κυρίου 
δρόμου, είναι έντελώς γυμνή, άνεκμετάλλευτος 
καί άκαλαίσθητος, χρησιμοποιουμένη πολλάκις 
πρός έναπόθεσιν σκυβάλων καί άκαθαρσιών, 
ένώ λόγω τοΰ στερεού τοΰ έδάφους (καφκάλλα) 
καί τής τοποθεσίας αύτής είναι πολύ κατάλλη

λος διά τήν δημιουργίαν οικισμών.
Επόμενον σταθμόν τής διαδρομής άπετέλεσεν 

ή γέφυρα ’Ακακίου έπί τού κυρίου αύτοκινη- 
τοδρόμου, πρός έπισήμανσιν τής μεγάλης 
διαβρώσεως τοΰ ποταμοΰ ’Ακακίου καί τήν 
άχρήστευσιν μεγάλης έκτάσεως εύφορου πε- 
διάδος έκ τής διαβρώσεως.

Μεγάλον ένδιαφέρον έπροκάλεσεν ή έπίσκεψις 
καί μελέτη μίας οικίας κλειστής οικονομίας είς 
Άστρομερίτην. 'Η οικία αυτή ήλικίας περίπου 
100 έτών, άν καί ύπέστη μερικός άλλαγάς, 
παραμένει έντούτοις χαρακτηριστικόν παρά
δειγμα Κυπριακής άρχιτεκτονικής καί κλειστής 
οικονομίας. Έτονίσθη ή άνάγκη διατηρήσεως 
τέτοιων οικιών είς έκάστην περιοχήν τής 
νήσου.

"Εκτος σταθμός τής έξορμήσεως ήτο ό κόλπος 
2εροΰ μέ τά μολυσμένα κόκκινα νερά του, δπου 
είς τάς άκτάς άντί άμμου συναντά κανείς τεμά
χια σκωρίας καί χαλκοΰ. 'Η μόλυνσις τοΰ θα
λασσίου ΰδατος ύπό τών άπορριμάτων τοΰ 
μεταλλείου χαλκοΰ όχι μόνον καταστρέφει τάς 
άκτάς, άλλά έπίσης έπιφέρει τόν θάνατον καί 
τόν άφανισμόν είς τήν θαλασσίαν πανίδα καί 
χλωρίδα τής περιοχής.

Αί τόσον γραφικαί άκταί τής Τηλλυρίας μέ 
τάς κτυπητάς άντιθέσεις τοΰ τοπίου, ζημιώνον
ται μεγάλως άπό τήν άπογύμνωσιν τών ΰπερ- 
ρθεν αύτών ύψωμάτων λόγω τής άποψιλώσεως 
τών δασών καί τής μεγάλης διαβρώσεως. 
’Επιβάλλεται άναδάσωσις καί άξιοποίησις τού 
τοπίου τούτου.

Επομένη τοποθεσία πρός μελέτην ήτο ή 
περιοχή τοΰ ’Κάμπου τής Τσακκίστρας μέ 
κύριον σκοπόν τήν μελέτην τής Δασικής 
καί Φυσικής βλαστήσεως τοΰ μαγευτικού
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αύτοΰ τοπίου. “Εγινε σύγκρισις μεταξύ πευκο- 
φύτου παρθένου περιοχής καί περιοχής κατα- 
στραφείσης ύπό πυρκαϊας καί έτονίσθη ή ση
μασία τών αντιπυρικών ζωνών είς τήν κατά- 
σβεσιν δασικών πυρκαϊών, καθώς καί ή κατα
βαλλόμενη προσπάθεια έκ μέρους τοΰ Τμήματος 
Δασών πρός συντήρησιν, προφύλαξιν, άνά- 
πτυξιν καί άξιοποίησιν τής πανίδος καί χλω- 
ρίδος τοΰ τόπου μας.

Τελευταϊον σταθμόν τής διαδρομής άπετέλε- 
σεν ή έπίσκεψις εις τό μεταλλεϊον Σκουριωτίσ- 
σης. Έκεϊ διεπιστώθη ή τεραστία καταστροφή 
τοΰ τοπίου, ή οποία προκαλεϊται άπό τήν

βαθεϊαν εκσκαφήν καί μετακίνησιν τών γύρω 
βουνών, τήν συσσώρευσιν τεραστίων όγκων 
έκ τών αχρήστων τοΰ μεταλλείου, καθώς καί 
τά έπιβλαβή επακόλουθα εις τήν βλάστησιν, 
γεωργίαν καί ζωήν τών κατοίκων τής περιοχής 
αύτής έκ τής μολύνσεως τής άτμοσφαίρας καί 
τής μεταφερομένης ύπό τοΰ άνέμου κόνεως 
πρός όλας τάς κατευθύνσεις.

Είς τήν έκδήλωσιν αύτήν πλήν τών Τουρι
στικών πρακτόρων συμμετέσχον έκπρόσωποι 
τοΰ Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών, τοΰ 
Τμήματος Δασών, τοΰ Γεωγραφικού 'Ομίλου 
καί τής Τηλεοράσεως.

Α. Κ. Σ.

Μία κλασσική καί τραγική περίπτωσις καταστροφής τοΰ φυσικού περιβάλλοντος 
παρουσιάζεται ε’ις τήν άκτήν Άμμοχώστου.
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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
ΤΟΎ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΎ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΎ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ. Γ. ΚΑΡΟΎ ΖΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΎΣΙΝ ΤΗΣ 27ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970

’Αγαπητά μέλη,

Πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια από την ιστορικήν εκείνην ημέραν τον Νοεμ
βρίου τοΰ 1968, δτε μία μικρή όμας ένθουσιωδών οπαδών τής Γεωγραφίας 

’ίδρυσαν τόν Γ.Ο.Κ. Σήμερον συνερχόμεθα είς τήν γενικήν ταύτην συνέλευσιν 
άφ ενός μεν διά νά άξιολογήσωμεν τάς δραστηριότητας τον παρελθόντος καί νά 
προβληματισθώμεν διά τό μέλλον, άφ’ ετέρου δέ διά νά τροποποιήσωμεν, όπου είναι 
δυνατόν, τό καταστατικόν μας καί νά μεταβιβάσωμεν τήν σκυτάλην είς τό νέον 
Διοικητικόν Συμβούλων.

Αί δραστηριότητες τοΰ Γ.Ο.Κ. είναι τόσον γνωοταί είς ύμας ώστε νά μή 
χρειάζεται λεπτομερής περιγραφή καί άνάλυσις αυτών έκ μέρους μου. Κατωρ- 
θώσαμεν είς τόσον σύντομον χρονικόν διάστημα νά καταστήσωμεν τήν Κύπρον 
έπίκεντρον επισκέψεων πολλών διάσημων γεωγράφων καί φοιτητών γεωγραφίας 
ξένων Πανεπιστημίων. Ουδέποτε είς τήν ιστορίαν της ή Κύπρος έφιλοξένησε 
τόσους επιφανείς γεωγράφους όσους κατά τά δύο τελευταία έτη.

Αί δύο διεθνείς χαρτογραφικαί εκθέσεις ε'ίλκυσαν τήν προσοχήν τών Κυ
βερνήσεων αρκετών χωρών έξ όλων τών Ηπείρων καί έξεφράσθησαν μέ τά 
πλέον κολακευτικά λόγια οι πρεσβευταί καί οΐ πρόξενοι δεκάδων χωρών τοΰ 
κόσμου. Κατεστήσαμεν είσέτι τήν Κύπρον μέλος τοΰ Κοινοπολιτειακοΰ Γεωγρα
φικού Γραφείου ώς καί τής Διεθνούς Γεωγραφικής Ένώσεως.

Αί κινηματογραφικοί μας βραδυαί, αί υπαίθριοι μελέται, αί διεθνείς μας 
έκθέσεις, αί ποικίλου περιεχομένου διαλέξεις άπό διασήμους ξένους γεωγρά
φους καί Κυπρίους ειδικούς, τά ειδικά μαθήματα διά σπουδές Πανεπιστη
μίου Λονδίνου, αί συνεστιάσεις, τά ύπομνήματά μας προς τήν Κυβέρνησιν, 
είναι μερικοί άπό τάς πολλάς μας δραστηριότητας πού ε’ίλκυσαν τήν προσοχήν 
ολοκλήρου τού Κυπριακού λαού καί δικαίως πολλοί Κύπριοι άπεκάλεσαν τόν ’Ό
μιλόν μας ώς τόν δραστηριώτερον τών Κυπριακών ’Ομίλων.

Παρά τό γεγονός όμως ότι έπί δύο συνεχή έτη δίδομεν μαθήματα προς δια
φόρους κατευθύνσεις έπί τής έπιστήμης τής Γεωγραρ ίας, δέν πρέπει νά μάς δια- 
φεύγη τό γεγονός ότι ό μέσος Κύπριος εξακολουθεί νά παραμένη άγεωγράφητος. 
Δέν γνωρίζει τό έδαφος τού κήπου του, τό πέτρωμα έπί τοΰ οποίου είναι κτισμέ
νο τό σπίτι του, δέν δύναται νά χρησιμοποιήση ένα άπλοϋν σχέδιον διά νά εύρη 
τον δρόμον του είς τήν Κύπρον ή είς τό εξωτερικόν. Δέν γνωρίζει τούς πλέον 
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βασικούς παράγοντας όπισθεν τών σημερινών φλεγόντων πολιτικών προβλημάτων 
ώς τον Βιετναμικοϋ καί τον Μεσανατολικού. Jer είναι είς θέσιν νά άντιληφθή 
τά βασικώτερα πολεοδομικά προβλήματα τής Κύπρον.

Τό οοβαρώτερον μας πρόβλημα παραμένει ή ϋέοις τήν όποιαν πρέπει νά 
λάβη τό μάθημα τής Γεωγραφίας εις τά σχολεία Μέσης Έκπαιδεύοεως. Τό 
ώρολόγιον πρόγραμμα, ή έλλειψις γεωγράφων καθηγητών καί ή έλλειψις καταλ
λήλων διδακτικών βιβλίων, παραμένουν τρία άπό τά θεμελιώδη προβλήματα τής 
'Εκπαιδευτικής Γεωγραφίας. Πρός τόν σκοπόν αντόν έδημιουργήθη ειδική νπε- 
πιτροπή διά νά προαγάγη τήν ’Εκπαιδευτικήν γεωγραφίαν. Άλλά ενώ κατεβάλ- 
λομεν προσπάθειας διά τήν έπίλυσιν τών προβλημάτων αυτών μετά βαθύτατης μας 
λύπης παρετηρήσαμεν ότι εφέτος αί περίοδοι διδασκαλίας τού μαθήματος τής Γεω
γραφίας περιεκόπησαν είς τό έλάχιστον καί σήμερον ευρισκόμενα είς τήν προνο- 
μιοΰχον θέσιν νά λέγωμεν ότι έϊμεθα ή μοναδική ίσως χώρα είς τόν κόσμον 
τής όποιας τό ώρολόγιον πρόγραμμα είς τά σχολεία Μέσης Έκπαιδεύοεως περι
λαμβάνει τάς όλιγωτέρας περιόδους γεωγραφίας.

Έπί τοΰ θέματος αύτοΰ πρέπει νά άντιταχθώμεν οθεναρώς. Αύτό άπαιτοΰν 
αί στιγμαί, αύτό υπαγορεύει τό καταστατικόν μας. Καλούμενα νά πολεμήσωμεν 
εναντίον τοΰ σκότους. Ώς γεωγράφοι, ρεαλισταί καί προσγειωμένοι όσον πολύ 
ολίγοι άλλοι επιστήμονες, έφ’ όσον πεδίον δράσεώς μας είναι αυτή ταύτη ή γή, 
πρέπει νά έμμένωμεν είς τάς επιδιώξεις μας. ’Αγαπιζόμενοι διά τήν προαγωγήν 
τής γεωγραφίας έπιτελούμεν τό καθήκον μας καί έχομεν τήν σννείδησίν μας 
καθαράν ότι δέν έντροπιάσαμεν τήν ιστορικήν ημέραν τής ιδρύσεως τοΰ ’Ομίλου 
μας ότε έλάβομεν τό όρκον νά προαγάγωμεν είς μεγάλον βαθμόν τήν γεωγραφι
κήν γνώσιν έν Κύπρω.

Είμαι βέβαιος ότι είς τούς άγνούς καί ειλικρινείς άγώνας μας θά ενρωμεν 
ύποστηρικτάς καί συνεργάτας τόν Κυπριακόν τύπον. Ούδέν μας ήρνήθη μέχρι 
τής στιγμής. Μέ τήν βοήθειαν τοΰ Τύπου θά πρέπει νά έπιτύχωμεν τον ακοποϋ 
μας έστω καί αργά. Έν ανάγκη πρίτπει νά κινητοποιήσωμεν τούς γονείς, τούς 
συλλόγους γονέων, τήν Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας, τόν 
’Υπουργόν Παιδείας τής Ελλάδος.

Άπό τώρα καί είς τό εξής ή έπίθεσις, ή αγνή καί εποικοδομητική έπίθεσις 
πρέπει νά είναι είς τήν ήμερησίαν διάταξιν διά νά ύποδεικνύωμεν συνεχώς τά 
λάθη, τήν μυωπίαν καί τήν ολιγωρίαν, μέχρις ότου οί ιθύνοντες άντιληφθώσι τήν 
σοβαρότητα, τό μεγαλείο)’ καί τήν αναγκαιότητα τοΰ μαθήματος τής Γεωγραφίας.

Ξέρομεν ότι ή έπίθεσις δέν είναι αρεστή καί έπιθυμητή καί αύτό τό διεπι- 
στώσαμεν όταν παρουσιάσαμεν λάθη αναπτυξιακών σχεδίων άπό τήν τηλεόρασιν 
κατά τήν εβδομάδα τοΰ Φυσικού Περιβάλλοντος έν Κύπρω.

’Όμως δέν υπάρχει άλλη οδός είς περίπτωοιν καθ’ ήν αί εισηγήσεις μας 
δέν θά είσακουσθοϋν καί δέν θά διορθωθή τό θανάσιμον λάθος τής μειώσεως τών 
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ωρών διδασκαλίας τον μαθήματος τής Γεωγραφίας.
Είναι λυπηρόν πράγματι διότι ή μείωσις τών περιόδων συνέβη τό 1970, 

έτος Διατηρήσεως τοΰ Φυσικοΰ Περιβάλλοντος, έτος κατά τό όποιον οί εγκέφαλοι 
τής ύφηλίου φωνάζουν διά διατήρησιν καί βελτίαΜίν τοΰ περιβάλλοντος καί τονί
ζουν τήν ανάγκην περισσοτέρας μορη ώοεως τον κοινού καί εισαγωγής ειδικών 
μαθημάτων είς τά σχολεία επί τού περιβάλλοντος.

Π ιστεύομεν, καί πολλάκις τό έτονίσαμεν, δτι ώς νήσος που ε'ίμεθα — δπου 
ευκόλως αναπτύσσεται ό τοπικισμός — έχομεν περισσότερόν ανάγκην τής γεωγρα- 
φικής μορφώσεως παρά πολλαί άλλαι χώραι.

