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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στο πρώτο τεύχος τών «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» είχαμε πή πώς 
αρχικά Ha κυκλοφορούσαν μια φορά τόν χρόνο, μέ την ευχή καί την υπόσχεση 
πώς Πά καταβαλλόταν κάίΐε προσπάθεια ώστε νά κατορθωτή ή έκδοσή τους δυο 
φορές τό χρόνο.

Βρισκόμαστε τώρα στην ευχάριστη θέση νά παραδώσουμε στους αναγνώστες 
μας τό δεύτερο τεύχος τών «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» μέσα στο 1971, 
τηρώντας έτσι τήν υπόσχεσή μας.

Τά καλά λόγια καί οί επαινετικές κριτικές πού γράφτηκαν καί ειπώθηκαν 
γιά τό πρώτο τεύχος τοΰ περιοδικού, τόσο στο εσωτερικό όσο καί στο εξωτερικό, 
μάς ένεθάρρυναν στην προοπάθειά μας καί, παρά τά μεγάλα οικονομικά βάρη, 
ελπίζουμε πώς σύντομα θά επιτύχουμε τόν υψηλό στόχο μας: Τήν τακτική έκ
δοση τών «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» τρεις φορές τό χρόνο.

’Ελπίζουμε πώς τόσο οί αρμόδιες Κυβερνητικές ’Υπηρεσίες, όσο καί τά μέλη 
τού Γ.Ο.Κ. καί οί αναγνώστες μας, εκτιμώντας τήν προοπάθειά μας αυτή καί 
αναγνωρίζοντας τή μεγάλη συμβολή τών «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» οτήν 
πνευματική, πολιτιστική καί επιστημονική πρόοδο τοΰ τόπου, θά βοηθήσουν στήν 
επίτευξη τού υψηλού μας στόχου.

’Αρκεί νά σημειωθή πώς τά «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» είναι τό μόνο 
γεωγραφικό περιοδικό ο ολόκληρο τόν ελληνικό χώρο. Σ’ ένα χώρο πού ή επι
στήμη τής Γεωγραφίας βρίσκεται σήμερα ακόμη στά σπάργανα, άνκαι ή ’Αρχαία 
"Ελληνική Γεωγραφική παράδοση βαραίνει ατούς ώμους όλων μας.

Ή αποστολή των, λοιπόν, είναι υψηλή. Ό σκοπός ιερός. ’Εμπρός, λοιπόν! Γιά 
τήν εξάπλωοη τής γεωγραφικής γνώσης! Γιά νά ξεχαστή πιά τό «πας "Ελλην 
αγεωγράφητος».

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



’Αρχαίος Χάρτης τής Κύπρου δεικνύων τήν εντός τών τειχών Λευκωσίαν 
κα'ι ενδιαφέροντα γεωμορφολογικά φαινόμενα.



ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΗΣ
’Ύπό Γ. ΚΑΡΟΤΖΗ

ΙΙροέδρου Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου.

1. Εισαγωγή

Ή χαρτογράφησις χρήσεως γής επί καταλλήλου κλίμακος έχει τονισθή είς 
πολλά διεθνή συνέδρια, τόσον τοΰ Οργανισμού Τροφίμων καί Γεωργίας δσον καί 
τής Διεθνούς Γεωγραφικής Ένώσεως, δτι αποτελεί έπιβεβλημένον καθήκον κάθε 
χώρας, ήτις προγραμματίζει επί υγιών βάσεων τήν οικονομικήν της άνάπτυξιν. Τό 
1949, δτε συνεκροτήθη τό Παγκόσμιον Γεωγραφικόν Συνέδρων είς Λισσαβώνα, 
ειδική επιτροπή έξουσιοδοτήθη δπως ένθαρρύνη διαφόρους χώρας είς τήν χαρτο- 
γράφησιν χρήσεως γής. ’Έκτοτε σημαντική εργασία είς τον τομέα αυτόν έχει 
έπιτευχθή.

2. Αναδρομή είς τήν Χαρτογράφησιν χρήσεως γής έν Κϋπρω

Είναι γνωστόν δτι ή Κύπρος δέν έχει είσέτι χαρτογραφηθή επί μεγάλης κλί
μακος. Αυτό σημαίνει δτι διά τον προγραμματισμόν τής ’Εθνικής μας οικονομίας 
ελλείπουν πολλά άγρο-οίκονομικά στοιχεία, ατινα τόσον άφθονοϋν είς διαφόρους 
χώρας τής Ευρώπης. Παρ’ δλα ταΰτα θά έπρεπε νά άναφερθώσιν άί προσπάθειαι 
καί τά επιτεύγματα κατά τάς τελευταίας όλίγας δεκαετίας τόσον τών πρωτοπόρων 
Κυπρίων καί ξένων χαρτογράφων προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν, δσον καί τής Κυ
πριακής Δημοκρατίας.

Αι ένέργειαι αΰται δύνανται νά συνοψισθώσιν ώς ακολούθως:
(α) Ό Δρ. Δ. Χριστοδούλου έχει χαρτογραφήσει διάφορα χωρία τής Κύπρου 

επί τών γνωστών χωρομετρικών σχεδίων κλίμακος 1:5,000 καί 1:2,500. 
Τό καλύτερον παράδειγμα είναι εκείνο τής Άνάγειας τό όποιον έχαρτο- 
γραφήθη άπό κοινού μέ τόν Κ. Γεωργιάδην τό 1951 καί τό όποιον 
είναι γνωστόν εις ήμάς επί τής κλίμακος 1:12,500.

(6) "Ενας πολύ γνωστός χάρτης χρήσεως γής έγινε άπό τούς Κ. Rawson 
καί Κ. Sealy τού Πανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου τή συμμετοχή τοΰ Δρος 
Χριστοδούλου, επί κλίμακος 1:250,000 μέ χρήσιν άεροφωτογραφιών. Αι 
άεροφωτογραφίαι έλήφθησαν τό 1949, ή δέ κλϊμαξ τοΰ παραχθέντος χάρ
του κάθε άλλο παρά βοηθητική είναι διά λεπτομερή προγραμματισμόν.

(γ) Ό χάρτης έπισκοπήσεως βοσκοτόπων έγινε επί κλίμακος 1:50,000 δι’ 
δλην τήν Κύπρον καί έχουν χρησιμοποιηθή έν δλω 16 φύλλα. Καί είς 
τήν περίπτωσιν αυτήν έχουν χρησιμοποιηθή άεροφωτογραφίαι. 'Ο 
Χάρτης τούτος έγινε διά λογαριασμόν τής Κυπριακής Κυβερνήσεως ύπό 
τοΰ οίκου Huntings Technical Services. Αί άεροφωτογραφίαι έλήφθη- 
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σαν τό 1955, ή κλϊμαξ τοΰ χάρτου είναι σχετικώς μικρή καί δ σκοπός 
τής, χαρτογραφήσεως δέν ήτο καθαρώς περί χρήσεως γής, άλλά περί έπι- 
σκοπήσεως νομευτικών περιοχών..

(δ) Τό 1957, ήρξατο τοπογραφική χαρτογράφησις τής Κύπρου, μέ σκοπόν νά 
παραχθοΰν 59 φύλλα κλίμακος 1:25,000 καί αρκετά άλλα κλίμακος 
1:10,000. Ή χαρτογράφησις έγινε μέ αεροφωτογραφίας ύπό τοΰ Κτη- 
ματολογικοΰ καί Χωρομετρικού Τμήματος καί περιέχει μερικήν μόνον 
χρήσιν γής. Δυστυχώς τό 1960 ή εργασία διεκόπη καί μόνον 21 φύλλα 
άπό τά 59 παρήχθησαν, ώς καί μερικά άλλα κλίμακος 1:10,000. Καί έάν 
συνεπληροΰτο ή δλη εργασία, ή ώφελιμότης τής χαρτογραφήσεως δ'σον 
άφορά τήν χρήσιν γής θά ήτο μικράς σπουδαιότητος.

(ε) Τό Τμήμα Άναπτύξεως ’Τδάτων κατά διαφόρους χρονικάς περιόδους, έχει 
χαρτογραφήσει πολύ μικράς περιοχάς κειμένας εντός τών λεκανών άπορ- 
ροής διαφόρων ποταμών τής Κύπρου. Ή εργασία έγινε άπό τεμαχίου 
είς τεμάχιον..

(στ) Τό 1968, παρήχθη χάρτης χρήσεως γής είς κλίμακα 1:25,000. Ή φωτο- 
ερμηνεία έγινεν άπό άεροφωτογραφίας κλίμακος 1:15,000 ληφθείσας τόν 
Μάρτιον τοΰ 1968 διά τάς χειμερινός φυτείας καί τόν ’Ιούλιον τοΰ 1968 
διά τάς καλοκαιρινός φυτείας. Ή δλη χαρτογράφησις έγινεν έπί 25 
φύλλων. Άναμφιβόλως ή χαρτογράφησις τοΰ 1968, παρά τήν σχετικώς 
μικράν κλίμακα, είναι ή καλύτερα ήτις έγινε ώς τώρα είς Κύπρον μέ τήν 
βοήθειαν άεροφωτογραφιών. Τό σχέδιον ύπ’ άρ. 1 δεικνύει μέρος τών 
χαρτογραφήσεων.

(ζ) Τό Τμήμα Πολεοδομίας καί Οίκήσεως κατά καιρούς καί δή κατά τά τε
λευταία έτη, έχει προβή είς χαρτογραφήσεις χρήσεως άστικής γής. Αί 
πόλεις καί τά προάστια έχουν χαρτογραφηθή πλήρως.

(η) Μεταξύ τών έτών 1968—1971 έγιναν χαρτογραφήσεις χρήσεως γής έπί 
τών γνωστών κτηματικών σχεδίων κλίμακος 1:5,000 καί 1:2,500 διά 
σκοπούς άναδασμοΰ1. Τήν καθοδηγητικήν γραμμήν έδωσεν δ γράφων 
πρός τούς προϊσταμένους τών συνεργείων άναδασμοΰ τών χωρίων Κισσό- 
νεργας, Χλώρακας, Παλαιχωρίσυ καί Άκρούντας. Παρά τό γεγονός δτι 
τά κτηματικά σχέδια παρουσιάζουν πάντοτε προβλήματα κατά τάς χαρτο
γραφήσεις, έν τούτοις είς τάς άνωτέρω περιπτώσεις τά τεμάχια εΐχον πλή
ρως έκσυγχρονισθή κατόπιν μελέτης καί άνταπεκρίνοντο πρός τό έδαφος 
έστω καί άν πολλάκις τά σύνορα δέν ήσαν ορατά. Άναμφιβόλως αί χαρτο
γραφήσεις αύται άποτελοΰν τήν άκριβεστέραν έργασίαν ήτις έγινε ποτέ 
έπί κτηματικών σχεδίων καί δή άπό τεμαχίου είς τεμάχιον.

3. Κλϊμαξ Χαρτογραφήσεως.

Ή τάσις σήμερον είς τάς άνεπτυγμένας χώρας τοΰ κόσμου είναι νά παράγων- 
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ται χάρται χρήσεως γής επί μεγάλης κλίμακος. Δέν είναι λοιπόν εκπληκτικόν τό 
γεγονός ότι εΓις τό Βέλγιον, Πολωνίαν, Σουηδίαν και Ήνωμένον Βασίλειον έχουν 
παραχθή χάρται χρήσεως γής επί κλίμακος 1:10,000 εις δε τό ’Ισραήλ 1:5,000 
και 1:10,000. Πολλαί χώραι παράγουν ταυτοχρόνως χάρτας χρήσεως γής επί δια
φόρων κλιμάκων μικρών καί μεγάλων.

4. Αί Άνάγκαι τής Κύπρου

Ή Κύπρος έχει, κατά τήν ήμετέραν γνώμην, ανάγκην δύο χαρτών χρήσεως γής : 
(α) ενός έπί μεγάλης κλίμακος, κατά προτίμησιν 1:5,000 έως 1:10,000, επί τοΰ 
οποίου θά δεικνύωνται δλαι αί λεπτομέρειαι αι άφορώσαι τάς ύφισταμένας καλλιέρ
γειας εις ένα χωρίον ή μίαν περιοχήν καί δστις θά λαμβάνεται σοβαρώς ύπ’ οψιν 
προκειμένου περί σχεδιοποιήσεως τής οικονομίας, άναδιαρθρώσεως καλλιεργειών 
κ.λ.π.
(6) ενός σχετικώς μικράς κλίμακος, δστις θά δύναται νά χρησιμοποιηθή καί διά 
συγκριτικά^ μελετάς μεταξύ διαφόρων περιοχών τής Κύπρου ή ακόμη, μεταξύ 
Κύπρου καί άλλων χωρών τοΰ εξωτερικού. Θά ήτο δμως καλύτερον δπως δ δεύτερος 
γίνη μέ βάσιν τήν σμίκρυνσιν τού πρώτου.

5. Δυσκολίαι χαρτογραφήσεως τής Κυπριακής γής

Ή Κύπρος, παρά τήν μικράν της έκτασιν, παρουσιάζει τεράστιος δυσκολίας 
δσον αφορά τήν χαρτογράφησιν χρήσεως γής. Αυτό οφείλεται κυρίως είς τούς 
ακολούθους λόγους:—

(α) Μεγάλη γεωλογική, μορφολογική, έδαφολογική καί κλιιματολογική ποικι
λία είς τό Κυπριακόν τοπίον.

(β) μικραί αρδευόμενοι εκτάσεις μέ παντοειδείς καλλιέργειας διεσπαρμένοι 
εις ξηρικάς περιοχάς.

(γ) ό πολυτεμαχισμός τής γής.
(δ) πολλαπλοί καλλιέργειαι.

6. Τρόποι χαρτογραφήσεως μιας περιοχής

Οι διάφοροι τρόποι χαρτογραφήσεως μιας περιοχής δύνανται νά συνοψισθώσιν 
ώς ακολούθως:—

(α) Χαρτογράφησις άπό χωράφι είς χωράφι. Είναι δ πλέον ασφαλής 
καί ακριβής τρόπος χαρτογραφήσεως καί προϋποθέτει ακριβείς 
χωρομετρικούς χάρτας, οϊτινες θά χρησιμοποιηθώσιν ώς «βασικοί χάρται». 
Προκειμένου περί μιας μικράς περιοχής είναι δ Ιδεωδέστερος τρόπος χαρ
τογραφήσεως. Ό τρόπος ούτος έχρησιμοποιήθη, ώς ήδη άνεφέρθη, διά 
τήν χαρτογράφησιν χρήσεως γής τών ύπό άναδασμόν περιοχών τής Κύ
πρου. Τό μειονέκτημα τοΰ τρόπου αυτού είναι ή βραδύτης ήτις παρα
τηρείται είς τήν χαρτογράφησιν.
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(6) Δι' αλληλογραφίας. Είναι ό όλιγώτερον χρησιμοποιούμενος τρόπος, 
διότι προϋποθέτει πολύ ακριβή χωρομετρικά σχέδια και μεγάλην ευσυν
ειδησίαν έκ μέρους τών γεωργών, ώς επίσης καί αρκετά υψηλόν μορφω
τικόν επίπεδον έκ μέρους τών κατοίκων μιας κοινότητος.

(γ) Προοωπικη έπαηη μετά τών δικαιούχων Ιδιοκτητών η ενοικιαστών, αίλλ’ 
ούχΐ μετά τών κτημάτων των. Ή μέθοδος αυτί] πολύ σπανίως χρησιμο
ποιείται. Τά μειονεκτήματα είναι τά ακόλουθα:
1 (i) οί γεωργοί είναι πιθανόν νά ομιλούν μέ γενικότητας καί αοριστο

λογίας περί καλλιεργειών είς τό κτήμα των.
(Η) ή έπίσκεψις είς τήν αγροτικήν κοινότητα είναι έπιβεβλημένη καί μέ 

ολίγον έπιπρόσθετον χρόνον παραμονής ή χαρτογράφησις θά ήδύνα- 
το νά γίνη πλέον ασφαλής άπό τεμαχίου είς τεμάχιον.

(iii) οί ίδιοκτήται, ή ένοικιασταί πρέπει νά είναι παρόντες κατά τήν έπί- 
σκεψιν, πράγμα πολύ δύσκολον.

(δ) Χαρτογράφηοις δι άεροη ωτογραρ ιών. Ή μέθοδος αύτη χρησιμοποιεί
ται ευρέως σήμερον, τόσον εις τάς άναπτυσσομένας, δσον καί τάς ανε
πτυγμένος χώρας τού κόσμου. Τά βασικά πλεονεκτήματα τής μεθόδου 
αυτής είναι:

(ΐ) ή ταχύτης συμπληρώσεως ενός χάρτου. Ό χρόνος δστις απαιτείται 
κατά τον Buringh είναι τό 1/4 μέχρι τό 1/10 τού δλου χρόνου, δστις 
θά άπητήτο μέ τήν κλασσικήν μέθοδον.

(Π) Ή αεροφωτογραφία δίδει είς τόν χρησιμοποιούντο αυτήν μίαν δλο- 
κληρωμένην εικόνα τού τοπίου. Ή τρισδιάστατος καί άφ’ υψηλού 
έξέτασις διά τού στερεοσκοπίου μιας σειράς αεροφωτογραφιών έκ- 
μηδενίζει τό μειονέκτημα τής περιωρισμένης όρατότητος τής άπό 
τεμαχίου είς τεμάχιον έπισκοπήσεως.

(iii) Τά σύνορα τών διαφόρων καλλιεργειών τοποθετούνται άκριβώς.
(ϊν) ’Επιτρέπεται ή έκτέλεσις μελέτης προκαταρκτικής ή γενικής φύσεως 

είς περιοχάς δπου άπουσιάζουν μέσα προσπελάσεως. Ούτω, είς μίαν 
ύπανάπτυκτον περιοχήν είναι δυνατόν νά γίνη φωτοερμηνεία έ'στω 
καί έάν δέν ύπάρχη οδικόν δίκτυον.

Τά μειονεκτήματα τής μεθόδου αυτής διά μεγάλης κλίμακος χάρτας χρή
σεως γής είναι τά έξής:

(ΐ) άπαιτείται έλεγχος έπί τόπου.
(Η) πολλαί λεπτομέρειαι καλλιεργειών δέν φαίνονται έπί τών άεροφωτο- 

γραφιών, ιδιαιτέρως έάν ή κλίμαξ είναι σχετικώς μικρά.
(iii) διά περιοχάς δπου υπάρχουν πολλαπλοί καλλιέργειαι, ή καλοκαιρινοί 

καί χειμερινά!, άπαιτείται διπλή άεροφωτογράφησις, ήτις ήδη άνε- 
φέρθη καί διά τήν άεροφωτογράφησιν τής Κύπρου.
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Σχ. 1. Μέρος τοΰ χάρτου χρήσεως γής δι’ αεροφωτογραφιών.
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7. Χρόνος Χαρτογραφήσεως

Ό χρόνος χαρτογραφήσεως μιας περιοχής ποικίλλει άναλόγως μικροκλιματολο- 
γικών συνθηκών και υφισταμένων καλλιεργειών. Ή καλυτέρα εποχή, είτε διά 
άεροφωτογράφησιν, είτε διά άπό τεμαχίου εις τεμάχιον χαρτογράφησιν, είναι ή πε
ρίοδος αμέσως προ τής συγκομιδής, δταν τά φυτά εύρίσκωνται εις τήν πλήρη αυτών 
άνάπτυξιν. Πολλάκις, επειδή δέν είναι δυνατόν νά ληφθώσιν δλα τά άπαιτούμενα 
στοιχεία, αναλαμβάνονται δύο σειραι φωτογραφιών εις διαφορετικός έποχάς. Αυτό 
έγινε άπό ξένον οίκον, ώς άνεφέρθη, τό 1968 διά τήν χαρτογράφησιν χρήσεως γής 
έν Κύπρφ.

Εις τήν περίπτωσιν χαρτογραφήσεως χρήσεως γής άπό τεμαχίου ε’ις τεμάχιον, 
άπό τήν πείραν ώρισμένων χωρίων άπεδείχθη δτι ή καταλληλοτέρα περίοδος ήτο τό 
τέλος Μαΐου — άρχάς ’Ιουνίου, διότι προηγουμένως τά δλοπράσινα χωράφια δέν 
επιτρέπουν εις τά σύνορα νά φανούν εύκρινώς καί είναι επίσης πιθανόν οι διεξά
γοντες τήν χαρτογράφησιν υπάλληλοι νά μή δυνηθοϋν νά ξεχωρίσουν τάς διαφόρους 
καλλιέργειας ώς σίτον, κριθήν, κ.ο.κ. Μετά τήν άναφερθεΐσαν περίοδον είναι πάλιν 
πιθανόν νά μή γίνη άντιληπτή ή καλλιέργεια, έφ' δσον τά χωράφια είναι, θερισμένα 
καί τά ζώα έχουν εξαφανίσει καί τά τελευταία άπομεινάρια τής καλλιέργειας. Εις 
τήν περίπτωσιν τοΰ χωρίου Κισσόνεργας, (Πάφος), ή περίοδος κατά τήν όποιαν 
διεξήχθη ή χαρτογράφησις ύπήρξεν ευνοϊκή διά τούς άκολούθους λόγους:

(α) Μερικά εκ τών άγροτεμαχίων ήσαν θερισμένα καί τά σύνορα τών χωρα- 
φιών διεκρίνοντο εύκρινώς.

(β) Ή κριθή είχε θερισθή ένωρίτερον τοΰ σίτου καί έβοήθησε εις τήν κατα
γραφήν τών δύο αύτών δημητριακών χωρίς δυσκολίαν.

(γ) Οί άγρόται εύρίσκοντο ε’ις τούς άγρούς καί ήδύναντο νά παράσχουν βοή
θειαν εις περίπτωσιν δυσκολιών, ώς άλλαγής συνόρων ή διαμελισμοΰ χω- 
ραφιών, ή άκόμη περί τής θερισθείσης καλλιέργειας, (έάν ύπήρχον άμφι- 
βολίαι), τόσον τής ίδικής των δσον καί τών γειτόνων των.

(δ) Εις τάς άρδευομένας εκτάσεις δλαι αί καλλιέργειαι εύρίσκοντο έν πλήρει 
άναπτύξει καί δέν ύπήρχε κίνδυνος συγχύσεως.

(ε) Έάν ή χαρτογράφησις διεξήγετο τον χειμώνα, τότε διάφορα τεμάχια 
ατινα άρδεύονται καί καλλιεργούνται μόνον τό θέρος θά έπαρουσιάζοντο 
ώς άκαλλιέργητα.

8. Κατόπτευσις

Εις τήν περίπτωσιν χαρτογραφήσεως άπό τεμαχίου εις τεμάχιον, μία κατό- 
πτευσις τής περιοχής θεωρείται άπαραίτητος. Κατ’ αύτήν, λαμβάνονται σοβαρώς 
ύπ’ δψιν αί υφιστάμενοι καλλιέργειαι, ή ύπαρξις ή μή δενδρωδών έκτάσεων, τό 
οδικόν δίκτυον καί έν γένει δλαι αί λεπτομέρειαι, αϊτινες θά βοηθήσουν εις μίαν 
εύθυνήν καί άποδοτικήν χαρτογράφησιν άνευ μεγάλων δυσχερειών.

Εις τήν περίπτωσιν χαρτογραφήσειος δι’ άεροφωτογραφιών, δ φωτοερμηνευτής 

8



χρήσεως γής πρέπει νά γνωρίζη προσωπικώς τήν υπό έπισκόπησιν περιοχήν καί νά 
προσπαθήση νά συγκεντρώση δλας τάς άπαιτουμένας πληροφορίας περί καλλιεργειών.

9. Άριδμος υπαλλήλων άπαιτουμένων διά τήν χαρτογράφησιν

Διά τήν χαρτογράφησιν μιας μικράς περιοχής ή ενός χωρίου άπό τεμαχίου ε’ις 
τεμάχιον, χρειάζονται τουλάχιστον δύο πρόσωπα, τά όποια νά είναι κατηρτισμένα 
επί χωρομετρικών σχεδίων καί άλλων τοπογραφικών χαρτών. Ό εις έξ αυτών 
δστις θά δ ι ευθύνη τήν δλην εργασίαν πρέπει νά ύπενθυμίζη συνεχώς τον συνάδελφόν 
του επί τής άναγκαιότητος ακριβών στοιχείων. Είς έκ τών δύο πιθανόν νά παρε- 
κλίνη τοΰ δρόμου διά λήψιν πληροφοριών, αϊτινες δεν είναι όραταί έκ τοΰ δρόμου. 
Εις περίπτωσιν δμως καθ’ ήν ή υπό χαρτογράφησιν περιοχή περιλαμβάνει πολλά 
έσωχώραφα πολύ μικράς έκτάσεως, δπου έγιναν μεγάλαι άλλαγαί κατά τά τελευταία 
χρόνια, είναι ανάγκη τρίτος υπάλληλος νά τροφοδοτή τήν ομάδα μέ δλας τάς 
γενομένας άλλαγάς, είτε έκ τοΰ Κτηματολογίου, αν τοΰτο δέν είναι μακράν, είτε έκ 
τοΰ προέδρου τής κοινότητος, ή άλλου αρμοδίου τοπικού παράγοντος. Ό τρίτος 
οΰτος υπάλληλος θά βοηθήση πολύ είς τήν έξοικονόμησιν χρόνου. Κατά τήν χαρτο 
γράφησιν τής Κισσόνεργας έγινε μεγάλη χρήσις τοΰ αυτοκινήτου κατά τήν μετά- 
βασιν άπό τοΰ ενός μέρους είς τό άλλο. ’Επίσης προκειμένου περί μορφολογίας 
έδάφους μέ καμπυλότητας ή έπικλινεϊς έκτάσεις, είναι δυνατή ή χρήσις τηλεσκοπίου 
(κιαλιών) μέ έπιτυχή αποτελέσματα.*

Είς τήν περίπτωσιν φωτοερμηνείας δεν χρειάζεται μεγάλος αριθμός προσώπων, 
αλλά είς καλός φωτοερμηνευτής μέ ένα «κλειδί» δύναται νά έτοιμάση τήν δλην έρ- 
γασίαν. Περιττόν βεβαίως νά άναφερθή δτι ή λήψις αεροφωτογραφιών προϋπο
θέτει αρκετήν προπαρασκευαστικήν έργασίαν. Τό «κλειδί» είναι ένα είδος συλλογής 
εικόνων, χαρακτηριστικών διά κάθε είδος φυτού. Έκάστη καλλιέργεια άποτυπώ- 
νεται έπί τής φωτογραφίας μέ ένα Ιδιαίτερον τρόπον, δστις τήν ξεχωρίζει άπό τάς 
υπολοίπους. Ή ύφή καί ό τόνος τής φωτογραφίας είναι στοιχεία άτινα ξεχωρίζουν 
τάς διαφόρους καλλιέργειας. Αυτό τό κλειδί δύναται νά έτοιμασθή μέ έπιτόπιον 
έρευναν καί άποτελεΐ τό βασικόν έργαλεϊον τοΰ φωτοερμηνευτοΰ.

10. Προπαρασκευή τών δασικών χαρτών καί σχεδίων

Καμμία χαρτογράφησις άπό τεμαχίου είς τεμάχιον είναι δυνατή άνευ τών βασι
κών σχεδίων έπί τών όποιων θά χαρτογραφηθή ή περιοχή. Δι’ αυτό είναι άνάγκη 
νά ληφθοΰν τά άπαιτούμενα σχέδια έκ τοΰ Κτηματολογικοΰ καί Χωρομετρικοΰ Τμή
ματος, νά ένωθοΰν καταλλήλως καί νά σημειωθούν τά δρια τής υπό χαρτογράφησιν 
περιοχής μέ μίαν έγχρωμον κτυπητήν γραμμήν.

Είς τήν Κύπρον τά κατάλληλα σχέδια διά μίαν χαρτογράφησιν άπό τεμαχίου 
είς τεμάχιον, θεωρούνται τά σχέδια τοΰ Κτηματολογίου, κλίμακος 1:5,000 ή 1:2,500.

Σημ.: Είς την περίπτωσιν της Κύπρου, τά χωρομετρικά σχέδια τά όποια προ
μηθεύεται κανείς έκ τού κεντρικού Κτηματολογικοΰ και Χωρομετρικοΰ 
Τμηματος δέν είναι εκσυγχρονισμένα, καθ’ όσον όλαι αί άλλαγαί συνόρων 
κατά τά τελευταία πενήντα, η καί περισσότερα χρόνια, απουσιάζουν. 
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Οί χάρται κλίμακος 1:50,000 είναι πολύ μικροί διά μίαν τοιαύτην χαρτογράφησιν, 
σκοπός τής όποιας είναι ή συγκέντρωσις πολύ λεπτομερειακών πληροφοριών.

11. Δυσκολίαι κατά την έπίσκεψιν είς τά άγροτεμάχια

Αί σημαντικότεροι δυσκολία, δύνανται νά συνοψισθώσιν ώς ακολούθως:

(α) Ώς άνεφέρθη καί ανωτέρω, τά σχέδια τά όποια θά ληφθούν :έκ τού| Κτη
ματολογίου δέν περιλαμβάνουν δλας τάς άλλαγάς διακατοχής γής, αιτινες 
έσημειώθησαν κατά τάς τελευταίας δεκαετίας. Είναι δυνατόν νά άναζη- 
τή ό υπάλληλος ένα τετραγωνικόν χωράφι καί άντ’ αύτοΰ νά εύρη 5—10 
μικρά τεμάχια ακανόνιστου μεγέθους, τό προϊόν τής κατατμήσεως τοΰ 
αρχικού τετραγωνικού χωραφιού.

(6) ’Αρκετοί κτηματίαι, πολλάκις χωρίζουν οί ίδιοι μεταξύ των τά κτήματά 
των χωρίς νά πληροφορούν τό Κτηματολόγιον καί ουτω παρουσιάζονται 
δυσχέρειαι διά τούς υπαλλήλους χαρτογραφήσεως.

(γ) Περιοχαί έπηρεασθεΐσαι έκ τής διαβρώσεως, ιδιαιτέρως πλησίον θαλάσσης 
ή ποταμών, είναι πιθανόν νά έχουν στερηθή μικρών τεμαχίων, τά όποια άν 
καί είναι εγγεγραμμένα έν τώ Κτηματολογίω καί αν καί φέρουν χωρο- 
μετρικούς αριθμούς εις τό χωρομετρικόν σχέδιον, έν τούτοις απουσιάζουν 
έπί τόπου.

(δ) Τά χωρομετρικά σχέδια τού Κτηματολογικού καί Χωρομετρικού Τμήματος 
δέν περιλαμβάνουν ισοϋψείς (δέν είναι δηλαδή γνησίως τοπογραφικά σχέ
δια) , πράγμα δπερ δυσχεραίνει τήν έργασίαν κατά τήν μετάβασιν άπό τό 
ένα τεμάχιον είς τό άλλον.

(ε) Είς πολλάς περιπτώσεις, τά σύνορα έχουν παραμορφωθή καί έχουν λάβει 
έλικοειδή σχήματα, τά δέ τεμάχια έχουν στερηθή έκτάσεως γής, ένεκεν 
τής παρανόμοιι συμπεριφοράς τού γείτονος-ιδιοκτήτου.

12. Πώς σημειοϋνται αί καλλιέργειαι

'Τπάρχουν διάφοροι τρόποι σημειώσεως τών καλλιεργειών έπί τοΰ κτηματικού 
χάρτου. Εις τήν παρούσαν μελέτην συνιστάται δπως προτού άρχίση ή χαρτογρά- 
φησις άποφασισθή ποια άρχικά ψηφεΐα θά χρησιμοποιηθώσιν διά κάθε καλλιέργειαν 
εις τόν χώρον τού χωρομετρικού σχεδίου π.χ.

Σ. Σίτος
Μ. Μπανάναι
Ε. 'Εσπεριδοειδή
Ψ. Ψυχανθή
Α. Αγρανάπαυσις κ.λ.π.

Κατωτέρω παρατίθεται τεμάχιον σχεδίοΐ’ ύπ' άρ. 2 τό όποιον έχρησιμοποιήθη 
κατά τήν χαρτογράφησιν τής Κισσόνεργας.
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Σχ. 2. ’Αρχικά ψηφεία χρησιμοποιηθέντα κατά τήν χαρτογράφησιν χρήσεως γής 
ε’ις Κισσόνεργαν.
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Μέ τον τρόπον αύτόν καταγράφονται δλαι αι καλλιέργειαι. ’Επειδή όμως 
είναι δυνατόν νά αλλοίωσή εν ψηφεΐον κατά τήν μεταφοράν καί τριβήν τοΰ χάρ
του συνιστάται δπως χρησιμοποιήται και ειδικόν βιβλιάριου επί τοΰ οποίου νά κατα- 
χωρώνται α'ι καλλιέργειαι έκάστου τεμαχίου, ήτοι,

Φΰλλον Σχέδιον
45/42

Τεμ.. Άριθ. 215. Σ
Τεμ. Άριθ. 216. Ε
Τεμ. Άριθ. 217. Ψ κ.λ.π.

Προκειμένου περί φωτοερμηνείας, οί διάφοροι χρωματισμοί επί τής άεροφω- 
τογραφίας, ώς φαίνονται άπό τό στερεοσκόπιον, σημειοΰνται επί τής φωτογραφίας 
μέ τά ακριβή αυτής σύνορα.

13. Πολλαπλά! καλλιέργειαι

Εις περίπτωσιν πολλαπλών καλλιεργειών σημειοΰνται δλαι αι λεπτομέρειαι επί 
τοΰ βιβλιαρίου διά νά άποφασισθή άργότερον ή ταξινόμησις. Π.χ. κατά τήν χαρτο- 
γράφησιν τής Κισσόνεργας εις τό φύλλον σχέδιον 45/42, τό' τεμάχιον υπό χωρομε- 
τρικόν αριθμόν 289/2 περιέχει χαρουπόδενδρα, συκάς, έλαιόδενδρα, άμυγδαλάς, 
ευκαλύπτους, δαμασκηνάς, κληματαριάς καί κυπαρίσσους. Τό φαινόμενου αύτό είναι 
χαρακτηριστικόν τών αρδευομένων εκτάσεων τής Κύπρου, διότι δμολογουμένως αι 
είδικαί καλλιέργειαι ελλείπουν, αν έξαιρέση κανείς πολύ όλίγας περιοχάς. Εις τήν 
προαναφερθεϊσαν περίπτωσιν θά πρέπει νά χρησιμοποιηθή ειδική κατηγορία χρή- 
σεως γής ύπό τον τίτλον «Δενδρώδεις εκτάσεις» (Μικταί).

’Άλλο παράδειγμα επί τοΰ φύλλου σχεδίου 45/42, είναι εκείνο τοΰ χωρομετρι- 
κοΰ τεμαχίου 60. Τό βόρειον μέρος τοΰ τεμαχίου καλλιεργείται μέ εσπεριδοειδή, 
τό μεσαϊον μέρος καταλαμβάνεται μέ μπανανοφυτείας καί τό νότιον μέρος μέ κηπευ
τικά. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν πρέπει νά σημειωθή επί τοΰ χάρτου ή ακριβής 
διαχωριστική γραμμή διά νά χρησιμοποιηθώσιν καί αι τρεις καλλιέργειαι επί τοΰ 
τελικού χάρτου χρήσεως γής.

Εις τό τεμάχιον ύπό χωρ. αριθμόν 39, Φύλλον Σχέδιον 45/42, καλλιεργείται 
βρώμη μετά χαρουποδένδρων. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν, πρέπει νά ληφθη ύπ’ 
δψιν ή πλέον προσοδοφόρος καλλιέργεια άπό τάς δύο, ή καί καλύτερον άμφότεραι. 
Είναι δυνατόν νά χαρτογραφηθή τό τεμάχιον ώς καλλιεργούμενου ύπό σιτηρών καί 
διά καταλλήλων συμβόλων νά δεικνύεται ή ΰπαρξις χαρουποδένδρων.

ΕΙς πολλά τεμάχια, ώς επί παραδείγματι, ε’ις τό 28, 32, 27, 33, τοΰ Φύλλου 
Σχεδ. 45/33,παρατηρούνται δύο έσοδεΐαι τον χρόνον, μία χειμερινή μέ κουνουπίδια 
καί σέλλινα καί μία καλοκαιρινή μέ διάφορα είδη κηπευτικών. Εις τήν περίπτωσιν 
αυτήν πρέπει νά γίνουν σαφείς καί αί δύο καλλιέργειαι διά τής χρησιμοποιήσεως ει
δικών συμβόλων.

Εις πολλάς άλλας περιπτώσεις, πολύ ολίγα δένδρα ήσαν φυτευμενα εις περιοχάς 
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καταλαμβανόμενα? έξ ολοκλήρου μέ σιτηρά, ψυχανθή ή λαχανικά. Νοουμένου δτι 
τά δένδρα αυτά ήσαν πολύ ολίγα, ταϋτα ήγνοήθησαν. Θά ήτο δμως δυνατόν νά 
χρησιμοποιηθώσιν έίδικά σύμβολα διά τά δένδρα, αλλά έν όψει τοΰ γεγονότος δτι 
ε’ις πολλάς περιπτώσεις τό χωρομετρικόν τεμάχιον είναι μικρότερον εις έ'κτασιν αστό 
τό μέγεθος συμβόλου, τότε καθίσταται τό δλον έργον τής χαρτογραφήσεως δυσχερές.

Άπό τήν πείραν εις τήν Κισσόνεργαν, ώς καί εις μερικά άλλα χωρία, φαίνεται 
δτι είναι ανάγκη οί υπάλληλοι χαρτογραφήσεως νά έρωτοϋν συνεχώς περί τής χει
μερινής καλλιέργειας εκεί που συναντούν μόνον καλοκαιρινός άρδευομένας εκτάσεις. 
Εις περίπτωσιν καθ’ ήν δεν συναντούν αρμόδια πρόσωπα, πρέπει νά σημειώνουν τον 
αριθμόν τοΰ τεμαχίου καί μέ τήν βοήθειαν τοΰ καταλόγου δικαιούχων Ιδιοκτητών 
νά μανθάνουν άργότερον περί τής χειμερινής καλλιέργειας.