καί εάν δεχθώμεν τόν ορισμόν τοΰ αναλυτικού προγράμματος Σχολείων 
Μέσης Έκπαιδεύσεως περί τοΰ σκοπού τής Γεωγραφίας τότε θά 'ίδωμεν δτι ό 
περιωριομένος χρόνος πού παραχωρεϊται διά τό μάθημα τής Γεωγραφίας δέν 
είναι αρκετός ούτε «διά νά παράσχη είς τούς μαθητάς πληρεστέραν εικόνα τής 
επιφάνειας τής γής...·» ούτε διά νά «καλλιεργήση τήν άγάπην τών μαθητών πρός 
τήν γενέθλιον γήν καί τήν πατρίδα καί νά διεγείρη τό ειδικόν ένδιαφέρον αυτών 
διά τήν διατήρησιν καί διαφύλαξιν τής ιδιαιτέρας μορφής τοΰ Ελληνικού τοπίου 
ώς ρυσικοΰ βάθρου τής ζωής τοΰ ‘Ελληνικού λαού», ούτε άκόμη διά... «νά καλλιερ- 
γήση είς τούς μαθητάς τό πνεύμα τής αμοιβαίας \κατανοήσεως, βοήθειας καί 
συνεργασίας μεταξύ τών λαών».

Έπιπροσθέτως πρός τήν ανξησιν τών ώρών διδασκαλίας είς τά Σχολεία 
Μέσης Έκπαιδεύσεως, ό "Ομιλός μας πρέπει νά άγωνισθή καί διά τήν εισαγωγήν 
τής διδασκαλίας τοΰ μαθήματος τής γεωγραφίας τής Κύπρου είς περισσοτέρας 
τάξεις τών σχολείων μας. Αυτόν τόν δύσμοιροι1 τόπον πού καλούμεθα νά ύπερα- 
οπίοωμεν έν ώρα ανάγκης καί νά θυοιασθώμεν δι' αυτόν, είναι απολύτως άναγκαίον 
δπώς τόν γνωρίοωμεν, τόν μελετήσωμεν. Μέ τήν γεωγραφικήν γνώσιν θά αντί- 
ληφθώμεν διατί ή Κύπρος διαφέρει άπό άλλους γεωγραφικούς χώρους καί διατί 
αξίζει νά παραμείνη μία άμόλυντος ακέραια γεωγραφική ένότης.

Πιστεύω πώς τό νέου Διοικητικόν Συμβούλιου πρέπει νά άγωνισθή έτι 
περισσότερον, αί δέ δραστηριότητές του πρέπει νά καλνφουν δλους τούς γεωγρα
φικούς τομείς. Καιρός νά πάρουν οί γεωγράφοι τήν θέσιν πού τούς άνήκει 
είς τήν σύγχρονον κοινωνίαν τής Κύπρου. ‘Υπολείπονται βεβαίως πολλά νά 
γίνουν είς μίαν χώραν πού σταθερώς εξελίσσεται, είς ένα Ελληνικόν χώρον δπου 
δέν υπάρχει πανεπιστημιακή ‘έδρα διά Γεωγραφίαν. Χρειάζεται περισσότερα 
επαφή μετά τών ξένων γεωγραφικών οργανώσεων καί ομίλων. Διάφοροι ΰπε- 
πιτροπαί πρέπει νά δημιουργηθονν καί νά γίνη καλός (καταμερισμός εργασίας 
διά νά δυνάμεθα νά είσέλθωμεν είς έξειδικευμένα θέματα τής Γεωγραφίας. Τό 
δελτίου μας πρέπει νά Ίδη τό φώς τής δημοσιότητος προ τοΰ τέλους τοΰ τρέ
χοντος έτους. Τά μέλη μας πρέπει νά άρχίσουν τήν είδίκευσιν είς ειδικά θέματα 
τής γεωγραφίας διά νά δυνάμεθα νά έκπροσωπώμεν έπαξίως τήν Κύπρον είς 
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Διεθνή Σεμινάρια. ’Έχομεν καθήκον νά ένθαρρύνωμεν νεαρούς θιασώτας τής 
Γεωγραη ίας νά ακολουθήσουν γεωγραφ ικάς σπουδές.

Στόχοι μας διά τό άρξάμενον έτος θά πράττει νά είναι, νά αύξήοωαεν τά 
μέλη μας άπό 150 είς 200 καί νά διαγράψωμεν όλα τά μέλη άτινα έπί διετίαν 
δέν άνταπεκρίθησαν είς τάς οικονομικός των υποχρεώσεις. ’Επίσης πρέπει μέ 
διαφόρους τρόπους νά διπλαοιάοωμεν τόν προϋπολογισμόν μας μέχρι ’Οκτωβρίου, 
1971.

Είναι καθήκον καί ύποχρέωσίς μου, ώς προέδρου τοΰ Γ.Ο.Κ. νά αναφέρω 
ότι ή επιτυχία πολλών σχεδίων καί ή ύπερκάλυψις αρκετών στόχων τοΰ 'Ομίλου 
κατά τό παρελθόν έτος έπετεύχθη χάρις είς τάς άοκνους προσπάθειας καί τήν 
άφοσίωσιν αρκετών μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. Χωρίς νά επιθυμώ νά 
αγγίξω τάς λεπτάς χορδές τής μετριοφροσύνης τών μελών αυτών, νομίζω ότι 
αξίζει νά άναφερθή ότι ό κ. Γεωργιάδης ώς Β. Γραμματεύς άνέλαβε σημαντικόν 
μέρος τής δημοσιότητος πολλάκις έπεφορτίσθη μέ αρκετά καθήκοντα καί αντι
κατέστησε τόν πρόεδρον είς άρκετάς γεωγραφικός υποχρεώσεις. Ό κ. Σοφο- 
κλέους, ώς γραμματεύς έξετέλεσε τό καθήκον του μετά πλείστης ευσυνειδησίας καί 
ένεκεν τής θέσεώς του είς τό Γραφείον Δημοσίων Πληροφοριών προέβαλλε, οσά
κις τοΰ έδίδετο ή ευκαιρία, τόν "Ομιλον μας παγ κυπρί ως καί διεθνώς.

Ό κ. Παπαδόπουλος άνέλαβεν έξ ολοκλήρου μόνος του τήν όργάνωοιν τής 
κινηματογραφικής βραδυάς πού έλειτούργησε τόσον έπιτυχώς κατά τό παρελθόν 
έτος. Ό κ. Χρίστου καί ό κ. Νεοφύτου μόλις ήρχισαν τήν δραστηριότητά των 
έπί τού δυοκόλου θέματος τής εκπαιδευτικής γεωγραφίας καί πολλά άναμένομεν 
άπ’ αυτούς κατά τό τρέχον έτος. Ό κ. Φιλίππου ώς ταμίας ήρχετο είς στενήν 
έπαφήν μετά τον γραμματέως καί τού προέδρου καί πιστεύω ότι έξετέλεσε τό 
καθήκον του έπαξίως. Ό κ. Βάσος Κωνσταντίνου κατηνάλωοε σημαντικόν πολύ
τιμον χρόνον καί παρέσχεν έκδουλεύσεις είς τόν "Ομιλον.

Τελειώνοντας έπιτρέψατέ μου νά ευχαριστήσω όλους όσους ε’ίχατε τήν κα- 
λωσύνην νά παρευρεθήτε είς τήν σημερινήν Γενικήν Συνέλευσιν. Παρακαλώ θέ
σατε τήν χείραν έπί τής καρδίας καί έκλέξατε τούς καλυτέρους τών υποψηφίων 
διά τήν προαγωγήν ενός υψηλού θέματος, πού πολύ γρήγορα όχι μόνον αί ’Εκπαι
δευτικοί Άρχαί άλλά καί ολόκληρος ή Κυβέρνησις καί ό Λαός, θέλοντας καί μή, 
θά τό έκτιμήσουν, θά τό προωθήσουν, καί τότε ημείς θά νοιώθωμεν υπερήφανοι διότι 
πρώτοι άπ’ όλους ύψώοαμεν τό λάβαρον τής Γεωγραφίας είς τόν Κυπριακόν ορί
ζοντα, τό όποιον θά άποτελή τήν πυξίδα καί τόν φάρον προσανατολισμού τών σημαν- 
τικωτέροτν άναπτυξιακών σχεδίων τής νήσου μας.

Εύχομαι), όπως ή έγκρισις τού καταστατικού γίνη έν πνεύματι κατανοήσεως, αί 
δέ έκλογαί δώσουν τήν ευκαιρίαν είς τούς άρίστους έξ ημών όπως μάς εκπροσω
πούν άφσύ έπωμισθούν τάς σοβαρές εύθύνας καί δυσκολίας τοΰ έργου μας.

Ευχαριστώ.
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Νοέμβριος 1968 — Δεκέμβριος 1970

1. ΧΑΡΤΟΓΡ ΑΦΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Χύντομος όμελέα του Προέδρου του Τ'.Ο.Κ· κ. Γ. Καρούζη κατά 
τά έγκαένεα τής -V ' Λεεθνους Χαρτογραφςκής Έκθέσεως Κύπρου

Κύριε 'Υπουργέ,
Your Excellencies,

Κυρίαι καί Κύριοι,

’Εκ μέρους τον Διοικητικού Συμβουλίου 
καί της ’Οργανωτικής ’Επιτροπής ’Εκθέ
σεων τού Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου, 
σάς καλωσορίζω είς τήν Πρώτην έν Κύπρω 
Διεθνή Χαρτογραφικήν Έκθεσιν.

Ό Γεωγραφικός ’ Ομιλος Κύπρου διά 
τής παρούσης Έκθέσεως δίδει τήν ευκαι
ρίαν είς είκοσι καί δύο χώρας τού κόσμου 
νά εκθέσουν τούς φυσικούς καί ανθρωπίνους 
των πόρους, ώς επίσης καί τόν πολιτισμόν 
των, άπό τά πρώτα, έτη τής ιστορίας των μέ
χρι σήμερον. Δίδει ταυτοχρόνως τήν ευ
καιρίαν είς τούς Κυπρίους νά παρακολουθή
σουν έκ τού σύνεγγυς τάς τελευταίας έξε- 
λίξεις τής χαρτογραφίας, τής παναρχαίας 
αύτής έπιστήμης, πού αί ρίζαι της ανάγονται 
είς μερικάς χιλιετηρίδας π Χ· Ό άνθρω
πος άπό ότι βλέπομεν καί σήμερον μεταξύ 
τών πρωτογόνων φυλών τού κόσμου ήρχισε 
νά κατασκευάζη χάρτας καί σχέδια, πολύ 
προτού μάθη νά γράφη καί διαβάζη. Λε
πτομερής άνάλυσις τής προελεύσεως καί έ- 
ξελίξεως τής χαρτογραφίας δέν είναι έργον 
τής παρούσης στιγμής. Έπιτρέφατέ μου 
όμως, έν γενικαϊς γραμμαϊς, νά σκιαγραφίσω 
τήν έξέλιξιν τής Χαρτογραφίας διά μέσου 

τών αιώνων, διά νά φανή ή συνεισφορά έκά- 
στης Ιστορικής έποχής καί συγχρόνως νά 
διαπιστωθή ή καταπληκτική πρόοδος πού έ- 
σημειώθη κατά τά τελευταία έτη είς τόν το
μέα τής Χαρτογραφίας, πρόοδος πού μάς έπι- 
τρέπει όπίσω άπό τά σύμβολα, τάς ισοϋψείς 
καί τά χρώματα νά βλέπωμεν ολόκληρον τό 
φυσικόν, οικονομικόν, κοινωνικόν, δημογρα- 
φικόν καί πολιτικόν περιβάλλον μίας χώρας.

Οι πρώτοι τοπογραφικοί χάρται πού είναι 
γνωστοί είς τήν ιστορίαν, συνετάχθησαν είς 
τήν Αίγυπτον καί τήν Μεσοποταμίαν. Ό 
πρώτος όμως χάρτης εις τόν όποιον γίνεται 
άπόπειρα νά καθορισθή τό σχήμα καί ή έ- 
κτασις τής γής εύρέθη είς τήν Βαβυλώνα. 
Είναι μία πήλινη πινακίς πού έπάνω της 
είναι χαραγμένος ένας μεγάλος κύκλος, είς 
τό κέντρον τού οποίου είναι τοποθετημένη 
ή Β αβυλών περιτριγυρισμένη άπό τόν ωκεα
νόν, πού καθορίζει τά όρια τού τότε γνωστού 
κόσμου.

Αυτόν τόν ωκεανόν, πού ήτο ή πηγή όλων 
τών άλλων ποταμών, τόν βρίσκομεν καί είς 
τον Ομηρον. Μετά τόν 7ον π.Χ. αιώνα 
οι μύθοι άρχίζουν νά διαλύωνται καί νά δί- 
δωνται έπιστημονικαί έξηγήσεις είς τά διά
φορα γεωγραφικά φαινόμενα. Ό Θαλής ό 
Μιλησιος το 585 π.Χ. προέβλεφε έκλειφιν 
ήλιου, τό 350 ό ’Αριστοτέλης άνακαλύπτει 
τήν σφαιρικότητα τής γής, ό Άρίσταρχος 
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πιστεύει ότι ή γή όχι μόνον περιστρέφεται 
γύρω άπό τόν άξονα της, άλλά καί γύρω 
άπό τόν ήλιον. Τό 230 ένα τεράστιο άλμα 
πραγματοποιείται. Ο ’Ερατοσθένης είχε 
άνακαλύφει τό πραγματικόν σχήμα τής γής 
καί είχε μετρήσει τάς διαστάσεις της μέ μίαν 
εκπληκτικήν άκρίβειαν· Ο χάρτης τού Έ- 
ρατοσθένους μέ τάς οριζοντίους καί καθέ
τους γραμμάς πού περνούν άπό τούς πλέον 
γνωστούς τόπους, άπετέλεσε μεγάλην καινο
τομίαν καί έπέτρεφε εις τούς θαλασσινούς 
νά προσδιορίζουν τήν θέσιν των είς τήν θά
λασσαν.

Μέ τόν Κλαύδιον Πτολεμαίον, όστις έ- 
ζησε μέχρι τό 168 μ.Χ. σημειώνονται νέα 
χαρτογραφικά επιτεύγματα. ’Έκανε χρή
σιν προβολών καί προσδιώρισε τό γεωγραφι
κόν πλάτος καί τό γεωγραφικόν μήκος. 
Παρά τάς άτελείας της ή Πτολεμαϊκή χαρ
τογραφία είχε μεγάλην άξίαν, όταν διεδόθη 
είς τήν Ευρώπην κατά τάς άρχάς τού 15ου 
αίώνος. Οί Ευρωπαίοι γεωγράφοι δέν 
ήσαν είς θέσιν ν-ά τήν ελέγξουν καί άναντιρ- 
ρήτως έδέχοντο όλα τά στοιχεία τής «Γεω
γραφικής Ύφηγήσεως».

Οί Ρωμαίοι προσέφερον πολύ ολίγα είς 
τήν Χαρτογραφίαν. Δέν υπάρχει μαρτυρία 
διά Ρωμαϊον συγγραφέα δυνάμεως πού προ- 
εξέτεινε τά όρια τής γεωγραφικής γνώσεως. 
Καί αυτός ό Πλίνιος έξέδωσε απλώς τά έρ
γα άλλων. Είς τήν πρακτικήν πλευράν ό 
σπουδαιότερος χάρτης ήτο τού ’ Αγρίππα. 
'Ο χάρτης παρίστανε τό «Orbis Terr arum» 
πού ήτο ό πρόδρομος τών περίφημων Τ----Ο
χαρτών πού έδέσποζον τής Μεσαιωνικής 
Χαρτογ ραφίας.

Κατά τόν 7ον μ.Χ. αιώνα, μέ τήν άνθη- 
σιν τού ’Αραβικού πολιτισμού, ήρχισε καί ή 
πρόοδος τής Χαρτογραφίας. Οί ’Άραβες 
γεωγράφοι τό 950 μ·Χ· συνέταξαν ένα παγ
κόσμιον Χάρτην καί επ’ αυτού είχον χαράξει 
τό πλέγμα τών μεσημβρινών καί παραλλήλων. 
Ό σπουδαιότερος χάρτης τών ’Αράβων ήτο 
εκείνος τού Al Idrisi τό 1154. ’Απεικονί
ζει μέ άρκετήν άκρίβειαν καί τοπογραφι
κήν λεπτομέρειαν τάς άκτάς τής Με
σογείου. Μέχρι τό 1840 ό χάρτης αυτός 

κατά τόν Γάλλον Jaubert, ήτο ό καλύτερος·
Είς τούς ναυτικούς καί γεωγραφικούς 

χάρτας τού 15ου αίώνος, οί σχεδιασταί έ
γραφαν καθέτως πρός τήν διεύθυνσιν τής 
παραλίας τά ονόματα τών λιμένων καί κάθε 
άλλην χρήσιμον ένδειξιν. ’Έτσι τό περί
γραμμα έπλημμύριζε άπό έγγραφάς καί ό 
χάρτης έπαιρνε παράδοξον όφιν. Ό σΧε~ 
διαστής διά τούς γεωγραφικούς χάρτας τού 
εσωτερικού προσέφευγεν είς συμβατικούς 
τύπους, — δύο παράλληλοι γραμμαί διά τήν 
διαδρομήν ενός ποταμού, ένα ομοιόμορφον 
σύμβολον δι’ όλας τάς οροσειράς, ένα ση
μαντικόν μνημείον διά μίαν πόλιν κ.ο.κ.

Τόν 14ον, 15ον καί 16ον αιώνα, εποχήν 
τών εξερευνήσεων καί τών ώργανωμένων 
αποστολών είς τήν ’Ασίαν, ’Αφρικήν καί ’Α
μερικήν νέα στοιχεία γίνονται γνωστά καί ή 
Ελληνική «Οικουμένη» απορρίπτεται.

Τό μεγαλύτερον πρόβλημα τής εποχής ήτο 
πώς Οά άποτυπωθούν έπί τού χάρτου τά 
στοιχεία πού έδιδαν οί υπολογισμοί καί αί 
εξερευνήσεις. ’Έτσι, τόν 16ον αιώνα ανα
καλύπτονται οί διάφοροι τύποι προβολών, 
έπί τών όποιων βασίζεται καί σήμερον ή 
έπιστήμη τής χαρτογραφίας καί έπί τών 
οποίων δύνανται νά άποτυπωθούν μέ μεγάλην 
άκρίβειαν τά διάφορα γεωγραφικά στοιχεία. 
Ή μελέτη τών Χαρτογραφικών προβολών 
ήρχισε τώρα νά άπασχολή καί τούς μαθημα
τικούς πού άνεζήτουν νέας μεθόδους.

Παρά τό ζωηρόν ένδιαφέρον πού παρετη- 
ρεϊτο κατά τόν 16ον αιώνα δι’ έξερευνήσεις, 
πολλαί περιοχαί παρέμειναν παρθένοι, χωρίς 
νά δυνηθή άνθρωπος νά τάς άντικρύση·

Τόν 18ον αιώνα ό Jacques Cassini, Γάλ
λος τήν καταγωγήν, διεπίστωσεν ότι ό καλύ
τερος τρόπος νά χαρτογραφηθή μία χώρα 
είναι μέ έν πλήρες δίκτυον τριγωνισμού πού 
νά έκτείνεται είς όλην τήν χώραν· Αυτός 
καί ό υιός του συνεπλήρωσαν τό 1818 είς 
182 φύλλα καί έπί κλίμακος 1/86,400 τόν 
χάρτην τής Γαλλίας. Έδείκνυε μεγάλην 
τοπογραφικήν λεπτομέρειαν, ήτις έλήφθη 
μέσω τοπογραφίας διά μετροτραπέζης. Τήν 
Γαλλίαν ώς πρώτην χώραν νά άναλάβη έθνι- 
κήν χωρομετρίαν έμιμήθηκαν άλλαι μεγάλαι 
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χώραι. Είς τήν Β ρεττανίαν όταν ήρχισε 
ή χωρομετρία, Θεοδόλιχος 36 ίντξών διαμέ
τρου έχρησιμοποιήθη διά πρώτην φοράν διά 
τήν καταμέτρησιν γωνιών.

Είς τήν σύγχρονον χαρτογραφίαν γίνεται 
χρήσις διαφόρων γαιοδαιτικών οργάνων ώς 
τοΰ Θεοδολίχου, διαφόρων επινοήσεων ραν
τάρ και είδικώς τής φωτογραμμετρίας, πού 
συμβάλλει τά μέγιστα είς τήν άνάπτυξιν τής 
συγχρόνου χαρτογραφίας. Σήμερον αί άε- 
ροφωτογραφίαι δύνανται νά αποτελόσουν τήν 
βάσιν διά τήν χαρτογράφησιν όλων τών γεω
γραφικών φαινομένων, 
νεται ταχύτης, οικονομία 

Ούτω, έπιτυγχά- 
καί ακρίβεια είς

τάς χαρτογραφήσεις. Παρά τάς χαρτογρα- 
φικάς αύτάς εξελίξεις, αϊτινες επιτρέπουν 
άκριβή και ταχειαν χαρτογράφησιν ολοκλή
ρου τής γής, είναι λυπηρόν νά άναφερθή 
ότι μέχρι σήμερον μόνον τό 2% τής επιφά
νειας τής γής έχει χαρτογραφηθή έπί κλί- 
μακος 1 /25,000 ή μεγαλυτέρας καί δλιγώ- 
τερον τοΰ 25% έπί κλίμακος 1/250,000.
Μέ τήν έξαίρεσιν ώρισμένων Ευρωπαϊκών 
χωρών καί ολίγων άλλων περιοχών τοΰ κό
σμου, οί χάρται δέν είναι αρκετοί διά τήν 
οικονομικήν άνάπτυξιν τών φυσικών πόρων 

τοΰ κόσμου. Δέν μας παρέχεται ή ελπίς 
νά άναμένωμεν ότι ή παρούσα γενεά θά ζήση 
νά ϊδη τήν πραγματοποίησιν τών φιλοδοξιών 
μερικών αρχαίων Ελλήνων περί κατασκευής 
χάρτου όλου τού κόσμου πού νά φαίνωνται 
όλοι οί ποταμοί, όλαι αί θάλασσαι, όλαι αί 
κοιλάδες καί όλα τά ορη.

Είς τήν παρούσαν εκθεσιν θά έχετε τήν 
ευκαιρίαν νά ίδήτε αρχαίους καί συγχρόνους 
χάρτας, γενικούς καί θεματικούς χάρτας, 
χάρτας μεγάλης καί χάρτας μικρας κλίμακος, 
χάρτας διά σχολεία καί Πανεπιστήμια καί 
χάρτας χρησίμους διά αναπτυξιακά σχέδια. 
"Ολαι σχεδόν αί μέθοδοι άπεικονίσεως τής 
μορφολογίας τού έδάφους καί όλαι σχεδόν αί 
χαρτογραφικαί προβολαί δίδουν τό παρόν 
τους είς τήν σημερινήν "Εκθεσιν.

Προτού παρακαλέσω τόν "Εντιμον Υπουρ
γόν Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων νά άνοι
ξη τήν εκθεσιν ταύτην, έπιτρέφατέ μου νά 
ευχαριστήσω καί δημοσίως τάς χώρας, αϊ
τινες προθύμως καί γενναιοδώρως έδήλωσαν 
συμμετοχήν είς τήν παρούσαν Διεθνή "Εκ- 
θεσιν.

(Μάιος, 1969)

On behalf of the Cyprus Geographical 
Association I would like to express my 
sincerest thanks and appreciation to all 
22 countries which so promptly and gene
rously are participating in the First 
International Cartographic Exhibition in 
Cyprus.

We regard this Cartographic Exhibi
tion as a Cultural Exhibition too, because 
behind the symbols, contour lines and 
colour variations the map interpreter can 
observe the socio-economic stage of deve
lopment and the whole culture and civili
zation of a country. The maps show the 
combat between man and nature, or better 
they show the collaboration between man 
and the natural forces in an effort to 

modify or transform the physical landsca
pe and create a new human environment.

Our thanks and gratitude are extended 
to the following countries for their dona
tions to the Geographical Association and 
their participation in this Exhibition:

Austria, Belgium, Brazil, Britain, 
Canada, Cyprus, Denmark, Finland, 
France, Federal Republic of Germany, 
Hungary, India, Israel, Japan, Lebanon, 
Netherlands, Norway, Republic of China, 
Spain, Sweden, Switzerland and Chechoslo
vakia.

I hope you will all enjoy the Exhi
bition.

Thank you.
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ. Γ. ΚΑΡΟΥΖΗ 

ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ Β' ΧΑΡΤΟΓΡ ΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ

(13 ’Απριλίου, 1970)

Ή σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψις συγ- 
καλεϊται διά δύο λόγους. Πρώτον, διά νά 
ένημερωθή ό δημοσιογραφικός κόσμος τής 
Κύπρου έπί τών δραστηριοτήτων καί επιτεύ
ξεων τοΰ Όμίλου κατά τό λήξαν έτος καί 
δεύτερον, διά νά δοθοΰν εις τόν Τύπον πληρο- 
φορίαι άναφορικώς μέ τήν διοργανουμένην 
μεθαύριον Β' Διεθνή Χαρτογραφικήν ’Έκθεσιν 
Κύπρου.

Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου, δστις 
ίδρύθη τόν Νοέμβριον τοΰ 1968, κατώρθωσε 
κατά τούς τελευταίους 12 μήνας τά μέν μέλη 
του νά ύπερδιπλασιάση, τόν δέ προϋπολογι
σμόν αύτοΰ νά ύπερτριπλασιάση.

Αί κύριοι δραστηριότητες καί 
έπιτεύξεις τοΰ Όμίλου, δύνανται 
νά συνοψισθώσιν ώς ακολούθως

1. Καθιέρωσις έπί έτησίας βάσεως τής 
Διεθνούς Χαρτογραφικής Έκθέσεως Κύπρου. 
Πέρυσι ή Έκθεσις ήτο γενικής χαρτογραφικής 
φύσεως. ’Από έφέτος αρχίζουν αί θεματικαί 
χαρτογραφικαί έκθέσεις μέ πρώτον θέμα τούς 
έθνικούς καί σχολικούς άτλαντας.

2. Καθιέρωσις μηνιαίας γεωγραφικής κινη
ματογραφικής βραδυας. Καθ’ έκαστον μήνα 
ή βραδυά αΰτη είναι αφιερωμένη είς τήν γεω
γραφίαν μίας χώρας. Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ 
δίδεται ή εύκαιρία τόσον είς τά μέλη τοΰ 
Όμίλου, δσον καί είς άλλους ένδιαφερομένους 
νά γνωρίσουν τήν φυσικήν, οικονομικήν, κοι
νωνικήν, δημογραφικήν, ή άλλην πτυχήν τής 
γεωγραφίας μιας ξένης χώρας. Σημειωτέον 
δτι αί κινηματογραφικοί αύται βραδυαί είναι 
ώργανωμέναι έπί μηνιαίας βάσεως μόνον είς 
τάς πολύ προηγμένος χώρας τοΰ κόσμου.

3. Μηνιαία ύπαίθριος γεωγραφική μελέτη’ 
Καθ’ έκαστον μήνα τά μέλη τοΰ Όμίλου έχουν 

τήν εύκαιρίαν νά έπισκεφθοΰν έπί τόπου μίαν 
περιοχήν τής Κύπρου, τήν όποιαν μελετοΰν 
έπισταμένως άπό γεωγραφικής σκοπιάς, ήτοι, 
άπό γεωλογικής, τοπογραφικής, κοινωνικής, 
οικονομικής, δημογραφικής, αγροτικής ή άλλης 
άπόψεως. Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ, ό Κύπριος 
ένθαρρύνεται νά γνωρίση έπιότημονικώς τόν 
τόπον του.

4. Παράδοσις μαθημάτων διά τήν άπόκτησιν 
τοΰ διπλώματος Γεωγραφίας τού Πανεπιστη
μίου Λονδίνου. Ό Όμιλος παραδίδει τοιαΰτα 
μαθήματα είς τούς φοιτητάς του οΐτινες δύναν
ται νά παρακαθήσουν εις έξετάσεις διά τήν 
άπόκτησιν έξωτερικοΰ διπλώματος Γεωγρα
φίας. Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ αρκετοί Κύπριοι 
δύνανται νά παρακολουθήσουν γεωγραφικά 
μαθήματα είς Λευκωσίαν χωρίς νά είναι άνάγκη 
νά μεταβοΰν έπί διετίαν είς Πανεπιστημιακόν 
Κολλέγιον τοΰ Λονδίνου. Τό τοιοΰτον δίπλω
μα, διά διαβημάτων τοΰ Όμίλου, έχει άνα- 
γνωρισθή ύπό τοΰ ‘Υπουργείου Παιδείας ώς 
Ισοδύναμον πρός τά προσόντα τά άπαιτούμενα 
διά τόν διορισμόν Καθηγητών δευτέρας τάξεως 
είς σχολεία μέσης έκπαιδεύσεως.

5. Ό Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου έν 
συνεργασία μετά τών ξένων Πρεσβειών έν 
Κύπρω έπιτυγχάνει τήν κάθοδον είς τήν νήσον 
διασήμων ξένων γεωγράφων οΐτινες δίδουν 
διαλέξεις έπί φλεγόντων γεωγραφικών θεμά
των. Τοιαύτας διαλέξεις μέχρι τώρα έδωσαν 
οί Προφεσσόροι "Ηστ τοΰ Πανεπιστημίου 
Λονδίνου καί Καιζέρ τοΰ Πανεπιστημίου Του
λούζης. ’Αναμένεται ή έπίσκεψις καί άλλων 
κορυφαίων ξένων γεωγράφων είς Κύπρον.

6. Δίδονται άρκεταί διαλέξεις ύπό Κυπρίων 
είδικών καί λαμβάνουν χώραν δημόσιαι συζη
τήσεις έπί γεωγραφικών θεμάτων.
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7. 'Υποβάλλονται ύττομνήματα πρός τήν 
Κυβέρνησιν διά τήν χάραξιν όρθης πολιτική; 
έπί θεμάτων σχετιζομένων μέ τήν Γεωγραφίαν, 
ώ; καί έπί συναφών άναπτυξιακών Κυβερνητι
κών σχεδίων. Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου 
είναι μέλος τοΰ Συμβουλίου Διατηρήσεως τοΰ 
Φυσικού Περιβάλλοντος τής Κύπρου καί 
διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλον είς τήν χάρα- 
ξιν πολιτικής όσον αφορά τό γεωγραφικόν 
τοΰτο θέμα.