14. Χρωματισμός κατηγοριών χρήσεως γής

"Αμα τή αποπερατώσει τής υπαίθριας έπισκέψεως δλων τών αγροτεμαχίων καί 
τής έξακριβώσεως δλων τών καλλιεργειών, αρχίζει εις τό γραφεΐον δ χρωματισμός 
έκάστου χωρομετρικοΰ τεμαχίου μέ ειδικόν αντιπροσωπευτικόν χρώμα καί σύμβολον, 
τό όποιον έ'χει άποφασισθή εκ τών προτέρων.

Ή Διεθνής Γεωγραφική "Ενωσις έ'χει υίοθετήση τούς ακολούθους χρωματι
σμούς διά τάς ακολούθους καλλιέργειας:—

1. Κόκκινον οικισμοί
2. Πορφυροΰν (Βαθύ) δενδρώδεις καλλιέργειαι
3. Πορφυροΰν (Άβαθές) κηπευτικά
4. Καφέ σιτηρά καί ψυχανθή
5. Πράσινον (Άβαθές) λειβάδια καί βελτιωμένοι βοσκότοποι
6. Κίτρινου φυσικοί βοσκότοποι
7. Πράσινον (βαθύ) δάση
8. Κυανοΰν έλη, λίμναι, ποταμοί καί υδάτινοι έκτάσεις
9. Γκρίζο άγονοι έκτάσεις

Παρ’ δλον δτι οί χρωματισμοί αυτοί έχουν υίοθετηθή ύπό πολλών χωρών, 
Ιδιαιτέρως τής Βορείου Ευρώπης, έν τούτοις πρέπει νά τονισθή δτι ή πλήρης χρήσις 
των εις τάς Μεσογειακός χώρας δέν συνιστάται. ’Εκείνο πού έ'χει σημασίαν ε’ις 
ξηρικάς χώρας τής Μεσογείου είναι ή ύπαρξις αρδευομένων έκτάσεων, αί όποϊαι 
πρέπει νά δεικνύωνται μετά μεγάλης λεπτομέρειας, έν όψει τοΰ γεγονότος δτι μία 
σκάλα άρδευομένης γής είναι κατά πολύ σπουδαιοτέρα μιας σκάλας ξηρικής γής. 
Τά χρώματα έπίσης πρέπει νά άνταποκρίνωνται προς τούς φυσικούς χρωματισμούς 
τών καλλιεργειών. Μέ βάσιν τά ανωτέρω, δλαι αί δενδρώδεις περιοχαί καί αί κατα
λαμβανόμενοι μέ κηπευτικά έ'χουν χρωματισθή μέ πολύ άβαθές καί άβαθές πράσινον 
άντιστοίχως, καί διάφορα σύμβολα καί γράμματα έ'χουν χρησιμοποιηθή διά ειδικός 
καλλιέργειας.
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’Επειδή υπάρχουν εκτάσεις προσωρινούς ακαλλιέργητοι και ύπό άγρανάπαυσιν, 
προετιμήθη τό λευκόν χρώμα. Ε’ις δλας τάς άλλας! περιπτώσεις έχρησιμοποιήθησαν 
ο'ι χρωματισμοί ο'ι συνιστώμενοι ύπό τής Διεθνούς Γεωγραφικής Ένώσεως. Οί χρω
ματισμοί οίτινες έχρησιμοποιήθησαν έχουν ώς ακολούθως:—

1. ΙΙολύ άβαθές πράσινο
2. Άβαθές πράσινο
3. Καφέ
4. Λευκόλ'
5. Κυανούν
6. Κόκκινον

Κηπευτικά (Μικτά)
Δενδρώδεις εκτάσεις (Μικτα'ι) 
Ξηρική καλλιεργούμενη έκτασις 
Προσωρινώς ακαλλιέργητοι εκτάσεις 
Ποταμοί καί ρύακες
Δρόμοι καί οικισμοί

(Τά ανωτέρω χρώματα ήσαν αρκετά διά τάς ύφισταμένας καλλιέργειας)
’Έχουν χρησιμοποιηθή αρκετά σύμβολα καί γράμματα διά τόν καθορισμόν ει

δικών καλλιεργειών, ώς π.χ. επί τού χρώματος τών δενδρωδών καλλιεργειών έχουν 
προστεθή:

Μ. διά Μπανανοφυτείας
Ε. διά Εσπεριδοειδή
X. διά Χαρουποφυτείας
Α. διά Άμυγδαλοφυτείας κ.λ.π.

Μέ καθέτους διακοπτομένας γραμμάς έχουν χαρτογραφηθή οί άμπελώνες. Τά νο- 
μευτικά φυτά (φαρράδες κλπ) έχουν χαρτογραφηθή μέ τό καφετί χρώμα, ώς καί μέ 
επιπροσθέτους καθέτους, παραλλήλους, πρασίνας γραμμάς.

Είς τήν περίπτωσιν διπλών εσοδειών είς τά κηπευτικά, έχουν χρησιμοποιηθή 
στίξεις εντός τού άβαθούς πρασίνου τού χρώματος τών κηπευτικών.

15. Βασικοί σκοποί καί ώφελιμότης τής χαρτογραφήσεως

(α) Συμφώνως τών Κυβερνητικών σχεδίων περί Άναπτύξεως τού ’Αναδασμού 
έν Κύπρω, 100,000 περίπου σκάλαι θά πρέπει νά ύφίστανται αναδασμόν 
έτησίως, έάν πρόκειται νά άναδιανεμηθώσιν 2,500,000; σκάλαι Κυπριακής 
γεωργικής γής εντός τών προσεχών 25 χρόνων. Ή χαρτογράφησις θά 
βοηθήση πολύ,, πρώτον εις τό νά δοθή προτεραιότης ε’ις ώρισμένα χωρία 
ατινα εύνοούνται φυσικώς καί οικονομικώς, καί δεύτερον θά άποφευχθή ή 
έκ δευτέρου χαρτογράφησις, ήτις θά απαίτηση πολύτιμον χρόνον. Άλλά 
καί έάν γίνη δευτέρα χαρτογράφησις, αύτη θά βοηθήση πολύ είς συγκρι
τικός μελέτας μεταξύ πρώτης καί δευτέρας χαρτογραφήσεως. Ή ύπο- 
διαίρεσις μιας ύπό αναδασμόν περιοχής .ε’ις καλλιεργητικός ζώνας προνο- 
εΐται ώσαυτως ύπό τού περί Αναδασμού Νόμου καί άναμφιβόλως ή χαρτο- 
γράφησις τής χρήσεως γής θά ύπσβοηθήση τά μέγιστα είς τήν κατεύ- 
θυνσιν αυτήν.
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(β) Διά τής χαρτογραφήσεως δλης τής Κύπρου, καθίσταται γνωστή ή τοπο
θεσία τών καλλιεργειών μας. Τίθεται δηλαδή τέρμα εις τάς γνωστάς 
γενικότητας περί ενός αγνώστου αριθμού σκαλών μιας καλλιέργειας ε’ις 
μίαν επαρχίαν ή περιφέρειαν. Ή ακριβής τοποθεσία μιας καλλιέργειας 
θά βοηθήση εις τήν σχεδιοποίησιν τής ο’ικονομίας, Ιδίως τής άναδιαρθρώ- 
σεως τών καλλιεργειών. Έάν δηλαδή εις μίαν τοποθεσίαν υπάρχουν μπα- 
νανοφυτεϊαι από καιρού καί αι γειτονικοί εκτάσεις προσφέρουν τό αυτό οι
κολογικόν περιβάλλον, τότε είναι εύκολος ή έπέκτασις τής μπανοφυτείας.

(γ) Επιτυγχάνεται ή ακριβής γνώσις τής έκτάσεως έκάστης καλλιέργειας. 
Καθίσταται δηλαδή γνωστόν ότι X σκάλαι, επί παραδείγματι, κριθής καλ
λιεργούνται εις τήν περιφέρειαν X τής επαρχίας X. Είναι εύκολος πλέον 
ή αλλαγή μιας καλλιέργειας με άλλην ισάριθμον εις σκάλας, παρά μία 
άναδιάρθρωσις άνευ ακριβών δεδομένων, πράγμα πού θά ήδύνατο νά όδη- 
γήση εις πληθώραν γεωργικής παραγωγής καί άζητησίαν προϊόντων.

(δ) Εύκολύνεται ή σύγκρισις μορφολογίας εδάφους, έδαφολογικού χάρτου καί 
χάρτου χρήσεως γής, δταν μεταφερθώσιν δλοι επί τής ίδιας κλίμακος. (Αυ
τό κυρίως έχει σημασίαν άπό εκπαιδευτικής πλευράς).

(ε) Καθίσταται γνωστή ή έκτασις ήτις παραμένει ακαλλιέργητος έτησίως. Εις 
τήν Κισσόνεργαν, επί παραδείγματι, άπό τάς 1880 σκάλας τής υπό ανα
δασμόν περιοχής, αΐ 80 σκάλαι έμειναν ακαλλιέργητοι τό 1967, λόγφ α
διαφορίας τών γεωργών νά τάς έκμεταλευθώσιν, ή τής απουσίας αυτών 
άπό τό χωρίον. Δέον νά τονισθή δτι ή άγρανάπαυσις εις τό εν λόγω 
χωρίον κατηργήθη άπό καιρού καί σήμερον παρατηρεϊται σχετική εντατική 
έκμετάλλευσις τής γής.

Έάν έπεκτείνωμεν τό επιχείρημα επί Παγκυπρίου κλίμακος μέ τήν 
ιδίαν άναλογίαν, πρέπει νά παραμένουν 140,000 περίπου σκάλαι Ιδιωτικής 
γής άκαλλιέργητοι, έκτος εκείνων πού παραμένουν άκαλλιέργητοι λόγω ά- 
γραναπαύσεως, ή έκείνων αΐτινες περιλαμβάνονται εις τήν χέρσαν ιδιωτι
κήν γήν. Ή χαρτογράφησις, οπωσδήποτε, θά ξεκαθαρίση τό δλον ζή
τημα.

(στ) Εύκολύνεται ή σύγκρισις καλλιεργειών εντός μιάς μικρός περιοχής, ή σύγ- 
κρισις όμοιων καλλιεργειών μεταξύ διαφορετικών περιοχών.

(ζ) Καθίσταται γνωστή ή έκτασις ήτις κατεβροχθίσθη ύπό τής άστικοποιήσεως 
καί τού έξαστισμοΰ, μιά πληροφορία εντελώς άγνωστος μέχρι τώρα. ’Ε
πίσης τίθενται αι βάσεις περί τού ετησίου ρυθμού άστικοποιήσεως τού 
τόπου μας.

(η) Εις τήν Κύπρον δπου άγνοείται ή χρήσις ενός μεγάλου μέρους τής γής 
μας καί ούτε αί στατιστικοί τών τελευταίων άπογραφών τό ξεκαθαρίζουν, 
ή χαρτογράφησις θά άποβή έξόχως διαφωτιστική καί θά άποτελέση τήν 
πυξίδα μελλοντικών προσανατολισμών.
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(θ) ’Αναγκαία ή χαρτογράφησις εις μίαν νήσον τής οποίας ό πληθυσμός της 
συνεχώς αυξάνεται καί ή γεωργική της εκτασις συνεχώς έλαττοϋται.

(ι) ’Από 'ιστορικής πλευράς φαίνονται α'ι άλλαγαί χρήσεως γής εις μίαν καθω- 
ρισμένην περιοχήν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων περιόδων νοουμένου δτι οι 
χάρται χρήσεως γής θά άνανεώνωνται,

(κ) Είναι καί πνευματική περιέργεια — επιθυμία νά γνωρίση κανείς καί νά 
καταλάβη τό πρόσωπον τής γής επί τοΰ όποιου κατοικώ καί κυρίως νά 
γνωρίση τάς κατά περιοχήν αντιθέσεις τής χώρας του.

16. Χαρτογράφησις ολοκλήρου τη; Κύπρου διά τής κλασσικής μεθόδου

Ώς έχει ήδη άναφερθή, χαρτογράφησις χρήσεως γής έν Κύπρφ επί κλίμακος 
1:25,000 έχει έπιτευχθή διά τών αεροφωτογραφιών. Προκειμένου περί χαρτογρα- 
φήσεως από τεμαχίου εις τεμάχιον επί τοΰ1 κτηματικού χάρτου, ή άλλου πιθανώς τοπο- 
γραφικοΰ χάρτου κλίμακος 1:5,000, δημιουργεΐται μία πρόκλησις άνευ προηγουμένου 
διά τούς γεωγράφους, καθηγητάς καί φοιτητάς τής γεωγραφίας έν Κύπρφ.

Παρά τό γεγονός δτι ή μέθοδος χαρτογραφήσεως από χωράφι εις χωράφι, προ
ϋποθέτει δυσκολίας ένεκεν τών αναχρονιστικών χωρομετρικών σχεδίων, έν τούτοις 
συνιστάται έν παραλλήλφ προς τήν ήδη δημιουργηθεΐσαν διά αεροφωτογραφιών.

’Αξίζει νά άναφερθή δτι ή Βρεττανία, ή οποία προμηθεύει πολλάς χώρας μέ 
αεροφωτογραφίας καί έκτυπώνει τούς χάρτας χρήσεως γής πολλών χωρών τοΰ κόσμου, 
ούτε κατά τήν πρώτην χαρτογράφησιν τής χώρας τό 1930, αλλά ούτε καί κατά τήν 
δευτέραν χαρτογράφησιν, ήτις ήρξατο τό 1960, έκαμε χρήσιν αεροφωτογραφιών. 
Ή Βρεττανία έχρειάσθη 10 έτη νά συμπληρώση τήν πρώτην χαρτογράφησιν. Καί 
εις τάς δύο περιπτώσεις ή Βρεττανία έχρησιμοποίησε τούς καθηγητάς Πανεπιστη
μίων, τούς καθηγητάς σχολών Μέσης Παιδείας, τούς δημοδιδασκάλους, φοιτητάς 
καί μαθητάς τών άνωτέρων τάξεων τών σχολών Μέσης Παιδείας, ώς καί πολλούς 
άλλους έρασιτέχνας χαρτογράφους καί φίλους τοΰ ώργανωμένου ταξιδιού.

Κατά τήν τελευταίαν χαρτογράφησιν, τό Κράτος έπρεπε νά έπενδύση τουλάχι
στον £1,000,000 έπί τοΰ σχεδίου χαρτογραφήσεως, αλλά έλπίζεται πώς ή προαιρε
τική προσπάθεια καί ό ένθουσιασμός τών Βρεττανών γεωγράφων, φοιτητών καί μα
θητών, τών όποιων ό αριθμός ανέρχεται εις 3,000, θά φέρη τήν δλην έργασίαν ε’ις 
πέρας μέ έξοδα μη ύπερβαίνοντα τάς £2,000·

Καί διά τήν Κύπρον συνιστάται ή δημιουργία μίας υπηρεσίας, έθελοντών 
χαρτογράφων μέ προσόντα γεωγραφίας, άγροτικής οικονομίας, χαρτογραφίας, γεω
πονίας κλπ., ή καθηγητάς γεωγραφίας καί φοιτητάς Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας, ώς 
καί έκλεκτούς μαθητάς τών άνωτέρων τάξεων τών Σχολών Μέσης Παιδείας.

Ό γράφων υποστηρίζει τήν είσήγησιν αυτήν, διότι πιστεύει δτι είναι καιρός 
νά άρχίση νά δημιουργήται μιά παράδοσις χαρτογραφήσεως χρήσεως γής έν Κύπρφ 
άπό τεμαχίου εις τεμάχιον. Ό ιδεωδέστερος τρόπος νά γνωρίση κανείς καλώς τον 
τόπον του είναι νά τον έπισκεφθή άπό τεμαχίου εις τεμάχιον. ’Από προσωπικάς 
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έπαφάς πού είχε μέ φοιτητάς γεωγραφίας, (εξωτερικοί φοιτηταί Πανεπιστημίου 
Λονδίνου ) και καθηγητάς γεωγραφίας, υπάρχει ένας πυρήν άπό τριάκοντα περίπου 
πρόσωπα, ατινα θά ήδύναντο νά αρχίσουν τήν εργασίαν. Σύν τώΙ χρόνω, ό αριθμός 
αυτός έλπίζεται δτι θά άνεβαίνη καί θά περιλαμβάνη ομάδα εθελοντών άπό δλην 
τήν Κύπρον, πράγμα πού σημαίνει πώς ή κάθε όμάς θά περιορίζεται είς τήν χαρτο- 
γράφησιν τής περιοχής, δπου διαμένουν τά περισσότερα μέλη της. Οί περισσότεροι 
έθελονταί, βεβαίως, θά προέλθουν άπό τάς άνωτέρας τάξεις τών Σχολών Μέσης 
Έκπαιδεύσεως, οίτινες άφοϋ λάβουν ειδικήν έκπαίδευσιν επί μίαν εβδομάδα, θά ήδύ- 
ναντο νά άρχίσσυν τήν χαρτογράφησιν τοΰ χωρίου των. Έάν ύποθέσωμεν δτι θά 
έ'χωμεν 200—300 έθελοντάς, ή έάν οι έθελονταί αυτοί δεχθούν νά έργασθοΰν μόνον 
μέ ένα μικρόν τίμημα, τότε ή χαρτογράφησις τής Κύπρου' άποπερατοΰται εις περίο
δον τριών θερινών διακοπών. Έάν άλλαι χώραι έχουν κατορθώσει αυτό, διατί δχι 
καί ή Κύπρος; Είναι δμως άνάγκη νά γίνη πρώτον δεκτή έκ μέρους τής Κυβερνή- 
σεως ή ιδέα περί χαρτογραφήσεως, καί δεύτερον νά είναι διατεθειμένον τό Κράτος 
νά έξοδεύση ένα μικρόν κονδύλων δι’ ώρισμένα έξοδα.

17. Συμπέρασμα:

Ώς έχει καταδειχθή έκ τής συντόμου αυτής μελέτης, κατά τήν διάρκειαν τής 
χαρτογραφήσεως συνηντήθησαν πολλαί δυσκολίαι, έξ αιτίας κυρίως τοΰ μή έκσυγ- 
χρονισμένου Κτηματολογίου. Ό μή έκσυγχρονισμός είς σύντομον χρονικόν διάστη
μα τοΰ Κτηματολογίου, θά εξακολούθηση νά άναβιβάζη πολύ τό κόστος εργασιών, δχι 
μόνον τής χαρτογραφήσεως χρήσεως γής, άλλά καί τών άλλων εργασιών άλλων ανα
πτυξιακών σχεδίων. Επίσης έχει καταστή σαφές δτι ή Κύπρος, είς μίαν εποχήν 
καθ’ ήν ή οικονομία της έξελίσσεται ραγδαίως καί ή γεωργική της άνάπτυξις προ
χωρεί επί προγραμματισμένης βάσεως, έχει άνάγκην άπό χαρτογράφησιν χρήσεως 
γής έπΐ μεγάλης κλίμακος.

Ή παρούσα μελέτη, τό αποτέλεσμα πείρας, προσφέρεται δι’ δλους εκείνους, 
είτε Κυβερνητικούς υπαλλήλους, είτε δχι, οίτινες θά ήθελον νά άναλάβουν χαρτογρά- 
φησιν τής Κυπριακής γής. Έλπίζεται δτι έχοντες ύπ’ δψιν τήν πείραν ήτις άπε- 
κτήθη άπό τήν Κισσόνεργαν καί άλλα χωρία τής Κύπρου, θά δυνηθοΰν νά φέρουν 
είς πέρας τήν χαρτογράφησιν μιας οίασδήποτε περιοχής μέ δλιγωτέρας δυσκολίας καί 
περισσοτέραν έπιτυχίαν. Επίσης προσφέρεται δι’ έκείνους, οίτινες λαμβάνουν ενερ
γόν μέρος είς τόν προγραμματισμόν περιφερειακής άναπτύξεως, ώς καί δι’ έκείνους 
άπό τούς οποίους θά ληφθή ή άπόφασις περί χαρτογραφήσεως ή δχι ολοκλήρου τής 
Κύπρου άπό τεμαχίου είς τεμάχιον.

Τέλος, ή έκπαιδευτική προσφορά τής μελέτης αυτής δέν δύναται νά παραγνω- 
ρισθή, διότι τόσον οί έκπαιδευτικοί δσον καί οί μαθηταί γεωγραφίας τών άνωτέρων 
τάξεων Σχολών Μέσης Έκπαιδεύσεως, έχουν πλέον άνά χεΐρας ένα οδηγόν διά τήν 
χαρτογράφησιν μιας μικράς περιοχής γύρω άπό τό σχολεΐον, τήν οικίαν ή τό χω
ρών των.
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THE GEOMORPHOLOGY OF THE TROULLI AREA

By WILLIAM DREGHORN

Geomorphology is the study of land forms and by its very nature as a 
field science, a sound knowledge of the petrology of both igneous and sedimen
tary rocks is essential. The observer attempts to make an interpretation of 
the scenery he is looking at, but must be ever conscious of the fact that much 
of Cyprus scenery today is the result of what has happened during the last 
two million years. During this time there have been many changes of sea-level, 
many changes of climate and at intervals, earth movements often violent in 
the form of earthquakes. The term LAND FORMS could be substituted 
for NATURAL SCENERY; the beauty and picturesque quality of this island 
are enough to justify an expanding Government Department of Tourism.

Natural scenery suffers from a kind of inertia, for all that we see now 
has happened before, but the landscape is slowly changing now, and the 
effects of the present changes will not be manifest until the present cycle 
of climate and erosion comes to an end and the next one begins. A case in 
point is the familiar Kafkalla Crust. This was formed under different climatic 
conditions from today and we now see it slowly disappearing. Nowhere are 
the changes so rapid as in the coastal land forms. We are all aware that 
the appearance of a seaside beach will be quite different from the previous 
summer after the rough seas of winter. Cyprus will be quite different in a 
hundred thousand years. The situation today showing the major forces of 
erosion on the coast is shown in fig. 1.

An Apology
Readers will find it rather irritating to contend with both metric and English 

scales of measurement used in distances and heights above sea-level. We have 
mile posts on the roads, milometers in our cars and some maps are in kilometers 
and meters while others are in miles and yards. All are a legacy of the British 
occupation! Obviously, we should change over to metric entirely but what must 
be done with such names as Six-Mile Beach, Five-Mile Beach etc. ?

Here is a useful comparison :-
One meter equals 3.28 feet.
One kilometer equals 0.62 miles.
10 feet = 3 meters.
10 miles — 16 kilometers.
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The Geomorphology of the Troulli Locality

The locality of Troulli is on the seashore some 10 miles east of Kyrenia. 
close to the main road from Kyrenia to Ayios Ambrosios. This area could 
be the TYPE LOCALITY for understanding the coastal land forms from 
Vavilas to Cape St. Andreas and a detailed study is given in this article to 
act as a key to the understanding of much of the Kyrenia coastline. Most 
of the features which will be described are repeated in some hundred miles 
of the north coast of Cyprus. Also, one can find here many close links between 
geomorphology and archaeology and it is hoped that the references made with 
this correlation will tend to “humanize” the pure science of geology. It must 
be noted that geomorphology is really the geology of the last 2 million years 
of the Earth’s history and most of the scenery which Man sees in the world 
today has been sculptured in this last period of time, known as the Pleistocene 
Period.

The cliff top is only a few hundred metres from the road and the view 
is made picturesque by the isolated hill standing out like some castle in 
Germany guarding the coastline as a lonely sentinel. It should be obvious 
that this craggy peak is a detached remnant of the limestone cliff on which 
the observer is standing and has been isolated by the processes of natural 
erosion· The diagram fig. 2

butte ^Ειηοίπ

φ cxampiciti GEOCHRONOLOGY. 

Perhaps if took loo^ooo years joe 

natural erosion tc remove the rocks 
bdween and B.

explains this simple feature. The distance from A to B is about 200 metres 
and as the age of the limestone is about 100,000 years one can appreciate 
the amount of erosion that has occurred since that time. In fact the first 
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lesson of a geologist is to understand the concept of GEOLOGICAL TIME.
This “castle-like crag” is a small mesa or mini-mesa but the French term 

“butte temoin” is more appropriate for it implies that it is a witness of a 
former landscape. There are others along the coast, the second one to see 
is at 13 mile beach, further east along the coast at Alakati. The sketch, fig. 3.

MAKATI
15 miles cast of Ify-cnia-

“The final stayc in the destruction, 
of a. mesa, bu natural erosion 

A·3

shows a further stage in the final destruction of the "mini-mesa”, so we had 
better get photographic records before the next earthquake tumbles it down 
to the sea!

The best plan of campaign in order to understand fully the geomorpho
logy of this area is to begin with a ramble along the sea shore and then have 
an initial swim in the sea. Using a snorkel tube and goggles, the swimmer 
can distinguish a submerged ancient shore line about 200m. off shore. This 
is a common feature of the Cyprus coastline and indicates a recent rise in 
sea level in the last 10,000 years. The generally-accepted explanation is that 
the sea-level all over the world has risen with the gradual melting away of 
the North Polar Ice Cap. (Eustatie change). In many places along the beach 
is a smooth rock platform covered with only a few inches of sea water — an 
admirable place for youngsters who want to paddle. This physical feature 
is very common in the Mediterranean where the difference between high water 
and low water, or tidal range, is only about one foot. This results in the waves 
attacking the rock surface at a more or less constant level and this also produces 
the toadstool kind of rock shown in fig· 4.
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Most bays on the coast show two beaches at different levels, the higher 
one is the storm beach made up of large pebbles and boulders and the lower 
one with small pebbles and sandy stretches is the main beach. On the fore
shore the pebbles consist of white Hilarion limestone, chert, Kythrea sandstone 
and igneous rocks. Occasionally one can find pieces of chipped flint that

'Toadstool rocKs.
'The result of constant wax/c aJtdclC 
at nearly the same level in "youro-jyetra..

could have been the work of Neolithic Man when he occupied the cliffs above. 
It is not uncommon to find eroded flint implements that have tumbled down 
on to the beach from above.

The main coastal land-form on this beach is the small cliff of calcarenite 
about 5 m. in height. This is the edge of the Koupia Terrace and is about 
50,000 years old and apart from recent alluvium this rock must be one of 
the youngest rocks in Cyprus. The special features shown here are the marked 
crossbedding and the peculiar erosion of the vertical faces. Solution of this 
limestone by sea spray has produced a kind of fluted or tubular effect. It is 
like most of the recently-formed limestones in Cyprus, a pouropetra, i.e. full 
of holes caused by organisms growing on the sea floor at the time of deposi
tion. At this stage it is necessary to explain exactly how sea water can dissolve 
limestone. Carbon dioxide is present in the air in small amounts (0.05%) but 
the amount dissolved in sea water is double this quantity. However, there 
are far more marine plants in the form of algae and diatoms living close 
to the sea shore and all their decomposition products create acid conditions· 
Hence sea spray is more than usually acid and so the solution of limestone 
rocks close to or within range of sea spray is very active. Now in the case 
of pouropetra the process of solution is much more rapid because of its cellular 
texture and so we see the fluted surfaces on the vertical faces and an extre
mely jagged surface on top. The beachcomber in Cyprus is fully aware of 
these cruel sharp spiky limestone surfaces on all pouropetra rocks within range 
of sea spray.
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The block diagram, fig. 19 shows that the basement rocks of the whole 
area belong to the Kythrea Formation of the Middle Miocene period in geolo
gical time. These are mainly strong rocks of sandstone which outcrop on the 
hillside and in places along the foreshore. They stand out like ribs forming 
a scaffolding or framework over which the younger calcarenites of the Pleisto
cene period are superimposed. The Kythrea rocks were laid down in the sea 
some 15 million years ago at a time when the mountains of the Kyrenia range 
were being uplifted. Large rivers flowing from Eastern Turkey poured gravel, 
sand, silt and clay into this sea. Such a deposit is known as Flysch so that 
the whole series of rocks are known as the Kythrea Flysch. The layers of 
sediment were deposited under disturbed conditions of the sea floor, sands 
and clays being swept along the sea floor by easterly currents. The conditions 
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at that time (Middle Miocene) were turbid and such rocks are known as 
TURBIDITES in contrast to the normal conditions in which we find the 
layers of sediment compacted together just like the leaves of a book, well 
bedded down in parallel layers. Close examination of the Kythrea rocks 
shows convolute laminations both on the bedding planes and on exposed edges· 
This is well seen in the rocks outcropping close to the foreshore in Troulli 
bay. Thus the nature of the marine environment 15 million years ago is 
now revealed in the texture of the strata as we see them now. This leads 
to a peculiar form of weathering which is quite different from what would 
occur with normal sediments but the process is the same i.e. erosion proceeds 
along the bedding planes even when they are curved, because these are 
“planes” of weakness. Bizarre and even grotesque shapes are produced by 
normal subaerial erosion in the turbidites and the diagram on fig. 6 shows 
the main features.

normal laminated strata.

When conditions of deposition became less disturbed calcareous clays 
(marls) were laid down on the sea floor so that the Kythrea Flysch mainly 
consists of alternating bands of gritty sandstone called greywacke and beds 
of clays. Here in this area the greywacke or sandstone beds form the bold 
features of topography. More details about the land forms associated with 
the Kythrea will be given in the next article on the Klepini area.

It is necessary for geomorphologists to know details concerning the origin 
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of the rocks that control the landscape because it gives the key to the under
standing of how the rocks are sculptured in the normal processes of weathering. 
Finally, it should be obvious why this apparently strong rock of the greywacke 
type is useless as a building stone, because it will not split into flat slabs 
to make building blocks.

Proceeding towards the eastern side of Troulli Bay we pass the small 
cliffs composed of the Koupia Calcarenite which are only about 5 m. in height 
and the top represents the level of the sea some 50,000 years ago. Here can 
be seen a clear example of an unconformity where the calcarenite rests on 
the upturned edges of the steeply-dipping Kythrea Flysch. It is worth 
pondering on the great lapse of time represented by the plane of unconfor
mity, perhaps from ten to fifteen million years· The weathering of the turbi
dites can be studied here and their strong khaki colour adds a splash of 
colour to the greys of the calcarenites. At this point the coastal land forms 
change, for the sand dunes and Koupia Terrace disappear and instead we 
have on the eastern side of the Bay the foreshore dominated by the Kythrea 
rocks. The sketch, fig. 7 shows the main features of the western side of 
the bay.

The general dip of the Kythrea Flysch is about 25 degrees to the north 
i.e. towards the sea, and this influences the scenic features of this part of 
the coast in three ways. In the first place, the seaward inclination of the 
strata makes it easy for the tumbled blocks of Kyrenia Calcarenite that have 
slipped from the cliffs above, to slide easily down to the sea, more especially 
after a wet season. Secondly, the turbidites, being strong rocks are more 
resistant to marine erosion and so form rock bars running out to sea in 
the form of long whale-back ridges. These natural jetties form ideal bathing 
platforms for visitors, in great contrast to the painful experience of walking 
over calcarenite. In detail the small promontories have smoothly contoured 
protrusions and in fact all the curved surfaces are entirely due to the effect 
of marine erosion on the convolute laminations of the turbidite rocks. Through
out most of the year these ridges are glistening white with 'evaporated sea 
spray, (crystals of halite), a common feature of the hot sunshine of the Medi
terranean. This is not seen along the shores of N.W. Europe where rain soon 
washes the salt back into the sea. Thirdly, the ridges exercise a strong control 
on the shape of the bay for they act as breakwaters, allowing marine sediments 
to collect on one side, thus forming “baylets” or tiny coves within the main 
bay·

On the Atlantic coasts, Man has constructed breakwaters along the 
seashore near harbours; each breakwater acts as a collecting place for beach 
material which would otherwise drift into the port and silt it up.

The amateur geologist may like to rub his hand over the relatively smooth 
surface of the turbidite ribs, just to get the feel that it is a good sandstone
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rock, but further investigation shows that this gritty rock is coarser in some 
layers than another. In their original position the bottom layers consisted 
of coarse grits grading into finer material at the top. This sedimentary texture 
is known as graded bedding and is one of the chief features of the special 
type of sandstone called GREYWACKE. This texture is important to know 
in understanding the landforms associated with the weathering of the grey
wacke rocks of the Kythrea Flysch. The sketch below shows part of the 
eastern section of Troulli Bay.

StnKt rtdjei 
bw natural b«aiew«Xers
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r
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"are par allei to the strike of the J(utf\rca Kusch 
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Close to the foreshore in the eastern part of the bay are to be seen a few 
large blocks of calcarenite perched on pedestals of the Kythrea rocks. These 
perched blocks are best described as erratics since they have “wandered” 
down from the cliffs above, having slid along the inclined strata of the 
Kythrea and finally come to rest near the seashore. This must have occurred 
many thousands of years ago as the ridge of rock along which the sliding 
has occurred has since been all eroded away, just to leave the pedestal. In 
many parts of Northern Europe we find rocks resting on pedestals having
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been transported long distances by moving ice. These are called glacial 
erratics but here in Cyprus during the Pleistocene Glacial period the climate 
was much wetter than it is today and so sliding of rocks must have been 
more common. It must be noted here that the turbidite rocks are often placed 
with thick beds of clays which would act as lubricating surfaces accelerating 
rock movements. Figure 9 below shows the best example of a gravity slide 
erratic.

Cjraviftf slibc (fi'atic.
-rfu bnsctneni rock lies been eroaeA 

to leave a yebcsfuL,

Nearby can be seen four large stone troughs with the number 3643 painted 
on an adjoining rock. The number refers to the WATER DEVELOPMENT 
BOARD which keeps a record of all the natural springs of Cyprus but the 
spring, which is a few metres from the stone tanks, only flows after heavy 
rains. The stone troughs are interesting because they show an intelligent 
use of the natural stone — calcarenite from the cliffs above. The longest 
trough has been carved at right angles to the bedding planes to give it greater 
strength. Obviously, they have been in use in quite recent times but the 
writer has seen similar stone tanks in the ruins of the ancient Mycenaean 
civilisation in Crete. For many thousands of years stone mauls made of 
chert (flint) were used to carve all stone vessels and even today one can find 
many flint boulders on the beach.

Each trough has an outlet hole and the interior has a thin white crust, 
a legacy of ancient washing days. It is doubtful whether these antiques could 
have tumbled from the top and as there are signs of an ancient spring nearby 
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the place where the stones now rest is probably the site of the Neolithic 
“watering place.”

Close to the eastern promontory are some fine examples of smooth wave-cut 
platforms riddled with circular cavities of varying sizes. Obviously the work 
of solution by sea water but why so circular? It will be observed that when 
the holes are filled with sea water most of the green algae cling to the sides 
so that solution proceeds more rapidly here and in this way the dissolving 
processes seem to act concentrically. More algae lead to more decomposition 
acids, and in time, many of the cavities coalesce to form much bigger depres
sions. It is in fact a miniature marine karst topography about which no 
geomorphologist has yet written. The eastern promontory of Troulli Bay can 
be described as a “dead cliff” since marine erosion of the base has been almost 
stopped by the accumulation of fallen blocks of calcarenite on the sea shore 
in front of the cliff. Dead cliffs tend to stabilize headlands along the coast 
and in time marine erosion will make them into islands· If later, an island 
becomes joined to the mainland again by a sand bar or sand dunes the name 
‘tombolo’ is used.

This completes the analysis of the foreshore and the summary shown 
in fig. 11 is an attempt to show the processes by which rocks are made but 
before lithification has begun. It is the study of geology in action in this 
way that has led in recent years to the new division of geology called, 
PALAEO-ECOLOGY. The geomorphological sketch map which follows, fig. 12, 
is an adaptation of the general principles of coastal land forms to this parti
cular area. Conditions on the sea shore are constantly changing and the 
summary in fig. 11 shows what one would find on the beach after normal 
conditions had been operating for some time. Strong winds and rough seas
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lasting for about a week would completely change the appearance of the 
whole beach.

The Kyrenia Terrace

This late Pleistocene marine terrace is the dominant relief feature in 
the foothill zone of the Kyrenia Range. Many geographers would like to 
call this region a coastal plain and indeed it bears a striking resemblance to 
this when viewed from the upper slopes of the Kyrenia range. It is in fact 
a low plateau of about 25 metres above sea level and the coastal termination 
is usually in the form of a line of cliffs formed by the resistant limestone 
cap rock known as the Kyrenia calcarenite. However this rock is covered 
inland with “fanglomerates” and the gravel is much thicker than the limestone. 
The terrace marks the level of the sea about 100,000 years ago and as the
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sea advanced it cut a sloping marine platform into the basement rock, the 
Kythrea Flysch. Thus the terrace itself has a slope of 2 or 3 degrees seaward 
and this has an effect on the drainage pattern and the recession of the escarp
ment, or cuesta. The calcarenite is only about ten to fifteen feet thick with 
strong vertical joints which allow much of the rainwater to sink through to 
the junction with the Kythrea strata. It is a karst landscape with no surface 
drainage and as the water sinks through, active chemical attack by solution 
occurs both on the surface and in the vertical joints. After the late Pleisto
cene retreat of the sea, sub-aerial processes produced the kafkalla crust and 
so formed a protective cap to the rock surface. It is usually only a few inches 
thick and at one time covered vast areas, resembling a natural cement pave
ment. Bare rock surfaces soon get covered with lichens and here on this karst 
surface the black lichen dominates with the orange and white varieties. Humic 
acids, set up by decomposition of these simple plants, create acid conditions 
in the rainwater, which dissolves the limestone rock. Lichens grow in circular 
patches and grow outward concentrically. In this way, the solution cavities 
at first tend to be circular and as the cavities coalesce, larger oval shaped 
depressions are formed. Lichens are the first soil formers from bare rock 
and later, the colonising plants are mosses, grasses and shrubs. Solution tends 
to widen the vertical joints in which more soil collects so that grass plants 
are replaced by drought-resistant shrubs. Thus, these karst surfaces have 
their own special natural vegetation which can be seen in places near the 
cliff edge. In places there are patches of reddish soils which are said to be 
the product of a different climate from that of today in Cyprus. These “terra 
rossa” soils are to be found in many limestone areas in Cyprus, but in general, 
such soils are forming today in all limestone areas which have a long dry 
season. The cause is due to the leaching out of carbonates by solution to 
leave the iron salts as a residue in the soil·

The diagram below, fig. 13 shows the two main -profiles of the 
cliff face with the general terms used by geomorphologists. CUESTA 
is the name given to an escarpment which has been developed in nearly hori
zontal strata while the term “free face” refers to a more or less vertical 
natural cliff face of bare rock.