8. Αναπτύσσονται συνεχώς αί σχέσεις τοΰ 
Ό ίλου μετ’ άλλων γεωγραφικών όμίλων 
τοΰ έξωτερικοΰ. Ό "Ομιλος είναι στενώς 
συνδεδεμένος μέ άρκετούς γεωγραφικούς ομί
λους καί έταιρείας τοΰ έξωτερικοΰ. Είναι 
μέλος τής Κοινοπολιτειακής Γεωγραφικής Ένώ- 
σεως καί άπετάθη προσφάτως είς τήν Παγκό
σμιον "Ενωσιν Γεωγράφων διά νά καταστή 
Εταιρικόν Μέλος αύτής.

9. Πρό ολίγων ήμερών ίδρύθη ϋπό τού 
‘Ομίλου Άνώτατον Συμβουλευτικόν Σώμα έπί 
’Εκπαιδευτικής Γεωγραφίας άποτελούμενον ά
πό καθηγητάς καί διδασκάλους, μέλη τοΰ 
Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου, οΐτινες θά 
μελετούν τά έκπαιδευτικά συστήματα άλλων 
χωρών όσον αφορά τό μάθημα τής γεωγραφίας 
είς τά σχολεία, θά συνέρχωνται είς τακτικάς 
συσκέψεις πρός συζήτησιν θεμάτων ’Εκπαιδευ
τικής Γεωγραφίας καί θά βοηθούν τό Ύπουρ- 
γεϊον Παιδείας είς τήν χάραξιν ορθής πολιτικής 
έπί τοΰ ύψηλοϋ αύτοΰ μαθήματος. Οΰτω, τό 
Ύπουργεϊον Παιδείας θά εύρη τόν Γεωγραφικόν 
"Ομιλον Κύπρου συμπαραστάτην του είς 
τήν έπίλυσιν τοΰ δυσκόλου θέματος τής ’Εκπαι
δευτικής Γεωγραφίας.

Παρ’ όλα ταΰτα έπιθυμοΰμεν νά μήν τρέφω- 
μεν αύταπάτας. Γνωρίζομεν ότι πολλά ύπο- 
λείπονται ακόμη νά γίνουν διά νά λάβη ή 
Γεωγραφία ύπό τήν περιεκτικήν αύτής έννοιαν, 
τήν θέσιν πού τής άξίζει είς τήν ζωήν τής 
Κύπρου μας. Πιστεύομεν έν τούτοις ότι έχει 
δοθή μία σημαντική ώθησις καί παρ’ όλον ότι 
άγωνιζόμεθα κάτω άπό ούχί εύνοϊκάς συνθήκας, 
οί στόχοι μας, ό είς κατόπιν τοΰ άλλου, καλύ
πτονται. Είς τήν έπιτυχίαν τοΰ ανιδιοτελούς 
έργου μας πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι εύρί- 
σκομεν ύμάς, τούς έκπροσώπους τοΰ Τύπου 

καί τούς Διευθυντάς τών ύμετέρων δημοσιο
γραφικών οργάνων στενούς συμπαραστάτας, 
δραττόμεθα δέ τής εύκαιρίας ταύτης νά σάς 
εύχαριστήσωμεν θερμώς διά τήν άνελλιπή 
δημοσίευσιν όλων τών άνακοινώσεων καί 
δραστηριοτήτων μας.

Β ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ

(’Εθνικοί καί Σχολικοί "Ατλαντες)

'Η περυσινή έπιτυχία τής Α' Διεθνούς Χαρτο
γραφικής Έκθέσεως μάς ένεθάρρυνε νά καθιερώ- 
σωμεν έπί έτησίας βάσεως τήν Διεθνή ταύτην 
έκθεσιν. Τά έγκαίνια της τελοΰνται ύπό τού 
‘Υπουργού Παιδείας Δρος Κ. Σπυριδάκη 
μεθαύριον, 15ην ’Απριλίου, 1970 καί ώραν 6.30 
μ.μ., είς τήν Γκαλλερύ τοΰ Χίλτον.

‘Η "Εκθεσις θά παραμείνη άνοικτή μέχρι τής 
Δευτέρας, 21ης ’Απριλίου, 1970.

Είς τήν έκθεσιν συμμετέχουν 15 χώραι, 
δσαι δηλ. άνεμένοντο. Είναι γνωστόν, άλλω
στε, ότι αί χώραι, αϊτινες έξέδωσαν ’Εθνικούς 
"Ατλαντας, δέν ύπερβαίνουν τάς τριάκοντα.

Οί βασικοί σκοποί τής Έκθέσεως είναι οί 
έξής :-

1. Νά δοθή ή εύκαιρία είς άλλας προηγμένος, 
άπό χαρτογραφικής άπόψεως, χώρας τού 
κόσμου νά έκθέσουν τούς έθνικούς καί σχολικούς 
αύτών άτλαντας, οί όποιοι δέν είναι τίποτε 
άλλον παρά μία έπιτυχής συγκέντρωσις, 
ύπό κατάλληλον κλίμακα, τών ύφισταμένων 
χαρτών καί σχεδίων τών χωρών αύτών. 
Μία τοιαύτη ένέργεια, είς τήν τελευταίαν 
άνάλυσιν, σημαίνει τήν έκθεσιν τοΰ σημερινού 
κοινωνικό - οικονομικού σταδίου άναπτύξεως 
τών χωρών αύτών ώς καί τού πολιτισμού των 
άπό τά πρώτα έτη τής ιστορίας των μέχρι 
σήμερον.

2. Νά ένθαρρυνθή ή έκδοσις έν Κύπρω 
«’Εθνικού "Ατλαντος» ώς καί διαφόρων τύπων 
σχολικών Άτλάντων απαραιτήτων τόσον 
διά τάς οίκονομικάς μελέτας όσον καί διά τήν 
Έκπαίδευσιν.

‘Ο «"Ατλας τής Κύπρου» πρέπει νά καταστή 
τό εύαγγέλιον κάθε πολιτικού, προγραμμα- 
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τιστοΰ, εκπαιδευτικόν, έρευνητοϋ, κοινωνιο
λόγου, οικονομολόγου, έπιχειρη ματιού, ταξι- 
δευτοϋ, ώς καί παντός άλλου προσώπου 
άσχολουμένου μέ θέματα άφορώντα είς τόν 
Κυπριακόν χώρον. Είς αυτόν πρέπει νά άνα- 
τρέχωμεν διά στατιστικά στοιχεία καί γεγο
νότα, διά περιφερειακός συγκρίσεις καί άντι- 
παραβολάς· μέ βάσιν αυτόν πρέπει νά προ- 
γραμματίζωμεν τό μέλλον τοΰ τόπου.

3. Νά δοθή ή ευκαιρία είς τούς Κυπρίου! 
νά έξετάσουν έκ τοΰ σύνεγγυς τά τελευταία 
χαρτογραφικά έπιτεύγματα άλλων χωρών.

4. Οί εκπαιδευτικοί θά άντιληφθοϋν δτ· 
τό μάθημα τής Γεωγραφίας δέν δύναται νά δι- 
δαχθή μόνον μέ έν πολιτικόν χάρτην, πολλάκις 
μικράς κλίμακος, άλλά δτι άπαιτεϊται μία 
τεραστία ποικιλία χαρτών καί σχεδίων έπί 
διαφόρων κλιμάκων.

5. Νά δοθή ή εύκαιρία είς όσους άσχολοϋντα· 
μέ σχέδια άναπτύξεως νά κατανοήσουν τήν 
σημασίαν τήν οποίαν έχουν οί έθνικοί άτλαντες 
όχι μόνον διά τήν επιτυχίαν άλλά καί διά τήν 

έπιτάχυνσιν τής έκτελέσεως σχεδίων άναπτύ
ξεως.

6. Προβάλλεται ή Κύπρος διεθνώς. Ήδη, 
είς όλους σχεδόν τούς γεωγραφικούς καί χαρ- 
τογραφικούς κύκλους τής Εύρώπης καί άλλων 
’Ηπείρων έγινεν γνωστή ή διοργανουμένη 
μεθαύριον Β' Διεθνής Χαρτογραφική Έκθεσις 
Κύπρου.

7. Έλπίζεται δτι ή έκθεσις αύτη θά δώση τήν 
εύκαιρίαν είς τήν Κυβέρνησιν νά άντιληφθή τό 
ύπόμνημα τοΰ Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου 
πρός τόν Μακαριώτατον, τό όποιον έστάλη 
πρός ένός περίπου έτους ύποδεικνΰον τήν 
άνάγκην δημιουργίας ’Ανεξαρτήτου Κυβερνη
τικής ή Ήμικρατικής Χαρτογραφικής ‘Υπηρε
σίας, ήτις θά άσχολήται άποκλειστικώς μέ 
χαρτογραφήσεις.

8. Ή "Εκθεσις θά δείξη είς όλους, Κυβέρνησιν 
καί λαόν, τό τεράστιον χαρτογραφικόν έργον 
τό όποιον άναμένεται νά έπιτελεσθή έν Κύπρω 
είς σύντομον χρονικόν διάστημα.

'Ομιλία τοΰ Ιίροέδρου τοΰ Γ.Ο.Κ. ζ. Γ. Καροΰζη ζατά τά 
έγζαίνια τής II’ ΛιεΟνοΰς Χ,αρτογραφιζής Έζθέσεως Κύπρου

"Εντιμε Κύριε 'Υπουργέ,
Your Excellencies, 
Κυρίαι και Κύριοι.

Έκ μέρους τοΰ Γεωγραφκιοϋ Ομίλου 
Κύπρου σας καλωσορίζω είς την Δευτέραν 
Διεθνή Χαρτογραφικήν "Εκθεσιν Κύπρου·

Ή επιτυχία τής περυσινής πρώτης Διε
θνούς Χαρτογραφικής έκδηλώσεως τού 'Ο
μίλου, μας ενεθάρρυνε να καθιερώσωμεν επί 
ετήσιας βάσεως τήν "Εκθεσιν ταύτην. Ή 
εκθεσις τοΰ 1969 ήτο γενικής χαρτογραφι
κής φύσεως. Άπό εφέτος αρχίζομεν τάς 
είδικάς χαρτογραφικάς εκθέσεις με κύριον 
έκθεμα διά τό 1970 τούς εθνικούς και σχο
λικούς άτλαντας.

Διά τής σημερινής εκδηλώσεως δ Γεω
γραφικός "Ομιλος Κύπρου δίδει τήν ευκαι
ρίαν είς 15 χώρας τοΰ Κόσμου νά εκθέσουν 

τούς φυσικούς καί ανθρωπίνους των πόρους 
ώς καί τόν πολιτισμόν των από τήν αυγήν 
τής ιστορίας των μέχρι σήμερον. Δίδει ταυ- 
τοχρόνως τήν εύκαιρίαν είς τούς Κυπρίους 
νά παρακολουθήσουν έκ τοΰ σύνεγγυς τάς 
τελευταίας εξελίξεις τών άτλάντων τών 
όποιων αί ρίζαι ανάγονται είς τόν 15ον αιώ
να μ.Χ.

Λεπτομερής άνάλυσις τής έξελίξεως τών 
άτλάντων δέν είναι έργον τής παρούσης στιγ
μής. ’ Επιτρέψατέ μου όμως, έν γενικαις 
γραμμαΐς νά σκιαγραφήσω τήν ιστορικήν έ- 
ξέλιξιν τής χαρτογραφικής αύτής πτυχής 
διά νά φανή άφ’ ένός ή συνεισφορά έκάστης 
έποχής καί άφ’ ετέρου νά διαπιστωθή ή κα
ταπληκτική πρόοδος τών τελευταίων έτών, 
πρόοδος ήτις μας έπιτρέπει δπίσω άπό τά 
σύμβολα, τάς Ισοϋψείς, τά χρώματα, τάς 
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προβολάς καί τάς κλίμακας νά βλέπωμεν ο
λόκληρον τό φυσικόν, οικονομικόν, κοινωνι
κόν, δημογραφικόν καί πολιτικόν περιβάλλον 
μίας χώρας.

'Ο πρώτος άτλας άποτελονμενος εξ είκοσι 
οκτώ (28) χαρτών του Κλαυδίου Πτολεμαί
ου είδε τό φώς τής δημοσιότητος τό 1478.

Τό 1528 ό Γερμανός γεωγράφος 
Sebastian Munster ποιείται έκκλησιν πρός 
τους συμπατριώτας του νά τόν προμηθεύσουν 
μέ χάρτας τών επαρχιών των διά νά έκδοθή 
ό πρώτος άτλας τής χώρας- Αύτή ήτο ή 
πρώτη ανθρώπινη απόπειρα δι’ εθνικόν ά- 
τλαντα.

Κατά τά μέσα τού 16ου αίώνος οί έμπο
ροι χαρτών τής Ρώμης και Βενετίας, κυ
ρίαρχοι τής Ευρωπαϊκής αγοράς, ήρχισαν 
νά αγοράζουν όλους τούς υφισταμένους χάρ
τας καί νά τούς συγκεντρώνουν είς τόμους 
συμφώνως παραγγελιών τής πελατείας των. 
Περί τάς 70 συλλογάς τής εποχής αύτής 
σώζονται μέχρι σήμερον-

Τό 1570 ό έμπορος χαρτών Lafreri πα
ρουσιάζει διά πρώτην φοράν είς τό έξώφυλ- 
λον συλλογής χαρτών τόν Τιτάνα ”Ατλαντα 
νά ύποστηρίζη είς τούς ώμους του τό σάμ
παν-

Ό Φλαμανδός Ortelius τήν εποχήν αύτήν 
επιχειρεί νά δώση ομοιόμορφον σχήμα είς 
τάς σελίδας τού άτλαντος. *0  ίδιος έκοπία- 
σε διά νά παρουσιάση τούς χάρτας είς τήν 
κατάλληλον προβολήν. Τό μεγαλύτερον επί
τευγμα τού Ortelius ήτο νά συγκεντρώση 
τούς καλυτέρους χάρτας άπό όλας τάς χώρας 
καί νά έκδώση τό περίφημον του έργον 
Theatrum Orbis Terrarum.

Ό Μερκάτωρ, ό μεγαλύτερος γεωγράφος 
τής ’Αναγεννήσεως, ό Πτολεμαίος τής επο
χής του, κατά τά τέλη τού 16ου αίώνος ήρ- 
χισε τήν έκδοσιν ενός παγκοσμίου άτλαντος 
έπί τής αύτής κλίμακος. Είναι ό πρώτος 
όστις είς τό έργαστήριον του είς Duisburg 
ήσχολήθη μέ σχολαστικότητα διά νά τοποθε- 
τήση κάθε γεωγραφικόν φαινόμενον είς τήν 
ακριβή θέσιν άπό άπόφεως γεωγραφικού 
πλάτους και μήκους. Ό άτλας τού Μερ
κάτωρ, άναμφιβόλως, άποτελεϊ όρόσημον είς 

τήν επιστήμην τής χαρτογραφίας.
Τόν 17ον αιώνα τό Amsterdam γίνεται 

τό κέντρον ενός χαρτογραφικού οργασμού. 
Ό Mondius προάγει τήν χαρτογραφίαν καί 
εκδίδει τό περίφημον του έργον Atlas NovuS, 
άποτελούμενον έκ 500 χαρτών, δεμένον είς 
11 τόμους μέ κείμενον είς πέντε γλώσσας.

Τήν έποχήν αύτήν κάνουν τήν έμφάνισιν 
των διάφοροι έθνικοί άτλαντες οΐτινες βασί
ζονται έπί 'Ολλανδικών προτύπων.