It is evident that much of the kafkalla crust is disappearing under present 
day climatic conditions in Cyprus and once this protective cap dissolves away 
erosion of the calcarenite below proceeds much more rapidly. This process 
is accelerated by7 the honeycomb texture, of the rock better known as pouro- 
petra, — full of holes of all sizes. As the crust dissolves away mechanical erosion 
now becomes active, the rock expanding under daily sun temperatues of 
about 35°C and contracting at night when the temperature falls to 17“C. The 
surface becomes strewn with screes which are collected into small heaps by 
local farmers in order to expand the grazing capacity of the land. Some of 
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the heaps with large stones are probably from collapsed ancient stone buildings 
going back to the Neolithic period. Part of the terrace edge here was an 
occupation site about 5000 B.C.

Some areas on the plateau how a more hummocky surface with a regular 
pattern of ridges only a few feet in height. This is due to cross-bedding in

KYgENlA T&RRACE

KARST SURFACE

GcomorpholoiW of (he Ciiestn 
and undercbjj 'it the Irouiii 
iscaxpment:

fa 15

the calcarenite and the effect is to slow down considerably the solution effect, 
since these mini-scarps shed the mainwater down on to the “pa^’ement” surface 
below.

This karst surface is a difficult one for Man and his land use; the kafkalla 
pavement, rocks screes and thin soils are the main negative features. For 
ancient man it was perhaps a positive environment for it meant easy movement 
in a region of sparse vegetation and abundant rock shelters in the undercliff.

The Cuesta ,v·!'

The cliff is formed of calcarenite which is quite a tough rock and forms 
a resistant capping to the weak strata of the underlying Kythrea Flysch· 
Originally, this was an ancient coastline in late Pleistocene times and is now 
receding rapidly under subaerial erosion. The strong vertical joints are the 
main planes of weakness and as the joint system has a somewhat regular 
pattern, this is reflected in the scarp edge. It is angular in detail with 
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corners of either 90c or 100° giving a polygonal edge to the cliff. This is 
shown in fig. 14 and reference should be made to the geomorphological
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map, fig. 12. The huge blocks that become detached and tumble down 
to the undercliff tend to be quadrilateral in shape, except where the alignment 
of the scarp edge becomes nearly parallel to a master joint. This leads to a 
peeling-off process as shown in fig. 15 and the early Neolithic settlers took 
advantage of this in constructing their shelters.

The vertical joints tend to widen out near the cliff edge and this hastens 
the process of complete detachment. Moreover, rain water sinking through 
the cap rock tends to accumulate at the junction with the Kythrea clay rocks 
and a greasy, inclined, sliding plane is formed. In places it seems as though 
the huge blocks of cap rock, many weighing more than 50 tons, have tumbled 
off in one violent earthquake, for they are all lying on the undercliff in a jigsaw 
puzzle plan. The spring-line is usually at the unconformity and the strong 
seepage has produced a series of caves in the undercliff. The rock waste, 
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chiefly clays and sands accumulate by running water action at the mouth 
of the cave, forming a convenient platform, (see fig· 15). Geologists find that
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above is taken from the eastern side and shows hour the 
orientation oj the cuesta, in fetation to these joints, in ftus 
case, results in a. concentric "peeling off, 
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the unconformity can be closely studied in the cave interior and as it repre
sents an ancient sea shore the caves are good hunting places for macro fossils, 
chiefly corals and bivalves.

It is difficult to estimate the rate of recession of the cliff top but if we 
exclude the effect of the joints, normal weathering of the cap rock would 
be about two inches per year. Very small indeed, for it is a tough rock and 
yet a sudden tumble after a wet season would bring a fall-back of the cliff 
edge of six feet or more. Under normal conditions, and without the interven
tion of earthquakes, perhaps an average recession of two feet per year is 
probable. The free face of the cliff is w’ell covered with kafkalla and is too 
remote from the sea shore to be affected by the dissolving action of sea spray. 
The crust often produces a cliff-top overhang which is not so impressive as 
the much bigger overhang that occurs at the unconformity.
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The Undercliff

In great contrast to the vertical free-faee of the cap rock, the profile 
of the undercliff slopes at about 25 degrees which of course is controlled 
by the prevailing dip of the Kythrea Flysch which is 25 degrees northwards. 
This inclination provides a grand sliding plane for the calcarenite detached 
blocks to fall away down to the beach but the very large blocks tend to remain 
in the undercliff. The Kythrea Flysch consists of the sandstone turbidites 
with intervening beds of very soft calcareous clays (marls). The overall effect 
is for normal erosion to produce a step-like or saw tooth slope, and the 
projecting knobs of sandstone act as brakes to the tumbling blocks of cap 
rock. Thus the undercliff tends to be strewn all over with the fallen blocks 
and in time they get smothered with a vigorous shrub-vegetation which makes 
accessibility rather difficult.

Wherever the natural vegetation has been destroyed by overgrazing or 
by fire, vigorous soil erosion takes place to produce a “badland” type of 
terrain, and the turbidite sandstones of the Kythrea formation are particular 
prone to this type of weathering. The intercalated beds of clay shales become 
gullied with the action of small rivulets issuing from the springs above so 
it is essential to foster plant growth of any sort- The bush like shrub, 
Σχινιά — Skinia is the chief colonising plant and its dark green colour adds 
to the picturesque beauty of the undercliff. The Kythrea zone of rocks is a 
hostile environment for Man but ideal for goats.

The undercliff on the western side is in great contrast for it is an area 
of smooth contoured slopes falling gently down to the Koupia terrace by the 
seashore. This is an area of ancient sand dunes of which there are many 
along this hundred miles of the north Cyprus coast. Quite a large area oi 
fossil sand dunes can be seen near Six-mile beach, east of Kyrenia. These 
sands must have been blown in by a dominant westerly wind from vast sand 
flats in the bay to the west of Troulli, under different climatic conditions 
from today. The change of climate has led to the colonisation of the dunes 
by special plants and so stopped their migration — they are said to be “fossi
lised”. As the sands overlie the Koupia terrace, the time of deposition by 
the winds may be about 10 to 20 thousand years ago. Close examination oi 
the sand grains seems to indicate their source being the Kythrea Flysch, but 
the grains are not so rounded as the aeolian sands of Middle-East deserts.

Troulli Peak

This picturesque solitary peak is an isolated remnant of the Kyrenia 
Marine Terrace which has been separated from the main cuesta by vigorous 
erosion in the last 100,000 years. Perhaps the name Troulli Tor could be 
an alternative, since the name TOR is given to peaks which are surmounted 
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by a clump of rocks in south western England. The bulk of the hill is composed 
of the Kythrea Flysch which outcrops in places on steep slopes but much of 
it is concealed by fallen blocks from the cap rock. The actual junction with 
the cap rock (calcarenite) can be studied in detail, and in safety, compared 
with the dangerous overhanging cliffs in the cuesta opposite. Well-markeu 
bands of conglomerates occur at the unconformity where many kinds of macro
fossils can be found, such as, bivalves, gastropods and fragments of coral 
debris. This was the sea level about 100,000 years ago and there is evidence 
here that in those times coral reefs grew on the basement Kythrea rocks. 
There are two eaves at this level which might have been occupied in Neolithic 
times but evidence at Khirokitia and other places in Cyprus seems to show 
that in those far-off times the folk built either rectangular houses or 
tholoi. It is possible that the eaves opposite could have been used by Palaeoli
thic Man and later used as cattle shelters by the Neolithic settlers. Most of 
the terrain outside these caves here on the peak shows a very much disturbed 
soil. Villagers long ago believed that this was a royal tomb and much 
digging, and looting took place. In southern England many Neolithic tombs 
were looted for “buried treasure” in the Middle Ages. Most of the debris 
around consists of stone screes, pottery sherds and pieces of flint. Recently, 
a Swedish archaeological expedition excavated here and a trial bore some 
5| metres in depth was made near the caves. At the lowest level were found 
flint flakes, obsidian tools and fragments of stone vessels. This is strong 
evidence that this bottom layer represents the pre-pottery stage of Neolithic 
culture known as Neolithic 1A and dates from about 6,000 B.C. Upper layers 
show sherds of pottery with red and white patterns, said to be the earliest 
ceramic culture in Cyprus, termed Neolithic IB and dates from about 5,500 
B.C. Nearby, the expedition excavated remains of a rectangular house with 
round angles but no human remains were found. Looking down from the 
hill top to the north-eastern foreshore, one can detect a curvilinear arrange
ment of fallen rocks resting on the wave cut platform. Clearly it is a man
made feature and could possibly be an ancient harbour. See map, fig. 12. 
Unfortunately some rascal has recently been practising flint chipping by the 
cave, just to confuse the archaeologist and of course invoke his anger. On 
the north western side of the peak are large tumbled blocks of the cap rock, 
one of which must be at least 100 tons, but many have come to rest on the 
wave cut-platform below and are now being sculptured by wave action into 
toadstool rocks.

Troulli peak dominates the landscape for miles around and is clearly 
seen from Klepini village and the Kvrenia mountains. Ancient folk probably 
used the marine terraces for hunting wild sheep and deer. They had tc 
recognise the hunting lights of other tribes and so it was necessary to be 
able to signal to them, hence the reason for selecting an occupation site tha-1
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would enable them to see all around for long distances. The sketch below 
is a close-up view of the peak from the southern side and now’ w?e must hope 
for a fresh archaeological expedition to examine the ancient settlements in 
the undercliff opposite. Perhaps one day archaeologists will find the evidence 
of Palaeolithic Man in Cyprus, even Neanderthal Man. He was not far away, 
some 40.000 years ago, living in the caves of Mt. Carmel in Israel.
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Geomorphology in the service of man

Some people regard the study of land forms as pure pedantry w’hile others 
think that university professors of this subject are merely trying to satisfy 
their intellectual curiosity at public expense. Both of these suggestions are 
nonsense. The reader will find enumerated below’ some applications of 
geomorphology.

1. On the north coast of Cyprus many property owners have their buildings 
quite close to the cliff for reasons of tourism or just merely to get a 
sea-view. There is an impending disaster if the cap rock starts breaking 
off rather rapidly and, from what has been stated in previous pages, it 
should be obvious that to prevent slabs from falling away at the cliff 
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edge concrete pillars could be built in the undercliff to support the eave 
roofs where there is any overhang. These caves must have been in use 
for many thousands years and the occupants were well aware of the danger 
of roof falls and in many places we can see the remains of stone pillars. 
The sketch below is a restored example and can be seen on the eastern 
side of the scarp. Gaping joints should be filled in with concrete and 
then covered with bitumen to prevent further solution of the limestone 
by percolating water. Insert fig. 17.
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2. The zone of fossil sand dunes provides the local farmer with very good 
arable soils but it is mainly mobile for it rests on the hard Kvthrea 
sandstones. Heavy winter rains would wash all this sand into the se-> 
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especially when bare and without crops. The ultimate destination for all 
waste rock is the sea and this has been the case on this Earth for several 
thousand million years. However, stone wall barriers have been made 
in contour fashion to conserve the soil and in places the sandstone bands 
of the Kythrea are used for wall support.

3. The sawtooth like profile of the undercliff caused by outcropping beds 
of the Kythrea sandstones has made it very easy to sculpture steps leading 
down from the cuesta above to these arable fields. Perhaps some well 
worn “stairways” date back to Neolithic times.

4. Reference to the geomorphological map, fig. 12 shows that when the cliff 
edge runs parallel to master joints the blocks tend to peel off in strips 
parallel to the cliff edge. Neolithic Man took advantage of this to construct 
shelters when the caves became too crowded 1 Where the rock slabs 
remained upright after tumbling we can still see today remains of ancient 
stone walls.

5. In recent years oil pollution on Cyprus beaches has become such a serious 
problem that unless something is done soon, the Government Tourist 
Department will have to concentrate their activities on the inland mountain 
resorts. Within the bays, the waves strike the shore obliquely and by a 
process of “swash” and “backwash” produce the feature known as long 
shore drift. The result is that the waves drive the oil in large patches 
on to the rocks at the headland while along the sandy bays small globules 
of oil become coated with a thin crust of sand which sticks to the bathers' 
skin and clothes. One partial answer to the problem is to stretch small 
mesh nets across the bay to trap the oil as it floats inshore, but the nets 
would have to be strong enough to withstand rough seas in winter. An 
alternative is to spread a layer of clean sand over the beach at the beginning 
of every summer season. In many places along the coast one finds fossil 
sand dunes for the purpose, but its excavation would have to be done 
very carefully so as not upset the balance of nature, since the change 
of climate in the last few thousand years has fixed the dunes with natural 
vegetation.

6. The general grain of the rocks is known as the strike, which here in the 
case of the Kythrea Formation is east-west. When the strike is 11 en echelon” 
to the shore small protruding ridges of sandstone form natural jetties 
which act as groynes, the sand, seaweed and oil globules all collecting on 
one side. The erection of artificial groynes along bays might make the 
collection of oil an easier task.

7. The calcarenite rocks of the cuesta often contain beds of conglomerates. 
The included pebbles and boulders are mainly of silicate rocks such as 
flint, chert and various igneous rocks. When we see the conglomerate 
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rocks lying on the foreshore the silicate pebbles are etched out in relief 
to give knobbly surface to the rock. This is because the matrix of the 
rock is calcareous and the sea water dissolves this out but leaves the silicate 
pebbles untouched. Seaside visitors and bathers are well aware of this 
when walking over concrete slabs where the sea has dissolved the cement 
matrix leaving the pebbles projecting. Builders must invent a kind of 
cement that the sea will not dissolve, some kind of silicone cement, for 
coastal and lido concrete work.

8. Stone Age man required a hard substance that would enable him to carve 
his stone utensils and provide sharp pointed weapons for hunting. The 
answer was flint or its variety, chert. This was found in abundance on 
the beach and in the conglomerates.

9. The karst pavement is strewn with rock screes which provide a ready to 
hand building material while larger building blocks can be shaped from 
the calcarenite blocks assisted by the strong vertical joints.

10. The most important geological feature in the service of Man is the spring 
line at the unconformity. Evidence of numerous fossil springs is to be 
found in the undercliff and there is no doubt Cyprus had a much wetter 
climate while the ice sheets covered Northern Europe. However, the calca
renite is not thick enough to provide copious springs and many dry up 
in the summer.
What a wonderful site Nature presented to the early settlers in Troulli 

bay! Rock shelters in the caves, a sandy soil in the undercliff, easy to work 
with their wooden ploughs, springs of pure water and stone of all kinds for 
implements and utensils. The first settlers in Cyprus did not know the art 
of making pottery, being pastoralists and hunters. They lived close to Nature 
and co-operated with her. We should do the same today and preserve the 
natural beauty and historical record of Troulli by keeping out any prospective 
developers. The word “development” today has a sinister ugly, undertone.
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GLOSSARY

Aeolian = wind borne, e.g. sands deposited by the wind.
Calcarenite — a limestone rock composed of tiny grains of limestone, of sand 

grain size. A detrital carbonate rock.
Conglomerate — very ancient gravel compacted into a rock.
Cove — a small bay.
Chert — a variety of flint, silica.
Cross Bedding — sediments inclined to the bedding plane of the rock.
Cuesta — escarpment.
Dip — slope of the strata measured in degrees.
Ecology — the study of living organisms in relation to their surroundings. A 

branch of biology.
Erratic — large boulders or pieces of rock that are foreign to their surroundings. 
Eustatic — changes of sea level that have occurred all over the world. 
Fanglomerate — sheets of gravel spread over wide areas.
Fetch — the distance between the leeward side of the coast and the windward side. 
Flysch — coarse sediments derived from rapid sedimentation.
Greywacke — a conglomerate type or rock in which the grains have not been 

well sorted by water.
Halite — a crystal of salt.
Igneous — rocks which have cooled down from the molten state.
Joints — cracks in rocks, usually with a regular pattern.
Karst = the name given to a special kind of scenery developed on limestone rocks. 
Marine Terrace — a natural terrace left by the sea as it retreats in geological time. 
Marl — a limy clay, calcareous clay.
Miocene — a period of geological time from 10 to 20 million years ago.
Neanderthal Man — a species of ancient Man that lived towards the end of 

the last Ice Age, 30,000 yrs. B.P.
Palaeolithic — a period in the history of Man in which only tools made of stone 

or wood were used, the main occupation being hunting and fishing.
Neolithic — a period in the history of Man when he had learnt the art of agri

culture, domesticating animals and later pottery.
Petrology — a branch of geology dealing with the composition of rocks.
Pleistocene — a period of geological time, about the last two million years ending 

with the melting of the last continental ice sheet.
Scree — masses of waste rock.
Strata — layers of rock.
Strike — the general trend of a group of rocks, the direction at right angles 

to the DIP.
Swash — waves breaking up the beach.
Terra Rossa — red soils, usually developed on limestone rocks.
Tholoi — stone beehive-shaped huts used in Neolithic times in Cyprus, best seen 

at Khirokhitia.
Tombolo — a former island which has been joined to the mainland by sand bars, 

so becoming a peninsula.
Unconformity — the actual physical contact between two series of rocks. It repre

sents a long interval of time between the two different types of sedimentation.
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ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΩΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
'Ύπό ΟΘΩΝΟΣ ΓΙΑΓΚΟΤΛΛΗ, Β.Α., M.Sc., M.G.S.A.

’Αφορμήν διά τήν παρούσαν μελέτην μοΰ έδωσε τό κεφάλαιον «Είδη άνέμων» 
τής Γεωγραφίας τής Β' τάξεως Γυμνασίου. Εις τό κεφάλαιον τοΰτο υπάρχουν 
άνακρίβειαι αί δποΐαι δύνανται νά προκαλέσουν σύγχυσιν εις τόν μαθητήν καί 
ή λανθασμένη έκμάθησις ώρισμένων βασικών εννοιών τής γεωγραφίας δέν θά 
έπιτρέψη εις αυτόν νά κατανόηση είς μεταγενέστερα μαθήματα τούς διαφόρους 
κλιματικούς τύπους. Ώς γνωστόν, αί άνεμοι ενέχουν μεγάλην σημασίαν τόσον 
άπό μετεωρολογικής δσον καί άπό κλιματολογικής άπόψεως.

Είς τό κεφάλαιον «Είδη άνέμων» άναφέρονται χαρακτηριστικώς τά εξής 
διά τούς κανονικούς άνέμους:

«Ό θερμός άήρ τών περιοχών τοΰ ’Ισημερινού άνέρχεται καί ό ψυχρός 
τών πολικών περιοχών κινείται πρός τόν ’Ισημερινόν. Οί άνεμοι έπρεπε νά 
'είναι Βόρειοι ή Νότιοι. Λόγφ δμως τής περιφοράς τής Γής έκ Δ. πρός Α. 
είς τό Βόρειον ημισφαίριου γίνονται Β.Α. καί εις τό Νότιον γίνονται Ν.Α. 
Οί άνεμοι αυτοί πνέουν καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ έτους καί λέγονται 
άληγεΐς».

’Αφήνεται οΰτω νά νοηθή δτι οί άληγεΐς πνέουν έκ τών Πολικών περιοχών 
πρός τόν ’Ισημερινόν. Ούδεμία άναφορά γίνεται διά τούς Δυτικούς έπικρατοΰντας 
άνέμους ή διά τό γενικόν σύστημα άνέμων καί τήν έξάρτησίν του άπό τήν κατα
νομήν τής άτμοσφαιρικής πιέσεως ή καλύτερον τής άλληλοεξαρτήσεως τοΰ συστή
ματος άνέμων καί κατανομής τής άτμοσφαιρικής πιέσεως. "Ας έξετάσωμεν δμως 
τά είδη άνέμων, τά αίτιά των καί τήν σημασίαν πού ενέχουν έπΐ τής κλιματολογίας. 
’Εάν ύποθέσωμεν δτι:

(ϊ) ή Γή δέν περιστρέφεται
(ii) ή έπιφάνειά της είναι ομοιογενής καί ομοιόμορφος καί
(iii) ή περιοχή τοΰ ’Ισημερινού δέχεται ομοιόμορφον άκτινοβολίαν είς δλα 

τά μέρη της,
τότε; αί άκόλουθοι παρατηρήσεις θά ήσαν όρθαί: Έξ αιτίας τοΰ γεγονότος δτι ή 
περιοχή τοΰ ’Ισημερινού δέχεται μεγαλυτέραν ηλιακήν άκτινοβολίαν παρά αί πο
λικοί περιοχαί, ό ’Ισημερινός άήρ θερμαίνεται καί συνεπώς καθίσταται έλαφρό- 
τερος καί άνέρχεται· άφοΰ φθάση πρός τήν τροπόπαυσιν (σημεΐον χωρισμού 
τροπόσφαιρας άπό στρατόσφαιραν) άποκλίνει πρός τούς Πόλους. Είς τήν περιο
χήν τών Πόλων ό άήρ είναι ψυχρός καί ώς έκ τούτου κινείται πρός τόν ’Ισημερινόν 
διά νά καταλάβη τό κενόν πού δημιουργεΐται. Επομένως έάν αί προϋποθέσεις
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τάς όποιας έθέσαμεν ήσαν δυναταί, τότε θά έδημιουργεΐτο έν κολοσσιαϊον ρεϋμα 
άέρος μεταφοράς (convection current). Πλησίον τής επιφάνειας τής γής ή ροή 
θά ήτο άπό τούς πόλους πρός τόν ’Ισημερινόν, ένώ ε’ις τά ανώτερα στρώματα τής 
τροπόσφαιρας ή ροή θά ήτο αντίστροφος, δηλαδή άπό τόν ’Ισημερινόν πρός τούς 
Πόλους. Επομένως, όπως φαίνεται σχηματικώς εις τό διάγραμμα 1, θά έδημιουρ- 

Διάγραμμα 1: Σ χηματική παράστασις μή περιστρεφόμενης γής, μέ ομοιόμορφον καί ομοιο
γενή επιφάνειαν καί ταυτόχρονον ηλιακήν ακτινοβολίαν ε’ις δλα τά μέρη τοΰ ’Ισημερινού. 
Είς άμφότερα τά Ημισφαίρια σχηματίζεται ρεύμα μεταφοράς τό όποιον καλείται 

«δακτύλιος Χάτλη».

γεϊτο έν είδος κυκλώματος, τό όποιον είναι γνωστόν ώς «δακτύλιος Χάτλη» 
(Hadley cell), πρός τιμήν τοΰ Γεωργίου Χάτλη, ό όποιος πρώτος τό συνέλαβε τόν 
18ον αιώνα. Πιθανώς, ό συγγραφεύς τής Γεωγραφίας τής Β' Γυμνασίου νά 
είναι επηρεασμένος άπό αυτήν τήν θεωρίαν, μολονότι τήν τροποποιεί κάπως, λαμ- 
βάνων ύπ’ δψιν τήν περιστροφήν τής Γής. "Ομως αί 3 προϋποθέσεις τάς όποιας 
έθέσαμεν άνωτέρω, δέν εύσταθοΰν καί ώς έκ τούτου ή κυκλοφορία τής ατμόσφαιρας 
ύπόκειται εις ουσιώδεις άλλοιώσεις. ’Επειδή οί άνεμοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι 
μέ τήν άτμοσφαιρικήν πίεσιν, διά νά γίνη ή έξέτασίς των πλέον κατανοητή, θά 
έξετασθή πρώτον ή κατανομή τής άτμοσφαιρικής πιέσεως έπί τής Γής.

Κατανομή άτμοσφαιρικής πιέσεως

Οί άνεμοι οφείλονται είς διαφοράς άτμοσφαιρικών πιέσεων. Επομένως τά 
κύρια αίτια δημιουργίας άνέμων είναι- αί βαρομετρικοί διαφοραί, αί δποϊαι παρα
τηρούνται εις διαφόρους τόπους. 'Ως έκ τούτου, προτού έξετασθή οίονδήποτε σύ
στημα άνέμων έπιβάλλεται ή έξέτασίς τής κατανομής τής άτμοσφαιρικής πιέσεως 
έπί τής Γής, έστω καί είς γενικάς γραμμάς.

Εις τήν περιοχήν τοΰ ’Ισημερινού (περί τούς 5° Ν καί Β), λόγω τής έντα- 
τικής ήλιακής άκτινοβολίας, έπικρατεϊ υψηλή θερμοκρασία. Συνεπεία τής υψηλής 
θερμοκρασίας ό ’Ισημερινός άήρ θερμαίνεται, καθίσταται έλαφρότερος καί συνε
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πώς ανέρχεται. Δημιουργεΐται τοιουτοτρόπως τό θερμικόν ανοδικόν 
ρεύμα τοΰ 'Ισημερινού και επακόλουθου αύτοΰ είναι δ σχηματισμός χαμηλής 
ατμοσφαιρικής πιέσεως εις τάς Ισημερινός περιοχάς. Ή ζώνη αυτή χαρακτηρί
ζεται άπό νηνεμίας ή πολύ ασθενείς ανέμους και είναι γνωστή ώς «ζώνη ισημερι
νών νηνεμιών» ή «Ίσημερινή ζώνη άπνοιας» (Doldrums). Περιοδικά! καταιγίδες 
δέν άποτελσύν άσύνηθες φαινόμενον.

Ό άνερχόμενος άήρ εις τήν περιοχήν τοΰ ’Ισημερινού διαστέλλεται. Ώς άπο- 
τέλεσμα τής τοιαύτης διαστολής είναι ή πτώσις τής θερμοκρασίας του κατά 5|° 
Φάρεναϊτ άνά 1.000 πόδια ύψος (Lake, 1955). Συνεπεία τής τοιαύτης πτώσεως 
τής θερμοκρασίας, εις ώρισμένον ύψος, συνήθως πλησίον τής τροποπαύσεως, ό 
άνερχόμενος άήρ άναγκάζεται νά άποκλίνη πρός τούς πόλους. Πέριξ δμως τού 
Γεωγραφικού Πλάτους 30°, Β και Ν τού ’Ισημερινού, εΐναι ήδη άρκετά ψυχρό
τερος τού άέρος τής περιοχής και δημιουργεΐται οϋτω έν καθοδικόν ρεύμα 
ά έ ρ ο ς. Ή συσσώρευσις τού κατερχομένου άέρος προκαλεϊ τάς ύ ψ η λ ά ς 
υποτροπικός π ι έ σ ει ς, αί δποΐαι χαρακτηρίζονται καί πάλιν ύπό άσθε- 
νών άνέμων ή νηνεμιών. "Ενεκα τής καθοδικής κινήσεώς' του ό άήρ θερμαίνεται 
άδιαβατικώς και ώς έκ τούτου άπομακρύνεται τού σημείου κόρου (saturation point). 
Συνεπώς, αί περιοχαί αύται, κυρίως δέ αί ευρισκόμενοι είς τά δυτικά τών ήπεί- 
ρων, χαρακτηρίζονται ύπό αίθριου καιρού και ξηρασίας και ώ ς 
έκ τούτου εις αύτά τά Γεωγραφικά Πλάτη άπαντώνται 
μερικά! άπό τάς σπουδαιοτέρας έρήμους.

Εις τήν περιοχήν τών Πόλων λόγω τού ψύχους, επικρατούν ζώναι ύψηλής πιέ
σεως ενώ πέριξ τών Γεωγραφικών Πλατών 60°, είς άμφότερα τά Ημισφαίρια, 
επικρατούν ζώναι χαμηλής άτμοσφαιρικής πιέσεως. Αί τελευταίοι ζώναι χαμηλής 
πιέσεως οφείλονται εις τήν σύγκλισιν τών ΝΔ άνέμων (εΐναι περισσότερον γνω
στοί ώς Δυτικό! έπικρατοΰντες άνεμοι — Prevailing Westerlies) τής εύκρατου 
ζώνης μετά τών πολικών άνέμων. Ή σύγκλισις αύτη προκαλεϊ άνοδικήν κίνησιν 
(άκριβέστερον δίνας ή στροβίλους), μέ άποτέλεσμα τήν δημιουργίαν χαμηλής άτμο- 
σφαιρικής πιέσεως.

Ή κατανομή τής άτμοσφαιρικής πιέσεως παριστάνεται σχηματικώς διά τού 
διαγράμματος 2. Είς αυτό τό διάγραμμα προϋποτίθεται δτι ή επιφάνεια τής Γής 
εΐναι ομοιογενής, δηλαδή καλύπτεται έξ ολοκλήρου ύπό ξηράς ή θαλάσσης. 'Ο 
λόγος διά τόν όποιον τίθεται αυτή ή προϋπόθεσις οφείλεται είς τό γεγονός δτι ή 
κατανομή τής ξηράς καί τής θαλάσσης έπιδρά έπί τής κατανομής τής άτμοσφαι- 
ρικής πιέσεως καί έπιφέρει ώρισμένας τροποποιήσεις. Αύτάς τάς τροποποιήσεις 
θά τάς έξετάσωμεν άργότερον. Έτονίσαμεν προηγουμένως δτι τά κύρια αίτια 
τών άνέμων εΐναι αί βαρομετρικά! διάφορά! αί όποϊαι παρατηρούνται εις διαφόρους 
τόπους· γενικώς οί άνεμοι πνέουν άπό ζώνας ύψηλής πιέσεως πρός ζώνας χα
μηλής πιέσεως. Η διεύθυνσίς 'των δμιμς τροποποιείται ύπό (ορισμένων άλλων 
παραγόντων. Έάν έλαμβάνομεν ύπ' δψιν μόνον τήν κατανομήν τής άτμοσφαι- 
ρικής πιέσεως, δπως δεικνύεται εις τό διάγραμμα 2, θά έπροκαλούντο άνεμοι οί
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όποιοι θά έ'πνεον άπό τάς δύο Πολικός ζώνας υψηλής πιέσεως πρός τάς δύο 
'Τποπολικάς ζώνας χαμηλής πιέσεως. Οί άνεμοι ούτοι θά ήσαν Βόρειοι είς τό 
Β. Ήμισφαίριον καί Νότιοι εις τό Ν. Ήμισφαίριον. Έπιπροσθέτως, άπό τάς δύο 
υποτροπικός ζώνας υψηλής πιέσεως θά έ'πνεον άνεμοι πρός τήν Ίσημερινήν ζώνην 
χαμηλής πιέσεως καί πρός τάς δύο ΰποπολικάς ζώνας χαμηλής πιέσεως. Οί μέν

Πολικοί Άνεμοι

Διάγραμμα 2: Κατανομή τής ’Ατμοσφαιρικής Πιέσεως καί τών έξαρτωμένων ύπό αυτής 
συστημάτων άνεμου.

πνέοντες πρός τόν Ισημερινόν άνεμοι θά ήσαν Βόρειοι είς τό Β. Ήμισφαίριον καί 
Νότιοι είς τό Ν. Ήμισφαίριον, ένώ οί πνέοντες πρός τάς δύο ΰποπολικάς ζώνας 
άνεμοι θά είχον έντελώς αντίθετον κατεύθυνσιν. 'Όμως, άφ’ ής στιγμής άρχίση 
ή κίνησις τών άνέμων έπί τής έπιφανείας τής Γής ή διεύθυνσίς των τροποποιείται 
υπό ώρισμένων παραγόντων.

«Δύναμις Κοριόλις»

Έξ αυτών τών παραγόντων σπουδαιότερος είναι ή περιστροφή τής Γής πέριξ 
τοΰ άξονός της, ή οποία προκαλεΐ τήν λεγομένην «δύναμιν έκτροπής ή άποκλίσεως», 
περισσότερον γνωστήν ώς «δύναμιν Κοριόλις» (Coriolis force), όνομασθεΐσαν οΰ- 
τω άπό τό γνωστόν θεώρημα τοΰ Γάλλου Μαθηματικού Coriolis (1792—1843). 
Ή δύναμις αυτή εκτρέπει δλα τά έν κινήσει ευρι
σκόμενα σώματα πρός τά δεξιά εις τό Β. 'Ημισφαί
ριο ν καί πρός τά άριστερά εις τό Νότιον Ή μ ι - 
σ φ α ί ρ ι ο ν. Ή έπιτάχυνσις τής έκτροπής ταύτης έπί μονάδος μάιζης δίδεται 
διά τοΰ τύπου:

D = 2 V ρ ω ήμ. φ.
δπου, είς τήν περίπτωσιν τών άνέμων, V = ταχύτης άνέμου, ρ = πυκνότης άνέμου, 
ω= γωνιακή ταχύτης περιστροφής τής γής πέριξ τοΰ άξονός της, ή οποία ίσοΰται 
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μέ 729ΧΙΟ-7 άκτίνια και φ = Γεωγραφικόν Πλάτος. Διά τοΰ τύπου αύτοΰ βλέ- 
πομεν δτι εις τόν ’Ισημερινόν ή «δύναμις εκτροπής» είναι μηδέν διότι φ = 0° 
και ήμ. φ = 0, ενώ εις τούς πόλους ή «δύναμις έκτροπης» έχει τήν μεγίστην τιμήν 
διότι φ = 90° και επομένως ήμ. φ = 1. Οΰτω, έάν δέν λάβωμεν ύπ’ σψιν τήν 
τριβήν τήν οποίαν ύφίστανται οί άνεμοι δταν έ'ρχωνται εις έπαφήν μέ τήν έπιφά- 
νειαν τής ξηράς ή τής θαλάσσης (τοιαύτη κατάστασις έπικρατεϊ εις ύψος άνω 
τών 2500 ποδών περίπου) θά έ'χωμεν τούς γεωστροφικούς ανέμους (geostrophic 
winds). Οί άνεμοι ούτοι πνέουν παραλλήλως πρός τάς ισοβαρείς γραμμάς. Συνε
πώς, έάν έ'χωμεν ισοβαρείς γραμμάς, ώς είς τό διάγραμμα 3, λόγω τής έπενεργείας

Υψηλή πίεσις

1010 mb Χαμηλή πίεσις

Π '

1012 mb
Ε

1014 mb
γ Γεωστοοφικός 

■Άνεμος

1016 mb Κ „ ί—-------------------------

Διάγραμμα 3: Σχηματισμός γεωστροφικοΰ ανέμου καί ανέμου διά τόν σχηματισμόν τοΰ 
όποιου λαμβάνεται ύπ’ δψιν ή βαροβαθμίς, ή «δύναμις Κοριόλις» καί ή τριβή (Ε).

τής δυνάμεως ή όποια προκαλεϊται άπό τήν διαφοράν ατμοσφαιρικής πιέσεως 
(δύναμις βαροβαθμίδος) προκαλεϊται άνεμος ό όποιος πνέει καθέτως επί τών ισο
βαρών γραμμών, πρός τήν περιοχήν χαμηλής πιέσεως (Π έπΐ τοΰ διαγράμμα
τος 3). Άφ’ ής στιγμής δμως προκληθή ό άνεμος έ'ρχεται ύπό τήν έπίδρασιν τής 
«δυνάμεως Κοριόλις», ή οποία έκτρέπει τόν άΐ'εμον πρός τά δεξιά (δεδομένου δτι 
εύρισκόμεθα είς τό Β. Ήμισφαίριον). Συν τώ χρόνω, ή «δύναμις Κοριόλις», λό
γω τής συνεχιζομένης έπιταχύνσεως, αντισταθμίζει τήν δύναμιν τής βαροβαθμίδος 
και τοιουτοτρόπως προκαλεϊται ισορροπία μεταξύ τών δύο δυνάμεων. "Οταν έπι- 
τευχθή τοιαύτη ισορροπία ό άνεμος πλέον πνέει είς εύθεϊαν γραμμήν άνευ έκτροπής 
καί, ώς δεικνύεται είς τό διάγραμμα 3, είναι παράλληλος πρός τάς ισοβαρείς 
γραμμάς. Ό τοιοΰτος άνεμος καλείται γεωστροφικός καί απαντάται, ώς ήδη 
άνεφέρθη, έίς ύψη άνω τών 2500 ποδών.

Τριβή
Είς τά στρώματα δμως τοΰ άέρος τά όποια εύρίσκονται πλησίον τής επιφά

νειας τής Γής ύπεισέρχεται μία άλλτ] έπίδρασις, ή τριβή, ή όποια έ'χει ώς αποτέ
λεσμα τήν έλάττωσιν τής ταχύτητος τοΰ ανέμου. Ή τοιαύτη δμως έλάττωσις 
συντελεί καί είς τήν έλάττωσιν τής «δυνάμεως Κοριόλις», ένώ ή βαροβαθμική δύ- 
ι'αμις παραμένει ή Ιδία. 'Επομένως, αποτέλεσμα τής τριβής είναι ή άπόκλισις τοΰ 
ανέμου πρός τάς χαμηλάς πιέσεις καί τοιουτοτρόπως αντί δ άνεμος νά πνέη πα- 
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ραλλήλως πρός τάς ισοβαρείς γραμμάς σχηματίζει γωνίαν μέ αύτάς. Ύπεράνω 
τών ωκεανών καί θαλασσών, οπού ή τριβή εΐναι ασθενής, ή γωνία εΐναι ίση μέ 
10°—20°, ενώ ύπεράνω τής ξηράς, δπου ή τριβή εΐναι μεγαλυτέρα, ή γωνία ανέρ
χεται εις 45° περίπου. Συνεπώς λαμβάνοντας ύπ’ δψιν, πλήν τής «δυνάμεως Κο- 
ριόλις», και τήν τριβήν, δ άνεμος πλησίον τής επιφάνειας τής γής θά έ'χη διεύ- 
θυνσιν Ε έπί τοΰ διαγράμματος 3. Γενικώς ή σχέσις τοΰ ανέμου μετά τής ’Ατμο
σφαιρικής Πιέσεως εκφράζεται διά τοΰ Νόμου Buys Ballot, δ δποϊος αναφέρει: 
«’Εάν Ιστάμεθα ε’ις τό Β. Ήμισφαίριον μέ τήν ράχιν έστραμμένην πρός τόν άνε
μον, ή υψηλή πίεσις θά εΐναι πρός τά δεξιά μας και ή χαμηλή πίεσις πρός τά αρι
στερά μας».

Γενική κυκλοφορία τής ’Ατμόσφαιρας

’Έχοντας τώρα ώς βάσιν δλους τούς παράγοντας οι όποιοι επιδρούν έπί τής 
διευθύνσεως τών ανέμων, δυνάμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν τό διάγραμμα 2 διά νά 
παραστήσοίμεν τήν γενικήν κυκλοφορίαν τής ατμόσφαιρας. Έκ τών δύο 'Υπο
τροπικών ζωνών ύψηλής πιέσεως πνέουν άνεμοι πρός τόν ’Ισημερινόν. Οί άνεμοι 
ούτοι εΐναι ΒΑ ε’ις τόν Β. Ήμισφαίριον και ΝΑ εις τό Νότιον καί καλούνται Άλη- 
γεΐς. Εΐναι σταθεροί καί κανονικοί καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ έ'τους καί κατά 
εποχήν τής ιστιοφόρου ναυτιλίας εΐχον εξαιρετικήν σημασίαν διά τάς διεθνείς 
μεταφοράς. Συνεπεία τής τοιαύτης σημασίας, ε’ις τήν αγγλικήν εΐναι γνωστοί ώς 
“Trade Winds”, δηλαδή «’Άνεμοι τοΰ Εμπορίου». Οί Άληγεϊς ε’ις τό σημεϊον 
προσεγγίσεως τοΰ ’Ισημερινού κάμπτονται πρός τά άνω, άφήνοντες μεταξύ αυτών 
μίαν «ζώνην νηνεμιών». Εις τά ανώτερα στρώματα τής τροπόσφαιρας πνέουν 
αντίθετα πρός τούς Άληγεϊς ρεύματα καί εΐναι γνωστά ώς Άνταληγεϊς. Επομέ
νως, οί Άληγεϊς μετά τών Άνταληγών σχηματίζουν έν κύκλωμα τό όποιον εΐναι 
γνωστόν ώς κύκλωμα τοΰ «’Ισημερινού δακτυλίου». 'Ομοίως, έκ τών 'Υποτροπικών 
ζωνών ύψηλής πιέσεως πνέουν πρός τάς δύο Ύποπολικάς ζώνας χαμηλής πιέσεως 
άνεμοι οί όποιοι εΐναι είς μέν τό Β. Ήμισφαίριον ΝΑ είς δέ τό Νότιον ΒΔ. Έν 
άντιθέσει πρός τούς Άληγεϊς οί ΝΑ καί ΒΔ άνεμοι δέν είναι σταθεροί, εΐναι 
δμως πολύ συχνοί καί ώς έκ τούτου καλούνται συνήθως καί Δυτικοί έπικρατοΰντες 
άνεμοι (Prevailing Westerlies). Μερικοί Γεωγράφοι ονομάζουν αυτούς «Άνταλη
γεϊς» διότι έχουν αντίθετον άπό τούς Άληγεϊς κατεύθυνσιν. "Οπως εϊδομεν δμως 
ανωτέρω οί «Άνταληγεϊς» αποτελούν ρεύματα άέρος, φοράς αντιθέτου έκείνης τών 
Άληγών, πνέοντες ύπεράνω αυτών. Ε’ις τό Ν. Ήμισφαίριον, έπειδή τά χερσαία 
τμήματα εΐναι μικρά, προβάλλεται μικρά μόνον άντίστασις καί οί Δυτικοί έπικρα
τοΰντες άνεμοι εΐναι τόσον σφοδροί πέριξ τοΰ Γεωγραφικού Πλάτους 40' ώστε νά 
δνομάζωνται «οί βρυχώμενοι 40 — Roaring Fourties». Ύπεράνω τών Δυτικών 
έπικρατούντων ανέμων πνέουν άνεμοι αντιθέτου φοράς καί σχηματίζεται ούτω δ 
«εύκρατος δακτύλιος».

Τέλος, άπό τάς δύο Πολικάς ζώνας ύψηλής πιέσεως πνέουν οί Πολικοί άνεμοι, 
οί όποιοι εΐναι ΒΑ είς τό Β. Ήμισμαίριον καί ΝΑ είς τό Νότιον. Ύπεράνω αν- 
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τών πνέει ρεύμα άέρος αντιθέτου φοράς και σχηματίζεται σίίτω ό «Πολικός δα
κτύλιος». Εις τό σημεΐον δπου οί Δυτικοί έπικρατοϋντες οίνεμοι συναντούν τους 
Πολικούς Άνεμους δημιουργεϊται τό «Πολικόν μέτωπον».

Άπό αυτήν τήν γενικήν περιγραφήν τής κυκλοφορίας τής Ατμόσφαιρας 
δύνανται νά γεννηθούν ώρισμένα ερωτήματα τύπου «έάν πρώτα έγινε τό αυγό ή ή 
κότα». "Εν άπό αυτά τά ερωτήματα είναι: «Μία ώρισμένη κατανομή τής Ατμο
σφαιρικής Πιέσεως δημιουργεί έν σύστημα ανέμων ή μήπως έν ώρισμένον σύ
στημα ανέμων προκαλεΐ μίαν άνάλογον κατανομήν τής πιέσεως»; Καί αύτό διά 
νά δείξωμεν πόσον πολύπλοκον είναι τό μάθημα τής Γεωγραφίας. Είς τήν παρούσαν 
μελέτην τό θέμα προσηγγίσθη καί ώς «αυγό» καί ώς «κότα». Διά τήν έξήγησιν 
τών Ύποπολικών χαμηλών ζωνών πιέσεως έχρησιμοποιήθη ή σύγκλισις τών Δυτι
κών Έπικρατούτων Ανέμων μετά τών Πολικών, ενώ διά τήν έξήγησιν τώς Άλη- 
γών καί άλλων τύπων Ανέμων έχρησιμοποιήθη μία ώρισμένη κατανομή ατμοσφαι
ρικής πιέσεως.

Τροποποιήσεις

Δέον νά τονισθή μετ’ έμφάσεως, δτι τό σύστημα άνεμων καί ή κατανομή 
τής άτμοσφαιρικής πιέσεως, ώς έχουν περιγραφή, άντιπροσωπεύουν μίαν ιδανικήν 
κατάστασιν. Ή άνομοιογένεια τής επιφάνειας τής γής (ξηρά καί θάλασσα) καί 
ή άνομοιομορφία τής άναγλύφου δψεως αυτής τροποποιούν τά περιγραφέντα συ
στήματα άνέμων καί πιέσεως. Έπί παραδείγματι, ή ξηρά καί ή θάλασσα θερμαί
νονται άνίσως μέ άποτέλεσμα αί ’Ήπειροι νά καθίστανται κέντρα χαμηλής πιέ
σεως τήν καλοκαιρινήν περίοδον καί υψηλής πιέσεως κατά τήν χειμερινήν, ενώ 
είς τούς ώκεανούς νά συμδαίνη τό άντίθετον. Επομένως ή άνομοιογένεια τής επι
φάνειας τής γής συντελεί ώστε αί ζώναι πιέσεως, τάς οποίας άνεφέραμεν προη
γουμένως, νά μήν είναι συνεχείς, άλλά διακοπτόμενοι. Έπιπροσθέτως, ή τάσις 
τών ’Ηπείρων νά μετατρέπωνται είς ζώνας χαμηλής πιέσεως τό καλοκαίρι καί υψη
λής τόν χειμώνα συντελεί είς τήν δημιουργίαν τών έποχιακών άνέμων, ώς οί 
Μουσσώνες. Ή σημασία τών τελευταίων ώς κλιματολογικού στοιχείου είναι γνωστή 
είς δσους έχουν καί τήν έλαχίστην γνώσιν Γεωγραφίας ώστε νά μή χρειασθή νά 
έπεκταθώμεν. Ή άνομοιομορφία τής άναγλύφου δψεως τής Γής δημιουργεί είδι- 
κάς τοπογραφικάς συνθήκας, αί όποΐαι δύνανται νά συντελέσουν είς τόν σχημα
τισμόν τοπικών άνέμων (Φέν, Βαρδάρης, Μιστράλ, κ.λ.π.).

Τέλος, λόγφ τού κεκλιμένου τοΰ άξονος τής Γής καί τής περιφοράς αύτής περί 
τόν "Ηλιον, δ "Ηλιος ρίχνει καθέτως τάς άκτίνας του ύπεράνω τοΰ Τροπικού τοΰ 
Καρκίνου (Θερινόν Ήλιοστάσιον) τήν καλοκαιρινήν περίοδον καί ύπεράνω τοΰ 
τροπικού τοΰ Αίγόκερω τήν χειμερινήν περίοδον (Χειμερινόν Ήλιοστάσιον). 
"Οθεν, τό καλοκαίρι, δτε δ Ήλιος εύρίσκεται ύπεράνω τοΰ Β. Ημισφαιρίου, αί 
ζώναι πιέσεως καί τό γενικόν σύστημα άνέμων μετατοπίζονται 5—6’ πρός Βορ- 
ράν, ένφ τόν χειμώνα, δτε δ "Ηλιος είναι ύπεράνω τοΰ Νοτίου Ημισφαιρίου, ή 
μετατόπισις είναι πρός Νότον.
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Οί άνεμοι ώς στοιχείον Κλιματολογίας
Έτονίσθη είς τήν αρχήν τής παρούσης μελέτης δτι οί άνεμοι και γενικώς ή 

κυκλοφορία τής ατμόσφαιρας ενέχουν μεγάλην σημασίαν τόσον άπό μετεωρολο
γικής δσον και κλιματολογικής πλευράς. "Ας έξετάσωμεν τώρα με ρίκας άπό τάς 
επιδράσεις τών άνέμων επί τής κλιματολογίας.

Καθώς ειδομεν, ε’ις τήν Ίσημερινήν ζώνην παρατηρεϊται έν άνοδικόν ρεΰμα άέ- 
ρος, τό όποιον άπεδιόσαμεν εις τήν υπερβολικήν παρά τό έδαφος θέρμανσιν τών 
άερίων μαζών, δύναται δμως νά προκληθή και άπό τήν σύγκλισιν τών Άληγών 
(ένδοτροπική σύγκλισις — intertropical convergence). Μέ τήν άνοδικήν κίνησιν 
οί άνεμοι διαστέλλονται, ψύχονται και οί υδρατμοί τούς όποιους περιέχουν συμπυ- 
κνούνται και υγροποιούνται. Τοιουτοτρόπως δημιουργεϊται ή βροχή μεταφοράς 
(convectional rain), ή οποία χαρακτηρίζει τό ’Ισημερινόν κλίμα. Τό καλοκαίρι, 
μέ τήν μετατόπισιν τής Ίσημερινής ζώνης χαμηλής πιέσεως πρός βορράν, προ- 
καλεΐται μετατόπισις καί τής Ίσημερινής βροχής, ή όποία επηρεάζει τήν ζώνην 
τοΰ τροπικού κλίματος. Τόν χειμώνα ή μετατόπισις είναι πρός Νότον καί ουτω 
ή ζώνη τοΰ Τροπικού κλίματος τοΰ Β. Ημισφαιρίου εύρίσκεται ύπό τήν έπίδρασιν 
τής 'Τποτροπικής ζώνης υψηλής πιέσεως καί έχει ξηρασίαν. Είς τήν Νότιον 
Τροπικήν ζώνην συμβαίνει τό ίδιον μέ τήν διαφοράν δτι ό χειμών εις τό Νότιον 
Ήμισφαίριον είναι τόν ’Ιούνιον, ενώ τό καλοκαίρι τόν Δεκέμβριον. ’Ακόμη καί 
είς τάς Μουσσωνικάς περιοχάς, δπου ή έπίδρασις τών Θερινών Μουσσώνων επί 
τής βροχής είναι τόσον σημαντική, λόγω τοΰ δτι ή Ίσημερινή ζώνη χαμηλής 
πιέσεως εύρίσκεται τό καλοκαίρι βορείως τού ’Ισημερινού διαδραματίζει έν συμ
πληρωματικόν ρόλον είς τόν σχηματισμόν τών θερινών βροχών. Είς τό σημεΐον 
αυτό άξίζει νά τονισθή δτι οί Άληγεΐς, οί όποιοι επηρεάζουν τάς Τροπικός πε- 
ριοχάς, δέν συντελούν είς τήν δημιουργίαν βροχής. Οί άνεμοι ούτοι είναι ξηροί, 
διότι προέρχονται άπό τάς υποτροπικά; ζώνας υψηλής πιέσεως καί κατευθυνόμενοι 
πρός θερμοτέρας περιοχάς άπομακρύνονται τού σημείου κόρου. Επομένως, ύπό 
τήν πνοήν τών Άληγών ό καιρός είναι αίθριος.

Είς τά δυτικά τμήματα τών Ηπείρων πέριξ τών Γεωγραφικών Πλατών 
20—30’, είς άμφότερα τά ήμισφαίρια, εύρίσκομεν πλείστας τών ερήμων λόγω τών 
καθοδικών κινήσεων τού ανέμου. Οί καθοδικώς κινούμενοι άνεμοι θερμαίνονται 
άδιαδατικώς καί τοιουτοτρόπως άπομακρύνονται τοΰ σημείου κόρου καί κατά συνέ
πειαν είς τάς ερήμους επικρατεί ξηρασία. Τά άνατολικά τμήματα τών ’Ηπείρων, 
είς τά αυτά Γεωγραφικά πλάτη, επηρεάζονται ύπό τών Μουσσώνων καί δέχονται 
θερινάς βροχάς. Είς τά δυτικά τμήματα τών Ηπείρων, πέριξ τών Γεωγραφικών 
Πλατών 30—40', εύρίσκονται τά Μεσογειακά κλίματα. Τό διάγραμμα 4 δεικνύει 
δτι ή τοιαύτη κατανομή τών Μεσογειακών κλιμάτων οφείλεται είς τήν κατανομήν τής 
ατμοσφαιρικής πιέσεως καί είς τά έξαρτώμενα ύπ’ αυτής συστήματα άνέμων ώς 
καί είς τάς τροποποιήσεις τάς οποίας επιφέρει ή άνομοιογένεια τής επιφάνειας 
τής γής. Ή μελέτη αύτοΰ τοΰ διαγράμματος δεικνύει δτι τόν χειμώνα αί δυτικαί 
άκταί τής ξηρός, αί εκτεινόμενοι βορείως τού Γεωγραφικού Πλάτους 30', εύρί- 
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σκονται ύπό τήν έπίδρασιν τών Δυτικών έπικρατούντων ανέμων, οί όποιοι πνέουν 
έκ τής θαλάσσης πρός τήν ξηρόν. Επομένως τήν χειμερινήν περίοδον αί δυτικαί 
άκται δέχονται βροχάς. Είς τάς ανατολικός άκτάς οί άνεμοι πνέουν έκ τής ξηράς 
πρός τήν θάλασσαν (βλέπε έποχιακοι άνεμοι). Ώς έκ τούτου τόν χειμώνα αί 
άνατολικαι άκται τών Ηπείρων (30°—40') είναι ξηραί καί δέν δύνανται νά θεω
ρηθούν δτι έχουν Μεσογειακόν κλίμα. Τό καλοκαίρι αί περιοχαί μέ Μεσογειακόν 
κλίμα χαρακτηρίζονται ύπό ξηρασίας λόγω τοΰ δτι έ'ρχονται ύπό τήν έπίδρασιν 
τών μετατοπιζομένων ύποτροπικών ζωνών ύψηλής πιέσεως. Τό γεγονός δτι τά

Διάγραμμα 4: Κατανομή τής πιέσεως κα'ι τών ανέμων ίυιεράνω τής θαλάσσης καί τής, ξηράς 
κατά τόν ’Ιανουάριον. ΑΙ διακοπτόμεναι Ισοβαρείς δεικνύουν πίεσιν κάτω τών 30 Ιντσών. 
Αί Μεσογειακοί περιοχαί τοΰ Β. 'Ημισφαιρίου (Γ.Π. 30"—40°, είς τά δυτικά τμήματα τής 

ξηράς) είναι ΰπό τήν έπίδρασιν τών Ν.Δ. ανέμων (Πηγή: Lake, 1955).

δυτικά τμήματα τών χωρών μέ Μεσογειακόν κλίμα δέχονται μεγαλυτέραν δμβρη- 
σιν άπό τά άνατολικά εξηγείται άπό τήν έπίδρασιν τών Δυτικών άνεμων.

Οί Δυτικοί έπικρατοΰντες άνεμοι διαδραματίζουν σημαντικόν ρόλον είς τήν 
διαμόρφωσιν τοΰ Ώκεανείου κλίματος. Οί άνεμοι αυτοί πνέουν ύπεράνω θερμών 
ωκεανών άπό θερμά είς ψυχρότερα μέρη καί ώς έκ τούτου είναι συνήθως κεκορε
σμένοι ύδρατμών. Τό μεγαλύτερον ποσοστόν τής όμβρήσεως είναι «μετωπικής» 
προελεύσεως καί πίπτει ιδίως τό Φθινόπωρον καί τόν Χειμώνα, δτε ή άνάπτυξις 
κυκλώνων είναι πλέον ευνοϊκή. Τό γεγονός δτι τά δυτικά τμήματα τών χωρών μέ 
ώκεάνειον κλίμα δέχονται μεγαλυτέραν δμβρησιν άπό τά άνατολικά καταδεικνύει 
τήν έπίδρασιν τών Δυτικών έπικρατούντων άνέμων.

Έν κατακλεΐδι πρέπει νά τονισθή δτι τά «μέτωπα», ώς είναι τό πολικόν, θερ
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μόν, ψυχρόν κλπ., α'ι υφέσεις και άλλα παρόμοια χαρακτηριστικά τής ατμόσφαι
ρας, τών όποιων ή έπίδρασις έπι τής κλιματολογίας μιας περιοχής είναι τεραστία, 
οφείλονται κατά κύριον λόγον είς αερίους μάζας, μέ διαφορετικός φυσικάς ιδιό
τητας, αί δποϊαι έρχονται είς επαφήν έξ αντιθέτων διευθύνσεων. ’Επειδή δμως 
τά φαινόμενα αυτά είναι τόσον πολύπλοκα δύνανται νά αποτελόσουν θέμα ξεχωρι
στής μελέτης. Έπί τοΰ παρόντος άρκούμεθα μόνον είς τήν αναφοράν των.

Έκ τής μελέτης αυτής καταδεικνύεται, νομίζομεν, ή μεγάλη σημασία τήν 
οποίαν ενέχουν οί άνεμοι ώς κλιματολογικόν στοιχεΐον καί έπιπροσθέτως έπιση- 
μαίνονται μερικοί κίνδυνοι οί όποιοι δύνανται νά προκύψουν άπό ελλείψεις ή ανα
κρίβειας, αί δποϊαι παρουσιάζονται είς ώρισμένα διδακτικά βιβλία Γεωγραφίας τά 
όποια χρησιμοποιούνται είς τά σχολεία μας. Καταδεικνύεται έπίσης δτι ή Γεω
γραφία δέν είναι απλή άπομνημόνευσις πόλεων, ποταμών ή προϊόντων, δπως έσφαλ- 
μένως νομίζουν μερικοί, ίσως λόγω αναμνήσεων έκ τοΰ μαθητικού των παρελθόντος, 
άλλά μία πολύπλοκος έπιστήμη, ή όποια διά νά κατανοηθή άπαιτεϊ σκληράν καί έπι- 
πονον έργασίαν.
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CONFLICT IN CYPRUS:

Some Views on the Situation by a Political Geographer.’9

By
RICHARD A. PATRICK BA., MA

(Doctoral Research Student, London School of Economics and Political Science).

The difficulty in differentiating the term conflict from such other 
terms as competition, rivalry, violence, tension, hostility, aggression etc., 
has made most researchers rather wary of continuing the search for a 
correct definition of conflict. Many academics now refuse to attempt any 
formal definition of conflict and offer instead a variety of propositions 
which, in total, constitute the means for identifying and characterizing 
conflict situations. Conflict has in fact becomes a rubber concept being 
stretched and moulded for the purpose at hand.

A review of the many propositions and definitions of conflict encour
ages the view that conflict is a generic term describing a continuum range 
of interaction between actors of various sorts. Such interaction is based, in 
essence, on situations in which absolute on relative gains for one actor 
covary directly with absolute on relative losses for another actor.

We might visualize a conflict scale analogous to a thermometer. At 
the hot end we would locate the most violent of wars. At the cool end we 
could perhaps find a game of chess.

But, I am a geographer — more particularly a political geographer — 
and in light of the scope of my training and of my focalized interest, how 
do I approach conflict!

First of all, I view the conflict actors as political communities rather 
than either as individuals, which may interest the psychologist, or as social 
groups, which may interest the sociologist. I am not of course denying the 
relevance of these other views, and indeed one cannot study the political 
community without refering to the individuals and groups who constitute 
that community.

Secondly, I view the causes of conflict in terms of the interaction 
between the behavioural environments of communities and the goals of 
those communities. In other words, I do not accept that conflict is caused 
by any attribute, per se, of a community's phenomenal environment. Con-

* Lecture and debate organised by Cyprus Geographical Association on 26th March 1971. 
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flicts are based on percepts and values which are subjective and thus vary 
among actors and through time.

Thirdly, I view the results of a given conflict in terms of the inter
action between the phenomenal environments of communities and the 
actions of those communities to implement their goals.

It is important to recognize and understand the difference between 
the two types of environment which I have mentioned. The behavioural 
environment is a subjective view of one's situation and it is upon this view 
of reality that decisions are made. The phenomenal environment is one's 
situation as it objectively exists and it is within this environment that 
decisions must be implemented. It is this difference, between the situation 
as we think it is and the situation as it actually is, that often frustrates the 
attainment of our goals.

DEFINING THE COMMUNITIES IN THE
CYPRUS CONFLICT

Before considering the political conflict in Cyprus we must first define 
which are the communities in conflict. Any observer of events in and about 
the island during the past decade might immediately reel off a list including 
Greeks and Turks in Cyprus, Greece, Turkey, the United Kingdom, the 
United States, the Soviet Union, N.A.T.O., the Central Treaty Organization, 
the United Nations etc.

However, I think it is fair to assume that the chief protagonists in the 
most recent act of the Cypriot drama have been the Greek Nation and 
the Turkish Nation.

I must here differentiate between State and Nation. The State is a 
political structure delimited by geographical boundaries with a recognized 
"de jure'' status. The Nation, on the other hand, is a group of people who 
feel themselves linked by a common cultural heritage. The geographical 
boundaries of State and Nation rarely coincide although we speak of the 
Nation-State as the foundation block of our modern geopolitical system. 
In fact, attempts to make the geographical areas of States and Nations 
synonymous have been one of the leading causes of war in our lifetimes.

The Greek Nation includes the Greeks of Cyprus, as well as the Greeks 
of Greece. Similarily, the Turkish Nation includes Cypriot as well as main
land Turks.

But, at this point we are confronted with a vital nuance of the Cypriot 
conflict system. That nuance arises from the difference between a definition 
of communities who are protagonists in the conflict and a definition of 
communities who the protagonists themselves think should be involved in 
the conflict.
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Should the conflict in Cyprus be left to the Greek and Turkish com
munities whose boundaries are circumscribed by the boundaries of the 
State of Cyprus! Should the conflict in Cyprus include the Greek and Turk
ish communities whose boundaries are defined in terms of the boundaries 
of the Greek and Turk Nations!

The community boundaries which are accepted as defining the prota
gonists will simultaneously delimit both the geographical area of conflict 
and the balance of power between the protagonists.

Greeks, invoking arguments of State sovereignty, would wish to define 
the protagonists as the Cpyriot communities. At this level, the Greeks are 
in a majority and any solution based on self-determination, and decided by 
a "one-man-one-vote" system, would support the Greek goal of ENOSIS 
and convesely prevent Turk goals which have variously been described as 
partition, or federation, or the creation of a State within a State.

Turks would argue that the community boundaries of the protagonists 
should coincide with National boundaries for at least two reasons. First, 
since the goal of ENOSIS automatically broadens the boundaries of the 
Greek protagonist to the level of the Greek Nation, 'ipso facto' the Turk 
protagonist must also be considered at the National level. Secondly, both 
Greece and Turkey actively intercede on behalf of Greeks and Turks in 
Cyprus with military, economic, cultural and political support. Therefore, 
a realistic appraisal by both sides must recognize this committment. If 
Turkey and Greece are included within the community boundaries of the 
protagonists, the Cyprus problem could then be viewed as only one of several 
connected conflict systems overlapping the Greek and Turk National 
boundaries. In this more comprehensive view, the Turk position, in terms of 
coercive power, is stronger than that of the Greeks. In this situation, the 
Turks might allow ENOSIS as part of a package deal involving a prior 
settlement of other disputes with Greece, including perhaps certain terri
torial concessions. Alternatively, Turkish strength might effectively deny 
ENOSIS altogether.

CAUSES OF THE CONFLICT

I stated, by way of introduction, that as a political geographer I viewed 
the causes of conflict in terms of the interaction between the behavioural 
environments of communities and their goals.

We know that two communities can view the same object or be sub
jected to the same environment and yet their perceptions of that object or 
their reactions to that environment can differ considerably. There are 
various explanations for this, which perhaps psychologists and sociologists 
are better prepared to deal with than geographers. Each community per
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ceives its phenomenal environment through spectacles whose lenses are 
tinted and focused so as to exclude and distort certain aspects of this 
environment. The behavioural environments which communities respond to 
therefore may differ to a greater or lesser degree even though such com
munities may, as in the case of Cyprus, cohabit the same earth space.

We may visualize a community's behavioural environment as being 
registered and stored both individually in the memories of the members 
of that community and collectively in the literature, vocal and visual record
ings, and in a variety of art forms belonging to that community. In other 
words, an indication of a community's behavioural environment may be 
gained indirectly by observing aspects of a community's "culture". The 
behavioural environment is in fact a complex system of concepts of the 
phenomenal environment as it was. I say was rather than is because while 
the phenomenal environment changes, an image of that environment, once 
formed, is extraordinarily difficult to alter even in light of changed circum
stances.

A community may also formulate a system of concepts which refers 
to the phenomenal environment as the community would wish it to develop 
in the future. It is this view of a community's environment which we refer 
to as community goals.

In the decision — making process, a community relates its behavioural 
environment to its goals to ascertain both the feasibility and relative priority 
of these goals. A decision can thus be taken to implement certain actions 
to achieve a particular goal. If that action does not achieve that goal, and 
the goal is nevertheless maintained as desirable, the decision — makers may 
attempt a different means to that some end. On the other hand, existing 
goals could be found to be so inconsistent with a changed environment that 
a completely different set of goals should be formulated. If such a re
formulation of goals is not undertaken, community leaders will inevitably 
direct community resources to the achievement of unobtainable or inappro
priate goals. In this situation, resources will be spent to no end but to 
weaken the community or to provoke conflicts which may jeopordize all 
other community goals.

If we study the communities within Cyprus we can note that they 
function within the context of behavioural environments which differ in 
several instances. That these differences are important is verified by the 
fact that the Greek and Turk communities in Cyprus have not integrated 
though living side by side for several hundred years. In fact, in recent years 
the differences in the behavioural environments of the Cypriot communities 
have so increased that the "we" versus "they" feeling has been accentuated 
between Greek-Cypriots and Turk-Cypriots. It is this antagonism, supported 
by dissimilar views of the Cypriot environment, that is a basic pre-condition 
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for conflict.
We may expect the behavioural environments of the Cypriot com

munities to differ for at least two main reasons.
Firstly, both communities have different sources of information about 

their situation. Each has its own newspapers, cinema films and radio stations 
An almost negligible number of Cypriots read the newspapers of the other 
community. A larger number may listen to each others broadcasts, but this 
is more a matter of occassional curiosity and the reliability of news from 
this source is discredited by being labelled as "mere propaganda". The 
majority of Greek Cypriots learn about events in the Turkish Cypriot com
munity from other Greek Cypriots and not from Turkish Cypriot sources. 
Similarily, the Turkish Cypriot knowledge of Greek Cypriot affairs comes 
principally from other Turk Cypriots.

Secondly, the Cypriot communities speak different languages. This 
language barrier hinders inter — communal communication and thereby 
limits the construction of a common behavioural environment. This barrier 
has become even more pronounced in recent years when conflict has kept 
the younger generation of both communities seperated and has thus dis
couraged Greek-Turk bilingualism.

We may ask in what specific ways do the Cypriot communities' views 
differ about their geopolitical situation.

During the Ottoman occupation of Cyprus, Turkish Cypriots viewed 
Cyprus as Turkish National territory principally because the island had been 
conquered by Turks. During the British occupation Turks, using analogous 
logic, viewed Cyprus as British territory. When it became probable after 
1955 that Britain would leave Cyprus, Turkish Cypriot leaders voiced the 
view that all Cyprus was Turkish, but later that all Cyprus was not Greek. 
This latter view was based first on Turkish land ownership of part of Cyprus, 
and secondly on 'de facto' control of certain areas of Cyprus.

In contrast, Greek Cypriots have continued to view Cyprus as Greek 
National territory regardless of who ruled the island or of who owned the 
land. This ethnocentric view of space is buttressed by the fact that the 
majority of the island is owned and governed by Greek Cypriots. Greek 
Cypriots view the Turkish Cypriot community as the remanents of a former 
occupying power which had been supplanted first by Britain and secondly 
by a sovereign indigenous government. The Turkish Cypriot community 
was thus viewed, not as living within a definable Turkish space on Cyprus, 
but as a minority cohabiting Greek territory.

While different views of the same environment may be one precondition 
for conflict, perhaps a more critical precondition is that communities main
tain mutually exclusive goals concerning the disposition of a common ter
ritory.
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In the context of Cyprus, the geopolitical goals of the Cypriot com
munities are easily identified. For Greek-Cypriots it is ENOSIS. Union with 
Greece is a concept which both follows from and reinforces the Greek- 
Cypriot perception of Greek National territory. The ENOSIS idea is the 
cultural anchor of the Greek-Cypriot community. To deny ENOSIS is to 
deny the "Greekness" of Greek-Cypriots. It is in this light that independence 
of Cyprus must be viewed, either the independence allowed by the functional 
federalism of the 1960 constitution, or the independence now being sought 
in a unitary State. An independent Cypriot State, no matter what its form, 
can never be regarded as a sufficient or ultimate geopolitical goal by 
Greek-Cypriots as long as they regard themselves primarily as Greeks rather 
than Cypriots. Unless Greek-Cypriots develop a Cypriot consciousness, an 
independent Cypriot State will be regarded by them as a politic rather 
than a just situation.

I would regard the Turkish-Cypriot community's geopolitical goals as 
historically defensive reactions to ENOSIS which have gone through a 
number of stages. Up to 1955 the Turkish-Cypriot community was not poli
tically organized to any extent. However within a period of three years a 
political structure was rapidly organized by a coalition of efforts directed 
by Turkish-Cypriot leaders, by Britain, and by Turkey. Local Turkish-Cypriot 
leaders were organizing to improve the bargaining position of their com
munity in an independent Cyprus which the EOKA campaign was hastening. 
On the other hand Britain and Turkey wished to develop a politically strong 
Turkish community in Cyprus to counter Greek political demands for 
ENOSIS.

At the same time the violence of the EOKA campaign inevitably created 
Turkish martyrs thus encouraging Turkish Cypriots to forge a stronger sense 
of community unity.

The first-stage geopolitical goal of the Turkish-Cypriot community 
was the re-union of all Cyprus with Turkey. This demand gave way to the 
concept of partition, which was in turn replaced by the goal of an inde
pendent Cyprus based on a combination of functional and geographic feder
alism. The common thread of all these demands is, and has been, one over
riding goal — to prevent ENOSIS. So long as ENOSIS was stalled a number 
of alternatives then became reasonable geopolitical goals for the Turkish 
Cypriot community.

I stated that the causes of conflict are to be found in the interaction 
between a community's goals and its behavioural environment while the 
results of a conflict depend on the interaction between a community's at
tempts to implement a goal and its phenomenal environment. Since the 
behavioural environment is only an approximate reflection of the pheno
menal environment, we should not except the results of all political decisions 
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to be completely predictable. Attempts to implement a certain goal are 
constrained by the realities of the community's phenomenal environment 
even if these realities had not been appreciated during the decision — 
making process.

Attempts by the Cypriot communities to implement those geopolitical 
goals we have mentioned produced a situation of violent conflict for three 
reasons. Firstly, the attainment of one community's goal necessarily pre
cluded the realization of the other community's goal. Secondly, both com
munities maintained that the attainment of their own goals was vital to 
their continued welfare. Thirty, both communities were prepared to use 
armed coercion as a means to obtain their respective goals.

Any attempt, by myself, to apportion blame between the communities 
for the violence that did result can not here serve any, useful purpose. It 
is interesting however to note that my contacts with members of each com
munity have pointed to the existence of a situation commonly a precursor 
to many violent conflicts. This situation is known by conflict theorists as 
the phenomenon of self-fulfilling prophecy.

One man, believing that another man is his enemy treats him in that 
light even though that enmity is not reciprocal. The second man reacts to 
the unfriendly treatment directed at him by returning it in kind. The first 
man views this returned hostility as justification for his own original enmity.

Thus the men become enemies through a self-perpetuating cycle which 
was initiated by a distorted perception of reality. Of course when we talk of 
the Cypriot communities as actors rather than of Greek and Turk individuals, 
we must visualize not one, but a multitude of cycles which both affect and are 
affected by one another. In such a complex situation any action may be 
labelled both as a "cause" of subsequent conflict and as a "result" of pre- 
ceeding conflict. Thus to name one party as the initiator of conflict and the 
other as the victim of that conflict means little, since by moving our time 
frame backward villain and victim labels change about. As we constantly 
push our time reference into the past to discover the original culprit, these 
increasingly remote events become less and less significant to the current 
situation.

I have studied the pattern of violence in Cyprus as it developed after 
21 December 1963. There are in fact two patterns. The first results from 
the coercive action directed under the control of the leadership of both 
communities. The second pattern must be attributed to uncontrolled ele
ments of both communities who used the prevailing situation to mask 
criminal undertaking or who took it upon themselves to exact revenge for 
the violence not only of 1963 and after but for 1958 as well.

Since December 1963, Greek Cypriot official sources claim that 154 
members of their community have been killed and 47 are missing. Turkish-
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Cypriot figures are 282 killed and 195 missing. If we consider those Cypriots 
who were reported missing as probably being dead, then we can state with 
some certainty that the majority of Greek-Cypriot deaths occurred during 
military or para-military operations. On the other hand, the majority of 
Turkish-Cypriot deaths fall within the second pattern of violence mentioned 
above and to that extend these casulties so intensified inter-communal en
mity and aroused world public opinion that in the long run they retarded 
the attainment of the Greek-Cypriot community's geopolitical goals. I have 
related the patterns of inter-communal violence in Cyprus to existing geo
graphical theories of conflict. These theories have not yet, unfortunately, 
been developed with any degree of sophistication. They are frequently stated 
as mechanistic "laws" in which, for example, the frequency and intensity 
of conflict between communities bears a direct relationship to demographic 
patterns.

Now, the conflict within Cyprus is not amenable to such mechanistic 
assumptions. It may be true, to a greater or lesser extent that the intensity 
and frequency of conflict varies according to the distance between Greek 
and Turkish villages. However we find that the communities in some areas 
of the island lived together with little overt antagonism while in other areas 
there was repeated violence. The difference can be attributed almost en
tirely to the motivations of local leaders or to economic and other social 
patterns which may "encourage" crimes such as thefts or vendettas. It may 
also be true that, below some critical size, a majority population will consider 
a minority to be harmless while the minority will similarily recognize its 
coercive importance. However such a majority — minority relationship 
changes according to the manner in which the protagonists themselves 
define the boundaries of the conflict area.

These observations expose the inadequacy of geography's contribution 
to conflict theory at present. Perhaps the growing interest by many geo
graphers in a (more behavioural approach to their discipline will correct 
this deficiency.

The results of the conflict in Cyprus can not be claimed by either side 
as a victory. The Greek-Cypriot community did not achieve ENOSIS, rather 
it made Turks both in Cyprus and Turkey even more determined to prevent 
union with Greece. The Greek-Cypriot community was thus forced to fall 
back upon a secondary goal, the achievement of an independent unitary 
Cypriot State which could become a precursor to the realization of ENOSIS. 
Yet even this goal has been thwarted by two results of the conflict. Firstly, 
Turkish Cypriots are now so distrustful of the Greek-Cypriot community's 
intentions that they demand a guarantee for their physical safety which 
they feel is only possible within a federal State structure. Secondly, Turkish 
Cypriots have in fact consolidated their community within areas which are 
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under the 'de facto7 political and military control of the Turkish Cypriot 
leadership.

On the other hand, the Turkish Cypriot community has been unable 
to unite part of the island with Turkey or to create a viable federal State.

The manner in which the current 'de facto' geopolitical structure was 
created in Cyprus can be understood only if one refers to the Turkish- 
Cypriot refugee situation. Both the causes of the exodus and the spatial 
movements of those refugees are themselves a bone of contention between 
the Cypriot communities.

The Greek-Cypriot position is that Greeks and Turks have lived to
gether in harmony in Cyprus for hundreds of years. The sudden withdrawal 
and consolidation of Turkish-Cypriots can only be explained, therefore, by 
assuming that their leaders used coercion both to initiate and to direct this 
movement.

The Turkish-Cypriot position on this matter is quite different. In their 
view, Turks and Greeks lived together in Cyprus peacefully until 1955 
because at no time prior to that date was there the possibility of Turks being 
ruled by Greeks. After 1955, when it became clear that ENOSIS might be 
achieved, Turkish-Cypriots began to consider whether their welfare might 
be better ensured by partition and union with Turkey or the creation of a 
federal State in Cyprus. Despite these considerations, which were actively 
voiced by Turkish-Cypriot leaders, it is claimed that these Turkish-Cypriot 
leaders neither had a contingency plan to direct a population consolidation 
nor did they initiate the movement which did occur in 1963 and 1964. The 
Turkish-Cypriot coimmunity claims that its members moved because they 
were intimidated by Greeks and that they fled without pre-planning to the 
nearest refuge.

After visiting all areas inhabited by Turkish-Cypriots I am prepared 
to offer the following comments about the refugee situation.

The overwhelming majority of refugees moved only after fighting had 
occurred within their town or village or at a neighbouring town or village. 
In many cases however, the move was delayed until a general freedom of 
movement agreement was negotiated in early January 1964. In those 
villages which were only partially evacuated, it can be stated with only a 
few exceptions, that those who remained numbered only a few families and 
were generally very old people. On the whole, the refugees expected to 
return to their homes within a few months at the most, and it was in many 
cases this assumption of an early return (perhaps aided by the intervention 
of Turkey) that facilitated their departure in the first place. In some in
stances, the evacuation of certain villages was encouraged by the expect
ation of an invasion by Turkey. There was an understandable desire to 
withdraw from probable battle areas which would be created by an invasion 

64



It was only in a few cases that Turkish-Cypriot leaders took the initiative 
in recommending to villagers that they evacuate and in certain instances 
this advice was not followed, it was, rather, much more typical for villages 
to move on their own initiative leaving most of their clothing, furniture 
and food behind.