Ή χαρτογραφική κίνησις έπεκτείνεται 
είς τήν ’Ιταλίαν όπου ό Coronelli μάς πα
ρουσιάζει τό Atlante Veneto είς δέ τήν Γαλ
λίαν πρωτοστατεί ό Nicolas Sanson· *0  
αιών αύτός ήτο έπίσης αιών τής χαρτογρα- 
φήσεως τών άκτών και θαλασσών. Οι 
Γάλλοι γαιωδαίται ύπό τήν διεύθυνσιν τού 
Academie Roy ale des Sciences f υπολογίζουν 
τό γεωγραφικόν πλάτος καί μήκος βάσει 
άστρονομικών μεθόδων. Τό 1693 κάνει 
τήν έμφάνισιν του ό μεγάλος άτλας Le 
Neptune Francois.

Τόν 18ον αιώνα ένας άλλος σπουδαίος 
άτλας τών άκτών έκδίδεται ύπό τής Β ρετ- 
τανίας ό Atlantic Neptune.

Τόν 19ον αιώνα αί νέαι μέθοδοι χαρτο- 
γραφήσεως καί ή πρόοδος είς τήν γεωγρα
φικήν έπιστήμην έπιτρέπουν μεγαλυτέραν 
άκρίβειαν είς τήν τοπογραφίαν. Οί σπου
δαιότεροι άτλαντες τής έποχής αύτής είναι: 
ό Hand—Atlas τού Stieler καί ό Physika- 
lischer Atlas τού Berghaus. Αύτοί πρέπει 
νά θεωρηθώσιν ώς ή βάσις τών σημερινών 
άτλάντων.

Ό αιών μας έχει νά παρουσιάση εκατον
τάδας άτλάντων τεράστιας ποικιλίας. Οί 
σημερινοί άτλαντες δύνανται νά ταξινομηθώ- 
σιν είς 4 κατηγορίας: -

Είς τούς γενικούς παγκοσμίους άτλαν- 
τας οΐτινες χρησιμοποιούνται καί ύπό τών 
σχολείων. Συνήθως είναι πολιτικοί καί 
τοπογραφικοί.

Είς τούς ειδικούς παγκοσμίους άτλαντας, 
οΐτινες πραγματεύονται μίαν ειδικήν γεωγρα
φικήν άποφιν.

Είς τούς γενικούς περιφερειακούς ή έ- 
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θνικούς ατλαντας, ο'ίτινες είναι χρησιμώτα- 
τοι διά σκοπούς σχεδιοποιήσεως τής εθνικής 
οικονομίας καί,

Είς τούς ειδικούς περιφερειακούς ή ε
θνικούς ατλαντας, ο'ίτινες πραγματεύονται 
μίαν ειδικήν απο-ψιν μίας χώρας ή περιφέ

ρειας.
Είς τήν παρούσαν έκθεσιν θά εχετε τήν 

ευκαιρίαν νά ίδήτε δείγματα καί απδ τάς 
τέσσαρας κατηγορίας.

Σας ευχαριστώ-

'Ο Πρόεδρος τοΰ Γ.Ο.Κ. κ. Γ. Καρούζης ξεναγεί τόν τέως "Υπουργόν Παιδείας 
Δρα Κ. Σπυριδάκιν κατά τά έγκαίνια τής Β' Διεθνούς Χαρτογραφικής 

Έκθέσεως Κύπρου.

111



2. ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Γ.Ο.Κ.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΡΜΟΔΙΑ Σ9ΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ TQN ΕΤ9Ν 1969 ΚΑΙ 1970

1. ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΔΙ’ ΙΔΡΥΣΙΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μακαριώτατον
Πρόεδρον Κυπριακής Δημοκρατίας,

Μακαριώτατε,

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού Γεωγρα
φικού ’Ομίλου Κύπρου κατά τήν τελευταίαν 
αυτού σύσκεψιν καί κατόπιν σοβαράς καί εν
δελεχούς μελέτης, άπεφάσισε όπως ύποβάλη 
πρός υμάς τά ακόλουθα: -

1. ΟΙοσδήποτε προγ ραμματ ισ μός, άπο- 
βλέπων είς τήν άξιοποίησιν χώρου προϋπο
θέτει ακριβείς καί μεγάλης κλίμακος χάρτας 
διαφόρων τύπων (τοπογραφικών, έδαφολο- 
γικών, γεωλογικών, χρήσεως γης, φυσικής 
βλαστήσεως, υδατίνων πόρων, κτηματολογι- 
κών κλπ·). Τοιοϋτοι χάρται έπί μεγάλης κλί
μακος, πλήν ελάχιστων περιπτώσεων, δέν 
έχουν μέχρι τής στιγμής προετοιμασθή έν 
Κύπρω. Μερικοί δέ, ώς ό χάρτης Χρήσεως 
Γής, χρειάζονται συνεχή άνανέωσιν. Τοι- 
αύτη χαρτογραφική έργασία άναμφιβόλως 
προϋποθέτει αρκετόν είδικευμένον προσωπι
κόν καί έπιμόχθους μακροχρονίους προσπά
θειας·

Ό Γεωγραφικός ‘Όμιλος Κύπρου, έν τή 
προσπάθεια του νά βοηθήση εις τήν πλήρω- 
σιν ενός τόσον σοβαρού κενού, είσηγεϊται τήν 
ΐδρυσιν ενός Κυβερνητικού Τ μήματος τό 
όποιον θά έπιλαμβάνεται αποκλειστικούς τών 
διαφόρων χαρτογραφήσεων ώς καί τήν προ
ετοιμασίαν τού Κυπριακού ’Άτλαντος.

2. Ή Κύπρος, ώς γνωστόν, έχει ανά
γκην ενός πολύ μεγάλου αριθμού γεωγράφων. 
Ό Γεωγραφικός ‘Όμιλος Κύπρου είσηγεϊ- 
ται τήν χορήγησιν μεγάλου αριθμού υποτρο
φιών διά γεωγραφικός σπουδάς, ‘ίνα ή Κύ
προς αποκτήση γεωγραφικόν δυναμικόν έ
τοιμον νά αντιμετώπιση ύπευθύνως τά ποικί
λα γεωγραφικά προβλήματα τής χώρας, ώς 
τών συγχρόνων δημογραφικών ροπών, τού 

περιφερειακού προγραμματισμού, τού Τουρι
σμού, τού ’Αναδασμού τής Γής, τής Προστα
σίας τού Περιβάλλοντος, τού κλίματος, τών 
Οικισμών, τής ανεπάρκειας γεωγράφων-κα- 
θηγητών είς τά σχολεία Μέσης Έκπαιδεύ- 
σεως κ.ο.κ.

Μετ’ έξαιρέτου τιμής
Γ· Καρούζης

Πρόεδρος Γεωγραφικού Όμίλου Κύπρου.

2. Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ

’Έντιμον Πρόεδρον τής Βουλής
τών ’Αντιπροσώπων,

’Έντιμε Κύριε,
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού Γεωγρα

φικού ' Ομίλου Κύπρου κατά τήν τελευταί
αν αυτού σύσκεψιν καί κατόπιν σοβαράς καί 
ένδελεχούς μελέτης άπεφάσισε νά ύποβάλη 
πρός υμάς τά ακόλουθα: -

1. Παρά τό γεγονός ότι παρήλθον δύο 
σχεδόν έτη άφ’ ότου τό Υπουργικόν Συμβού
λιον ένέκρινε τό Νομοσχέδιον περί ’Αναδα
σμού, ή Βουλή τών ’Αντιπροσώπων δέν προ- 
έβη μέχρι τής στιγμής είς τήν θέσπισιν αυ
τού είς Νόμον.

Οι Γεωγράφοι τής Κύπρου, οϊτινες έξ 
έπαγγέλματος δεικνύουν Ιδιαίτερον ένδιαφέ- 
ρον πρός τό Κυπριακόν τοπίον, είναι πεπει
σμένοι ότι τούτο διά τής έφαρμογής τού 
’Αναδασμού θά ύποστή ριζικάς καί έπανα- 
στατικάς άλλαγάς πρός όφελος τού άγροτι- 
κού κόσμου είδικώς καί τής Κυπριακής Οι
κονομίας γενικώτερον·

2. Ώς έπιστήμονές τού Γεωγραφικού 
περιβάλλοντος ύποβάλλομεν ύμιν τά άκόλου- 
θα:-

(α) Τά σημαντικώτερα σχέδια τού Τμήμα
τος Γεωργίας, ώς τά Σχέδια Μικτής
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Γεωργίας ----  Κτηνοτροφίας, Εγγειο
βελτιωτικών ’Εργων, Χρήσεως ‘Ύδα- 
τος, Ξηρικών καλλιεργειών, Φυτοπαθο
λογίας και ’ Αναμπελώσεως δέν δύναν- 
ται νά επιτύχουν πλήρως άνευ τής 
εφαρμογής τού αναδασμού.

(β) Ή κατασκευή ύδατοφρακτών άνευ 
αναδασμού δημιουργεί περισσότερα προ
βλήματα διά τόν έπηρεαζόμενον καλλι
εργητήν και επιβαρύνει τήν Κυβέρνη- 
σιν μέ περιττά έξοδα, έφ’ όσον τό απηρ
χαιωμένο σύστημα διακατοχής γής πα
ραμένει αμετάβλητον.

(γ) Τό μεγάλον σχέδιον περί Χωροταξίας 
καί Πολεοδομίας άνευ τής λύσεως τού 
προβλήματος τής διακατοχής γής καί 
τής έκσυγχρονίσεως τής Γεωργίας διά 
τού αναδασμού δέν δύναται νά έφαρ- 
μοσθή μετ’ επιτυχίας.

(δ) Κοινωνική καί οικονομική ίσότης με
ταξύ τών διαφόρων στρωμάτων τού 
Κυπριακού λαού είναι αδύνατος, εάν 
δέν έφαρμοσθή αναδασμός καί υιοθε
τηθούν διάφορα άλλα μέτρα ’Αγροτικής 
Μεταρρυθ μίσεως-

3. Ώς έκ τούτου, τό Διοικητικόν Συμ
βούλων τού Γ.Ο.Κ. είσηγειται όπως θεσπι- 
σθή τό συντομώτερον ό περί ’Αναδασμού Νό
μος. Είς περίπτωσιν προσωρινών έμποδίων, 
ό ’Αναδασμός δύναται νά άρχίση, κατόπιν 
θεσπίσεως Ειδικού Νόμου, άπό τά 'Ελληνι
κά χωρία.

4. Ό Γεωγραφικός ‘Όμιλος Κύπρου 
θά δεικνύη πάντοτε ιδιαίτερον ένδιαφέρον διά 
τό μεγάλον σχέδιον τού ’Αναδασμού τής Γής 
τό όποιον αναμένεται νά μεταμορφώση τήν 
Κυπριακήν ύπαιθρον-

Μετ’ έξαιρέτου τιμής 
Γ. Καρούζης 

Πρόεδρος

Κοινοποίησις: - Μακαριώτατον Πρόεδρον 
Κυπριακής Δημοκρατίας

'Υπουργόν Γεωργίας καί Φυσικών 
Πόρων,

'Υπουργόν Οικονομικών,

Γενικόν Διευθυντήν Γραφείου Προ
γραμματισμού,

Διευθυντήν Βουλής ’Αντιπροσώπων 
(μέ τήν παράκλησιν όπως κυκλοφο- 
ρήση μεταξύ όλων τών Β ουλευτών)-

3. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

Γενικόν Διευθυντήν,
Ραδιοφωνικού 'Ιδρύματος Κύπρου, 
Λευκωσία.
’Αξιότιμε Κύριε,

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού Γεωγρα
φικού 'Ομίλου Κύπρου, έν τή έπιθυμία του 
όπως προαγάγη όλους τούς τομείς τούς σχε- 
τιξομένους μέ τήν Γεωγραφίαν, άπεφάσισεν 
κατά τήν τελευταίαν αυτού συνεδρίαν όπως 
είσηγηθή πρός υμάς τά κάτωθι: -

Κατά τήν διάρκειαν τής μεταδόσεως άπό 
τηλεοράσεως τού Δελτίου Καιρού πιστεύεται 
ότι χρήσιμος θά ήτο καί ταυτόχρονος προ
βολή μετεωρολογικού χάρτου δεικνύοντος τάς 
καιρικάς συνθήκας αϊτινες έπικροτούν ύπε- 
ράνω τής Κύπρου καί τού γειτονικού πρός 
αυτήν γεωγραφικού χώρου. Αί έπί τού χάρ
του ένδείξεις ζωνών χαμηλών πιέσεων, αντι
κυκλώνων κ.λ.π. θά συντείνουν είς τήν πλη- 
ρεστέραν άπεικόνισιν τής όλης Μετεωρολο
γικής καταστάσεως είς τήν περιοχήν τής 
Κύπρου.

Τό μέτρον τούτο έφαρμόζεται είς πλείστας 
όσας χώρας τού έξωτερικού, περιλαμβάνομέ- 
νων καί άρκετών ύποαναπτύκτων χωρών, 
όλαι δέ σχεδόν αί Μεσογειακαί χώραι έχουν 
ήδη υιοθετήσει τό μέτρον τούτο άπό τηλεο
ράσεως.

Κατά τήν ήμετέραν γνώμην ό μετεωρολο
γικός χάρτης καθίσταται άπαραίτητος τόσον 
διά τήν όλοκληρωμένην προβολήν τών καιρι
κών συνθηκών, όσον καί διά τήν κατανόησιν 
τούτων υπό τών τηλεθεατών, πλεϊστοι τών 
οποίων δέν ικανοποιούνται άπό τήν στοιχειώ
δη περιγραφήν τών καιρικών συνθηκών ώς 
μεταδίδονται έκ τής τηλεοράσεως.

Έλπίζομεν ότι ή είσήγησις αύτη θά τύχη 
ευνοϊκής άνταποκρίσεως, πιθανόν δέ τό θέμα 
τούτο νά τυγχάνη ήδη έξετάσεως ύφ’ υμών.

Γ- Καρούζης 
Πρόεδρος
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4· ΤΕΧΝΗΤΗ ΒΡΟΧΗ

Μακαριώτατον Πρόεδρον Κυπριακής
Δημοκρατίας,

'Υπουργόν Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, 
'Υπουργόν Οικονομικών,
Γεν- Διευθυντήν Γραφείου Προγραμματισμού 

Μακαριώτατε
’Έντιμοι Κύριοι,

Τό Διοικητικόν Συμβούλων τού Γεωγρα
φικού 'Ομίλου Κύπρου κατά τήν τελευταίαν 
αυτού συνεδρίαν και κατόπιν ενδελεχούς με
λέτης τού φλέγοντος θέματος τής δη
μιουργίας τεχνητής βροχής έν Κύπρω, δμο- 
φώνως άπεφάσισεν όπως ύποβάλη πρός 
Ύμας τά ακόλουθα:-

1. Συγχαίρει τό Ύπουργείον Γεωργίας 
διά τήν πρωτοβουλίαν τήν οποίαν έλαβεν 
όσον αφορά τήν διευθέτησιν καθόδου εις 
Κύπρον ειδικού κλιμακίου τής Weather 
Engineering Corporation of America πρός 
προώθησιν τού θέματος δημιουργίας τεχνη
τής βροχής. Οι Κύπριοι Γεωγράφοι μετά 
μεγάλου ενδιαφέροντος παρακολουθούν τάς 
έπί παγκοσμίου κλίμακος καταβαλλομένας 
προσπάθειας πρός δημιουργίαν τεχνητής βρο- 
χής. Τό έπιστημονικόν τούτο έπίτευγμα τό 
όποιον έτέθη τό πρώτον είς έφαρμογήν τό 
1946 είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Α
μερικής, έπεξετάθη άργότερον καί είς αύτάς 
ακόμη τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας ώς τό Πα
κιστάν, τήν Τανζανίαν, τό ’Ιράν κ.ο.κ-

2. Είσηγεϊται όπως συνεχισθή έπί μο
νίμου βάσεως τό όλον σχέδιον δημιουργίας 
τεχνητής βροχής έν Κύπρω, έν όφει τού γε
γονότος ότι ή μέθοδος αύτη θά άποτελέση διά 
μίαν χώραν ώς ή Κύπρος, ήτις διέπεται ύπό 
τού Μεσογειακού κλίματος, μίαν νέαν, πολυ- 
τιμοτάτην πηγήν ύδατος. Ώς έκ τούτου, οία- 
δήποτε έπένδυσις έπί τού σχεδίου αυτού 
είναι έπιβεβλημένη καί άκρως δικαιολογημέ
νη.