It has often been noted, both by Greek-Cypriot supporters and by the 
United Nations, that only a minority of Turkish-Cypriots became refugees 
(i.e. about 20%). This is true. However this fact does not lend support a 
number of contentions that have been voiced; that the majority of Turks 
continued to live amicably with the Greek neighbours, or that most Turks 
were able to resist their leaders' pressures to move, or that most Turks 
continued to accept the authority of the Cyprus government, or that Greek 
forces were largely successful in thwarting Turkish plans for partition. I 
would suggest rather that only such a minority of the Turkish-Cypriot com
munity moved because the majority of Turks lived in areas which Greeks 
were unable or unwilling to penetrate.

If the spatial pattern of the Turkish refugees movement is examined 
the following conclusions can be drawn. In the first instance, refugees moved 
'en masse' to the nearest Turk controlled village. A subsequent re-distribution 
of refugees took place when individual families left their first hostels for 
more distant areas where they had relatives or heard there was better ac
commodation, better employment, or more security. Many refugees from 
all over the island moved to the Turkish quarter of Nicosia because it was 
here that they thought housing and employment could be most readily 
found. Also, the Nicosia enclave offered the most security since it was here 
that the National Contingent from Turkey was stationed. Any official admi
nistrative organization to handle refugee welfare was not established till 
after the bulk of refugees had in fact moved and established, without any 
centralized directives, the pattern of concentration which exists today. The 
actual area of territory controlled by the Turkish-Cypriot leadership is hard 
to assess since now, during a period of relative calm, there is more freedom 
of movement than would be allowed in more unsettled times. I would 
however suggest that about 90% of all Turkish - Cypriots reside in areas 
outside the 'de facto' military control of the Cyprus government.

Both the United Nations and the Greek-Cypriot leadership are of 
course well aware of the extent of these Turkish controlled areas. The 
United Nations refuses officially to recognize the existence of many of 
these areas because by so doing it believes it would hinder its efforts to 
encourage a return to normal conditions. The Greek-Cypriot administration 
refuses officially to admit to the existence of these areas because such 
recognition would both contradict the contention that the Greek-Cypriot 
controlled government of Cyprus does in fact represent all Cypriots and
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prejudice an attempt to create a unitary State.
Being rather cynical, we can state that the inter-communal conflict 

has only accelerated an already pronounced movement of rural Turkish- 
Cypriots to the towns and larger villages. Estimates given by reliable offi
cials vary as to the percentage of all refugees who will return. In my view, 
it is reasonable to assume that only landowners will return. Labourers have 
found work in the towns. Schools and social amenities are better in the 
towns. Houses constructed for refugees are superior to those evacuated by 
most rural Turkish-Cypriots. Children have grown and married and no longer 
consider the evacuated village as home. My studies indicate that perhaps 
thirty or more villages may not be resettled even if a political settlement 
is achieved. This number might even be much larger unless the Turkish- 
Cypriot leadership is prepared to exert some forms of pressure to return 
on many of the refugees.

It must, surely, be an optimistic man who would believe that the 
Turkish-Cypriot community has a viable geographic base to support goals 
of either partition or a "State within a State".

One must consider the size of Cyprus itself, the nature of the island's 
economy, the substantial economic losses incurred by the Turkish-Cypriot 
community during its migration, and both the fragmented character and 
small area of the Turkish-Cypriot controlled territories. As has rightly been 
observed, the establishment of such a viable geographic base would require 
compulsory migrations and land swaps which would be unacceptable to 
most Greek-Cypriots and would thus cause rather than resolve further 
conflict.

On the other hand, we would today, in my opinion, be misguided to 
think that partition or any seperated geopolitical entity within Cyprus is 
the primary goal of the Turkish-Cypriot community. It is not! That primary 
goal is to prevent ENOSIS and as long as ENOSIS is defined as the union 
of all Cyprus with Greece these fragmented enclaves, economically and 
militarily supported by Turkey, seem to be an effective bargaining point.

Of course in the present circumstances, ENOSIS is not being prevented 
by Turks in Cyprus but by the Turks in Turkey. Cypriot Turks are aware, 
that in the sphere of international politics, in the long run nothing is as 
constant as change. They are therefore uneasy to have to rely on Turkey 
to pay the premiums on an anti-ENOSIS insurance policy. How long can 
Turkey afford to hand over £10 million per year to Turkish-Cypriots who 
have a higher per capita standard of living than the mainland Turks sup
plying the cash. The Turkish-Cypriot leadership therefore would prefer to 
create a geopolitical structure within Cyprus that could effectively block 
Enosis without the need for external guarantees which may in changing 
circumstances, fail to materialize. From the Turkish-Cypriot point of view,
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rthe optimum solution would include both internal and external guarantees: 
the creation of a federal State in Cyprus, continued economic aid from 
Turkey, and a treaty providing for Turkish military intervention if an 
ENOSIS attempt become likely. Greek-Cypriots on the other hand have been 
forced to admit that the "desirable solution" of ENOSIS is not at this 
moment "feasible". However they are unlikely to accept a geopolitical so
lution that will extinguish the ENOSIS flame completely.
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ΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

'Τπό Α. ΧΡΙΣΤΟΎ 
Καθηγητοΰ Γεωγραφίας

Τό άρθρον αύτό δέν έχει ώς σκοπόν νά 
ύποδείξη κατά ποιον τρόπον γίνεται μία 
ύπαίθριος μελέτη (Field Work), ούτε έπί
σης νά προσφέρη ύλικόν διά τοιούτου 
είδους μελέτας. Σ κοπός μας είναι νά δεί- 
ξωμεν τήν σημασίαν τήν όποιαν δύναται 
νά έχη ή έκτος τής τάξεως διδασκαλία 
τοΰ μαθήματος της Γεωγραφίας διά τήν 
πραγματικήν έκφρασιν της Γεωγραφίας 
ώς έφηρμοσμένης έπιστήμης.

θεωροΰμεν τήν Γεωγραφίαν ώς τήν έπι- 
στήμην ή όποια σκοπόν έχει τήν ταξινόμη- 
σιν καί έρμηνείαν τών σχέσεων άνθρώπου- 
περιβάλλοντος, άκολουθοΰσα μίαν έξερευ- 
νητικήν πορείαν, κατά τήν όποιαν ό μελε
τητής άνακαλύπτει διά τόν έαυτόν του, 
πρωτίστως, τόν πλούτον καί τό ύπέροχον 
δίκτυον μέ τό όποιον ή Φύσις ύφανε τόν κό
σμον καί τοΰ όποιου αύτός, άποτελεΐ τμή
μα.

Ή Γεωγραφία είναι κατ’ έξοχήν έξε- 
ρευνητική καί περιγραφική έπιστήμη καί 
συλλέγει τό ύλικό της, κυρίως άπό έξε- 
ρευνήσεις. Είναι δέ ζωτικής σημασίας τό 
πνεύμα αύτό τής έξερευνήσεως νά άποτε- 
λή τόν κύριον σκοπόν τής έκπαιδευτικής 
γεωγραφίας. Οί μαθηταί πρέπει νά διδά
σκονται είς τό νά «πηγαίνουν» νά βλέπουν, 
νά άνακαλύπτουν καί έπειτα βεβαίως νά 
έρμηνεύουν καί νά άφομοιώνουν.

Ποία λοιπόν είναι ή ένδεικνυομένη μέ
θοδος, ή προσεγγίζουσα τό πνεύμα καί 
τό γράμμα τοΰ σκοπού αύτοΰ τής έκπαι- 
δευτικής γεωγραφίας;

Πέραν πάσης άμφιβολίας αϊ ύπαίθριοι 
μελέται είναι δτι άκριβώς θά ήδυνάμεθα 
νά προτείνωμεν. Τοΰτο προφανώς όφείλε- 
ται είς τό γεγονός δτι αί σχέσεις μεταξύ 
τοΰ φυσικού καί γεωγραφικοΰ περιβάλλον
τος είναι πλέον έμφανεϊς είς τήν ύπαιθρον. 

'Η έπίδρασις δέ τών φυσικών παραγόντων, 
κλιματικών, έδαφικών, μορφολογικών, βιο- 
γεωγραφικών καί άλλων είναι άμεσος έπί 
τής ζωής τών άνθρώπων καί φαίνεται άπό 
τόν τρόπον μέ τόν όποιον οΰτοι χρησιμο
ποιούν τό έδαφος καί άπό τόν τρόπον πού 
δημιουργοΰν τούς συνοικισμούς των.

‘Η ύπαίθριος μελέτη, καίτοι άποτελεΐ τό 
κυριώτερον μέρος μιας γεωγραφικής μελέ
της, είναι ίσως ό σπουδαιότερος νεωτερι
σμός είς τήν νέαν έκφρασιν τής Γεωγρα
φίας. Αί σπουδαιότεροι δέ έρευναι σήμε
ρον βασίζονται έπ’ αύτής. 'Η άναγκαιό- 
της τών ύπαιθρίων μελετών παρώρμη- 
σε τούς περισσοτέρους έκπαιδευτικούς 
κύκλους, κυρίως τών άνωτέρων βαθμιδών, 
νά καταστήσουν αύτάς ώς ύποχρεωτικόν 
μέρος τής έκπαιδεύσεως.

Ό λόγος διά τόν όποιον ή ύπαίθριος 
μελέτη δέν έχει πλήρως έπικρατήσει είς 
δλας τάς βαθμίδας τής έκπαιδευτικής γεω
γραφίας ακόμη, είναι διότι άφ’ ένός μέν 
οί περισσότεροι διδάσκοντες τήν γεω
γραφίαν σήμερον δέν είναι κατά κύριον 
λόγον γεωγράφοι, άφ’ έτέρου δέ διότι ή 
ύπαίθρια μελέτη άπαιτεΐ καλήν γεωγραφι
κήν γνώσιν.

Παρ’ δλα αύτά, θά προσπαθήσωμεν νά 
διασκεδάσωμεν τήν άντίληψιν αύτήν, ύπο- 
δεικνύοντας ταυτοχρόνως τήν σχέσιν τής 
ύπαιθρίου μελέτης μέ τήν διδασκαλίαν τής 
Γεωγραφίας έντός τής τάξεως, ώστε νά 
είναι εύκολος, τόσον διά τόν έρασιτέχνην, 
δσον καί διά τόν έξ ίδιότητος γεωγράφον.

Ή ύπαίθριος μελέτη είναι στενά συνδε- 
δεμένη μέ τήν έξερεύνησιν καί ή έξερεύνη- 
σις δέν είναι κάτι τί τόν νέον. “Οταν ό 
πρωτόγονος άνθρωπος άνεζήτει νέους θη
ρευτικούς χώρους, δέν έφήρμοζεν τί άλλο 
παρά πρακτικόν τύπον γεωγραφικής έ
ξερευνήσεως. ’Ασφαλώς δέ ή άνθρωπίνη 
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γνώσις τοΰ κόσμου έχει οίκοδομηθή διά 
μέσου τών αιώνων άπό έξερευνήσεις, α'ι 
όιτοΐαι άπετέλεσαν τάς πρώτας γεωγρα
φικός συγγραφάς. Επομένως ή έφεσις 
πρός τό πνεύμα αυτό τής έξερευνήσεως 
είναι σημαντικόν έλατήριον δι’ ύπαιθρίους 
μελέτας καί άπό αύτά τοϋτα τά παιδιά.

Πάρα πολλοί σπουδαίοι Γεωγράφοι 
έχουν άναγνωρίσει τήν άξίαν τής ύ- 
παιθρίου μελέτης, είς τρόπον ώστε 
νά μην χρειάζεται οίαδήποτε προ
παγάνδα ύπέρ αύτής. Πρώτος ό διάσημος 
Mackinder είς τό σύγγραμμά του «The 
Geographical Teacher» δίνει πολλάς όδη- 
γίας διά τό «field work». Ό Fairgrleve 
περισσότερον έμφαντικός τονίζει: «Ή γεω
γραφία πρέπει νά μανθάνεται μέσφ τής 
σόλας τών παπουτσιών σας». Ή Olive 
Garnett μέ τό έργον της «Fundamentals 
in School Geography» άποδεικνύει τήν ση
μασίαν τών τοπικών μελετών (local 
studies) είς τό μάθημα τής Γεωγραφίας. 
Ό Stamp μέ τό έργον του «Land use 
survey» είσήγαγεν χιλιάδας μαθητών είς 
τάς υπαιθρίους μελέτας. Τέλος είς σεμι- 
νάριον συγκληθέν τό 1964 είς Βρεττανίαν, 
είς τό όποιον έλαβον μέρος 150 περί
που καθηγηταί Γεωγραφίας, προέτεινον 
όμοφώνως τήν εισαγωγήν τών υπαιθρίων 
μελετών ώς ύποχρεωτικόν μάθημα τοΰ 
άναλυτικοΰ προγράμματος τής μέσης έκ- 
παιδεύσεως.

Γεννδται δμως τό ερώτημα: Διατί θά 
πρέπει νά γίνωνται υπαίθριοι μελέται; Καί 
τί προσφέρουν είς τήν έκπαίδευσιν;

Τό μάθημα τής Γεωγραφίας ώς έκ τής 
φΰσεως του καί τοΰ θέματος τό όποιον 
πραγματεύεται πρέπει άπαραιτήτως νά 
είναι ρεαλιστικόν. Δηλαδή νά προσφέρη 
ζωντανά παραδείγματα εις τόν μαθητήν, 
ώστε ώς ό Fairgrieve άναφέρει «νά έκ- 
παιδεύωνται οι μελλοντικοί πολΐται νά 
φαντάζωνται έπακριβώς 
τάς έπικρατοΰσας συνθήκας εις ένα μεγά
λο τούλάχιστον μέρος τοΰ κόσμου μας».

θά διερωτατο ίσως κανείς έάν δλα δσα 
θά έδλέπαμεν είς τήν ύπαιθρον θά ήδύναν- 
το νά προσφερθοΰν μέσφ εικόνων μέσα 
είς τήν αίθουσαν διδασκαλίας. Άλλά 

καλαί γεωγραφικοί εικόνες δύνανται νά 
δώσουν δτι πραγματικά θέλει νά δώση ή 
Γεωγραφία; «‘Οπωσδήποτε, ή χρησιμο- 
ποίησις φωτογραφικού ύλικοΰ δέν έγγυα- 
ται έν άποδοτικόν μάθημα καί μπορεί 
άκόμη νά περιορίση τήν άξίαν τής διδα
σκαλίας». (Michael Storm).

Έπι παραδείγματι, άν λάβωμεν ύπ’ δψιν 
μας τήν βλάστησιν τής Κύπρου, καί αί κα- 
λύτεραι εικόνες διαφόρων βοτανικών 
ειδών δέν δύνανται νά δώσουν τήν ζων
τανήν έντύπωσιν, φερ’ είπεΐν ένός περιπά
του είς τό δάσος τών Κέδρων, ή τών «κρί
νων τοΰ γυαλοΰ», πού βλαστάνουν εις τάς 
άμμώδεις έκτάσεις τών άκτών τής Καρ- 
πασίας.

Άλλά πέραν αύτοΰ, τό κυριώτερον ίσως 
έπιχείρημα διά τήν περίληψιν τών υπαι
θρίων μελετών ώς βασικοΰ μέρους τής 
εκπαιδευτικής γεωγραφίας είναι, δτι ή 
Γεωγραφία γράφεται άπό πραγματικός 
ύπαιθρίους μελέτας. Καί έάν ύπάρχη τί 
τό σπουδαΐον είς τήν μελέτην τής Γεω
γραφίας, αύτό όπωσδήποτε χάνεται έάν 
τά παιδιά δέν δυνηθοΰν τά ίδια μόνα των 
νά κατανοήσουν μερικός, έστω, άπό τάς 
δασικός άρχάς της. Ό έμπειρος Γεωγρά
φος έξερευνά τό τοπίον. Μέρος δέ τής 
έκτιμήσεως τοΰ θέματος άπό τά παιδιά, 
έξαρτάται άπό τοΰ έάν τά ίδια μποροΰν 
νά κάνουν τοιούτου είδους έξερευνήσεις.

’Άλλο έπιχείρημα, είναι δτι δασικόν μέ
ρος τής έκπαιδευτικής γεωγραφίας είναι 
ή ίκανότης τών παιδιών είς τήν άνάγνωσιν 
τών χαρτών. Ή ύπαίθριος μελέτη περι
κλείει τήν δυνατότητα συσχετισμού τών 
χαρτών μέ τό έδαφος έξ ύπαρχής, καί ώς 
έκ τούτου άναπτύσσει καί ένδυναμώνει τήν 
ικανότητα αύτήν.

Άλλά τί πιό ώραΐον είναι άπό τοΰ νά 
δύνανται τά παιδιά νά καταλαβαίνουν τό 
τοπίον; Μήπως δέν θά γίνουν καλύτεροι 
πολΐται έάν διδαχθούν νά παρατηρούν καί 
νά έκτιμοΰν τήν γήν έντός τής όποιας 
ζοΰν; Μήπως δέν μορφώνονται καλύτερον 
έάν δύνανται νά βλέπουν περισσότερον 
άπό άπλας συστάδας δένδρων, φρακτών, 
σπιτιών καί έργοστασίων; Πιστεύομεν ά- 
κραδάντως δτι αί ύπαίθριοι μελέται έχουν 
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νά προσφέρουν εις τόν άνθρωπον μίαν 6α- 
θύτερην άντίληψιν τοΰ πολιτισμού πού έ- 
κληρονόμησεν καί τήν δυνατότητα νά άπο- 
κτά πλουσιωτέρας έμπειρίας κατά τήν 
διάρκειαν τών διακοπών του, σήμερα μά
λιστα πού τά ταξείδια εΐναι κοινά είς 
δλους. "Οσοι δέ άπέκτησαν τήν ικανό
τητα αυτήν, τής μελέτης τοΰ τοπίου, άπέ
κτησαν θησαυρόν, ό όποιος κάνει τήν έπι- 
φάνειαν τής γής μίαν άστείρευτον πηγήν 
έρεόνης καί ένδιαφέροντος.

Όποιαδήποτε ύπό έξέτασιν περιοχή, 
παρθένος ή κατωκημένη, προσφέρει πέραν 
πάσης άναλογίας χρόνου, δ όποιος έξο- 
δεύθη δι’ αυτήν, άνεκτίμητον βοήθειαν είς 
τήν έντός τής τάξεως διδασκαλίαν. Άπλοι 
γεωγραφικοί δροι, ή γεγονότα καθίσταν
ται ζωντανά, διότι έχουν άποκτηθή έξ Ιδί
ας πείρας. Χωρίς τήν έμπειρίαν τής υπαί
θρου άπλοι δροι ώς κατωφέρεια, άνω 
ρους τοΰ ποταμού, πυκνόκατωκημένη πε
ριοχή, σημαίνουν διαφορετικά πράγματα 
είς διαφόρους μαθητάς. 'Η άξια δέ μίας 
τοιαύτης έμπειρίας εΐναι ύπεράνω τής ά- 
ξίας πολλών μαθημάτων.

Σήμερον, είς τήν έκπαίδευσιν, καί κυ
ρίως είς τό μάθημα τής Γεωγραφίας, έπι- 
κρατεΐ ή μέθοδος τής έκθετικής προσφο
ράς τοΰ μαθήματος άπό τόν διδάσκοντα, 
είς τρόπον ώστε ό μαθητής νά εΐναι δέ
κτης γεγονότων καί καταστάσεων. Ή δέ 
έπιμονή είς τήν τοιαύτην προσφοράν τοΰ 
μαθήματος δΰναται νά έξηγήση έκ τοΰ ά- 
σφαλοΰς, διατί πολλοί διδάσκοντες εΐναι 
άπρόθυμοι νά λάδουν μέρος είς υπαιθρίους 
μελέτας.

«Πρέπει νά διδαχθώ τήν Γεωγραφίαν τής 
Α περιοχής προτού όδηγήσω τά παιδιά 
έκεΐ!» «Δέν γνωρίζω καθόλου τήν περιο
χήν Β· πώς θά πάω;» ’Ασφαλώς αύτοί οί 
φό6οι δέν εΐναι άνευ σημασίας, θά ήτο 
άρνησις πάσης άκαδημαϊκής μεθόδου 
νά είσηγηθώμεν δτι ό διδάσκων δέν 
πρέπει νά γνωρίζη τίποτε διά τήν 
ύπό έξέτασιν περιοχήν. Άλλά πρέπει 
νά τονισθή δτι ή γνώσις αύτή δέν 
πρέπει νά εΐναι πρός άπ’ εύθεΐαν μετάδο- 
σιν πρός τούς μαθητάς, άλλά όδηγός διά 
τόν διδάσκοντα είς τό νά έξεύρη χρησί

μους άσκήσεις καί σημαντικόν ύλικόν δι’ 
άνακάλυψιν ύπό τών μαθητών. Σήμερον 
δέ ή μεγαλυτέρα έμφασις έπί τής έκπαι- 
δευτικής γεωγραφίας σχετίζεται μέ τήν 
τεχνικήν κυρίως τής προσφοράς τοΰ μαθή
ματος, καί σ’ αύτό ίσως όφείλεται ή ση
μασία τοΰ νά γίνεται καθώς πρέπει μία 
ύπαίθριος μελέτη. Επομένως, καί μικρή 
σχετικώς γνώσις τής περιοχής ύπό τοΰ δι
δάσκοντος, εΐναι άρκετή διά τήν ύπαίθριον 
μελέτην.

Έκ τών άνωτέρω έξάγεται τό συμπέρα
σμα δτι ό διδάσκων θά πρέπει νά εΐναι ό 
όδηγός καί ό κατευθύνων τούς μαθητάς 
πρός ώρισμένες άνακαλύψεις καί δχι ό 
προσφέρων τάς άνακαλύψεις αύτάς. ’Επί
σης διά τούς μικράς ήλικίας μαθητάς τό 
field work πρέπει νά όδηγή είς ώρισμένα 
φαινόμενα, τά όποια έμφαίνονται σαφώς 
είς τήν ύπό έξέτασιν περιοχήν.

Εΐναι έργον καί προνόμιον τών διδα
σκάλων νά προσφέρουν είς τούς μαθητάς 
των μέρος τών γνώσεών των, ώστε νά 6λέ- 
πουν τήν ύπαιθρον, τό τοπίον, νά διακρί
νουν τήν δομήν του καί νά άναγνωρίζουν 
τήν διαδικασίαν καί τά στάδια σχηματι
σμού του, ώστε νά τό έκτιμοΰν καί νά κα
τευθύνουν πλέον τάς πράξεις των δχι πρός 
καταστροφήν του, άλλά πρός διατήρησιν 
καί έξωραϊσμόν του.

«Πραγματική έμπειρία, κοινά χαρακτη
ριστικά, ίκανότης έπεξηγήσεως. Άποκτη- 
θέντων τούτων ε’ις τήν ύπαιθρον καθιστούν 
δυνατήν τήν ρεαλιστικήν άντίληψιν περιο
χών άπομακρυσμένων, πού δέν εΐναι δυνα
τόν νά τάς έπισκεφθή κανείς, καί μάλιστα 
ύπό τήν έποψιν πραγματικοί άνθρωποι είς 
πραγματικούς τόπους» (Μ. Long).

Άλλά καί τό δλον θέμα τής έργασίας 
είς τήν ύπαιθρον εΐναι δτι ή Γεωγρα
φία εΐναι κατ’ έξοχήν ρεαλιστική έπιστή- 
μη καί ή ρεαλιστική Γεωγραφία χάνεται 
έάν ό διδάσκων ένδιατρίβει μόνον είς περι
λήψεις γεγονότων. Ή Γεωγραφική τριλο
γία, παρατήρησις, κατα 
γραφή, έπεξήγησις εΐναι δ,τι 
προσφέρουν αί ύπαίθριοι μελέται, αί 
όποΐαι άποτελοΰν πραγματικήν γεωγρα
φικήν έμπειρίαν έκπληροΰσαν κάθε προσ
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δοκίαν τοΰ Γεωγράφου. Πιστεύομεν δτι 
αί ύπαίθριοι μελέται συμφωνούν πλήρως 
μέ τάς βασικός άρχάς τής γεωγραφικής 
μεθόδου κα'ι τής έκπαιδεύσεως έν γένει.

"Ας έξετάσωμεν δμως καί τάς σχέσεις 
αί όποΐαι ύπάρχουν μεταξύ τής έργασίας 
είς τήν ύπαιθρον καί τής έργασίας μέσα 
είς τήν τάξιν.

Βασική προϋπόθεσις δλων δσων έχομεν 
άναφέρει είναι δτι τό περιεχόμενον 
τής μελέτης εις τήν ύπαιθρον πρέπει νά 
συσχετίζεται ατενώς μέ τήν δλην έργασίαν 
μέσα είς τήν τάξιν. Παρ’ δλον δτι φαί
νεται έντελώς ξεχωριστόν θέμα ή ύπαί- 
θριος μελέτη, έν τούτοις δταν προϋπάρξη 
ή κατάλληλος προετοιμασία μέσα είς τήν 
τάξιν θαυμάσια μπορεί νά ΰπάρξη συγκε
ρασμός τών δύο μεθόδων. Πρέπει δμως 
έδώ νά τονίσωμεν τήν σημασίαν τής άρχής 
τής παραλλήλου συσχετίσεως τών μελε
τών, τόσων τών υπαιθρίων δσων καί τών 
είς τήν τάξιν.

"Αν οί μαθηταί άντιληφθοΰν μελετώντας 
είς τήν ύπαιθρον καί ά να καλύπτοντας τήν 
σημασίαν τής θέσεως, φερ’ είπεΐν τής το
πικής άγοράς τής έξυπηρετούσης τήν πε
ριοχήν, τότε άσφαλώς θά καταλάβουν 
πολύ εύκολώτερα τήν σημασίαν τής θέσε
ως σπουδαίων λιμένων τής ύφηλίου έξυ- 
πηρετούντων τό παγκόσμιον έμπόριον.

’Άλλο παράδειγμα παραλλήλων μελε
τών είναι καί τό άκόλουθον. Μία έπίσκε- 
ψις είς ένα ύδατοφράκτην καί ή μελέτη 
τής παροχής ϋδατος είς μίαν περιοχήν 
πρέπει νά συνδυασθή μέ τό μάθημα τής 
μελέτης τών άρδευτικών συστημάτων, είτε 
τών παραμεσογειακών χωρών, είτε τοΰ 
προβλήματος άρδεύσεως είς τάς χώρας 
τών μουσώνων.

Ή πραγματική άνάλυσις μιας περιοχής 
πρέπει νά γίνεται είς τήν ύπαιθρον. Ή 
παράλληλος μέθοδος μέσα είς τήν τάξιν 
πρέπει νά είναι ή δι’ εικόνων καί χαρτών, 
ή μέσω άντιπροσωπευτικών συγκεκριμέ
νων παραδειγμάτων (sample study).

'Ομιλώντας συνεχώς διά ύπαιθρίους με- 
λέτας πρέπει νά διευκρινίσωμεν δτι μέ 
τόν δρον αυτόν έννοοΰμεν δλας τάς μελέ- 
τας έκτος τής τάξεως. Επομένως περι

λαμβάνονται καί αί μελέται έντός τών 
άστικών χώρων καί ούχί μόνον αί μελέται 
είς άγροτικάς περιοχάς.

Αί μελέται δέ άστικών χώρων παρου
σιάζουν έξαιρετικόν ένδιαφέρον, προσφέ- 
ροντας πλούτον άσκήσεων καί θεμάτων 
πρός συζήτησιν μέσα είς τήν τάξιν, διά 
τούς τρόπους χρήσεως τοΰ χώρου είς τάς 
πόλεις δπως π.χ. τό πρόβλημα τής τρο
χαίας κινήσεως καί άλλων. Αυτού τού 
είδους αί μελέται παρουσιάζουν ένα άπό 
τά κυριώτερα θέματα τής Γεωγραφίας τού 
Κόσμου, τήν Άστικοποίησιν. 
Έπί τή βάσει δέ τών μελετών αύτών δύ
ναται παραλλήλως νά διδαχθή έντός τής 
τάξεως καί ή άστικοποίησις είς μεγάλας 
πόλεις διαφόρων χωρών. Δύναται έπίσης 
νά έξετασθή ταύτόχρονα καί τό πρόβλημα 
τών πυκνοκατωκημένων χωρών τής ’Ασίας.

Γεννάται δμως τώρα τό έρώτημα: Μή
πως ύπάρχει δυνατότης εισαγωγής ύπαι- 
θρίων μελετών καί είς τό μάθημα τής Γεω
γραφίας έν Κύπρω;

Δυστυχώς είναι κάπως δύσκολον νά ό- 
μιλώμεν περί εισαγωγής εις τό ώρολό- 
γιον πρόγραμμα τών σχολείων μας περιό
δου γεωγραφικών ύπαιθρίων μελετών, 
δταν ήδη τό μάθημα τής Γεωγραφίας έχει 
σχεδόν παραμεληθή έντελώς. Σάν μονό- 
ωρο μάθημα ή Γεωγραφία δέν είναι ποτέ 
δυνατόν νά άποδώση, ούτε καν τό νόημα 
τοΰ τί έστί γεωγραφία! Πόσον μάλλον 
νά έξευρεθή τρόπος καί ώρα δι’ ύπαι- 
θρίους μελέτας!

Έν πάση περιπτώσει, έλπίζομεν δτι λίαν 
προσεχώς τό μάθημα αύτό θά έπεκταθή 
δχι μόνον είς τάς τρεις πρώτας τάξεις 
τής γυμνασιακής μορφώσεως, δπου κατ’ 
άνάγκην ή διδασκαλία μάλλον πρέπει νά 
είναι εισαγωγική είς τό θέμα τής Γεωγρα
φίας, άλλά καί είς τάς άνωτέρας τάξεις, 
δπου δύναται κανείς πλέον νά πραγμα- 
τευθή τήν ούσίαν τής Γεωγραφίας.

Νομίζομεν δτι δέν θά ήτο ούτοπία νά 
προσπαθήσωμεν βραχυπροθέσμως νά λύ- 
σωμεν τό πρόβλημα εισαγωγής ύποτυπω- 
δών έστω ύπαιθρίων μελετών είς τά σχο
λεία μας.

Κατ’ άρχήν άς άναφέρωμεν τούς σχο
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λικούς όμίλους. Διατί νά μή χρησιμοποι
ούνται αί ώραι συγκεντρώσεως αύτών τών 
όμίλων δι’ ύπαιθρίους μελέτας; Πόσο 
θαυμάσιον θά ήτο άν σύμβουλοι-καθηγηταί 
τών Γεωγραφικών ή τών Φυσιογνωστικών 
όμίλων συνώδευον τούς μαθητάς είς μίαν 
ύπαίθριον έξόρμησιν; Φυσικά παρουσιά
ζεται τό μειονέκτημα δτι δέν θά λαμβά
νουν μέρος δλοι οί μαθηταί, άλλ’ έν πάση 
περιπτώσει «έκ δύο κακών τό μή χείρον 
βέλτιστον».

Έκ δευτέρου άναφέρομεν τάς έκπαιδευ- 
τικάς έκδρομάς. Δυνάμεθα νά παρατηρή- 
σωμεν δτι αί έκπαιδευτικαί έκδρομαί 
συνήθως περιορίζονται είς ιστορικούς μό
νον χώρους. Χωρίς νά ύποτιμώμεν τήν 
άζίαν τών τοιούτων έκδρομών θά ήθέλα- 
μεν νά παρατηρήσωμεν δτι συχνάκις συμ
βαίνει, οί μαθηταί μιας τάξεως νά έπισκε- 
φθοΰν, δίς τουλάχιστον, χώρους τούς 
όποιους ήδη εΐχον έπισκεφθή είς μικροτέ- 
ρας τάξεις, θά ήτο καλόν άντί νά σπατα- 
ληθή ό χρόνος αύτός είς έπισκέψεις είς 
τούς ίδιους χώρους νά άφιερωθή διά μίαν 
ύπαίθριον μελέτην. Επίσης αί έκδρομαί 
εις έργοστάσια νά μήν περιορίζωνται εις 
τόν τρόπον λειτουργίας των, άλλά καί της 
θέσεως των, της συμβολής των είς τήν 
οικονομίαν, τόν συσχετισμόν των μέ άλλα 
έργοστάσια κλπ. Νομίζομεν δτι δέν θά 
εΐχον νά ώφεληθοΰν όλιγώτερον οί μαθη
ταί μας. ’Απεναντίας λεπτομερείς ύπαί- 
θριοι μελέται όδηγοΰν τόν μαθητήν είς 
τήν άπόκτησιν ίκανότητος καταγραφής 
τών παρατηρήσεων του, πράγμα τό όποιον 
έχει μεγάλην έκπαιδευτικήν άξίαν.

Πέραν δμως αύτοΰ, αί ύπαίθριοι μελέται 
άποκαλύπτουν τόν τύπον τών διαφοροποι

ήσεων αί όποΐαι λαμβάνουν χώραν εις τό 
φυσικόν περιβάλλον, καί τοιουτοτρόπως 
δίνουν έμφασιν είς ένα ζωτικόν σημεΐον 
τής γενικής Γεωγραφίας — δτι κανένα 
άνθρώπινον περιβάλλον δέν είναι άπόλυτα 
στατικόν. ’Επίσης βοηθούν είς τήν άνά- 
πτυξιν τής πραγματικής κατανοήσεως τοΰ 
φυσικού περιβάλλοντος ώς παράγοντος έ- 
λέγχοντος τήν ζωήν τών άνθρώπων.

«Αύτή δέ ή έργασία ή όποια παρορμά 
τόν μαθητήν είς τήν άνακάλυψιν, κατα
γραφήν καί έζαγωγήν συμπερασμάτων 
είναι έκπαιδευτικώς προτιμητέα άπό τήν 
παθητικήν άπορρόφησιν ύπ’ αύτοΰ πληρο
φοριών άπό δεύτερο χέρι». (Μ. Storm).

Συστηματική δέ μελέτη τών φυσικών 
περιοχών τής Κύπρου, άστικών ή άγροτι- 
κών, σάν μέρος τού σχολικού άναλυτικού 
προγράμματος, είναι ζωτικός παράγων 
είς τήν δημιουργίαν κοινής συνειδήσεως 
δτι είναι έπάναγκες τόσον ό προγραμμα
τισμός δσον καί ή διατήρησις καί άξιο- 
ποίησις τοΰ φυσικού περιβάλλοντος.

Είς τό σημεΐον αύτό θά ήθελα νά τελει
ώσω μέ δ,τι ό πρόεδρος τού Γεωγραφικού 
'Ομίλου Κύπρου άνέφερεν είς τήν εισαγωγι
κήν του όμιλίαν κατά τήν ιδρυτικήν αύτοΰ 
συνέλευσιν. «Αύτήν τήν γνώσιν, αύτόν τόν 
ρεαλισμόν τού Κυπριακού τοπίου όφείλο- 
μεν νά μεταλαμπαδεύσωμεν είς τούς συμ- 
πατριώτας μας. "Ας άγαπήσουν τήν Κύ
προν δχι άπό τήν ιδέαν δτι είναι «τό νησί 
τής ’Αφροδίτης», άλλά άπό τήν άφαντά- 
στως μεγάλην γεωλογικήν, τοπογραφικήν, 
έδαφολογικήν καί βλαστικήν ποικιλίαν πού 
ύφίσταται είς τόσον μικράν έκτασιν γής, 
μοναδικήν ίσως είς τόν κόσμον».
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THE ROLE OF CLASSICAL ARABS IN GEOGRAPHY*

* Lecture organised by Cyprus Geographical Association on the 7th May 1971.

By
Dr. MOHAMED SOBHY ABDEL HAKIM

Head of Geography Department,
Cairo University.

Man is a geographer by nature. Since 
his first appearance on the earth, man 
has been thinking of the natural pheno
mena around him. When man realized, 
while wandering about, the diversity of 
the things and the phenomena around 
him, his curiosity was aroused, and he 
became keen to learn. It is therefore 
difficult to say when the geographic 
thinking first began.

In ancient times, geographic thinking 
had always rested on three bases:

(1) Geographic discovery which led 
to the collection of many facts about the 
surface of the earth.

(2) The drawing of maps and geo
graphic illustrations of well-known 
regions.

(3) Meditating on the collected 
material and data.

The early civilizations in the Near 
East were interested in various degrees 
in geographic discovery and map draw
ing. On the other hand, the Greeks had 
the credit of being the first to meditate 
on the geographic material. Hence, we 
consider them the founders of Geogra
phy. Nothing could be more signifi
cant than that the word “ Geography 
comes from a Greek origin, for it is 
composed of two Greek syllables, 
meaning literally : ‘ ‘ description of the 
earth”.

Moreover, the principal branches of 
Geography, were originated by the 
Greeks. Mathematical Geography was 
originated by Thalis in the sixth centu
ry, B.C., and was developed by Eratos
thenes in the third century, B.C., when 
the roundness of the earth was fully 
proved, and the size of the earth was 
calculated by means of accurate measu
res, the longitudes and latitudes were 
calculated, and then attempts for draw
ing maps of the then known world were 
made.

On the other hand, Physical Geogra
phy has made slower progress. The 
writers meditated on the phenomena of 
the atmosphere, the tide, the occurrence 
of volcanoes, the formation of the 
deltas. Besides, one of the disciples of 
Aristotle wrote about the history of 
vegetation, and studied the relation 
between vegetation and the climate. 
This study was the first nucleus of 
Vegetation Geography.

The human aspects of Geography, 
however, did not receive considerable 
attention on the part of the Greeks, 
although they wrote many important 
remarks, such as the classification of 
the Ethiopian tribes according to their 
food. Moreover, the Greeks have the 
credit of making some studies that can 
be included in Regional Geography, 
whether concerning the study of some 
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regions or the attempt to divide the 
known world into regions.