3. Είσηγεϊται τήν διενέργειαν τών άπαι- 
τουμένων έπιχειρήσεων γονιμοποιήσεως συν- 
νέφων κατά τήν περίοδον μεταξύ Δεκεμβρίου 
καί Μαρτίου, περίοδον καθ’ ήν ή Κύπρος 

εύρίσκεται ύπό τήν έπίρροιαν τών κυκλωνι- 
κών συστημάτων μέ τήν κατάλληλον νέφωσιν 
καί ώς έκ τούτου αί δυνατότητες έπιτυχίας 
θά είναι κατά πολύ μεγαλύτεροι.

Γ. Καρούζης 
Πρόεδρος

Κοινοποίησις: Διευθυντήν Βουλής τών
’Αντιπροσώπων, (μέ τήν παράκλησιν 
όπως αύτη κοινοποιηθή πρός όλα τά 
μέλη τού Σ ώματος)·

5. ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ ΔΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙ- 
ΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣ

Έξοχώτατον 'Υπουργόν Δικαιοσύνης, 
Πρόεδρον Επιτροπής
Επιλογής 'Υποτρόφων, 
’Ενταύθα.

Έξοχώτατε

Ο Γεωγραφικός ‘ Ομιλος Κύπρου, έν τή 
προσπάθεια του νά συμβάλη είς τήν στελέ- 
χωσιν τού έπιστημονικού προσωπικού τής 
Κύπρου διά τών άναγκαιούντων γεωγράφων, 
προέβη είς διαβήματα παρά ταϊς ξέναις δι- 
πλωματικαίς άποστολαις πρός παροχήν αριθ
μού ύποτροφιών είς Κυπρίους ένδιαφερομέ- 
νους.

Έκ τών απαντήσεων τάς οποίας 
έλάβομεν συνάγεται ότι αί ξέναι Κυβερνή
σεις είναι πρόθυμοι νά παράσχουν αριθμόν 
ύποτροφιών διά σπουδάς είς τήν γεωγραφί
αν, έφ’ όσον καί ή ’Επιτροπή ’Επιλογής 
Υποτρόφων ήθελε πρός τούτο συνηγορήσει.

Λαμβανομένων ύπ’ όφιν τών μεγάλων 
αναγκών τής χώρας είς γεωγράφους ----
ύπολογίζονται περίπου είς 300 έπιστή- 
μονας κατ άνεμο μένους είς τήν παιδείαν, 
χαρτογραφίαν, δημογραφίαν, άστικοαγροτι- 
κήν σχεδιοποίησιν, τουρισμόν, αναδασμόν, 
γεωμορφολογίαν, διατήρησιν τού φυσικού 
περιβάλλοντος, κλιματολογίαν, καί άλλους το
μείς ----  εύελπιστούμεν διά τήν ύποστήριξιν
τής θέσεώς μας καί τήν ύμετέραν συνηγο- 
ρίαν διά παροχήν ώρισμένων ύποτροφιών είς 
ύποψηφίους γεωγράφους-

Είμεθα βέβαιοι ότι ούτω ένεργούντες θά 
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συμβάλετε τά μέγιστα εις την ίσχυροποίησιν 
της επιστημονικής υποδομής τής χώρας, κα
θώς και είς τήν ολην πνευματικήν καί οικο
νομικήν της άνέλιξιν.

Εύχαριστοϋντες έκ τών προτέρων, παρα- 
καλουμεν δεχθήτε τήν διαβεβαίωσιν τής βα
θύτατης πρός υμάς ύπολήψεως.

Γ· Καρούζης

Κοιν.: 'Υπουργόν Οικονομικών
Υπουργόν ΊΊαιδείας,
Υπουργόν Γεωργίας, 
Υπουργόν Εμπορίου καί Βιομη

χανίας,
Γενικόν Διευθυντήν Γραφείου 

Προγραμματισμού.

6. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ

’Έντιμον κ. Φρ. Πετρίδην,
Υπουργόν Παιδείας,
Ύπουργεϊον Παιδείας, 
Ενταύθα.

’Έντιμε κ. 'Υπουργέ,
'Ως είναι γνωστόν εις υμάς, υπάρχει με

γάλη έλλειψις διδακτικού προσωπικού είς τήν 
Μέσην Έκπαίδευσιν όσον αφορά τό μάθημα 
τής Γεωγραφίας.

Πρός άντιμετώπισιν τών αναγκών αύτών, 
ό Γεωγραφικός Ομιλος Κύπρου έζήτησε 
ήδη βοήθειαν έκ μέρους τής Β ρεταννικής 
καί Ίσραηλιτικής Κυβερνήσεως.

Ή τελευταία είναι έτοιμη νά άποστείλη 
είς Κύπρον Γεωγράφους Καθηγητάς Πανε
πιστημίων πρός έπιμόρφωσιν Κυπρίων γεω
γράφων ή καθηγητών διδασκόντων γεωγρα
φίαν.

Πρός έφαρμογήν όμως τού μέτρου τούτου 
πρέπει νά έξασφαλισθή δι' υμών ή συγκατά- 
θεσις τής Κυπριακής Κυβερνήσεως διά τά 
έξης:----

1. Νά άποσταλή επίσημον Κυβερνητικόν έγ
γραφον πρός την Ίσραηλιτικήν Κυβέρνη- 
σιν διά τού οποίον νά ζητήται ή ανωτέ
ρω τεχνική βοήθεια, και

2. Νά έπιτραπή εις ενδιαφερομένους διδα

σκάλους και καθηγητάς νά παρακολουθή
σουν τό συγκροτηθησόμενον μονοετές σε- 
μινάριον.

Δέον νά σημειωθή ότι αριθμός καθηγητών 
καί διδασκάλων έχουν έκφράσει σφοδρόν επι
θυμίαν νά παρακολουθήσουν τά μαθήματα 
ταϋτα.

Έλπίζοντες ότι θά τύχωμεν τής ύποστη- 
ρίξεως υμών είς τήν έν λόγω προσπάθειαν 
μας, διατελοϋμεν μετά βαθυτάτης ύπολήψεως

Γ. Καρούζης
Πρόεδρος Γεωγραφικού Ομίλου Κύπρου-

7. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ 

ΓΟΝΕΩΝ, ΟΕΛΜΕΚ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΣ ΣΧΟΛΩΝ 

ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΣΕΩΣ

Ο Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου μετά 
λύπης διεπίστωσε τήν μείωσιν εις τό έλάχι- 
στον τών περιόδων διδασκαλίας τού μαθήμα
τος τής Γεωγραφίας είς τό Ώρολόγιον Πρό
γραμμα τών Σχολών Μέσης Έκπαιδεύοεως 
διά τό έτος 1970/71. Ό Γ.Ο.Κ. έπεσήμα- 
νε τήν όλην κατάστασιν καί έζήτησε δι’ 
ύπομνήματος πρός τό Ύπουργεϊον Παιδείας 
τήν έπανόρθωσιν τού κακού, διά τής έπαναυ- 
ξήσεως τών περιόδων διδασκαλίας τής Γεω
γραφίας είς τόν περυσινόν των άρ θμόν καί 
είς τόν αριθμόν περιόδων διδασκομένων εις 
τήν 'Ελλάδα.

Ό Γ.Ο.Κ., έν τούτοις, πιστεύει ότι είναι 
απαραίτητος καί ή ένεργός συμπαράστασις 
τών Συνδέσμων Γονέων, τής ΟΕΛΜΕΚ καί 
τών Διευθυντών Σχολών Μέσης Έκπαιδεύ- 
σεως, είς τόν αγώνα του αυτόν-

Διά τής χειρονομίας αύτής τού Υπουρ
γείου Παιδείας εύρισκόμεθα σήμερον είς τήν 
προνομιούχου θέσιν νά λέγωμεν ότι ειμεθα 
ή μοναδική ίσως χώρα είς τόν κόσμον τής 
όποιας τό ώρολόγιον πρόγραμμα είς τά σχο
λεία Μέσης Έκπαιδεύοεως περ-λαμβάνει 
τάς όλιγωτέρας περιόδους γεωγραφίας.

Είναι λυπηρόν πράγματι, διότι ή μείωσις 
τών περιόδων συνέβη τό 1970, ‘Έτος Παι
δείας καί Έτος Δ ιατηρήσεως τού Φυσικού 

115



Περιβάλλοντος, έτος δηλαδή κατά τό όποιον 
οί εγκέφαλοι τής ύφηλίου φωνάζουν διά δια- 
τήρησιν και βελτίωσιν του Περιβάλλοντος καί 
τονίζουν τήν ανάγκην περισσοτέρας μορφώ- 
σεως και εισαγωγής ειδικών μαθημάτων 
περί οικολογίας καί περιβάλλοντος·

’Εάν δεχθώμεν τόν ορισμόν του αναλυτι
κού προγράμματος Σχολών Μέσης Έκπαι- 
δεύσεως περί του σκοπού τής Γεωγραφίας, 
τότε θά ίδωμεν ότι ό περιωρισμένος χρόνος 
όστις παραχωρεϊται διά τό μάθημα αυτό δέν 
αρκεί, ούτε «διά νά παράσχη είς τούς μαθη- 
τάς πληρεστέραν εικόνα τής επιφάνειας τής 
γής», ούτε «διά νά καλλιεργήση τήν αγάπην 
τών μαθητών πρός τήν γενέθλιον γήν καί 
τήν πατρίδα καί νά διεγείρη τό ειδικόν ενδια
φέρον αυτών διά τήν διατήρησιν καί δια- 
φύλαξιν τής ιδιαιτέρας μορφής τού ’Ελληνι
κού τοπίου ώς φυσικού βάθρου τής ζωής 
τού Ελληνικού λαού», ούτε ακόμη «διά νά 
καλλιεργήση είς τούς μαθητάς τό πνεύμα 
τής αμοιβαίας κατανοήσεως, βοήθειας καί 
συνεργασίας μεταξύ τών λαών».

’Εξ άλλου, ώς πολλάκις έτονίσθη, ή Κύ
προς ώς νήσος έχει περισσοτέραν ανάγκην 
τής Γεωγραφίας διά νά άποφευχθή ή άνά- 
πτυξις τού τοπικισμού.

Ό Γεωγραφικός ‘Όμιλος Κύπρου πι
στεύει άκραδάντως ότι τό όλον θέμα πρέπει 
νά έξετασθή υπό τό πρίσμα τής ευθύνης καί 
τής άναγκαιότητος, διερωτάται δέ ποια είναι 
ή στάσις τών Συνδέσμων Γονέων, τής 
ΟΕΛΜΕΚ καί τών Διευθυντών τών Σχο
λών Μέσης Έκπαιδεύσεως έπί τού άνωτέ- 
ρου θέματος. Ή ενεργός συμπαράστασις 
αυτών είς τόν αγώνα τού Γ.Ο.Κ. διά καλυ- 
τέρευσιν τής θέσεως τής Γεωγραφίας είς τά 
Σχολεία, είναι απαραίτητος.

Έκ τού Διοικητικού Συμβουλίου 
τού Γεωγραφικού Όμιλον Κύπρου·

8· NEON ΑΜΙΑΝΤΩΡΥΧΕΙΟΝ 
ΕΙΣ ΤΡΟΟΔΟΣ.

Μακαριώτατον Πρόεδρον Κυπριακής
Δημοκρατίας,

Μακαριώτατε,

Το Διοικητικόν Συμβούλων τού Γεωγρα

φικού 'Ομίλου Κύπρου, κατόπιν ενδελεχούς 
μελέτης τού θέματος τής παραχωρήσεως ή 
μή άδειας διά τήν έκμετάλλευσιν νέου άμιαν- 
τωρυχείου είς τόν ορεινόν όγκον τού Τροό
δους, επιθυμεί όπως ύποβάλη πρός τήν Ύμε- 
τέραν Μακαριότητα τά ακόλουθα:----

1. ‘Όσον αφορά τήν γενικωτέραν άνά- 
πτυξιν τού Τροόδους θά πρέπει κατά τήν 
ήμετέραν γνώμην νά μελετηθώσιν ενδελεχώς 
τά σχέδια καί αι προτάσεις Δοξιάδη, ή Γαλ
λική "Εκθεσις έπί τού Τουρισμού ώς καί τά 
σχέδια τού Τμήματος Πολεοδομίας καί 01- 
κήσεως, ούτως ώστε νά χαραχθή μία γενική 
πολιτική καί νά άποφευχθή σύγκρουσις σκο
πών καί έπιδιώξεων τών διαφόρων σχεδίων·

2. Ό Γεωγραφικός ‘Όμιλος Κύπρου 
πιστεύει, ότι μέ τό έπικρατούν έν Κύπρω 
Μεσογειακόν κλίμα ώς καί τό οικολογικόν 
περιβάλλον τού Τροόδους, είναι δύσκολον άν 
μή άδύνατον, μία δασική έκτασις καταστρα- 
φείσα υπό άμιαντωρυχείου έπιφανειακής έκ- 
μεταλλεύσεως, νά λάβη τήν προτέραν αυτής 
μορφήν είς σύντομον χρονικόν διάστημα. Τό 
γραφικόν τοπίον τού Τροόδους είναι προϊόν 
εκατομμυρίων έτών, πρέπει δέ κανείς νά 
σεβασθή τόν χρόνον ώς καί τούς διαφόρους 
γεωλογικούς καί γεωμορφολογικούς παράγον
τας οϊτινες τό έδημιούργησαν, μία δέ άπό- 
φασις τής Εκτελεστικής Εξουσίας δυνατόν 
νά άνατρέφη άρδην τήν ισορροπίαν τού περι
βάλλοντος.

3. Δέν έχομεν συνειδητοποιήσει τήν με- 
γάλην άξίαν τού Τροόδους λόγω τού ότι δέν 
έπενδύσαμεν όσα άπαιτούνται δι’ έν τοιούτον 
σπάνιον Μεσογειακόν τοπίον, δέν έπετεύχθη 
δέ μέχρι τώρα διά διαφόρους λόγους, ή άνα- 
γκαία τουριστική έκμετάλλευσις τού ορεινού 
αυτού όγκου. 9Εάν τά άνωτέρω υλοποιούντο 
προ καιρού δέν θά συνεζητήτο καν θέμα νέου 
άμιαντωρυχείου είς τόν γεωγραφικόν τούτον 
χώρον. Περί πλέον δέν έχομεν συνειδητοποιή
σει ότι δέν είναι μόνον τό μετάλλευμα τό ο
ποίον προσφέρει χρήματα είς ένα τόπον, άλλά 
καί ή ομορφιά τήν οποίαν δέν δύνανται οί οι
κονομολόγοι νά υπολογίσουν μέ χρηματικά 
ποσά.

4. Έάν κριθή σκόπιμον όπως ή άπό- 
αφσις στηριχθή άποκλειστικώς έπί οίκονομι- 
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κων κριτηρίων, τότε ή σύγκρισις θά πρεπει, 
κατά την ήμετέραν γνώμην, νά γίνη μεταξύ 
τον κέρδους τό όποιον θά προκύιμη εκ του 
άμιαντωρυχείου, τον οποίον ή ζωή καί ή 
οικονομική προσφορά είναι εφήμερος καί τού 
οφέλους έκ μελλοντικής τουριστικής άξιο- 
ποιήσεως τού Τροόδους, μακροχρονίου διάρ
κειας.

5. Η οροσειρά τού Τροόδονς ένεκεν
τής γενέσεως αύτής (’Ηφαιστειογενή   
Πλουτωνικά πετρώματα ηλικίας εκατομμυ
ρίων ετών) είναι μεταλλοφόρος. ’Εάν δοθή 
άδεια δι’ άμιαντωρυχεϊον, θά δημιουργηθή 
κακόν προηγούμενον καί διερωτάται κάνεις 
πώς ή Κυβέρνησις θά δννηθή νά μή παρα
χώρηση παρομοίους άδειας άργότερον είς 
περίπτωσιν καθ’ ήν θά υπάρξουν δυνατότη
τες έξορύξεως καί άλλων μετάλλων. Δύναται 
κανείς νά φαντασθή ποια θά είναι ή μορφή 
τού Τροόδονς είς τά προσεχή 30---- 50 έτη
εάν συμβούν τά άνωτέρω.

6. ΑΙ δυσμενείς επιδράσεις έπί τού 
περιβάλλοντος άναμένονται ώς άκολούθως: -

Θά διευκολννθή περισσότερον ή διάβρω- 
σις, θά μολυνθή ή άτμόσφαιρα καί τό ρέον 
ύδωρ, θά καταστροφή ή χλωρίς καί ή πανίς 
τής περιοχής, θά έπηρεασθώσιν αί καλλιέρ- 
γειαι είς χαμηλώτερα υψόμετρα, θά άπογυ- 
μνωθή ή έπιφάνεια καί θά δημιουργηθή πε

ριοχή άγονος, ξηρά, γυμνή καί άνιαρά πα
ρόμοια τής περιοχής Πιτσιλιάς, ταυτοχρό- 
νως δέ θά άναστατωθή ή ισορροπία τού οικο
λογικού περιβάλλοντος, ή οποία έχρειάσθη ε
κατομμύρια έτη διά νά έπιτευχθή. Ποιος δύ
ναται καί πώς, νά άξιολογήση μέ χρηματικά 
ποσά τάς καταστροφάς αύτάς;

7' Έν κατακλεϊδι ό Γεωγραφικός 'Ό
μιλος Κύπρου όχι μόνον τάσσεται άνεπιφυλά- 
κτως υπέρ τής διατηρήσεως τού περιβάλ
λοντος ώς έχει, άλλά είσηγεϊται όπως ή πε
ριοχή, ήτις κινδυνεύει νά καταστροφή διά 
τού άμιαντωρυχείου, πνκνωθή έτι περαιτέ
ρω μέ δένδρα καί έπιταχυνθή ή έφαρμογή 
τών διαφόρων σχεδίων διά τουριστικήν αύ
τής άξιοποίησιν. Πλήν τών άλλων μέτρων 
άτινα διάφοροι είσηγήθησαν είς τό παρελθόν, 
έν μέρος αύτής προσφέρεται διά τήν δημιουρ
γίαν ενός άξιολόγου ζωολογικού κήπου, περι- 
λαμβάνοντος ζώα ικανά νά προσαρμοσθώσιν 
πρός τό οικολογικόν περιβάλλον, ώς καί διά 
τήν έγκαθίδρυσιν κέντρων υπαιθρίων μελε
τών διά σχολεία, οργανισμούς, ιδρύματα κοκ.

Ε'ίμεθα πεπεισμένοι ότι διά τών άνωτέρω 
εισηγήσεων ό Γ.Ο-Κ. συμβάλλει, ώς έχει 
καθήκον καί ύποχρέωσιν είς τήν λήψιν τής 
καλυτέρας άποφάσεως δι’ έν τόσον ζωτικόν 
διά τόν τόπον θέμα.

Γ. ΚΑΡΟΎΖΗΣ 
Πρόεδρος

3. ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ

α) Τήν 31ην Μαρτίου 1969 είς τό 
ξενοδοχείον Λήδρα Πάλας, πρός τιμήν τού 
Δρος Δ. Χριστοδούλου, Κυπρίου Γεωγρά
φου, άπεσπασμένου είς τήν F.A.O., ώς έμ- 
πειρογνώμονος έπί θεμάτων διακατοχής γής. 
Ούτος άνέπτυξε τό θέμα «Ό ρόλος του ανα
δασμού τής γής καί άλλων' μορφών αγρο
τικής μεταρρυθμίσεως, είς τήν οικονομι
κήν καί κοινωνικήν άνάπτυξιν μιας 
χώρας».

β) Τήν 22αν Δεκεμβρίου 1969 είς τό 
ξενοδοχείον Χίλλ, πρός τιμήν τού Καθηγη- 
τού Γεωγραφίας εις τό Πανεπιστήμιον τής 
Τουλούζης Προφεσσόρου Καιζέρ όστις ώμί
λησε μέ θέμα «Περιφερειακός Προγραμμα

τισμός».
γ) Τήν 12ην Μαρτίου 1970, είς τό 

ξενοδοχείον Λήδρα Πάλας, πρός τιμήν τού 
Καθηγητού Γεωγραφίας τού Πανεπιστημίου 
τού Λονδίνου Π ροφεσσόρου Gordon W. 
East, όστις άνέπτυξε τό θέμα: «Ή Γεω
γραφία όπισθεν τών Μεσανατολικών 
προβλημάτων».

δ) Την 11ην ’Ιουνίου 1970, είς τό 
ξενοδοχείον Άκροπόλ, πρός τιμήν τον καθη- 
γητοϋ Γεωγραφίας εις τό Πανεπιστήμιον 
τής 'Ιερουσαλήμ Προφεσσόρου Υ. Karmon, 
όστις μίλησε με θέμα: «Συναγωνισμός
τών διαφόρων' κατηγοριών χρήσεως γής 
εις ’Ισραήλ».
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4. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
1. «Χωροταξία καί Πολεοδομία έν 

Κύπρω καί ό ρόλος της Γεωγραφίας είς 
τήν άντιμετώπισιν χωροταξικών καί πο- 
λεοδομικών προβλημάτων», ύπό Peter 
Storie, Πολεοδόμου, Καθηγητοϋ είς τό Πα- 
νεπιστήμιον τον Νότιγχαμ, τήν 4ην Μαρτίου
1969.

2. Αναδασμός, μιά άγροοικονομική καί 
κοινωνική έπανάστασις», ύπό Γεωργίου 
Καρούζη, Προϊσταμένου 'Υπηρεσίας ’Ανα
δασμού και Προέδρου τού Γ.Ο.Κ., τήν 12ην 
Δεκεμβρίου, 1969.

3. «Ή Ένότης τής Εύρώπης», ύπό 
G. W. East, Καθηγητού Γεωγραφίας τού 
Πανεπιστημίου τού Λονδίνου, τήν 12ην

Μαρτίου, 1970.
4. «Σύγχρονοι μέδοδοι δημιουργίας 

τεχνητής βροχής», ύπό Β. Power Προ
έδρου τής ‘Εταιρείας Weather Engineering 
Company of Canada, τήν 17ην Απριλίου
1970.

5. «Προβλήματα άναπτύξεως τών υδα
τίνων πόρων τοΰ ’Ισραήλ», ύπό Υ. Karmon 
Καθηγητοϋ Γεωγραφίας τοΰ Πανεπιστημίου 
τής 'Ιερουσαλήμ, τήν 5ην ’Ιουνίου, 1970.

b. « Η διατήρησις τοΰ Φυσικού Περι
βάλλοντος —ι Ό ρόλος τοΰ δάσους», 
ύπό Ν· Καραπιττίδη, δασολόγου, Σνντηρη
τού Τμήματος Δασών, τήν 11ην Φεβρουά
ριου, 1970.

5. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
α) Λάρναξ Λαπήθου ---- Πάναγρα, 1969
β) Καμπιά   Κοίτη Πεδιαίου, 1969 
γ) Πολιτικό   Ταμασσός, 1969 
δ) Κορμακίτης ---- Βασίλεια, 18/5/1969 

ε) Τρόοδος, Μάρτιος 1970
ζ) Ψημολόφου ,—- Πέρα 22/2/1970 
η) Πρόδρομος 29/11/1970

Άπό τάς ίιπαιθρίους μελετάς τών μελών τοΰ Γ.Ο.Κ.
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6. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΒΡΑΔΥΑΙ

Άπό τής ίδ ρύσεως τον 1 Ομίλου μέχρι 
τής 31ης Δεκεμβρίου 1970, διωργανώθη- 
σαν δέκα προβολαί ταινιών γεωγραφικού 
περιεχομένου, άναφερόμεναι είς περιοχάς 

τής Ελλάδος, 'Ηνωμένων Πολιτειών (2), 
'Ηνωμένου Β ασιλείου, Γαλλίας, 'Ομόσπον
δου Γερμανίας (2), Βουλγαρίας, ’Ισραήλ 
και 'Ηνωμένης Αραβικής Δημοκρατίας.

7. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Γ.Ο.Κ.

1. Χριστουγεννιάτικοι Κάρται 1970, 
με άπεικόνισιν αρχαίου χάρτου τής Κύπρου.

2. "Εκδοσις τοΰ Δελτίου τοΰ 'Ομίλου.

3. Σειρά Γεωγραφικών εκδόσεων

(α) Σύντομος περίλη-ψις τής Γεωλογίας τής 

Κύπρου (Brief outline of the Geology of 
Cyprus) ΰπό Δρος Θ. Πανταζή·

(b) Time wasted and distance travelled 
by the average Cypriot farmer in order to 
visit his scattered and fragmented agricul
tural holding, υπό Γεωργίου Καρούξη.

Χοιστοιιγεννιάτικη κάρτα Γ.Ο.Κ., 1970.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Γ.Ο.Κ.

1. Πρώτης Περιόδου (1968—1969)

Γεώργιος Καρούζης, Πρόεδρος 
Άνδρέας Κελεπενιώτης, ’Αντιπρόεδρος 
Άνδρέας Σοφοκλέους, Γραμματεύς 
Κυριάκος Δημητριάδης, Ταμίας 
Κώστας Ξενοφώντος Ί
Μιχαλάκης Χριστοφή Σύμβουλοι
’Αναστάσιος Στάσής

2. Δευτέρας Περιόδου (1969—1970)

Γεώργιος Καρούζης, Πρόεδρος
Κώστας Ξενοφώντος, ’Αντιπρόεδρος
Άνδρέας Σοφοκλέους, Γραμματεύς 
Γεώργιος Φιλίππου, Ταμίας
Νίκος Γεωργιάδης, Β. Γραμματεύς 
Φίλιππος Φιλιππίδης, Είσπράκτωρ 
Άνδρέας Χρίστου Ν
Βάσος Παπαδόπουλος Σύμβουλοι
Σωτήριος Πιττοκοπίτης

3. Τρίτης Περιόδου (1970—1971)

Γεώργιος Καρούζης, Πρόεδρος 
Νίκος Γεωργιάδης, Αντιπρόεδρος
Άνδρέας Σοφοκλέους, Γραμματεύς 
Γεώργιος Φιλίππου, Ταμίας
Όνησίφορος Νεοφύτου, Β. Γραμματεύς 
Άνδρέας Χρίστου, Είσπράκτωρ 
Άνδρούλα Άγαθαγγέλου Ί
Βάσος Παπαδόπουλος
Αναστάσιος Στάσής

Σύμβουλοι
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Γ.Ο.Κ.

1. Γεώργιος Καρούζης
2. Άνδρέας Σοφο κλέους
3. "Αλκής Κυριακίδης
4. Γεώργιος Ξενοφώντος
5. Μάριος Παπαδόπουλος
6. Βάσος Κωνσταντινίδης
7. Κυριάκος Δημητριάδης
8. Βάσος Κωνσταντίνου
9. Σωκράτης Κωνσταντινίδης

10. ‘Ανδρέας Χαραλάμπους
11. Άνδρέας Μαραθοδουνιώτης
12. Χριστάκης 'Ηροδότου
13. Χρ ιστά κη ς Παναγ ίδη ς
14. Άνδρέας Κελεπενιώτης
15. Χάρης Νεοφύτου
16. Κώστας Ξενοφώντος
17. Άνδρέας Μαυρομμάτης
18. Άνδρέας Χρίστου
19. Μιχαήλ θεοδώρου
20. Άνδρέας Μελετιές
21. Μιχαλάκης Χριστοφή
22. Σωτήρης Πιττοκοπίτης
23. Αναστάσιος Στάσής
23. Ιωάννης Λυσάνδρου
25. Φίλιππος Φιλιππίδης
26. Χρυστάλλα Χαραλάμπους
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ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

Μακαριότατος Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας 
’Αρχιεπίσκοπος Μακάριος

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

HONOURARY MEMBERS

1. Dr. D. Christodoulou, F.A.O. Rome, ITALY

2. Professor W. Gordon East, University of London

3. Dr. B.A. Power, President Weather Engineering Corporation, Canada.

4. Professor Y. Karmon, the Hebrew University of Jerusalem

5. Professor B. Kayser, University of Toulouse

6. Dr. B.F. Osorio Tafall, Special Representative of U.N. Secretary General 
in Cyprus.
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CYPRUS COLLEGE
INCORPORATED IN WASHINGTON, D. C. U.S.A. 

P.O.Box 2262
Tel.: 62061 -2

NICOSIA . CYPRUS

UNIVERSITY EDUCATION

B U SIN ESS ADMINISTRA TION
INTERNAL· BACHELOR OF ARTS DEGREE
(Four Years)

SECRETARIAL ARTS
INTERNAL· DIPLOMA OF S. A. (Two Years)

GEOGRAPHY
EXTERNAL BACHELOR OF ARTS DEGREE OF 
THE UNIVERSITY OF LONDON (Three-Four Years)

MATHEMATICS
EXTERNAL BACHELOR OF ARTS DEGREE OF 
THE UNIVERSITY OF LONDON (Three-Four Years)

A. C. C. A.
EXTERNAL DEGREE OF THE A.C.C.A. - LONDON 
(Three-Four Years)

N.B. CYPRUS COLLEGE, Established in October, 1961 and 
Incorporated in Washington, D.C., U.S.A, in July, 1970, is 
authorized to offer University education and grant degrees 
and other evidences of academic recognition as are usually 
granted by colleges and universities in the United States of 
America.

CYPRUS COLLEGE graduates have been accepted for 
graduate studies (M. A. or Ph. D.) at American Universities.