However, this development of Geo
graphy made by the Greeks soon decli
ned at the time of the Romans who 
lacked the scientific attitude, and were 
more interested in trade, administration 
and war. The most notable geographers 
In the Roman Age were Strabo and 
Ptolemy. The fame of Strabo, who was 
of a Greek origin, rested on his record
ing of geographical data in seventeen 
volumes, which included a detailed 
description of the regions of the known 
world. Hence, Strabo is included among 
the Regional Geographers. On the other 
hand, Ptolemy was mainly interested in 
Mathematical Geography.

If we were to agree with other 
scholar’s in calling the Middle Ages in 
Europe — “The Dark Ages” —, such 
generalization would not hold true of 
the Arabs. The scholars consider the 
scientific revival in Europe, a true re
flection of the history of civilization in 
the world. Yet, this is an extremely 
serious tendency, for it leads to the 
formation of a distorted opinion of the 
world civilization, for the history of the 
Arabs in the Middle Ages, is in fact 
the history of the world civilization it
self.

The Arabs were able to maintain the 
progress of Geography and Cartography 
from the old ages to the Arab scientific 
resurrection during the Renaissance 
across the Middle Ages. This was 
achieved in spite of the fact that there 
was no direct connection between the 
Arab Geography and the modern 
European Geography. The role of the 

Arabs was not confined to the trans
mission, preservation and development 
of the Greek legacy, but they also ino
culated the Greek thought with Indian 
thought. During the period between the 
seventh and twelfth centuries, we find 
that geographic knowledge was trans
mitted from Europe to the big scientific 
centres in Baghdad, Cordoba and Da
mascus. Therefore, the mathematical 
and astronomical revival that started in 
Rome, Oxford and Paris in the 
thirteenth century, was but a reflection 
of the Arab efforts in Geography in 
general, and in Cartography in parti
cular.

The Arabs were right in believing 
that the Greek and Roman efforts 
reached a climax in the writings of 
Ptolemy. However, the Arabs did not 
follow Ptolemy slavishly, for the Arab 
travellers discussed many of his ideas 
and re-calculated the longitude and 
latitude and arrived at extremely 
accurate conclusions. The Arabs were 
by no means good conductors of civili
zation, for they undoubtedly cherished 
knowledge, and it was but natural that 
they should start where the others 
ended.

The efforts of the Arabs reached a 
climax in the writings of El Bitany and 
El Masoudi, for the former rejected 
many of the ideas of Ptolemy, although 
he tended to believe in Strabo’s cosmo
graphy, and considered the Indian Sea 
an open one, on the contrary of Ptolemy, 
who believed that the African east coast 
was connected with Asian lands at the 
Malayan Peninsula. The Arab know
ledge of the world was completed by 
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the writings of El Beiruni about the 
east and of El Edrisi on the west.

There are many factors which played 
a big role in the achievement of the 
Arab revival in Geographical sciences 
and the ensuing progress in Cartogra
phy. These factors can be summarized 
as follows:

(1) The interest of the Arabs in 
Geographical sciences stemmed from the 
wandering life they led. Hence, we 
notice Arab effects related to geographi
cal questions before the scientific geo
graphy was born to the Arabs.

(2) The Arabs after the conquest 
became the masters of many areas that 
had been the cradles for civilization. 
Hence, conquest and expansion cleared 
the way for peace and civilization.

(3) The attempt of the central 
government to study the conditions of 
the countries which constituted the 
Arab empire, so that the system of 
government might be a sound one.

(4) The encouragement of the Mos
lem Caliphs of study and research. 
Notable among these was Caliph Al 
Mamoun, who gave the translators gold 
equal to the weight of their books.

(5) The rise of an honest and 
scientific competition among the Arab 
and Islamic cultural centres scattered 
from Andalusia to the borders of 
China.

(6) With the spread of Islam, The 
Arabic language predominated. Hence, 
the harmony between expression and 
the religious belief led to the growth 
and development of science.

(7) The prayer system of the Mos

lems requires care for the study of 
means of determining the “Kebla” (i.e. 
the point to Avhich the Moslems turn 
while praying), from the various parts 
of the empire. Thus, the Islamic rites 
motivated the Arabs to be interested in 
astronomical studies.

(8) Islam has appreciated the troub
les of travelling, and has thus relieved 
a Moslem of some of his religious 
obligations in praying and fasting. In 
this way, the Arabs were encouraged 
to undertake long scientific journeys.

(9) Pilgrimage had a strong effect 
on the development of Geographical 
knowledge for the Arabs, as the period 
of pilgrimage was a period of relief 
from the responsibilities of life, a period 
that provided for the Arabs wider 
opportunities for exchanging experien
ce when they met with other Moslems 
of different races, who came from 
different physical and social environ
ments. Besides, the return journey to 
Hegaz took a long time, in the light 
of the well-known slowness of the 
means of communication in the Middle 
Ages. Hence, that period was consider
ed a free period for a great study 
tour.

(10) As the Arab empire grew in 
size, the need for forming a mailing 
machinery and extending a network 
of roads. This was the motive for the 
appearance of books which treated the 
question of “El Masalik Walmamalik” 
(i.e. The Routes and Kingdoms), by 
Ibn Khordazaba, Al Istakhry and Ibn 
Howkal.

(11) As the roads spread, trade 
flourished and the Arab merchants’ 
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activities extended outside the empire 
itself. Many of these merchants record
ed their observations in the foreign 
countries.

(12) The flourishing of trade had 
its effect in providing the Arabs with 
big fortunes, which encouraged the 
travellers to go out on their journeys.

(13) The fact that the Arabs knew 
some surveying instruments, facilitated 
their travelling about, for the Arabs 
had invented the astrolab. There are 
also evidences indicating that they had 
known the compass before the Chinese, 
who admitted that it had been invented 
by some foreigners, who were most 
likely the Moslem Arabs.

In fact, the Arab contribution to 
Geography, during the Middle Ages is 
considered an independent stage in the 
history of geographic thought and 
geographic knowledge. We can classify 
the Arab efforts in geography, into the 
following four areas:

1) Descriptive Geography
2) Astronomical and Mathematical 

Geography
3) The Progress of Concepts and 

Geographic Interpretations
4) Cartography.

First: Descriptive Geography:

The Arabs have left behind many 
writings, which are predominantly 
descriptive. For example, the abundan
ce of literature on land and sea travels, 
the variety of books that give a comple
te guide for roads and distances, the 
detailed studies in Regional and Local 
Geography, as well as some historical 
topographic books, in which the study 

concentrated on single towns in diffe
rent parts of the Arab and Islamic 
World, and which often supply us with 
much geographic information.

All through the Middle Ages, we 
have a long list of the names of Arab 
Geographers, who added fundamental 
contributions to the area of Descriptive 
Geography, by virtue of their valuable 
geographic writings. Suffice it to 
mention here some of these geographers 
that had obtained great fame in this 
respect.

El Khawarizmi is considered one of 
the Arab pioneers in Geography, for 
his book “Suwar El Ard” (i.e. the 
Pictures of the Earth), which he had 
written in the first half of the ninth 
century, is considered the first basis 
of Arab Geography. It is believed that 
there is a relation between this book 
and the well-known map, in the draw
ing of which, some scholars had eo-ope- 
rated to satisfy the desire of Caliph El 
Mamoun. Concerning the value of this 
book, Nallino said: “No European 
country could have provided something 
similar to it, at the beginning of her 
scientific activity.”

Moreover, Al Istakhry is considered 
one of the Arab pioneers, who lived in 
the tenth century. Like the other 
geographers of the Arab School, he 
limits himself to a description of the 
Islamic World alone, dividing it into 
twenty regions. His writings included 
a description of the Arab Peninsula and 
the Arabian Sea together with the Indian 
Ocean, Egypt, Syria, Iraq, Iran, India, 
Al Maghreb and Andalusia. Al Istakh
ry mentions some information from 
each country, concerning the borders, 
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towns, distances and means of commu
nication. He also gives various details 
about crops, trade, industry, as well as 
races. Most of the details he mention
ed, concern the countries, he himself 
had visited.

Another Arab Geographer, well- 
known in the West, is El Makdisi, who 
was of a Palestinian origin, and was 
born in Jerusalem. He was one of the 
Geographers of the tenth century. He 
wrote his famous book “Ahsan Altaka- 
sim Fi Maarifat Al Akalim” (i.e. The 
Best Divisions For Knowing The 
Regions), when he was forty years old. 
Kramers, a contemporary scientist, is 
of the opinion that El Makdisi is the 
most original Arab Geographer, and his 
book one of the most valuable Arab 
geographic books. Besides, Sprenger 
considers him the greatest geographer 
ever known to humanity.

El Makdisi believes that geography 
had enjoyed very little attention from 
the previous scientists. Hence, he under
took to collect his scientific data from 
the various parts of the Islamic World, 
depending on his own travels and 
personal observations. Then he tried 
afterwards to formulate that material 
in a coherent and co-ordinated way to 
achieve a sound understanding of the 
life, customs and needs of different 
peoples.

El Makdisi divided the Islamic World 
into fourteen regions, for each of which 
he prepared separate maps in which he 
used relief symbols and terms. In his 
maps, he used red for the roads, yellow 
for the sands, green for salt sea, blue 
for the well-known rivers, and brown 
for the mountains.

El Makdisi also believed that the 
earth is almost round, and is divided 
by the Equator into two equal divisions. 
Its circumference is 360 degrees, and 
there are 90 degrees between the Equa
tor and each of the Poles. He realized 
that the southern hemisphere is predo
minated by water, whereas land predo
minates in the northern hemisphere. 
Besides, when El Makdisi tackled the 
description of the regions, he spoke in 
detail about various aspects of Physical 
and Human Geography.

On the other hand, El Beiruni occu
pies a unique position among the 
scientists of this school, for he enjoys 
a keen geographic sense, and his find
ings deserve to be highly appreciated. 
His book about India is a noteworthy 
production in the field of Regional 
Geography.

El Beiruni had penetrating opinions 
in the physical geography of India. We 
may mention his geological interpreta
tion of the Hindustan Plain, for he 
said that in place of this plain there 
had been sea bottom, then deposits of 
silt had accumulated in that sea until 
the plain was formed. Another remark 
of his, was the connection between the 
Himalayan range of mountains and 
that of the Alps. We notice also that 
he had distinguished between the sea 
gulf and the river mouth. El Beiruni 
also understood clearly the phenomenon 
of the tide, and its relationship with 
the phases of the moon.

As regards the human aspect, El 
Beiruni showed in detail the main 
roads branching in various directions. 
He spoke of commercial activity in 
many Indian towns. We also see him 
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discussing the forbidding of eating 
beef, from the social point of view. He 
pointed out how this kind of meat 
might be indigestible in hot countries, 
such as India, besides the fact that most 
of the land of the country is agricultu
ral, thus rendering the slaughter of 
cattle detrimental to the economic life.

On the other hand, the most notable 
Arab travellers that made long jour
neys, which they recorded in geogra
phic books, are Ibn Gobeir and Ibn 
Batuta.

Ibn Gobeir descended from an old 
Arab family that lived in Andalusia. 
At an early age, he made a pilgrimage, 
leaving Grenada to Egypt, via the 
Mediterranean, passing by Ceuta, and 
travelled along the coasts of Sardinia 
and Sicily until he came to Alexandria, 
from which he travelled on the Nile to 
Cairo, then he went to Upper Egypt 
and arrived at the port of Aizab, whicli 
was the usual port on the Red Sea for 
the pilgrims. Then, he landed at Gedda 
and joined a caravan to Mecca, where 
he lived for about half a year. Then, 
he passed by Medina on his way to 
kufa, and visited Baghdad, Samra, 
Mosul, Aleppo, then to Damascus, where 
he spent some months before leaving 
Syria to Sicily, where he landed after 
a long and troublesome journey. Then
ce, he returned to Grenada, after an 
absence of more than two years.

Not long after, Ibn Gobeir went out 
on a second journey that took two 
years. Then he made a third journey 
to the East, when he was an old man. 
He never returned to Andalusia, but 
spent more than ten years wandering 
among Mecca, Jerusalem and Cairo. 

He was teaching and writing literature 
until he died in Alexandria.

Ibn Gobeir had recorded his first 
journey only in a book taking the form 
of a diary, whicli was of great benefit 
to the geographers and historians. Ibn 
Gobeir’s book is very much appreciated 
both in the East and the West. In fact, 
the writings of Ibn Gobeir throw an 
important light on the geographic con
ditions as well as on the cultural and 
commercial activity in the countries of 
the Mediterranean area.

If Ibn Gobeir was the most famous 
Arab traveller in the twelfth century, 
Ibn Batuta is considered the last great 
Arab traveller whose journeys extended 
into the various parts of the Islamic 
World, for he belonged to the four
teenth century.

It can safely be said that Ibn Batuta 
had been the greatest traveller until 
his time, for the distance he had cover
ed in his travels, is estimated at 175,000 
miles, a figure never exceeded before. 
Presumably, no one had exceeded it 
before the Age of Steam.

Ibn Batuta started his journeys from 
his birth-place at Tangiers in North 
Africa, when he was twenty two years 
old. All his journeys covered about 
thirty years, after which he returned 
finally to Fez in Morocco, where he 
dictated an account of his journeys to 
Ibn Gozzi, and this account came to be 
known as the famous “Travels of Ibn 
Batuta ’ ’.

In his first journey, Ibn Batuta 
wandered about in Algeria, Tunisia, 
Egypt, Palestine & Syria from which 
he went to Mecca for pilgrimage. Then 
he went to visit Iraq, Chiraz and 
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Mesopotamia, and at last returned to 
Mecca for the second time for pilgri
mage, and he stayed at Hegaz for three 
years. Then he left Hegaz via Gedda 
and arrived by sea in Yemen, and 
visited Aden, from which he sailed to 
Mombassa, on the eastern African 
coast. He then returned to Oman and 
then to Hegaz, for the third time.

After his third pilgrimage, he went 
to Cairo, Palestine, Syria and then to 
Asia Minor, where he wandered in 
Anatolia, then to Crimea across the 
Black Sea. He then wandered in 
Kuban until he arrived at the mouth 
of the Volga, where lies the town of 
Astrakhan, then to Khoirasan. After
wards, he went to Afghanistan, and 
then into India, where he wandered 
until he arrived at Delhi.

After staying in India for some years, 
he went to Maidive Islands, then to 
Ceylon. He then went to the island 
of Somatra, Malaya, Cambodia, then to 
Pekin in China. At last, he returned 
to Calicut. He then sailed to Muscat, 
Persia, Iraq, Syria, Palestine, Egypt 
and then to Hegaz again. He then 
returned home via Egypt, Libya, Tuni
sia and Sardinia.

If most of what had been written 
about the .journey of Ibn Batuta was 
predominantly of a literary nature, and 
was not free from exaggeration, yet it 
has supplied us with many authentic 
geographic facts, which he obtained by 
himself without referring to previous 
writings. We may refer, for example, 
to his excellent description of the 
various small coral islands in the 
Maidive group. He recognizes the 
reality of snails, and states that they 

are but animal shells. He also comments 
on the abundance of fish, and the 
growing of rice on those coral islands. 
He also speaks of the strange dresses, 
customs and character, he had seen 
among the inhabitants of those islands.

In this way, Ibn Batuta goes on 
describing the African eastern coast 
and its agricultural crops.

Ibn Batuta is considered a rare type 
of travellers for the Arabs, a type that 
aims at the journey for its own sake 
and sets out into the unknown in 
response to an irresistible feeling, and 
a sweeping desire to learn about the 
countries and the peoples. He did not 
collect his data from the pages of 
books, but through his personal expe
rience and through characters he came 
to know during his journeys. What he 
has written, can be considered a fund 
of rich material in the field of Histo
rical Geography.

Second: Astronomical and
Mathematical Geography

The efforts of the Arabs in the 
astronomical and mathematical aspect 
of Geography were part of that scienti
fic movement that started in the Abba- 
site Age, on a wide scale. The scienti
fic era of the Arab civilization started 
when El Mamoun ascended the throne. 
He attempted to collect the books and 
scientific material existing at that time 
in different countries, whatever the 
expenses might be. He encouraged the 
translation and writing of various 
geographic books. The Arab Geogra
phers were very much influenced by 
Ptolemy’s book “Geograpliia”. Since 
the latter tended to be mathematical 
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and astronomical, his followers imitated 
him. We can distinguish, in this respect, 
four main Arab schools: in Baghdad, 
Egypt, North Africa and Andalusia.

The collection of wide scientific 
material and the production of impor
tant researches in astronomical, and 
mathematical aspects, were associated 
with the establishment of the most 
up-to-date observatories at that time, 
and their equipment with the best 
apparatus.

The most famous observatory at the 
time of El Mamoun was near Palmyra. 
There was also another observatory on 
the Kassiun mountain, north of Damas
cus. A group of astronomers worked 
in these observatories.

Scientific researches and the measu
rement and observation processes would 
not have been possible without the use 
of accurate instruments. Some of these 
instruments had been previously invent
ed by the Greeks, but were then very 
much improved.

The instrument that was most widely 
used by the Arab geographers and 
astronomers, was the astrolab, in its 
various forms. It has a long history 
among the astronomical and mathema
tical instruments. It was devoted to 
the observation of the stars, and the 
measurement of the height of the sun 
and the moon. Besides, it had other 
uses in surveying, such as measuring 
the distances indirectly, and calculating 
the heights of buldings and the depths 
of the wells, the diameter of which 
could be measured.

Moreover, the Arabs have achieved 
progress in measuring and determining 
the latitudes and longitudes, the shape 

of the earth as well as measuring its 
size and studying its movements.

Third: Geographic Interpretations

The efforts of the Arabs in Geogra
phy were not confined to the fields of 
Descriptive and Mathematical Geogra
phy, but they were also able to achieve 
progress in Geographic Interpretations 
and Geographic Concepts, whether in 
physical phenomena or in human phe
nomena.

Among the most important and far- 
reaching scientific books in the history 
of Arab civilization is the contribution 
of Ikhwan El Safa, who were more of 
an academy or a group of great scien
tists, who practised their activity in 
Basra, during the tenth century.

Ikhwan El Safa have left behind a 
collection of studies and researches 
generally including the various aspects 
of knowledge existing at that time. It 
included, among other things, various 
references to the prevailing geographic 
concepts and ideas, explained in a 
simplified way to be understood by all.

For example, we read in their writ
ings, an explanation of the eclipses of 
the sun and moon, as well as the rota
tion of the seasons, according to the 
apparent movement of the sun. They 
imagined the earth to be a round body 
surrounded by an atmosphere. It was 
also mentioned in their writings that 
the sea water is changed into vapour 
that rises into the air to form clouds 
driven by the winds to the mountain 
tops, where they are condensed, and 
drop as rain. In this way, most of this 
water goes to rivers. Besides the study 
of the phenomena of the atmosphere, 
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their studies also included a part deal
ing with the structure and formation 
of metals, in which they explained the 
geological processes, with special atten
tion to the effect of erosion. They also 
tackled the phenomenon and effect of 
earthquakes and volcanoes. Moreover, 
Ikhwan El Safa did not neglect the 
study of vegetation and animal life. 
They also discussed the major geologi
cal processes that led to the formation 
of continents and oceans, or land and 
water.

On the other hand, the “Introduction 
of Ibn Khaldoun” is considered the real 
beginning of human geography in 
general, and the social geography in 
particular. In his Introduction, Ibn 
Khaldoun tried to trace the effect of 
the environment on human beings and 
their activities and ways of life inx 
many countries. Ibn Khaldoun tackled 
this subject in a way similar to that 
he was a fourteenth century thinker. 
Sprenger rightfully states that Ibn 
Khaldoun was not satisfied only with 
writing history on a basis of sound 
criticism and right imagination, but he 
also linked it with studies related to 
Geography and races.

Ibn Khaldoun is considered at the 
vanguard of the researchers in his 
preliminary classification of ways of 
life, for he distinguished between the 
nomadic wandering life in the desert, 
and the settled urban life in the town. 
He also adds to his study many remarks 
about the nature of the environment in 
the desert, and the geographic effects 
leading to the rise and development of 
urbanism. Moreover, Ibn Khaldoun 
studied the development of occupations, 

and the progress of the export and 
import trade. He also had his contem
plations about the distinguishing featu
res of the flourishing agriculture of 
high productivity in Andalusia. The 
importance of Ibn Khaldoun’s Intro
duction lies in the remarks scattered 
here and there in its pages, and within 
his social studies. In this way, the 
Introduction appears to be a type of 
social geography along the modern 
approach.

Four: Cartography

El Khawarizmi is considered one of 
the first Arab cartographers, for he 
wrote his book “Surat El Ard” (i.e. 
The Picture of the Earth), illustrated 
with maps. Besides, El Khawarizmi 
made a map of the Nile, and his name 
is associated with the collective produc
tion of the well-known map of the 
world, in the production of which, not 
less than seventy Arab scientists co-ope
rated.

Following this, is a stage which we 
may call: the Balkhi School, in whose 
books we find many drawings and 
maps, in addition to the collection of 
maps which he made, and which formed 
an Atlas, known as the Balkhi Atlas or 
the Atlas of Islam.

The most famous Arab cartographer 
at that advanced period was El Masou- 
di, who was born in Baghdad, and then 
spent the years of his youth in travel
ling, for he visited India, Ceylon, the 
Chinese Sea, Asia Minor, Syria, Pales
tine, Zanzibar, Madagascar, Oman, and 
then settled down in Estakhir. In the 
last years of his life, he visited Egypt, 
where he died in Old Cairo. El Masoudi 
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accomplished a wide reading of the 
geographic writings available to him at 
that time. He recorded all the expe
riences he had acquired in his famous 
book “Meroug Al Dahab and Maaden 
Al Gawhar”. As regards Cartography, 
his map is considered one of the most 
accurate Arab maps, that appeared to 
outline the world that was known at 
that time. He believed in the roundness 
of the earth, and he expressed his 
belief in his map, which included two 
perpendicular lines: the Equator, 
passing through Ceylon, and a main 
longitude passing through Zanzibar. 
Besides the known world, he also 
believed in the existence of two blocks 
of land: one in the South Seas, and 
another on the other side of the known 
world, in order to help maintain the 
earth’s isostasy.

At that time, another kind of Cartog
raphy, nearer to Cartogram, came into 
being. It was a unique type for the 
maps of that age. It was the map of 
the world by Ibn Hawkal. In drawing 
this map, Ibn Hawkal depended on the 
book of Al Istakhry. We notice, when 
studying this map, that the coasts 
appear either in the form of straight 
lines, or circular arcs. The internal 
islands and seas, such as the Caspian 
Sea and the Oral, look like complete 
circles. The whole map is drawn in a 
graphical way.

The most famous of all Arab Cartog
raphers is El Edrisi, who was educated 
at Cordoba, and then went to Sicily, 
where he lived. King Roger II lavished 
money on him. Consequently, El Edri- 
si made him a silver globe, on which 
he wrote in Arabic all he knew about 

different countries. But this globe has 
been lost. El Edrisi recorded all he 
had seen in his book “Nozhat El Mosh- 
tak in Akhbar El Afak”. This book 
was of great help to the Western 
Geographers, in widening their know
ledge, and it aided the Portugese disco
verers in the fifteenth century in 
exploring the unknown places. El Edri
si’s book contained a map of the known 
world. He also made an oblong map 
of silver, about 14 feet long, 10 feet 
wide, and about 400 pounds in weight. 
It is, thus, almost the biggest old map 
in the world.

Colours have been used in El Edrisi’s 
maps. Seas appeared drawn in blue, 
while green was used for rivers, and 
red & brown were used for mountains. 
Towns were drawn in golden circles.

Despite some mistakes in calculating 
distances and bearings in El Edrisi’s 
map, we should not lose sight of the 
fact that El Edrisi had made his book 
and his map in the first half of the 
twelfth century. El Edrisi, in fact, 
represented the link between the Arab 
thought and the Western thought. No 
wonder then, that El Edrisi was called 
“Strabo of the Arabs”.

In spite of everything, the Arab' 
maps of the places they had drawn, 
were better than those of Ptolemy. 
Moreover, they were the first to use 
maps in teaching geography in schools.

* * *

To sum up, the Arabs were able to 
maintain the progress of Geography, 
and the development of geographic 
thought, throughout the Middle Ages. 
They do not only have the credit of 

82



preserving the Greek legacy, but they 
have also contributed fundamental and 
original additions to geographic thought, 
thus paving the way for the revival 
witnessed by Geography in Europe at 
the beginning of modern times.

It is unreasonable to consider modern 

Geography a sudden product of the 
nineteenth century. It sounds more 
reasonable to say that its roots go deep 
into the past, suck the sap of the 
production of the ancient Greek Geogra
phers, and branch to reach the valuable 
legacy left behind by the Arab Geogra
phers.
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ΦΥΣΙΚΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ
'Τπό ΚΤΡΙΑΚΟΤ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Β.Α. (Hons) Geog., ΜΑ.

(Urban and Regional Planning).

1. Τό περιβάλλον.

Εις τόν αιώνα μας, δ άνθρωπο; κατέχει 
τήν ικανότητα νά προσαρμόζη, νά άλλάζη 
ή νά έξουσιάζη τό φυσικόν αυτού περι
βάλλον εΓις βαθμόν άνευ προηγουμένου. 
Κατά τόν G. Marsh (1964), ή εντελώς 
απαιδαγώγητος άνθρωπότης επεμβαίνει 
σχετικώς εις πολύ μικρόν βαθμόν ε’ις τά φυ
σικά φαινόμενα και ή καταστρεπτική ενέρ
γεια τοΰ ανθρώπου αυξάνεται άναλόγως 
τοΰ πολιτιστικού του επιπέδου.

Ή διατήρησις τού περιβάλλοντος και ή 
ορθή χρήσις του, έχει έλκύσει αξιο
σημείωτου ενδιαφέρον προσφάτως, όχι 
μόνον εις τόν επιστημονικόν κόσμον, αλλά 
και εΐίς τήν πλειοψηφίαν τοΰ κοινού. Κα
θώς ή επιρροή τοΰ ανθρώπου γίνεται πε
ρισσότερον καταφανής, τό πρόβλημα τής 
καταστροφής τοΰ φυσικού περιβάλλοντος 
οδηγεί πρός τήν άφύπνησιν μας και εις 
τήν ενεργόν κίνησιν τής διασώσεώς του. 
Τό 1970 διεκηρύχθη ’Έτος Διατηρήσεως 
τοΰ Ευρωπαϊκού Περιβάλλοντος. Ήρχισε 
διά τής Συνδιασκέψεως τοΰ Στρασβούρ
γου και δεκαεπτά χώρες-μέλη τοΰ Συμβου
λίου Ευρώπης έλαβον μέρος, συμπεριλαμ- 
βανομένης και τής Κύπρου. Οι σκοποί του 
ήσαν κυρίως δύο:

(α) Ή χάραξις κοινής πολιτικής ώς 
πρός τήν διαφύλαξιν και βελτίω- 
σιν τού περιβάλλοντος, καί

(β) Ή παροχή πληροφοριών και έκ- 

παιδεύσεως, ούτως ώστε δλαι 
αί χώραι νά άντιληφθώσι πλή
ρως τά προβλήματα και ένερ- 
γώς ύποστηρίξωσι κοινά μέτρα 
πρός έπίλυσιν τούτων.

Ή σημασία τής διατηρήσεως, ερμηνεύ
εται ώς ή φροντίς, ή μέριμνα, και ή ορθή 
χρήσις τής γής καί τοΰ φυτοζωϊκοϋ κό
σμου, κατόπιν πλήρους καθοδηγήσεως ύπό 
επιστημονικής έρεύνης. ’Απορρίπτει τήν 
διαφύλαξιν και τήν στατικήν αυτής έννοιαν 
και ευνοεί τόν δυναμισμόν, τήν αλλαγήν, 
χρησιμοποιώντας τόν κάθε φυσικόν πόρον 
διά τού περισσότερον καταλλήλου τρόπου. 
Έπΐ πλέον, ευνοεί σχέδια άναπτύξεως των 
μέ σκοπόν τήν ίκανοποίησιν τών αισθητι
κών, οικονομικών καί κοινωνικών αναγκών 
τοΰ ανθρώπου. ’Απαιτεί παραλλήλως προσ
πάθειαν, εύρεϊς πνευματικούς ορίζοντας 
καί άρχηγείαν, έφ’ δσον δ τρόπος διά τού 
όποιου μεταχειριζόμεθα τό φυσικόν περι
βάλλον προσδιορίζει τό μέλλον.

2. Διατήρησις τοΰ περιβάλλοντος καί 
Πολεοδομία.

’Έχουν παρέλθει οί καιροί δτε δ άν
θρωπος δέν έπαιζεν σημαντικόν ρόλον είς 
τήν αλλαγήν τής φύσεως. Σήμερον εμφα
νίζεται ώς ή πλέον καταστρεπτική δύνα- 
μις. Τό περιβάλλον συνεχώς μετατρεπε- 
ται. Δυνάμεθα δμως νά τό μετατρέψωμεν 
σκοπίμως διά περισσοτέραν καταλληλότη
τα. Δι’ αυτό δέον δπως άναγνωρίσωμεν 
δτι κάθε περιοχή κατέχει μίαν Ιδανικήν, 
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ούτως είπεΐν, καταλληλότητα και χρήσιν. 
Τό περιβάλλον, τό όποιον γνωρίζομεν ή 
μάλλον άντιλαμβανόμεθα είναι εκτός τοΰ 
οπτικού μας δρίζοντος.

Συνήθως, ή πολεοδομική πολιτική ε’ις 
αγνά και πολύτιμα αγροτικά και εξοχικά 
τοπία, είναι κυρίως ή διαφύλαξις τοΰ υφι
σταμένου, πράγμα τό όποιον αποκλείει 
νέας ακαταλλήλους χρήσεις. Τουναντίον, 
άν και ή διαφύλαξις είναι λογικόν έπακό- 
λουθον, σπανίως είναι πρακτικώς ικανο
ποιητική.

Ή έξοχή είναι μία ζώσα δντότης, ή 
όποια δέν είναι δυνατόν νά ύπάρχη απλώς 
ώς μουσεϊον, ή αρνητική δέ πολιτική τής 
μη έπεμβάσεως είναι αδύνατον νά έπιτύχη. 
’Άνκαι υπάρχει επαρκής γή, σπατα- 
λοϋμεν αυτήν άσώτως και ύπερβολικώς, 
μέσω νέων τρόπων, διά τούς όποιους δέν 
κατέχομεν τά πρότυπα χρήσεως γής. Κατ’ 
ουσίαν δέν είναι εις φυσικούς πόρους ή 
εις γνώσεις, όπου ύστερώμεν. Μάς ελλεί
πει όμως τό όραμα διά τήν εποικοδομητι
κήν των εφαρμογήν. 'Ώστε χρέος μας 
είναι όπως προσχεδιάζωμεν δημιουργικώς 
τό μέλλον. Δυστυχώς σήμερον «πρόοδος» 
και «άνάπτυξις» παρεξηγοΰνται ώς συνώ
νυμοι. Δέον όπως ή αδικαιολόγητος έ'μφα- 
σις εις τήν άνάπτυξιν άντικατασταθή 
ύπό τής ισοζυγισμένης άλληλοσχετίσεως 
τοΰ πληθυσμού και τών φυσικών πόρων.

Αί οικονομικοί πτυχαί σχηματίζουν κύ
ριον μέρος τής φυσικής έξισώσεως. Τό 
υπόλοιπον είναι ή δυνατότης, ή χωρητικό- 
της τοΰ περιβάλλοντος όπως ίκανοποιή τάς 
απαιτήσεις τοΰ ανθρώπου, άνευ ανιάτων 
απωλειών. 'Επομένως, έκάστη προσχεδια- 
σμένη άξιοποίησις δέον όπως βασίζεται 
έπ'ι τής ορθολογιστικής χρήσεως τοΰ φυσι
κού περιβάλλοντος και τών φυσικών πόρων.

Ή πολεοδομία είναι δυνατόν δπως θεω- 

ρηθή ή πορεία, ή πολιτική καί ή φιλοσο
φία έπί τής όποιας τουλάχιστον ή φυσική 
τακτοποίησις τοΰ ανθρώπου πρέπει νά βα
σίζεται. Έφ’ δσον αλλάζει τό περιβάλλον, 
δπωσδήποτε καί άναποφεύκτως αλλάζει 
καί δ άνθρωπος.. Ή Πολεοδομία ώς φιλο
σοφία περιλαμβάνει τήν ήθολογίαν καί τό 
χρέος μας πρός τάς μεταγενεστέρας γενε
άς, αί δποϊαι θά είναι οί κληρονόμοι είς 
τό μέλλον. Έξ άλλου, δλαι αί πτυχαί τής 
πολεοδομίας αναγνωρίζουν ότι τό περι
βάλλον είναι μία δντότης άποτελουμένη 
άπό φυσικούς παράγοντας καί τόν άνθρω
πον, έχει δέ χρέος όπως δημιουργή τήν 
σύνθεσιν των, καί καθοδηγή τήν αλλαγήν 
πρός έπίτευξιν τών κοινωνικών έπιθυμιών. 
’’Αλλη αρχή είναι έπίσης ή όλοκληρότης, 
δηλαδή ή τέλεια αρμονία τών ένεργειών 
τής φύσεως μετά τών τοΰ ανθρώπου. "Ε
καστος πολίτης έχει ιδανικόν καθήκον 
όπως λαμβάνη ένεργόν μέρος πρός έπίτευ- 
ξιν τής βελτιώσεως τής ποιότητος τοΰ 
περιβάλλοντος του.

3. Τουρισμός καί άξιοποίησις

Ό Τουρισμός σχετίζεται μέ κίνησιν καί 
έπιφέρει καί άλλα δφέλη έκτος τών αμέ
σως οικονομικών, ώς είναι ή συνεισφορά 
πρός τό χρηματικόν ίσοζύγιον, ή αΰξησις 
τοΰ έθνικοΰ είσοδήματος καί ή παροχή 
άπασχολήσεως. 'Τπάρχουν έπί πλέον τά 
κοινωνικά δφέλη, προερχόμενα έκ τής έπα- 
φής μετά ξένων περιηγητών καί αλλοδα
πών πολιτισμών. Ή σπουδαιότης τοΰ του
ρισμού, προσέτι, έγκειται είς τήν δημιουρ
γίαν ευημερίας άπορρεούσης έκ τών νέων 
μέσων συγκοινωνίας καί μεταφοράς, στε- 
γάσεως καί άλλων υπηρεσιών καταναλώσε- 
ως.

Είς Κύπρον είναι απαραίτητος ή προτε- 
ραιότης διά τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τοΰ 
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τουρισμού, ώς μέσου έλκύοντος ξένον συν
άλλαγμα, ώς καί ή προώθησις νέων βιομη
χανιών καί υπηρεσιών είς ώρισμένας πε- 
ριοχάς. ’Εάν δμως τά φυσικά προσόντα 
τής νήσου μας, καί τά άλλα τουριστικά 
αυτής κεφάλαια, δέν διατηρηθούν καί άξιο- 
ποιηθοΰν συμφώνως πολεοδομικών ή του
ριστικών σχεδίων, αί δυνητικαί μακρο-οί- 
κονομικαί ώφέλειαι προερχόμεναι έκ τής 
τουριστικής βιομηχανίας δυνατόν νά 
μειωθούν σημαντικώς. ’Επαρκής σπου- 
δαιότης είναι έπάναγκες δ'πως δοθή ε’ις τόν 
ορισμόν δλων τών τουριστικών έλξεων, 
δπως αί πολιτιστικαί, μορφωτικαί, παρα
δοσιακοί, θεαματικοί καί κλιματικοί, αί 
δποϊαι δέον δπως άξιοποιηθώσι βαθμηδόν 
καθ’ δλην τήν νήσον, ούτως ώστε αί προ- 
κύπτουσαι ώφέλειαι νά κατανέμωνται έν 
ισορροπία ε’ις ολόκληρον τήν Νήσον.

Έπακόλουθον τής ταχείας οικονομικής 
άναπτΰξεως, τού έκβιομηχανισμού καί έ- 
ξαστισμού είναι ή ραγδαία αύξησις τού 
έλευθέρου χρόνου, τοΰ βιωτικοϋ έπιπέδου 
καί τής ευκινησίας. Παραλλήλως, αί άλλα- 
γαί ταύται έχουν αυξήσει σημαντικώς τάς 
ψυχαγωγικός απαιτήσεις καί επομένως 
τήν πίεσιν έπί τού φυσικού περιβάλλοντος. 
’Ιδιαιτέρως σοβαρόν είναι τό πρόβλημα 
τής ίκανοποιήσεως τών αυξανομένων απαι
τήσεων διά μαζικήν αναψυχήν, πράγμα τό 
όποιον έχει καταστρέψει ή θέσει έις κίνδυ
νον τό περιβάλλον πολλών τοπίων. Ή κυ
ρία αιτία είναι ή απρογραμμάτιστος καί 
απροσχεδίαστος έπιτρεπομένη άνάπτυξις. 
Έξ άλλου, αί μεγαλύτεροι συνέπειαι τοΰ 
αύξηθέντος χρόνου αναψυχής είναι ή κί- 
νησις τού αστικού πληθυσμού ε’ις τάς έξο- 
χικάς περιοχάς, ή οποία προξενεί ζημίας 
λόγφ άμαθείας καί άσεβείας. Ή Παιδεία, 
οπωσδήποτε, θά έλαττώση τό κακόν, διά τής 
ένημερώσεως καί άποκτήσεως τής συνει- 

δήσεως ε’ις τήν έκτίμησιν τών φυσικών 
καλλονών μας.

Περιοχαί καί τοπία τά όποια έχουν αρ
κετήν φυσικήν ή ιστορικήν σπουδαιότητα, 
δέον δπως προσδιορισθούν ώς προστα- 
τευόμεναι ζώναι, δπου θά απαγορεύεται ή 
άνάπτυξις ε’ις πλεΐστον βαθμόν. Αί δέ 
γραμμαί άναπτΰξεως δέον δπως άκολου- 
θήσουν πολύτροπον καί πολύμορφον τρό
πον. Τουριστικά σχέδια δέν πρέπει νά γί
νονται άπομεμονωμένως, άλλά νά δλοκλη- 
ρώνωνται καί νά σχετίζωνται γεωγραφι- 
κώς καί συλληπτικώς —■ έν άλλοις τά τοπι
κά σχέδια άναπτΰξεως νά συντονίζωνται 
μετά τών περιφερειακών καί έθνικών σχε
δίων, ένώ τά τουριστικά σχέδια μετά τών 
φυσικών, κοινωνικών καί οικονομικών πτυ
χών.