IOANNIS GREGORIOU
Director.
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OCE 1400

OCE 1150

ΠϊΤΙ
L_

'H OCfi 1400 είναι ή μοναδική είς 
δλον τόν κόσμον ήλεκτροστατική 
μηχανή ήτις δίδει φωτοαντίγραφα 
είς σμίκρυνσιν ώς καί είς τό αρχι
κόν των μέγεθος.
Μέ τήν OCE 1400 έχετε 50% οικονο
μίαν είς τόν φωτοτυπικόν χάρτην.
Ή OCT: 1400 φωτογραφίζει οτιδή
ποτε μέχρι καί τών τριών διαστά
σεων αντικείμενα.

•

Ή νέα OCfi 1150 ήλεκτροστατική 
δίδει θαυμασίαν φωτογραφίαν εντός 
δευτερολέπτων καί τροφοδοτείται 
μέ χάρτην άπό ρολλό αυτομάτως. 
Ό αύτόματος χαρτοκόπτης της, 
κόπτει τόν χάρτην ακριβώς είς τό 
μέγεθος τής έπιστολής χωρίς νά 
χρειάζεται έκ τών προτέρων ρύθμι- 
σις. Είναι ή καλύτερη μηχανή είς 
τό είδος της.

Ή OCE 1110 είναι ή κορωνίς 
τών επιτραπέζιων ήλεκτροστατικών 
μηχανών.
Άντίγραφον εντός δευτερολέπτου.
Ή OCE 1100 δίδει φωτοαντίγραφα 
διαφόρων μεγεθών μέχρι 30X42 c.m.

•

ΧΡ. Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: 

Όδός Έρμου 32 - 34 - ΤΗΛ. 62600 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ



Cyprus Won

Arch. Makarios Av., NICOSIA, Tel. 64040, Cables: Hil+eis, Cyprus

150 rooms — all air condi
tioned and with a view ot the 
Kyrenia Mountains and Nicosia. 
In its own beautiful gardens 
with heated swimming pool 
and championship tennis courts. 
The Commandaria Grill where 
you can dine on delicious 
Cypriot dishes or Continental

■ ■1
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wooden

prospectus GI

WILDHEERBRUGG

Wild Heerbrugg Limited. 
CH-9436 Heerbrugg, 
Switzerland.

Particularly suitable
■fr engineering work 

below ground 
set ling-out work

★ distance measurements
★ line levelling with 

and invar staves

Write to

Sole Agents, distributors & stockists:
CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION 

(C.A. PAPAELLINA)
21 - 23 - 25 Germanou Patron Street, 

Tel.: 63141 - 64387,
NICOSIA.

wide range ot applications has earned the NA2 Level 
new, appropriate name

Universal Automatic Level 
Wild NA2

for It has proved its worth
above or ★ all over the world



ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΡΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΗ
Μουσών 9, Τηλ. 66119.

Λ Ε Υ Κ Ω Σ ΙΑ

->· Είς τό βιβλιοπωλεϊον μας θά βρήτε...

• 'Όλους τούς 'Έλληνας συγγραφείς ’Αρχαίους καί 
Νεωτέρους.

• ’Εγκυκλοπαίδειας Ελληνικός καί Ξένας.
• ’Επιστημονικός ξενόγλωσσους εκδόσεις.

•
• Βιβλία διά δημοσίας καί μαθητικός βιβλιοθήκας.

• Βιβλία — βοηθήματα διά καθηγητάς καί μαθητάς.
• "Ολα τά σύγχρονα έποπτικά μέσα διδασκαλίας.

• Γεωγραφικούς καί Ιστορικούς χάρτας.
• ’Άτλαντες Ελληνικούς καί Ξένους.

• "Ολα τά είδη γραφικής ύλης,
• ’Όργανα δι’ ’Αρχιτέκτονας καί Τεχνικά γραφεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Δεχόμεθα παραγγελίας δι’ δτι όργανα ή βιβλία μάς ζητήσετε 

μέ ταχεϊαν έζυπηρέτησιν.
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Ή Olivetti, μέ τά 17 έργοστασιακά της 
συγκροτήματα, τάς 29 θυγατέρας έταιρείας, 
καί μέ άντιπροσωπείας είς περισσοτέρας 
τών 120 χωρών εις τάς πέντε ήπείρους, 
διαθέτει τήν μεγαλυτέραν ποικιλίαν μηχανών 
γραφείου καί συναφούς έξοπλισμού. Είναι 
οί μεγαλύτεροι παραγωγοί άριθμομηχανών. 
Ή μία είς τάς τρεις άριθμομηχανάς είς 
όλόκληρον τόν κόσμον είναι Olivetti. Δια
θέτουν έπίσης τήν εύρυτέραν ποικιλίαν γρα
φομηχανών (χειροκινήτων καί ήλεκτροκινή- 
των) είς τόν κόσμον.

Προέβλεψαν πρώτοι τήν χρησιμότητα καί 
κατεσκεύασαν τόν πρώτον microcomputer 
εις τόν κόσμον, ό οποίος περιέχει μαγνη- 
τικά δελτία προγραμματισμού έπί τών όποιων 
έγγράφονται αί όδηγίαι τού προγράμματος.

Κατασκευάζουν λογιστικός μηχανάς μετά 
ή άνευ διατρητού ταινίας, τηλέτυπα, συστή
ματα παρακολουθήσεως και έλέγχου τής 
παραγωγής, συσκευάς καί συστήματα μέ 
μαγνητικούς καί οπτικούς χαρακτήρας, 
terminals, φωτοαντιγραφικάς μηχανάς καί 
όργανα μηχανουργικής αύτοματοποιήσεως 
δι’ άριθμητικοϋ έλέγχου (numerial control).

Επί πλέον μέ τήν βοήθειαν άρτίως οργα
νωμένου δικτύου τοπικών άντιπροσώπων εί
ναι παντού δπου άπαιτεϊται ή παρουσία τους. 
Δώσατε τήν εύκαιρία είς τήν Olivetti νά σάς 
δοηθήση διά νά καταστήσετε τήν όργάνω- 
σιν τής έπιχειρήσεώς σας άποδοτικήν.

olivetti
Δ. I. ΔΗΜΑΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ.

Οδός ΡηγαΙνης 50, Τπλ. 63238 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
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ΤΑ ΞΑΚΟΥΣΤΑ ΠΑΓΩΤΑΗΡΑΚΛΗ
Λήδρας 110, Τηλ. 64198

Λ Ε Τ Κ Ω Σ I Α

Τά Παγωτά ΗΡΑΚΛΗ Κατασκευάζονται μέ τά 
άγνότερα ύλικά. Χρησιμοποιείται πάντοτε Γάλα 
Φρέσκο.

Τά Παγωτά ΗΡΑΚΛΗ είναι τό καύχημα τοΰ 
τόπου μας.

Τρώγοντας Παγωτά ΗΡΑΚΛΗ ύποστηρίζετε τήν 
οικονομίαν τοΰ τόπου μας.
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ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΕΟΣ, ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

• Σχεδιαστήρια, Πινακίδες, Τρίγωνα, Τάφ, Μοιρογνωμόνια,
| κλίμακες κλπ. NESTLER & G.A.F. (Gt.Bt.) Ltd.
I · "Οργανα σχεδιάσεως NESTLER. |
I · Στυλογράφοι σχεδιάσεως RAPIDOGRAPH. -
I · Μηχανικά μολύβια CARAN D’ACHE. I
| · Χάρτης διαφανής σχεδιάσεως, Χάρτης καί Φίλμς διά
| φωτοτυπίες G.A.F. (Gt. Bt.) Ltd. 1

• Φωτοτυπικοί Μηχαναί G.A.F. (Gt.Bt.) Ltd. f
; · Λογαριθμικοί Κανόνες NESTLER. |

Χρησιμοποιείτε τά καλύτερα όργανα όταν διατυπώνετε | 
| τάς εμπνεύσεις σας σε συγκεκριμένο σχέδιο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ & ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΟΛΙΤΕΤΤ ΑΤΔ.

3-5 ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΤΕΛΑΡΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΤΗΛ. 72154-5.
□ II ΙΙΙΙΙΙΙ I I I I I I III I I I II I I I nil III I I II I I I I I I I I I I lllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIILLIIIJ .



J KENNEDY HOTEL
70, REGAENA STR. (on the moat) NICOSIA - CYPRUS 
Tel. 75131, P.O.Box 1212, Cables: “KENHOTEL” NICOSIA

On the Venetian walls of Nicosia stands the Kennedy Hotel Built 
in 1969 and overlooking the green parks on the south and the 
mountain range on the north provides the guest with a location 
of convenience. Shops, cinemas and theatres, P.T.T., Government
offices, business, historic and 
distance and yet.... very auiet.

entertainment sites at walking

Centrally Heated and fully 'fr Lounge.
Air-Conditioned. * T.V.
50 Modernly Furnished Rooms.
All with Bath or Shower and tv Litt.
Telephone. Car Park.

★ Dining Room. Facilities for Conferences,
Bar. Receptions, Parties etc.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

— ΔΓ ’Ασφάλειαν

— Πολλά Μίλια

— Οικονομίαν

Γενικο'ι ’Αντιπρόσωποι:

Α. Π. ΦΡΑΓΚΕΣΚΙΔΗΣ & Σ ΙΑ ΛΤΔ.
Αεωφ. Γρίβα Διγενή (παραπλεύρως Άμερ. Λέσχης)

Τηλ. 74595 — ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

£

■·;



ΠΑΝ. ΒΟΥΡΟΣ
Ταχ. Κιβ. 1336, Τηλ. 65021, Όδός Λήδρας 192 

ΛΕΥΚΩΣ ΙΑ

ΟΡΓΑΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ - ΕΠΙΔΙΑΣΚΟΠΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

OVERHEAD PROJECTORS

•

ΧΑΡΤΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ - ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ - ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ

Διαφανείς εικόνες — "Οργανα Γυμναστικής

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

•

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΑΛΙΚΑ ΔΙΑ ΤΑ ΧΗΜΕΙΑ
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CYPRUS

A COMPLETE COMPREHENSIVE SERVICE IS AVAILABLE 
TO COMMERCE AND INDUSTRY LN ALL SPHERES OF 
LITHOGRAPHIC REPRODUCTION. THE SERVICE RANGES 
FROM CREATIVE DESIGN AND ORIGINATION THROUGH 
PRINTING TO PACKAGING.

YOUR IMAGE IS DIRECTLY REPRESENTED IN THE QUALI
TY AND APPEARANCE OF YOUR PUBLICITY AND PACK
AGE MATERIAL.

THEREFORE IT MAKES SENSE THAT THE IMAGE IS THE 
BEST AVAILABLE.

WE AT "COUVAS" CAN MAKE THIS POSSIBLE. AND 
OUR IMAGE CAN ONLY BE AS GOOD AS WE MAKE 
YOURS.

SO BRING YOUR PRINT PROBLEM TO US FOR MUTUAL 
IMPROVEMENT.

D. COUVAS & SONS LTD.
OFFSET LITHOGRAPHERS

Limassol 2522/2550 

Nicosia 72210.
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ A0FC*O
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ·Εΐ

Μόνον 7 δευτερόλεπτα χρειά
ζεται γιά νά σάς δώση μιά τέ
λεια άντιγραφή. Είναι πλήρως 
αυτόματη, εύκολη στό χειρισμό 
καί αρκετά μικρή σέ όγκο.

Stp&snaiic

SUPERSTA
Αντιγράφει μέ καταπληκτική εύ- 
κολία ακόμα καί σελίδες άπό βι
βλίο. Επίσης οτιδήποτε χειρό
γραφο, τυπογραφικό, σχέδιο ή 
φωτογραφία μόνον σέ μερικά 
δευτερόλεπτα. Είναι εύκολότα- 
τη στόν χειρισμό. Παράγει άντί- 
γραφα έντελώς ξηρά καί σέ πο
λύ χαμηλό κόστος.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ APECO

’Ελάτε γιά μιά έπΐδειξη στήν έκθεση μας. 
MIX. Σ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΤΔ.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: οδός Λυκούργου 5-7-9, Τηλ. 62212 καί Όνασαγόρου 97, Τηλ. 63336.
ΛΕΜΕΣΟΣ: 'Οδός Άγ. Ανδρέου 116. Τηλ. 2730.



with

9” BellbHoujell

SOLE AGENTS FOR CYPRUS:

The break-through for 

the Home Super-8 

movie maker.

Films with LlP-synchronised

SOUND.

FumosounD
don't just shoot-shoot sound

DINOS KRIDIOTIS 
20B, C. Paleologos Ave. - Tel. 66026

NICOSIA



ΚΑΤ’ ΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Τέσσερεις κατ’εύδείαν 
πτήσεις στό Λονδίνο σάς 
προσφέρει ή ΒΕΑ κάδε 
έβδομάδα, σέ ώρες πού 
σάς βολεύουν. ’Αναχωρεί 
στίς 9.10 π.μ. κάδε Τετάρτη 
καί Κυριακή καί 9.30 μ.μ. 
κάδε Τρίτη καί Σάββατον. 
Μέ δλη τήν άνεση καί φιλο- 
ξενεία πού σάς προσφέρουν 
τά Τράϊτεντ Δύο τής ΒΕΑ. 
('Υπάρχει έπίσης καί μία 
κατ' εύβείαν πτήσις μέ τάς 
Κυπριακός Άερογραμμάς, 
κάδε Παρασκευή στήν 1.00 π.μ.) 
"Οταν εϊσδε στό Λονδίνο, 
εύρΙσκεσβε στήν καρδιά 
τού άσύγκριτου Εύρωπαϊκοϋ 
δικτύου τής ΒΕΑ. πού σάς 

προσφέρει κατ’ εύδείαν 
πτήσεις σέ 89 μεγαλουπόλεις 
σέ δλη τήν Εύρώπη.
"Εχετε έπίσης δλες τΙς εύκαι- 
ρΐες συνδέσεως μέ 
κατ’ εύδείαν πτήσεις είς 
δλα τά μέρη τού κόσμου. 
’Οποιοσδήποτε κι’ άν είναι 
ό προορισμός σας- 
ταξιδέψτε μέ τήν ΒΕΑ.
Όλες οί πτήσεις στό Λονδίνο γίνονται 
σέ συνεργασία μέ τΙς Κυπριακές 'Αερογραμμές.

ή ύπ άριθ.1 στήν 
Εύρώπη



The Leading Hotels of Cyprus
In Nicosia LEDRA PALACE l)e Luxe

The traditional hotel of Cyprus, built in its own extensive gardens, 
facing the Venetian Walls surrounding the old city. Ideal for business 
or pleasure. 200 luxurious bedrooms and suites. The largest conference 
facilities in the Island. Swimming Pool. Air conditioned throughout. 
Telegrams: PELEDRA Telephone: 63101 Telex: 2255

In Limassol MIRAMARE HOTEL
In the middle of 14 acres of forest overlooking the sea, the Miramare 
Hotel, with its 60 bedrooms and suites, is considered the most modern 
and elegant beach hotel of Cyprus.

AIR CONDITIONED PRIVATE SANDY BEACH
Telegrams: MIRAMARE Telephone: 4665

Overseas Representatives: Messrs. Hotels (Abroad) Ltd., 39, Jermyn Str., 
London S.W.I., Tel. (01) 734-7511/2/3, 7515/6.
Messrs. Kermit & Morrow, Inc., 51 East 
42nd St., New York, N.Y. 10017.

THE CYPRUS HOTELS LTD.,
C. C. ARENA, Gen. Manager.



the world is saying YES 
to bold gold BENSON and HEDGES