Έφ’ δσον ό άνθρωπος έξασκεΐ έπιρροήν 
έπί τής φύσεως άπλώς διά τής έπαφής 
του, ή καταφυγή ε’ις τήν διατήρησιν της 
δέον δπως καταστή άναγκαία. Ειδική προ
σοχή πρέπει νά δοθή είς τήν άντίληψιν 
τοΰ ώραίου καί τής αισθητικής ποιότητος. 
’Ακολούθως ό σεβασμός τού άνθρώπου 
πρός τήν φύσιν καί τά άρχιτεκτονικά έρ
γα, τά όποια είναι πατροπαράδοτος κληρο
νομιά δέν είναι μόνον στόχος, άλλά καί 
άπαίτησις τοΰ πολιτισμού μας. Ή έπίτευ- 
ξις τούτων έξαρτάται έκ τής συνεχούς 
συνεργασίας καί διαλόγου μεταξύ τών έ
θνικών, περιφερειακών καί τοπικών έπι- 
πέδων.

Τό θέμα είναι λοιπόν ή προμάντευσις 
-—■ εις μίαν έποχήν άναψυχής — τών 
γραμμών αί όποίαι πρέπει νά χαραχθοΰν 
μεταξύ τής κατακτήσεως τοΰ φυσικού περι
βάλλοντος καί τής διατηρήσεως του 
—■ δηλαδή ή συνεχής διατήρησις του καί 
ή έπιμονή τής προγραμματισμένης οικονο
μίας.
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Ή διατήρησις τοΰ Περιδάλλοντος 
έν Κύπρω.

Ό αυξανόμενος ρυθμός άστικοποιήσεως 
κα'ι αί άλλαι πιέσεις έπ'ι τοΰ Κυπριακού 
περιβάλλοντος δι*  άνάπτυξιν, δημιουργούν 
κίνδυνον, δστις δέν δύναται νά άγνοηθή. 
Τό Συμβούλων Διατηρήσεως τοΰ Κυπρια
κού Περιβάλλοντος έχει χαράξει τάς άρχι- 
κάς γραμμάς διά τήν άπαιτουμένην δρά- 
σιν. "Ομως ή περ'ι πολεοδομίας νομοθεσία 
ή όποια εχει καταρτισθή εδώ και τρία 
χρόνια, παραμένει, δυστυχώς, νομοσχέδιον 
καί καθυστερεΐται άδικαιολογήτως. Έν 
τφ μεταξύ ή έγκαθίδρυσις τουριστικών 
υπηρεσιών δέν ελέγχεται, ή περιορίζεται, 
καί μέ τήν αύξησιν τοΰ τουριστικού ρεύ
ματος κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν, αί 
άπρογραμμάτιστοι τουριστικοί εγκαταστά
σεις ιδιαιτέρως κατά μήκος τών άκτών μας 
— καφενεία, περίπτερα, μεμονωμένοι μο
νάδες ξενοδοχείων — έχουν δημιουργήσει 
μίαν άκαλαίσθητον παραφωνίαν. Δέν 
είναι μόνον ή έλλειπής συνοχή τής άναπτύ- 
ξεως, αλλά καί ή χαμηλή ποιότης αυτής 
χωρίς αίσθητικάς άρχάς. Ή βασική άνάγ- 

κη προστασίας μερικών περιοχών με ιδιά- 
ζοντα χαρακτήρα δέν έχει διεκπεραιωθή 
ίκανοποιητικώς.

Αί άκταί μας, ό μέγιστος μαγνήτης διά 
τόν τουρισμόν, παραμένουν τρωταί είς τήν 
πίεσιν, ή όποια έξασκεΐται διαρκώς έπ’ 
αυτών ύπό τήν σύγχρονον τουριστικήν άνά- 
πτυξιν.. Ό λόγος διά τήν παρούσαν κατά- 
χρησιν τού περιβάλλοντος είναι κυρίως τό 
άτομικόν συμφέρον. Λόγω άπουσίας τών 
άναγκαίων νομικών καί πολεοδομικών μέ
τρων, μέχρι τελευταίως, ή άνάπτυξις ήτο 
τυχαία, σποραδική καί συμπτωματική, μέ 
άποτέλεσμα τάς μεμονωμένος μονάδας, τήν 
έξάπλωσιν τοΰ οικισμού, τάς άντιφατικάς 
χρήσεις γής, τήν άπώλειαν τοΰ αισθητικού 
καί τού ωραίου καί τάς πληθωριστικός καί 
εξογκωμένος τιμάς γής.

Ή επείγουσα άνάγκη δράσεως παραμέ
νει ή έ'μφασις τοΰ προβλήματος, τό κοινόν 
όμως, δυστυχώς, άγνοεΐ τούς κινδύνους ά- 
προσχεδιάστου άναπτύξεως. Ή διαφώτι- 
σις τοΰ κοινού περί πολεοδομικών καί δια- 
τηρητικών άρχών, ίσως νά είναι εις τρόπος 
έπιλύσεως τού μεγάλου αυτού προβλήματος.
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LAND TENURE IN CYPRUS

(A POWERFUL TYPOLOGICAL CRITERION)

G. KAROUZIS 
Rural planner, President, Cyprus Geographical Association.

Cyprus, the biggest island in the Eastern Mediterranean, covers an area 
of 3,572 sq. miles (9,251 sq. Km). The variety of landscape over this surface 
is tremendously large and probably unique in the whole world over similar 
size of land. Superimposed upon this landscape, which is mainly the product 
of physical factors, lies a tremendous variety of land tenure 1 types, chiefly 
the product of the island’s long and tempestuous history as well as the result 
of existing legislations. In this paper an attempt will be made to describe 
and analyse briefly the existing land tenure structure and to explain how it 
affects physical and particularly non-physical typological criteria, such as, the 
size of farms, the share of particular forms of labour supply (family, hired, 
tenancy), land use, the methods of farming, (mechanization, irrigation, dry 
farming, etc.) the intensity of farming, agricultural productivity, (production 
per unit area) labour efficiency (production per person employed in agriculture)

a.s.o.
The agricultural land of Cyprus (3,232,996 donums)2, about 47% of the 

total area of the island, falls under the following land tenure types, (see table 1).

A. PRIVATE LAND

This category consists of 92.36% of the total agricultural land. It is 
made up of as many as 70,2003 holdings.4 Investigations point out that this 
number of holdings is steadily increasing. The trend is for the small holdings 
to be increasing and the large holdings to be decreasing in number. The 
average size of holding, which is constantly decreasing, is 47 donums. While 
in 1946 the average size of holding amounted to 54 donums, in 1960 it decreased

1 T and tenure is used in its wider sense to include all kinds of arrangements by 
which farmers or others hold or control land and the mode they condition its 
use and occupancy.

2. Donum = 0.33 acre, 0.133 = hectare.
3. Census 1960. . . nr
4. Holding is the unit of operation and includes the family land owned, rented or 

otherwise operated.
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Table. I. LAND TENURE IN CYPRUS

A.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

B.

C.

D.

E.

F.

LAND TENURE CATEGORIES

PRIVATE LAND.

Holdings operated by their owners 

Holdings operated by non-farmers 

Holdings belonging to absentee landlords 
(included in Ab, Ad, Ae)

holdings tenanted (leased or share-cropped)

Neglected private holdings.

Land belonging to corporations, companies, 
Government farms and other institutions. 
(Liable to change use at any moment-some 
vacant agricultural land).

CHURCH, MONASTERY & MOSLEM RELIGIOUS 
PROPERTIES
Church and Evqaf

STATE LAND
Cultivated land 
Uncultivated land

COMMUNAL LAND 
Merras

CO-OPERATIVE FARMS

MIXED TENURES.
Undivided shares & (included in Aa, Ab, Ac, 
Multiple ownership Ad, Ae and B)

co o

AREA (In donums)

Agricultural land Uncultivated

TotalArea per 
category

% of 
category

% of total 
agricultural 

land
Area

% of 
uncultivated 

land

1,496,089 46.28 1,496,089
1,200,522 37.13 1,200,522

250,508 7.75 250,508
— 1,141,651 58.56 1,141,651

38,943 1.20 92.36 38,943

209,612 6.48 6.48 209,612

36,502 1.13 1.13
764,000 39.19 800,502

44,000 2.25 44,000

820 0.03 0.03 820

3,232,996 100% 100% 1,949,651 100% 5,182,647



to 47. This decrease is expected to continue because of industrialization, 
tourism and urbanization.

Fragmentation of holdings is the most serious drawback in the agricultural 
development. There correspond about ten plots per operator fragmented and 
scattered over the entire area of the village or even beyond the administrative 
boundaries of the settlement. Land fragmentation, however, varies according 
to geographical region. For instance, in the plain of Chrysochou the average 
fragmentation is ten plots,, in the basin of Morphou 15, in the apple-growing 
valley of Solia 19 and in the remote, depressed region of Pitsilia over 20.

The dispersion of plots forces the Cypriot farmer to traverse long distances. 
Research carried out in the regions of Karpasia, Kokkinochoria, Morphou basin 
and Pitsilia has revealed that the annual distance travelled by the average 
farmer well exceeds 1,450 miles. The waste of time expressed in months in the 
villages of Astromeritis, Avia Trias, Sotira and Paleehori is 2.8, 3.5, 3.9 and 
6.5 months respectively.

The average size of plot is 4.7 donums. On a regional scale there are, 
however, differences. In Marathasa the average size is 2.1 donums, in the 
vine-growing villages 3.2, in Karpasia 6.5 and in the Central plain 8.6 donums.

The shape of the plots is irregular and awkward. This is due mainly 
to the law of inheritance which permits equal share of similar land to all co
owners. No-doubt this irregular shape impedes the proper cultivation of land.

From the land tenure point of view private lands can be subdivided into 
the following sub-categories

(a) Holdings operated by their owners.

As many as 38,486 (census 1960) holdings belong to this category. These, 
in their majority, are family holdings mainly undersized with negligible em
ployment of hired labour. As many as 32,375 holdings out of the above 
referred to figure are below 100 donums in area. Crops vary according to 
geographical region and water supply. Intensity of farming in the dry lands 
is low but in irrigated areas it can be very high.

Production per unit area and per person employed is normally low with 
exceptions in some irrigated areas where highly remunerative crops are culti
vated. However, mechanization is not fully employed, although its use is 
increasing; a high cost of production is noticeable due to the small and fragme 
nted holdings.

Possible sub-divisions within this category are: (i) irrigated and non
irrigated holdings, (ii) small-size and large-size holdings.

(b) Holdings operated by non-farmers.

Land in Cyprus is continuously bought by non-farmers. Various reason*·  
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such as inborn love towards land, fear of inflation, social prestige, aid in 
obtaining bank credit, speculative motives, etc., lead people, alien to the pro
fession of farmer, to buy or maintain already inherited land. This category 
of land is exploited through hired labour or agencies. Some part-time farming 
is also prevalent in certain regions of the Island. As many as 30,883 holdings 
(census 1960) belong to people with non-agricultural main occupation. Investi
gations indicate that part of this land is highly developed particularly if it is 
irrigated. Some of the best examples of large-scale farming are found in this 
group. Investment is higher than in the undersized family farms because many 
of the owners of the farms in this group are business men, lawyers, doctors and 
well-paid civil servants. From the economic standpoint this group can be 
justified but certainly not from the social. There is also tremendous specula
tion of land going on at the moment. Land is bought and sold for sheer 
profit. Its agricultural significance is lost. Research carried out by the author 
in the plain of Paphos revealed that as many as 11,000 donums have been 
bought by 152 urban dwellers in the last ten years. An investigation into the 
purchases of agricultural land in the same region showed that land bought 
by non-farmers amounted to 85.5%. This phenomenon is widespread and is 
obviously a most serious obstacle to rapid agricultural development. This 
subcategory can be split up (i) into holdings operated with the help of hired 
labour on commercial basis and (ii) holdings bought for speculative purposes 
and operated temporarily through tenants.

(c) Farms belonging to absentee landlords.

The absentee landlords either live abroad or outside the administrative 
boundaries of village settlements, usually in towns. A considerable number of 
Cypriots emigrated abroad or immigrated to the towns of Cyprus but they 
still retain legally their property which is either looked after by*  some relatives, 
or is leased, or temporarily abandoned. Although the percentage of absentee 
landlords varies from region to region it still can be said that as many as 
40% of the entitled owners of a village are absentee landlords. Although this 
depopulation trend helps land consolidation implementation and the establish
ment of economically viable units, nevertheless at the moment it constitutes a 
serious obstacle in the development of agriculture. Elimination of absenteeism 
will promote continuity of cultivation and will lead to improvement of yield 
of the land as well as to conservation of its resources.

This land tenure type could be sub-divided (i) into holdings operated by 
relatives or friends of the absentee landlord or even tenants and (ii) holdings 
abandoned for the time being until the return of the owner.

Research in the Paphos plain brought out that from 1850 owners of agricul
tural land as many as 691 were absentee landlords.
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(d) Holdings tenanted.

This category can be subdivided into (i) holdings leased and (ii) holdings 
sharecropped.

As far as leasing is concerned the period of tenancy is very short. 
Research carried out in the plain of Paphos revealed that 94.7% of the leased 
land was for less than two years. The tenants favour at least ten-years con
tract. The short period of tenancy does not permit the tenant to improve the 
land through soil conservation or other development works, to invest on it, or 
to grow perennial crops. Beside the tenant feels utterly insecure.

Sharecropping is rather an anachronistic system of operating the land. 
Owner and tenant come into certain agreements as to the means of production 
each will contribute.

Sample studies indicate that as much as 85% of the sharecropped land is 
for a period of 1—2 years.

Fortunately this system is not much preferred and is on the decline. 
Since 1946 there has been 43.7% decline in the shareeropped' land. It is worth
while mentioning that if a tenant exerts much effort and works hard to 
increase production by 50% his share at the end will be only 25%. For this 
reason productivity and investment are discouraged.

The grant of land on lease or sharecropping raises the question of relations 
between the landowner and the tenant. The greater the harmony of these 
relations, the more efficient will be the process of cultivation and the greater 
the quantity and the better the quality of the yield therefrom. A tenan
cy legislation can provide for continuous farming operations, sustained 
production and protection against underserved eviction. The tenant will be 
encouraged to make all the improvements he possibly can and develop the 
agricultural resources. Insecurity on the other land and in particularly lack 
of adequate compensations for improvements and disturbance of occupancy, will 
not only discourage initiative but may permanently damage the land by inviting 
soil exhausting practices.

This category occupies 7.75% of the cultivable land. To this figure, 
however, should be added the lands of Church, Monasteries, and Evqaf (the 
Moslem Religious properties) as well as the State lands which are leased to 
tenants.

B. CHURCH, MONASTERY AND MOSLEM RELIGIOUS PROPERTIES

In this category are included the properties that belong to the Archbisho
pric, the three Sees, the monasteries, the village Christian Churches as well 
as the Moslem religious properties. These properties originated mostly from 
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generous royal donations in Byzantine days or donations of pious Christians 
or Moslems. Many properties were also granted to the monasteries during 
the Turkish Times to avoid confiscation or usurpation. Where as formerly 
donations were very large, today they are rare and of little value.

Church and monastery land amounts to 186,090 donums whereas the 
Moslem Religious Properties reach the figure of 23,522. Almost the whole 
of the land of this category is leased. Optimum utilization of Church and 
Evqaf lands raises a delicate problem for Cyprus because of constitutional 
provisions prohibiting their compulsory acquisition.

Fortunately the tendency is for the Church land to be sold. It is no 
surprise, therefore, that the area of this category is steadily diminishing. 
Investigations at a few small settlements of the Western seaboard revealed that 
whereas in 1950 the Church owned about 26,000 donums, in 1969 it only owned 
8,000 donums.

As a result of this tendency the sale of Church lands tends to accelerate 
development.

C. STATE LAND

The State land can be divided into cultivable and uncultivable land. Table 
1 shows details concerning the areas under State land. In the first sub
division are the Paphos Chiftlicks (11,842 donums) and lands reclaimed from 
minor forests (24,660 donums). The Paphos chiftlicks were requisitioned by 
the Government in 1948. The decision to acquire these lands was made because 
of the inherent fault of absenteeism and the consequent subleasing to indivi
duals who mainly exploited the land and water for personal profit without 
any incentive to maintain and develop the properties in accordance with sound 
conceptions of good husbandry. The Government undertook various meassures 
such as construction of irrigation works, implementation of land improvement 
works, establishment of permanent plantations and establishment of intensive 
livestock enterprises.

The land is leased to the tenants’ farming co-operative societies who sublet 
to their members with the approval of the Government. Although there is no 
co-operative basis in production, these societies play an important role as 
they enable the farmers to obtain long and short term credit more easily. They 
offer many other facilities as well.

The leases are long enough (in one chiftlick up to 30 years) to give the 
farmer the sense of stability and allow him to carry out improvements on the 
land he works.

In the reclaimed forest lands leasing is not as long-term as in the four 
chiftlicks.
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The non-cultivable land of this group is mostly made up of land obtained 
from cleared forest or land named “hali” which remained unregistered during 
the National registration of 1909—1929 and therefore at the end stayed as 
Government land. Hali lands, as they stand now, are of only limited interest 
for they consist of mediocre quality lands under scrub and sometimes are 
completely uncultivable i.e. rocky lands, beaches, etc. Squatting, however on 
hali lands and cleared forests is a permanent phemenon but the area varies 
from year to year. It is, besides, difficult to record all the cases of squatting 
and even more difficult to determine the areas.

D. COMMUNAL LAND

This category known as “Merras”, the relics of the Turkish occupation 
in Cyprus, consists of compact grazing lands usually at small distances from 
the village settlement. This peculiar type of land, very small in area, (44.000 
donums) is owned communally and its explotation is left only to shepherds.

According to the Law the Communal land belongs to the inhabitants of the 
village and no person can acquire at any time any private or exclusive right 
to the communal property. Land use can change in this category only if two- 
thirds o£ the male inhabitants who have attained the age of twenty-one years 
decide that its existing use no longer satisfies them.

E. CO-OPERATIVE FARMS

There is only one co-operative farm in Cyprus. It is made up of about 
820 donums of land. It has been formed by a group of progressive farmers 
after the second world war. Similar co-operatives were set up in other parts 
of Cyprus but one after the other were dissolved.

F. MIXED TENURES

The law of inheritance has created a great number of co-ownerships which 
to-day constitute a great obstacle in the programming and development of 
agriculture. A donum of land or a tree may belong to various owners who 
are registered with the Registration Dept. There is a case in Cyprus that 
property has been sub-divided in such a manner over considerable time that 
to-day the share of its owners has as denominator a figure above 40,000,000. 
There are many cases that a plot of land belongs to one owner, the trees on it 
to another and the water rights to a third. It is possible that a tree may 
belong to an individual whereas the land may be forest or belong to the State. 
It is calculated that 20—25% of the cultivable land is owned in undivided 
shares.

Farmers consider these lands under undivided shares as second class lands
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and consequently neglect their-exploitation. Since it does not belong wholly 
to the farmer apart from 1/15 or 1/50, or 75/3,000,000 of it, no doubt he will 
not try hard to exploit it. So a considerable part of the land is neglected 
and left to the agents of denudation.

Even if undivided land is cultivated, it is usually not exploited with the 
most suitable crop because of disagreements among the co-owners. Three or 
four co-owners might prefer three of four different crops.

Undivided land is not usually improved through soil conservation or irri
gation works because not all co-owners might agree, not to mention that even 
some might be absentees. No investments are made over this land, the fertility 
diminishes and production and productivity are affected.

CONCLUSION

Through this paper it has been endeavored to present the land tenure types 
prevalent over modern Cyprus. Many of these types are the relics of the past. 
They do, however, influence considerably the present day agriculture of Cyprus 
despite the fact that efforts are being exerted through legislations to establish a 
new land tenure structure through which agriculture will be rationalized.

The various land tenure types, some of which are very anachronistic, affect 
considerably physical and non-physical typological criteria. Two holdings of 
the same size adjacent to each other with the same physical background can 
give completely different results simply because they belong to two different 
owners. One might be an absentee landlord or a person alien to the profession 
of farmer for whom there is little economic pressure to use his land intensively, 
not to mention that it can be totally neglected; the other might be an owner
operator whose living depends entirely upon the proper exploitation of his 
holding. Even a comparison between private leased lands and State or Church 
leased lands brings forward different results.

The mapping of land tenure types in, Cyprus particularly on a large-scale 
map will show a mosaic. Even such a mapping will be highly difficult, if 
not impossible, because of the excessive fragmentation and the mixed tenures 
prevailing in Cyprus. The paper aims, however, at pointing out how powerful 
is the factor of land tenure in Cyprus and how much the existing land tenure 
structure inpedes full, efficient use of the land, labour force as well as other 
resources at the command of agriculture. In Cyprus who owns the land counts 
much. This is not a final classification of agricultural types. It is only an 
attempt to show) that on the basis of land tenure there is, at least in Cyprus, 
ground for such a classification.
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
’Ιανουάριος 1971 — ’Ιούνιος 1971

Γ' ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ

1. Δημοσιογραφική διάσκεψις τοΰ Προέδρου τοΰ Γ.Ο.Κ., επ' 
εύκαιρία τής Γ' Διεθνούς Χαρτογραφικης Έκθέσεως 

Κύπρου.

(2 ’Απριλίου, 1971)
Ή παρούσα δημοσιογραφική διάσκεψις 

συγκαλεϊται διά δύο λόγους. Νά ένημε- 
ρωθή άφ’ ένός ό δημοσιογραφικός κόσμος 
τής Νήσου έπΐ τών δραστηριοτήτων τοΰ 
'Ομίλου καί νά δοθώσιν άφ’ έτέρου σχε- 
τικαί πληροφορίαι έπΐ τής διοργανουμένης 
αυριον Γ' Διεθνούς Χαρτογραφικής Έκ
θέσεως Κύπρου.

Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Αδται δύνανται νά συνοψισθώσιν ώς 
άκολούθως: -

1. Καθιέρωσις έπΐ έτησίας βάαεως τής 
Διεθνούς Χαρτογραφικης Έκθέσεως.

Πρόκειται περί μιας δραστηριότητος 
ήτις έπεκτείνεται έξω τού Κυπριακού χώ

Οί 'Υπουργοί Δικαιοσύνης καί Συγκοινωνιών καί ’Έργων κ.κ. Γ. Ίωαννίδης καί Ν. Ροϋσος 
καί άλλοι επίσημοι περιέρχονται τήν Γ' Διεθνή Χαρτογραφικήν Έκθεσιν Κύπρου.
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ρου καί περιλαμβάνει δλα τά γεωγραφι
κά πλάτη καί μήκη. Ή περυσινή έκθε- 
σις έπ'ι ’Εθνικών καί Σχολικών Άτλάν- 
των προσείλκυσεν περί τάς πέντε χιλιάδας 
έπισκέπτας. Ή έφετεινή έκθεσις, ήτις 
προδλέπεται νά σημειώση επιτυχίαν, δια
πραγματεύεται κτηματικούς χάρτας και 
σχέδια.

2. Πανεπιστημιακοί τάξεις.

Φροντίδι τοΰ Γ.Ο.Κ. λειτουργούν ε’ις 
Κύπρον πανεπιστημιακά! τάξεις διά τό 
δίπλωμα γεωγραφίας τοΰ Πανεπιστημίου 
τοΰ Λονδίνου. ΟΙ Κύπριοι φοιτηταί έγγρά- 
φονται είς τό Πανεπιστήμιον τού Λονδί
νου, ένός τών πλέον δυσκόλων άλλά συγ
χρόνως άνεγνωρισμένων καί φημισμένων 
πανεπιστημίων τοΰ κόσμου, παρακολου
θούν διαλέξεις εις Κύπρον άπό κατηρτι- 
σμένους καθηγητάς μέ ύψηλά άκαδημαϊ- 
κά προσόντα, παρακάθηνται είς έξετάσεις 
τοΰ πανεπιστημίου κατά τόν ίδιον χρόνον 
πού παρακάθηνται οί συμμαθηταί των οί 
εύρισκόμενοι είς τήν Βρεττανίαν, τά γρα
πτά έξετάζονται ύπό τών ’ιδίων Βρεττανών 
έξεταστών καί τά άποτελέσματα άνακοι- 
νοϋνται τήν ιδίαν ή μέραν καί ώραν ώς νά 
εύρίσκοντο είς τό Πανεπιστήμιον τοΰ Λον
δίνου.

3. Μηνιαία υπαίθριος γεωγραφική μελέ
τη.

Ό “Ομιλος όργανώνει καθ’ έκα
στον μήνα έπίσκεψιν είς μίαν περιοχήν 
τής Κύπρου τήν όποιαν μελετά έπισταμέ- 
νως άπό γεωγραφικής πλευράς. Οΰτω, 
δίδεται ή εύκαιρία, τόσον είς τά μέλη 
τοΰ 'Ομίλου δσον καί είς άλλους ένδια- 
φερομένους, νά γνωρίσουν έπιστημονικώς 
τόν τόπον των. Ή Κύπρος, ώς γνωστόν, 
έχει μικράν μεν έκτασιν, τεράστιον δμως 
ποικιλίαν γεωγραφικού περιβάλλοντος· 
πολύ δέ ολίγοι Κύπριοι δύνανται νά άνα- 
γνώσουν τό Κυπριακόν τοπίον. Μελετά- 
ται ή όργάνωσις τής ύπαιθρίας μελέτης 
άνά δεκαπενθήμερον.

4. Μηνιαία γεωγραφική κινηματογραφι
κή βραδυά.

Καθ’ έκαστον μήνα προβάλλεται ή 
γεωγραφία μιας χώρας. Αύτό κατωρθώ- 
θη χάρις είς τάς καλάς σχέσεις τοΰ 'Ομί
λου μετά τών έν Κύπρω ξένων πρεσβειών, 
αϊτινες προμηθεύουν τάς ταινίας. Ό αντι
κειμενικός σκοπός τών προβολών αύτών 
είναι νά βοηθήσωμεν τόσον τά μέλη μας 
δσον καί τό Κυπριακόν κοινόν γενικώτε- 
ρον νά άναπτύξωσι τάς 'ικανότητάς των 
διά συγκρίσεις καί άντιπαραβολάς μετα
ξύ διαφόρων γεωγραφικών τοπίων. Προσ- 
παθοΰμεν έπίσης νά τονίσωμεν δτι ή Κύ
προς ώς χώρα Εύρωπαϊκή, δέν είναι μό
νον μέ τάς πτωχάς χώρας τής Μέσης ’Α
νατολής καί τής γειτονικής Β. ’Αφρικής 
πού θά συγκρίνηται — ώς πολλάκις συμ
βαίνει έν Κύπρω — άλλά καί μέ τάς χώ
ρας τής ’Ηπείρου τής όποιας είναι μέρος, 
ή άκόμη μέ χώρας αϊτινες πλεονεκτούν 
καί προσφέρουν παραδείγματα πρός μί- 
μησιν είς ώρισμένους τομείς τής γεωγρα
φικής δραστηριότητος.

5. Διαλέξεις.

Προσκαλούνται καθ’ έκαστον έτος ξέ
νοι διάσημοι γεωγράφοι, οϊτινες δίδουν 
διαλέξεις έπί φλεγόντων γεωγραφικών θε
μάτων καί συμβουλεύουν τόν Γ.Ο.Κ. έπί 
άλλων συναφών προβλημάτων. 'Ομιλίας 
δίδουν έπίσης αρκετοί Κύπριοι ειδικοί.

6. Δημοσία κριτική χαρτών.

"Απαξ τού έτους όργανοΰται άνοικτή 
δημοσία κριτική ένός χάρτου ή άτλαντος 
άρτι παραχθέντος.

7. Υπομνήματα.

Τά θαρραλέα ύπομνήματα τοΰ Γ.Ο.Κ. 
είναι γνωστά είς τό εύρύ κοινόν. Τά ύπο- 
μνήματά μας ύποβάλλονται τόσον πρός 
τήν Κυβέρνησιν δσον καί πρός τούς Ήμι- 
κρατικούς καί ’Ιδιωτικούς ’Οργανισμούς, 
διά τήν χάράξιν όρθής πολιτικής έπί θε
μάτων έχόντων σχέσιν μέ τήν έπιστήμην 
τής Γεωγραφίας.

’Έχομεν λάβει σωρείαν συγχαρητηρίων 
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διά τό ποιόν τών ύπομνημάτων μας, τόσον 
άπό τόν Πρόεδρον τοΰ Κράτους δστις 
τυγχάνει καί ό 'Υψηλός Προστάτης τοΰ 
‘Ομίλου, δσον καί άπό πολλούς άλλους 
οΐτινες συγκινοϋνται άπό τό σθένος, τήν 
έπιχειρηματολογίαν καί τάς πρωτοτύπους 
Ιδέας τών ύπομνημάτων αύτών.

8. Άνάπτυξις σχέσεων μέ άλλους ομί
λους καί οργανισμούς.

Συνεχώς άναπτύσσονται αί σχέσεις τοΰ 
Γ.Ο.Κ. μέ άλλους γεωγραφικούς όμίλους 
καί παρεμφερείς όργανισμούς τοΰ έξωτε- 
ρικοϋ. Είμεθα έν άπό τά 60 μέλη τής 
Διεθνούς Γεωγραφικής Ένώσεως καί δια- 
δραματίζομεν έξ Ισου σημαντικόν ρόλον 
εις τά διεθνή γεωγραφικά ζητήματα ώς 
πολλαί χώραι μέ γεωγραφικήν παράδοσιν 
μερικών έκατοντάδων χρόνων. ’Αξίζει νά 
τονισθή δτι ό "Ομιλός μας είναι τόσον 
γνωστός είς τό έξωτερικόν, ώστε πολλαί 
έπιστημονικαί έταιρεϊαι έχουν ζητήσει 
συνεργασίαν μεθ’ ήμών.

9. Παγκύπριβς Μαθητικός διαγωνισμός 
είς τήν Γεωγραφίαν.

Άπό έφέτος έχομεν καθιερώσει παγκύ- 
πριον μαθητικόν διαγωνισμόν είς τήν Γεω
γραφίαν μέ σκοπόν νά ένθαρρύνωμεν τήν 
γεωγραφικήν έρευναν καί γνώσιν είς τά 
σχολεία Μέσης Έκπαιδεύσεως. Ό διαγω
νισμός τούτος καθιερώθη μέ τήν συνεργα
σίαν τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας.

10. Άνώτατον Συμβουλευτικόν Σώμα 
έπί ’Εκπαιδευτικής γεωγραφίας.

Ό "Ομιλος ίδρυσε Άνώτατον Συμβου
λευτικόν Σώμα άπό καθηγητάς καί διδα
σκάλους, μέλη τοΰ Γ.Ο.Κ., οΐτινες μελε
τούν τά έκπαιδευτικά συστήματα άλλων 
χωρών, συνέρχονται είς τακτικός συσκέ
ψεις καί συζητούν θέματα Εκπαιδευτικής 
Γεωγραφίας. Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ βοη- 
θεΐται τό Ύπουργεϊον Παιδείας εις τήν 
χάραζιν όρθής πολιτικής έπί τοΰ ύψηλοΰ 
θέματος τής Γεωγραφίας.

11. Χριστουγεννιάτικη κάρτα.

Άπό τόν Δεκέμβριον τοΰ 1970, καθιε- 
ρώσαμεν έτησίαν εύχετήριον Χριστουγεν- 
νιάτικην κάρταν μέ γεωγραφικόν περιε- 
χόμενον. 'Η πρώτη κάρτα ήτις άπεικόνι- 
ζε άρχαΐον χάρτην τής Κύπρου έσημείωσε 
τεραστίαν έπιτυχίαν.

12. Δελτίον 'Ομίλου.

Άπό έφέτος καί δή έντός τών ή μερών 
κυκλοφορεί τό δελτίον τοΰ 'Ομίλου. Κυ
κλοφορεί κατ’ άρχήν ώς έτήσιον, έλπίζε- 
ται δμως δτι λίαν συντόμως θά κυκλοφορή 
άνά έξαμηνίαν μέ προοπτικήν νά καταστή 
τριμηνιαΐον έπιστημονικόν δργανον τοΰ 
Γ.Ο.Κ. 'Ως θά ίδήτε, τό δελτίον μας είναι 
πολύ υψηλής πνευματικής στάθμης, συν- 
έργάζονται ε’ις αύτό διάσημοι γεωγράφοι 
καί θά έκδίδεται είς τήν Ελληνικήν καί 
Αγγλικήν, καθ’ δσον άρκετοί ξένοι γεω
γράφοι ζητοΰν νά ένημερωθοΰν έπί τών 
γεωγραφικών ζητημάτων τής Κύπρου, θά 
φέρη τόν τίτλον «Γεωγραφικά Χρονικά».

13. ’Εκδόσεις 'Ομίλου.

Άπό έφέτος ό "Ομιλος θά άρχίση τάς 
γεωγραφικός του έκδόσεις. Δύο τοιαΰται 
έκδόσεις θά είναι έτοιμοι πρός κυκλοφο
ρίαν έντός τών προσεχών ή μερών.

14. Χαρτοθήκη.

"Ενας άπό τούς σκοπούς τοΰ 'Ομίλου 
είναι καί ή δημιουργία χαρτοθήκης. Ό 
Γ.Ο.Κ. έχει σήμερον δημιουργήσει μίαν 
πλουσιωτάτην χαρτοθήκην μέ άνω τών 
3,000 χαρτών διαφόρων τύπων καί κλιμά
κων. Άναμφιβόλως διαθέτομεν τήν καλυ- 
τέραν χαρτοθήκην είς Κύπρον. Έντός 3— 
5 έτών μέ τήν πραγματοποίησιν καί άλ
λων διεθνών χαρτογραφικών έκθέσεων θά 
πρέπει νά έχωμεν μίαν άπό τάς καλυτέ- 
ρας χαρτοθήκας είς τόν Κόσμον.

15. Δασύλλιον Γ.Ο.Κ.

Έχομεν άποταθή εις τό Ύπουργεϊον 
’Εσωτερικών δπως μάς παραχωρήση έ- 
κτασιν 15—30 σκαλών γυμνής χαλίτικης 
γής είς τόν δρόμον Λευκωσίας—Λεμεσού 
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διά νά τήν περιφράξωμεν, δενδροφυτεύ- 
σωμεν και έξωραΐσωμεν. Έλπίζομεν δτι 
ή σχετική άδεια θά έγκριθή κα'ι οδτω θά 
δώσωμεν ένα καλόν παράδειγμα είς 
πολλούς όργανισμούς καί ίδιώτας περ'ι 
τοΰ τρόπου δημιουργίας πρασίνου κα'ι έ- 
ξωραϊσμοΰ τοΰ γυμνοΰ τοπίου πού δυστυ
χώς άφθονεΐ είς Κύπρον. At δραστηριό
τητες τοΰ 'Ομίλου μας περί διατηρήσεως 
τοΰ φυσικού περιβάλλοντος είναι γνωστα'ι 
ώστε νά μή χρειάζεται Ιδιαιτέρα μνεία. 
Ό “Ομιλός μας τυγχάνει μέλος τοΰ Κυ
πριακού Συμβουλίου Διατηρήσεως τοΰ 
Περιβάλλοντος κα'ι διαδραματίζει σημαί
νοντα ρόλον ε’ις τήν χάραξιν όρθής πολιτι
κής, ιδιαιτέρως δσον άφορά τό Κυπρια
κόν τοπίον.

Παρ’ δλα ταΰτα έπιθυμοΰμεν νά μή 
τρέφωμεν αύταπάτας. Γνωρίζομεν δτι 
πολλά υπολείπονται άκόμη νά γίνουν διά 
νά λάβη ή Γεωγραφία ύπό τήν περιεκτι
κήν αύτής έννοιαν, τήν θέσιν της ε’ις τήν 
ζωήν τοΰ τόπου. Πιστεύομεν, έν τούτοις, 
δτι έχει δοθή μία σημαντική ώθησις και 
παρ’ δλον δτι άγωνιζόμεθα ύπό ούχ'ι εύ- 
νοϊκάς συνθήκας, οι στόχοι μας, ό εις κα
τόπιν τοΰ άλλου, καλύπτονται. ΕΙς τήν 
έπιτυχίαν τοΰ άνιδιοτελοΰς έργου μας 

πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι εύρίσκομεν 
ύμάς, τούς έκπροσώπους τοΰ Τύπου, στε
νούς συμπαραστάτας, δραττόμεθα δέ τής 
εύκαιρίας ταύτης νά σάς εύχαριστήσωμεν 
θερμώς διά τήν άνελλιπή δημοσίευσιν δ- 
λων τών άνακοινώσεων κα'ι δραστηριοτή
των μας.

Τά μέλη τοΰ 'Ομίλου άνερχόμενα ε’ις 
170 έχουν αρκετόν δυναμισμόν κα'ι τερά
στιας ικανότητας, ύπόσχονται δέ πολύ πε
ρισσότερα έπιτεύγματα είς τούς ποικίλους 
τομείς τής γεωγραφικής δραστηριότητος. 
“Ομως, παρά τήν έπιθυμίαν των νά έργα- 
σθώσιν άνιδιοτελώς διά τό καλόν τοΰ τό
που, είς μίαν μάλιστα έποχήν πού ό χρό
νος μετράται μέ τό χρήμα κα'ι τό ’ιδιωτι
κόν συμφέρον, κωλυόμεθα άπό οικονομι
κός δυσχερείας, αιτινες περιορίζουν τό
σον τόν άριθμόν τών άναληφθησομένων 
σχεδίων δσον κα'ι τό ποιόν τών δημιουρ
γημάτων μας. Είναι καιρός ή Κυβέρνη- 
σις νά έπιληφθή τοΰ θέματος τούτου καί 
δμιλοι ώς ό ίδικός μας, πού δχι μόνον άν- 
θεξαν ε’ις τόν χρόνον άλλά περισσότερον 
έγιγαντώθησαν, νά τύχουν οικονομικής 
στοργής. Οί ιδιωτικοί δμιλοι, λόγω τής 
εύελιξίας κα'ι άνεξαρτησίας των, δύνανται 
νά κινηθοΰν άποδοτικώς κα'ι ταχέως ε’ις 
εύρέα πλαίσια.

Β' ΤΡΙΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

(Κτηματικά σχέδια)

Ώς ήδη άνεφέρθη, ή Διεθνής Χαρτογρα
φική ’Έκθεσις Κύπρου έχει πλέον καθιε- 
ρωθή έπ'ι μονίμου βάσεως και μετά τήν 
τεραστίαν έπιτυχίαν τών δύο τελευταίων 
έκθέσεων, ό Γεωγραφικός “Ομιλος Κύ
πρου όργανώνει έφέτος τήν Γ' Διεθνή 
Χαρτογραφικήν “Εκθεσιν μέ θέμα τούς 
Κτηματικούς χάρτας καί σχέδια. Τά έγ- 
καίνια τής έκθέσεως τελεΐ ό Υπουργός 
Δικαιοσύνης κος Γ. Ίωαννίδης, τήν 3ην 
’Απριλίου, 1971 κα'ι ώραν 6 μ.μ. είς τήν 
γκαλερύ τοΰ Χίλτον. Ή έκθεσις εις τήν 
οποίαν συμμετέχουν 16 χώραι, θά παρα- 
μείνη άνοικτή μέχρι τής 10ης ’Απριλίου. 
Είναι εύχάρ ιστόν τό γεγονός δτι μεταξύ 

τών συμμετεχουσών χωρών περιλαμβά
νονται δλαι σχεδόν αί χώραι αιτινες φη
μίζονται διά τήν ποιότητα τών κτηματι
κών σχεδίων.

Οί δασικοί σκοποί τής Γ' Διεθνούς 
Χαρτογραφικης Έκθέσεως είναι οί ακό
λουθοι

(α) Δίδεται ή εύκαιρία είς τούς Κυ
πρίους καί Ιδιαιτέρως είς δσους άσχο- 
λοΰνται μέ χαρτογραφικά θέματα, νά έ- 
ξετάσουν έκ τοΰ σύνεγγυς τά τελευταία 
έπιτεύγματα άλλων χωρών είς ένα μάλι
στα τόσον σπουδαΐον τομέα τής χαρτο
γραφίας ώς είναι δ κτηματικός. Είναι 

100



άλλωστε γνωστόν δτι ή διαχείρισις γαιών, 
ή μεταβίβασις ιδιοκτησίας καί τίτλου, ή 
άνάπτυξις περιοχών, ή άνάληψις έργων 
διά σκοπούς άναδασμοΰ, πολεοδομίας καί 
χωροταξίας, ό καθορισμός νομικών συνό
ρων είς ιδιοκτησίας, είτε διά φορολογικούς 
σκοπούς, είτε δι’ άσφάλειαν περιουσίας ώς 
καί οίαδήποτε άλλη δραστηριότης άφορώ- 
σα είς τήν έγγειον ιδιοκτησίαν, άπαιτεϊ 
πρωτίστως άκριβεΐς καί ύψηλής ποιότητος 
κτηματικούς χάρτας.

(β) Δίδεται ή εύκαιρία είς άλλας χώ
ρας τοΰ κόσμου νά έκθέσωσι τούς κτη
ματικούς των χάρτας, ένέργεια ήτις εις 
τήν τελευταίαν άνάλυσιν σημαίνει έκθεσιν 
τής σημερινής κοινωνικής (άστικής καί 
άγροτικής) δομής των, τοΰ άκολουθουμέ- 
νου γεωργικού συστήματος των, τοΰ ύφι- 
σταμένου συστήματος διακατοχής γής, 
τής έπικρατούσης πολεοδομικής τάξεως ή 
άναρχίας, μέχρι άκόμη είς άρκετάς περι
πτώσεις καί τοΰ οικονομικού σταδίου ά- 
ναπτύξεώς των.

(γ) Ένθαρρύνεται ή χρήσις έν Κύ
πρω τών τελευταίων τεχνολογικών μέσων 
διά τήν παραγωγήν έκσυγχρονισμένων, 
καλής ποιότητος καί σχολαστικής άκρι- 
βείας κτηματικών σχεδίων ύπό τήν κατάλ

ληλον κλίμακα.
(δ) Οί έκπαιδευτικοί καί οί ασχολού

μενοι μέ τήν άστικήν ή άγροτικήν άνά- 
πτυξιν θά άντιληφθοΰν δτι μέ ένα άκριβές 
κτηματικόν σχέδιον μεγάλης κλίμακος δύ
ναται νά παραχθή εύκόλως ένας πρώτης 
τάξεως χάρτης χρήσεως γής τόσον διά 
έκπαιδευτικούς, δσον καί διά σκοπούς οι
κονομικής άναπτύξεως. "Η Βρεττανία 
έχει παραγάγει δίς χάρτας χρήσεως γής 
άπό μεγάλης κλίμακος κτηματικά σχέδια 
χωρίς νά χρησιμοποιήση τάς αεροφωτο
γραφίας.

(ε) Προβάλλεται ή Κύπρος διεθνώς. 
’Ήδη είς δλους τούς γεωγραφικούς καί 
χαρτογραφικούς κύκλους τής Εύρώπης 
καί τών άλλων ’Ηπείρων έγινε γνωστή ή 
διοργανουμένη τήν 3ην ’Απριλίου, Γ' Διε
θνής Χαρτογραφική ’Έκθεσις Κύπρου. ’Α
ξίζει νά άναφερθή δτι έφέτος θά παρευ- 
ρεθώσιν είς τήν έκθεσιν άρκετοί γεωγρά
φοι καί χαρτογράφοι ώς έκπρόσωποι τών 
συμμετεχουσών χωρών.

(στ) Ή έκθεσις, ώς έτονίσθη καί είς 
τό παρελθόν, θά δείξη είς δλους, Κυβέρ- 
νησιν καί λαόν, τό τεράστιον χαρτογραφι
κόν έργον τό όποιον άναμένεται νά έπι- 
τελεσθή έν Κύπρω είς σύντομον χρονικόν 
διάστημα.

2. Προσφώνησις τοΰ Προέδρου τοΰ Γ.Ο.Κ. κ. Γ. Καρούζη κατά 
τά εγκαίνια τής Γ' Διεθνούς Χαρτογραφικής Έκθέσεως.

"Εντιμε Κύριε 'Υπουργέ,
Your Excellencies,
Κυρίαι καί Κύριοι,

Έκ μέρους τού Διοικητικού Σ υμβουλίου 
τού Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου και τής 
'Οργανωτικής Επιτροπής τής Έκθέσεως, 
σας καλωσορίζω εις τήν Γ' Διεθνή Χαρτο
γραφικήν ‘Έκθεσιν Κύπρου.

Ώς είναι γνωστόν, τόσον εις 'Ύμας όσον 
και είς τούς γεωγραφικούς και χαρτογρα- 
φικούς κύκλους τού εξωτερικού, ή ‘Έκθεσις 
αυτή έχει ήδη καθιερωθή έπί μονίμου βά- 
σεως. Έφέτος εις τήν έκθεσιν συμμετέχουν 
16 χώραι μέ κύριον έκθεμα τούς κτηματι
κούς χάρτας. Δέν είναι έργον τής παρού- 

σης στιγμής ή αναδρομή είς τήν Ιστορίαν 
τής Κτηματικής Χαρτογραφίας, τής όποιας 
αΐ ρίξαι ανάγονται είς τούς αρχαίους πολι
τισμούς τής Αίγύπτου καί Μεσοποταμίας, 
ούτε δ χρόνος μας επιτρέπει νά σκιαγραφή- 
σωμεν τήν έξέλιξιν διά μέσου τών αιώνων 
τού θεματικού τούτου χάρτου διά νά φθά- 
σωμεν είς τό σημερινόν στάδιον τής παρα
γωγής κτηματικών σχεδίων διά τής χρή
σεως τών αεροφωτογραφιών.

Τούς σκοπούς τής έκθέσεως ανέλυσε δ 
Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου είς χθεσινήν 
δημοσιογραφικήν διάσκεψιν ώστε νά μή 
χρειάζεται έκ μέρους μου έπανάληφις.

Σήμερον θά έχετε τήν ευκαιρίαν νά 
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ίδητε συνήθη κτηματικά σχέδια παραχθέντα 
διά τών κλασσικών μεθόδων ώς καί σύγ
χρονα σχέδια έτοιμασθέντα φωτογραμμετρι- 
κώς. Μέσω τών κτηματικών σχεδίων της 
έκθέσεως θά παρέλαση εντός ολίγου προ τών 
οφθαλμών μας ό πολεοδομικός προγραμμα
τισμός κα'ι ή αγροτική σχεδιοποίησις, αί κολ- 
λεκτίβαι καί τά κρατικά αγροκτήματα τών 
ανατολικών χωρών τής Ευρώπης, δ πολύ· 
τεμαχισμός καί τά αλλόκοτα σχήματα τών 

αγροτεμαχίων τών Μεσογειακών χωρών, ό 
αναδασμός καί ή αγροτική μεταρρύθμισις, τά 
σύγχρονα πολεοδομικά καί χωροταξικά σχέ
δια τών προηγμένων χωρών τοΰ κόσμου.

Προτοϋ παρακαλέσω τόν έντιμον Κύριον 
Υπουργόν Δικαιοσύνης νά άνοιξη τήν έκ- 
θεσιν, επιτρέφατέ μου νά ευχαριστήσω καί 
δημοσίως τάς χώρας αϊτινες συμμετέχουν εις 
τήν έκδήλωσιν τούτην.

Your Excellencies,
Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Cyprus Geographical 
Association I welcome you to the Third 
International Cartographic Exhibition of 
Cyprus. Our thanks and appreciation are 
particularly extended to the 16 countries 
participating in this cartographic and 
cultural activity of Cyprus. We extend 
also warm welcome to the delegations of 
the countries deliberately arrived in Cyprus 
to attend the opening of this event.

Year after year this Exhibition is gain
ing moral and financial support from many 
foreign and local geographic and non 
geographic Societies and Organizations. 
We would like particularly to thank the 
Ambassadors and the Cultural or Commer
cial Attaches of the various Embassies in 
Nicosia and the neighbouring countries 
for the efforts exerted to persuade their 
esteemed Governments to participate in 
the Exhibition. It is in fact through the 
Embassies that our Association manage 
to canalise foreign geographic knowledge 
and research to Cyprus and vice versa.

Our thanks and gratitude are extended 
to the following countries for the dona
tions of maps to the Association and their 
participation in the Exhibition:-

First of all we thank Portugal partici
pating for first time in the Exhibition. 
In fact Portugal is participating with an 
almost unique cadastral plan indicating 
plot boundaries and plot numbers in red 
colour. Superimposed upon the ownership 
structure is the relief of the terrain.

The Republic of China presents a most 
informative cadastral sheet indicating 
clearly land reform. The reallocation of 
holdings combined with ai new road net
work and a new drainage system is dis
tinctly depicted.

Finland and Cyprus are participating 
with the ordinary types of cadastral plans 
with the exception of Cyprus, participating 
with a variety of scales.

Netherlands exhibits an excellent map 
showing land redistribution in rural areas 
as well as a good quality urban plan on 
Amsterdam.

The British participation is based upon 
plans prepared by the famous Ordnance 
Survey and a private firm. A top class 
item on West Cameroon exhibited by 
Britain is worthy of close examination.

The Federal Republic of Germany this 
year is not impressing, as usual, with the 
large quantity of plans, but with the 
quality of a few refined and challenging 
plans indicating minute details and com
bination of scopes.

U.S.A, participates with old and modern 
plans. Some comparisons are strongly 
recommended. U.S.A, impress with the 
colour variations employed and the excel
lent quality of the paper used.

Israel participates with a large variety 
of maps some of which indicate regional 
planning and particularly the settlement 
pattern prevailing in the country. Some 
of the topocadastral plans are among the 
best exhibits. It is the only country show
ing in figures the exact size of plots on 
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the plan.
We are indebted to India for giving us 

the opportunity to observe some very 
interesting village plans. One of these 
plans indicates cultivation zones. Two 
original cadastral documents are exhibited 
for those concerned with the whole process 

of cadastral mapping.
Czechoslovakia, among others, exhibits 

a very interesting cadastral map combin
ing morphology with ownership data. A 
highly interesting atlas of cadastral maps 
is also exhibited.

France fascinates the map interpreter 

’Εκπρόσωποι ξένων Πρεσβειών έν Κύπρω συνοδευόμενοι ύπό μελών τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 
τοΰ Γ.Ο.Κ. περιεργάζονται τά εκθέματα τής Γ' Διεθνούς Χαρτογραφικής 

Έκθέσεως Κύπρου.
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with the refined draftsmanship and the 
splendid choice of symbols. Many carto
graphic techniques and innovations are 
noticeable.

Lebanon exhibits three identical sheets 
indicating the technique employed and the 
whole procedure followed in the prepara
tion of the cadastral plan.

Greece presents a variety of large-scale 
plans. Some successfully portray land 
use, relief and the ownership structure.

Two plans showing the situation before 
and after land consolidation are impres
sive.

Hungary is participating with a few 
plans characterised by subtle cartographic 
work. The collective or state farms are 

clearly indicated. Some of Hungary’s plans 
deserve close study.

Lastly, Switzerland, as usual, is parti
cipating with a tremendous variety of top 
quality plans. Some do indicate the last 
word of cartography.

Ladies and Gentlemen,
We are indeed pleased because the most 

advanced and famous countries of the 
world in the field of cadastral cartogra
phy are participating in the Exhibition.

Thank you for defying the weather and 
responding to our invitation. I wish you 
will enjoy the exhibits,

Thank you.

3. Σύντομος προσφώνησις τοϋ 'Υπουργού Δικαιοσύνης κ. 
Γεωργίου Ίωαννίδη κατά τό άνοιγμα τής Γ' Διεθνούς 

Χαρτογραφικής Έκθέσεως Κύπρου.

Ή Γ' Διεθνής Χαρτογραφική "Εκθεσις 
Κύπρον, μέ συμμετοχήν 16 χωρών, απο
τελεί έν σημαντικόν γεγονός καί άξιόλογον 
επίτευγμα τών δραστηριοτήτων τον Γεωγρα
φικού 1 Ομίλου Κύπρου καί παρέχει εις τούς 
Κυπρίους τήν ευκαιρίαν νά γνωρίσουν τήν 
πρόοδον άλλων χωρών είς τόν τομέα τής 
κτηματικής χαρτογραφίας καί νά ανταλλά
ξουν τήν εμπειρίαν των μετ’ αυτών, παραλ
ληλίας δέ νά κεντρίση τό ενδιαφέρον τής 
πολιτείας καί παντός ενδιαφερομένου έν 
Κύπρω εις τόν βασικόν καί ουσιώδη διά 
τήν άνάπτυξιν τού τόπου μας τεχνικόν καί 
επιστημονικόν αυτόν τομέα.

Κατά τόν Στράβωνα καί τόν 'Ηρόδοτον 
οι πρώτοι κτηματικοί χάρται παρήχθησαν είς 
τήν Αίγυπτον καί τήν Μεσοποταμίαν.

’Έκτοτε ό κλάδος ούτος άνεπτύχθη ση
μαντικούς καί σήμερον οι κτηματικοί χάρται 
καί τά σχέδια χρησιμοποιούνται έπαρκώς 
καί συνεχώς διά πλείστας όσας άνάγκας, 
ιδιωτικός κα\ κρατικός, ώς άλλωστε συμ
βαίνει καί είς Κύπρον, ιδιαιτέρως δέ είς 
τόν καταρτισμόν μελετών καί σχεδίων άνα- 
πτύξεως, καί παρέχουν πλεϊστα όσα αναγ
καία καί ακριβή στατιστικά στοιχεία καί 
δεδομένα διά ένα υγιή καί υπεύθυνον προ

γραμματισμόν, πού αποτελεί τόν άκρογω- 
νιαϊον λίθον διά τήν οικονομικήν καί κοινω
νικήν άνάπτυξιν καί πρόοδον ενός τόπου.

Οι κτηματικοί χάρται καί τά σχέδια, τά 
όποια θά άποτελέσουν τό κύριον έκθεμα τής 
παρούσης διεθνούς έκδηλώσεως, δεικνύουν 
ζήν ιδιοκτησίαν τής γής καί εμφανίζουν τήν 
έν γένει, αγροτικήν καί αστικήν, δομήν μιας 
κοινωνίας, ώς έκ τούτου δέ δύνανται νά 
άποτελέσουν τήν βάσιν τής άγροτικής καί 
αστικής σχεδιοποιήσεως είς πλείστους όσους 
ζομεϊς, ώς ή γεωργική άνάπτυξις, ή βιομη
χανία, ό τουρισμός, ό άναδασμός, ή πολεο
δομία καί χωροταξία καί άλλοι τομείς, οικο
νομικής καί κοινωνικής άναπτύξεως.

Δι’ αυτό τεραστία σημασία δέον νά άπο- 
δίδεται είς τόν τομέα αυτόν, ό όποιος διαρ
κώς έξελίσσεται καί προοδεύει. Διά τής 
φωτογραμμετρίας σήμερον κατέστη δυνατή 
ή ταχεία παραγωγή καί έκσυγχρονισμός τών 
κτηματικών χαρτών, ένώ ειδικά άεροπλάνα 
δύνανται είς έλάχιστον χρονικόν διάστημα νά 
λάβωσιν οίονδήποτε άριθμόν άεροφωτογρα- 
φιών διά τών οποίων καθίσταται ευχερής 
καί δυνατή ή ετοιμασία σωρείας χαρτών καί 
σχεδίων, ιδίως κτηματικών.

Ό Γεωγραφικός ‘Ομιλος Κύπρου διά 
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τών έν γένει δραστηριοτήτων τον, και είδι- 
κώς διά της όργανώσεως της παρούσης 
Διεθνούς Χαρτογ ραφικής Έκθέσεως, συμ
βάλλει εις την διεθνή προβολήν τής Κύπρον 
και επιτελει υπεύθυνον και εποικοδομητικόν 
εργον και τονίζει τόν ευεργετικόν καί καρ- 
ποφόρον ρόλον τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
είς τήν συνεχώς έξελισσομένην ταύτην επι 
στήμην.

Δι’ αυτό καί είναι άξιος θερμοτάτων συγ
χαρητηρίων διά τό ύπ’ αυτού επιτελούμενον 
άξιόλογον καί λαμπρόν επιστημονικόν εργον, 
ώς επίσης καί ή ’Οργανωτική ’Επιτροπή διά 

την αρτιαν οργανωσιν τής διεθνούς αυτής 
έκδηλώσεως.

Ή συμμετοχή ικανού αριθμού ξένων 
χωρών είς τήν "Εκθεσιν αυτήν αποτελεί 
διεθνή άναγνώρισιν τού έργου τού Γεωγρα
φικού Όμιλον Κύπρου καί τονίζει τό διεθ
νές ενδιαφέρον διά τόν επιστημονικόν τούτον 
τομέα.

Σάς προσκαλώ τώρα όπως έπισκεφθώμεν 
τήν "Εκθεσιν διά νά ίδωμεν τά εκτιθέμενα 
κτηματικά σχέδια καί χάρτας τών 16 μετε- 
χουσών χωρών.

4. Συμμετάσχουσαι χωραι

(1) ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ (9) ΟΛΛΑΝΔΙΑ
(2) ΓΑΛΛΙΑ (10) ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
(3) ΕΛΒΕΤΙΑ (11) ΟΥΓΓΑΡΙΑ
(4) ΕΛΛΑΣ (12) ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ
(5) Η.Π.Α. (13) ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
(6) ΙΝΔΙΑΙ (14) ΦΙΛΑΑΝΔΙΑ
(7) ΙΣΡΑΗΛ (15) ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΑ
(8) ΚΥΠΡΟΣ (16) ΛΙΒΑΝΟΣ
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ΙΉΟΜΧΐηίΑΓΛ —ΕΙΧΙΙΙΊΙΧΙΗΧ —ΙΙ.Α PATH ΡΗ2.ΕΙ2

1. Εφαρμογή τοΰ Άναδααμοΰ

23η ’Ιανουάριου, 1971.

1. Πρόεδρον Κυπριακής Δημοκρατίας 
καί 'Τψηλόν Προστάτην Γ.Ο.Κ.,

2. 'Τπουργόν Οικονομικών,
3. 'Τπουργόν Γεωργίας,
4. 'Τπουργόν ’Εσωτερικών,
5. Διευθυντήν Γραφείου Βουλής ’Αντιπροσώ

πων (μέ τήν παράκλησιν όπως αΰτη κυκλο- 
φορήση μεταξύ δλων τών Βουλευτών),

6. Γενικόν Διευθυντήν Γραφείου Προγραμμα
τισμού,

7. Πρόεδρον ’Αρχής ’Αναδασμού,
8. ’Αρχηγούς Πολιτικών Κομμάτων,
9. Γενικούς Γραμματείς Γεωργικών ’Οργανώ

σεων.

Τό Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ Γεωγραφικού 
'Ομίλου Κύπρου κατά τήν ιτελευταίαν αυτού 
συνεδρίαν έμελέτησε διεξοδικώς τό δλον θέμα 
τής έφαρμογής τοΰ Αναδασμού έν Κύπρφ καί 
άπεφάσισεν όμοφώνως δπως έκφραση τήν ύπο- 
στήριξίν του, άφ’ ενός πρός τήν ’Αρχήν ’Ανα
δασμού καί άφ’ ετέρου πρός τό 'Τπουργεϊον 
Γεωργίας διά τό έπιτελεσθέν μέχρι τούδε ερ- 
γον.

'Ο Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου θεωρεί ιτόν 
αναδασμόν ώς τό περιεκτικώτερον αναπτυξια
κόν σχέδιον τής Κυπριακής Δημοκρατίας καί 
είναι πεπεισμένος δτι μέσφ τοΰ σχεδίου αστού 
θά έκσυγχρονισθή τό Κυπριακόν αγροτικόν το- 
πίον, καί θά άλλάξη ριζικώς ή Γεωγραφία τής 
Κύπρου.

Ή Κύπρος είναι ίσως ή μοναδική χώρα εις 
τόν κόσμον εις τήν όποιαν ή έφαρμογή ιτού α
ναδασμού ήρχισε τόσον ήσύχως καί έπιτυχώς 
πολλοί δέ ξένοι ειδικοί διερωτώνται πώς ή Κυ
πριακή Κυβέρνησις ήδυνήθη ε’ις τόσον σύντο
μον χρονικόν διάστημα νά πείση τόσα χωρία 
νά αποδεχθούν τήν έφαρμογήν τοΰ δλου σχε
δίου. Πιστεύομεν δτι ή μέχρι τούδε έπι,τυχία 
οφείλεται εις ένα μεγάλον βαθμόν είς τόν εν
θουσιασμόν, τόν ζήλον, τήν πίστιν καί τήν ερ
γατικότητα μερικών υπαλλήλων, τόσον τού α

νώτερου δσον καί πού κατωτέρου προσωπικοί' 
τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας καί τής ’Αρχής ’Α
ναδασμού.

’Εν τούτοις, ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου 
πιστεύει, δτι πολλά έπιβάλλεται ακόμη νά γί
νουν διά νά έξαπλοιθή ή ιδέα τοΰ αναδασμού 
είς ολόκληρον τήν Κύπρον καί νά έξασφαλισθή 
ή πλήρης έπιτυχία τοΰ σχεδίου. Ή ’Αρχή ’Ανα
δασμού δέν είναι έπαρκώς έπηνδρωμένη, ούτε 
καί πλήρως έφωδιασμένη μέ τόν κατάλληλον 
.τεχνικόν έξοπλισμόν. ’Άνω τοΰ 80% τοΰ προ- 
σωπικού αυτής έργάζεται έπί ήμερομισθίας βά- 
σεως ό δέ έγκριθείς προϋπολογισμός αυτής διά 
τό 1971 αποτελεί μόνον τό 1.7% τού ολικού πο
σού τοΰ διατεθησομένου διά γεωργικούς σκο
πούς, έν άντιθέσει πρός άλλας χώρας τής Ευ
ρώπης δπου τό διατιθέμενον δι’ έφαρμογήν τού 
αναδασμού ποσόν ανέρχεται εις ,τό 20% μέχρι 
33% τοΰ όλικού προϋπολογισμού έπί τής γεωρ
γίας.

Έν δψει τών ανωτέρω ό Γεωγραφικός "Ομι
λος Κύπρου,

(1) Καλεί τήν Κυβέρνησιν δπως προωθήση 
πλέον ένεργώς τήν έφαρμογήν τού αναδασμού 
διά τής πλήρους ύποστηρίξεως τοΰ δλου σχε
δίου καί τής μονιμοποιήσεως τοΰ ύπηρετοΰντος 
προσωπικού. Είναι πράγματι έκπληκτικόν καί ά- 
διανόητον τό προσωπικόν τό όποιον άνέλαβε νά 
έργανώση, προωθήση καί έφαρμόση έν τοιούτον 
μεγάλον καί δύσκολον έργον, νά είναι ήμερομί- 
σθιον καί νά έργάζεται ύπό τό άγχος τής προ- 
σωρινότητος.

(2) Καλεί τούς Βουλευτάς δπως προχωρή
σουν είς σθεναράν ύποστήριξιν τού δλου σχε
δίου άσκούντες δλην ,τήν έπιρροήν των διά τήν 
εύόδωσιν τοΰ δλου έργου, συνειδητοποιούντες 
τήν περιεκτικότητα τοΰ Αναδασμού δστις συν
δυάζει τήν έπίλυσιν πλείστων δσων έκ τών με
μονωμένων προβλημάτων τής Κυπριακής γεωρ
γίας, άτινα κατά καιρούς προσπαθεί νά έπιλύ- 
ση ή Κυπριακή Βουλή, ώς τοΰ αρδευτικού, τών 
Αγροτικών δρόμων, τών έγγειοβελτιωτικών, τής 
άναδιαρθρώσεως τών καλλιεργειών, κ.ο.κ.
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Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου δράττεται 
τής ευκαιρίας νά συγχαρή τήν προηγουμένην 
Βουλήν ήτις όρθώς έκτιμώσα τήν σημασίαν 
τοΰ αναδασμού έψήφισε τόν περί ’Αναδασμού 
Νόμον καί έπέστρεψεν οΰτω ε’ις τήν Κύπρον νά 
είσέλθη εις τήν μεγάλην ομάδα τών χωρών 
αιτινες εφαρμόζουν τό σχέδιον τούτο, έν άντι- 
θέσει πρός τήν Ευρωπαϊκήν Τουρκίαν κα'ι ιτήν 
ΙΙορτογαλλίαν αιτινες, μόναι έξ δλων τών χω
ρών τής Ευρώπης, δέν έχουν ε’ισέτι προχωρήσει 
ε’ις τήν έφαρμογήν τοΰ άναδασμοΰ.

(3) Καλεϊ τά Πολιτικά Κόμματα, ατινα, σχε
δόν έν τή όλότητί .των, ϋπεστήριξαν τήν έφαρ
μογήν τού άναδασμοΰ κατι'ι τάς προεκλογικός 
των εκστρατείας, όπως άρθοΰν είς τό ύψος τών 
ϋποχρεώσεών των καί τιμήσουν τήν ψήφον τού 
Κυπριακού λαού διά ,τής έκπληρώσεως τών ύ- 
ποσχέσεών των καί τής ένεργοΰ συμπαραστά- 
σεως πρός τάς προσπάθειας έφαρμογής καί έ- 
πιτυχίας τού άναδασμοΰ.

(4) Καλεϊ τάς Γεωργικός ’Οργανώσεις ό
πως διεκδικήσουν καί υποστηρίξουν τήν έφαρ
μογήν καί έπέκτασιν ενός τόσον περιεκτικού 
καί φιλαγροτικού σχεδίου ώς δ άναδασμός άντί 
νά διεκδικούν έλάσσονος σημασίας παραχωρή
σεις πρός τόν γεωργικόν μας κόσμον.

(5) Καλεϊ μέλος τόν άγροτικόν κόσμον τής 
νήσου δπως έκτιμήση όρθώς τά προβλήματα 
αυτού καί πιστεύση εις τήν τεραστίαν σημασίαν 
τήν οποίαν έχει διά τήν γεωργικήν μας τάξιν 
τό δλον σχέδιον τού άναδασμοΰ υποστήριξών 
ένθέρμως καί μέ έπιμονήν τήν έφαρμογήν αυ
τού καθ’ απασαν τήν νήσον.

Περαίνων. δ Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου

*■£. Γεωγραφικά. Γραμ-μ-ατόβηΐΛα

20η Φεβρουάριου, 1971.

Έξοχώτατον
'Τπουργόν Συγκοινωνιών καί ’Έργων, 
Λευκωσία.

Έξοχώτατε,
'Ο Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου έχων ύπ’ 

δψιν δτι τά Κυπριακά γραμματόσημα συγκατα
λέγονται μεταξύ εκείνων ατινα μετ’ επιμονής 
άναζητούνται υπό τών διαφόρων, άνά τόν κό
σμον, φιλοτελιστών, λαμβάνει τήν τιμήν νά ά- 
πευθυνθή πρός 'Τμάς καί νά είσηγηθή τά άκό- 

επιθυμεϊ νά διακηρύξη διά μίαν είσέτι φοράν 
τήν σθεναρόν ύποστήριξίν του πρός τόν άναδα- 
σμόν, είναι δέ πέραν πόσης άμφιβολίας πεπει
σμένος δτι ό πολυτεμαχισμός τής γής καί ή 
σημερινή άπηρχαιωμένη δομή τής Κυπριακής 
Ιδιοκτησίας ζημιώνουν τήν χώραν μας πολλά 
εκατομμύρια λιρών κατ’ έτος.

’Έχει ΰπολογισθή δτι έκ μόνης .τής καταργή- 
σεως τών υφισταμένων συνόρων (δχθοι, θάμνοι, 
αύλακες, λίθινοι τοίχοι κλπ.) καί τής προσφο
ρά; αυτών πρός καλλιέργειαν ώς καί έκ τή; 
έξοικονομήσεως τού χρόνου δστις διανύεται ά- 
δίκως ύπό τών γεωργών πρός έπίσκεψιν τής 
πολυτεμαχισμένης καί σκορπισμένης αυτών Ιδιο
κτησίας, τό έτήσιον δφελος τό όποιον θά πρό
κυψη διά τήν Κυπριακήν γεωργίαν θά άνέλθη 
είς £6.5 περίπου εκατομμύρια λιρών.

’Εάν δέ ΰπολογίση κανείς καί τήν αύξησιν τοΰ 
καθαρού εισοδήματος τήν προερχομένην έκ τής 
συνοδευούσης τόν άναδασμόν άναδιαρθρώσεως 
τών καλλιεργειών, ήτις κυμαίνεται μεταξύ 30— 
500%, ώς καί τήν προκύπτουσαν ώφέλειαν έκ 
τής κατασκευής νέου άγροτικού δδικοΰ δικτύου, 
έγγειοβελτιωτικών έργων, τής άποδόσεως πρός 
καλλιέργειαν έκτάσεων αιτινες έπΐ τού παρόν
τος παραμένουν άκαλλιέργητοι, τής μειδισεως 
τοΰ προσωπικού ώρισμένων Κυβερνητικών Τμη
μάτων κ.ο.κ., τότε δύναται τις νά άντιληφθή 
τήν τεραστίαν σημασίαν τοΰ δλου έργου τού ά- 
ναδασμού ώς καί τήν άνάγκην διά καθολικήν 
ύποστήριξίν τοΰ ριζοσπαστικού αυτού σχεδίου.

Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΤΣ
Γραμματεύς

Διά Διοικητικόν Συμβούλων Γ.Ο.Κ.

λουθα:

(1) Ή Κύπρος δύναται διά τών γραμματο
σήμων αυτής νά προβάλη είς τό διεθνές προσ- 
κήνιον ούχί μόνον τούς φυσικούς πόρους καί 
τούς άρχαιολογικούς αυτής θησαυρούς άλλά καί 
αυτούς άκόμη τούς σκοπούς καί έπιδιώξεις της.

(2) 'Ως έκ τούτου, δ Γεωγραφικός "Ομιλος 
Κύπρου είσηγεϊται δπως έκδοθή έντός τοΰ 1971 
μία νέα σειρά έκ δύο γραμματοσήμων έπΐ τών 
όποιων νά άπεικονίζωνται τά κάτωθι:

(α) ή γεωγραω.νή θέσισ τής Κύπρου είς τήν
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Μέσην ’Ανατολήν, κυρίως δέ μεταξύ 
τών τριών ηπείρων,

(β) χάρτης τής Κύπρου μέ τόν 35ον μεσημ
βρινόν καί τόν 35ον παράλληλον.

(3) Έάν έκδοθή ό χάρτης — γραμματόση- 
μον μέ τούς παραλλήλους καί μεσημβρινούς ή 
Κύπρος θά συγκαταλέγηται μεταξύ τών 15 
χωρών πού έχουν πράξει τούτο, έάν δέ δεικνύ
εται και ή γραμμική κλίμαξ είς μίλια (50 ή 100 
μίλια) αΰτη θά είναι μεταξύ τών 5 χωρών πού 
έξέδωσαν τοιοϋτον γραμματόσημον.

(4) Πιστεύομεν άτι ή ύπό τής Κυβερνήσεως 
προώθησις τών χαρτογραφικών γραμματοσήμων 
θά προβάλη σημαντικώς τήν νήσον τόσον ένε- 
κεν τής γεωγραφικής αυτής θέσεως μεταξύ Ευ

ρώπης, ’Ασίας κα'ι ’Αφρικής, δσον καί ένεκεν 
τής τοποθεσίας αυτής μεταξύ πολιτικών, θρη
σκευτικών, εθνολογικών καί κοινονικο-οικονομι- 
κών αντιθέσεων.

'Ο Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου θά εύρί- 
σκεται είς τήν διάθεσιν 'Τμών διά περισσότε
ρός έπεξηγήσεις καί πληροφορίας έπί τού ολου 
θέματος.

Μετά πάσης τιμής
Γ. ΚΑΡΟΤΖΗΣ

Πρόεδρος

Κοιν.: Μακαριώτατον Πρόεδρον Κυπριακής 
Δημοκρατίας,
Διευθυντήν Τμήματος Ταχυδρομείου.

3. Παροχή χαλίττζιςς γής δτα Λααύλλτον

12η Μαρτίου, 1971.

Έξοχώτατον κ. 'Υπουργόν ’Εσωτερικών, 
Λευκωσία.

’Εξοχότατε,

Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου, έν τή 
προσπαθείς του όπως συμβάλη είς τήν διατή- 
ρησιν τού Φυσικού Περιβάλλοντος τής Κύπρου, 
λαμβάνει ιτήν τιμήν νά ζητήση τήν 'Τμετέραν 
συμπαράστασιν διά τήν ακόλουθον πρωτοβου
λίαν.

'Ως γνωρίζετε, έπί τής κυρίας οδού Λευκωσίας 
—Λεμεσού καί παρά τόν 16ον μιλιοδείκτην ύ- 
φίσταται ξηρά καί γυμνή έκτασις χαλίτικης 
γής (φύλλον/σχέδιον ΧΧΧΙΧ/40, περιοχή 
Κούκκουλος). Παρακαλεΐσθε όπως παράσχητε 
άδειαν πρός τόν Γεωγραφικόν "Ομιλον Κύ
πρου, ϊνα περιφράξη, δενδροφυτεύση καί έξω- 
ραΐση έκτασιν 15 έως 30 σκαλών έπί ιτής περί 
ού ό λόγος περιοχής, δι’ ιδίων έξόδων αυτού. 
Ή έκτασις θά έξακολουθήση νά παραμένη Κυ
βερνητική ό δέ Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου 
θά έχη τήν εύθύνην συντηρήσεως καί έξωραϊ- 
σμού αυτής.

Εΰελπιστοΰμεν δτι θά έπιτρέψητε είς τόν 
Γ.Ο.Κ. νά πραγματοποιήση τήν ανιδιοτελή αυ
τήν πρωτοβουλίαν, ήτις, έάν ύλοποιηθή, πολλά 
δύναται νά προσφέρη είς τόν έξωραϊσμόν τού 
Κυπριακού τοπίου, ένώ παραλλήλως θά παρα- 
δειγματίση καί άλλους ’Ιδιωτικούς ’Οργανι
σμούς καί 'Ομίλους διά νά άναλάβουν παρό
μοιας φύσεως δραστηριότητας.

’Επισυνάπτεται κτηματολογικόν σχέδιον έπί 
τού οποίου είναι χρωματισμένη ή περί οδ ό λό
γος περιοχή ήτις ζητείται διά άναδάσωσιν καί 
έξωραϊσμόν.

Μετά βαθυτάτης ύπολήψεως 
Γ. ΚΑΡΟΤΖΗΣ

Πρόεδρος

Κοιν.: Γενικόν Διευθυντήν,
'Τπουργείου Γεωργίας καί
Φυσικών Πόρων,

Διευθυντήν Τμήματος Κτηματολογίου 
καί Χωρομετρίας,

Διευθυντήν Τμήματος Δασών.
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- Άηόβηαβίς ΛτΓΐασζάλων εές τήν Λβέαιην ΙΙαχδείαν

24η Μαίου, 1971

Έξοχώτατον
'Υπουργόν Παιδείας 
κ. Φρ. Πετρίδην, 
'Τπουργεϊον Παιδείας, 
Λευκωσία.

’Εξοχότατε,
’Επιθυμώ νά διαβιβάσω ύμϊν τά ακόλουθα ά- 

ναφορικώς μέ τήν διδασκαλίαν τοΰ μαθήματος 
τής Γεωγραφίας ύπό προσοντούχων εκπαιδευτι
κών εις Σχολάς Μέσης Έκπαιδεύσεως.

'Ως καλώς γνωρίζετε, καί αυτό συνεζητήθη 
κατά τήν πρόσφατον συνάντησίν μας ε’ις ιτό 
γραφεϊον σας, υπάρχει τεραστία έλλειψις εκ
παιδευτικών — γεωγράφων εις τό ύμέτερον 
'Τπουργεϊον, οί διοριζόμενοι δέ φυσιογνώσται 
διά τήν διδασκαλίαν τοΰ μαθήματος τούτου θε
ωρούνται κατάλληλοι μόνον διά τήν φυσικήν 
πλευράν τοΰ σοβαρού καί συνθετικού αυτού θέ
ματος, υστερούν δέ ε’ις τό οικονομικόν, κοινω
νικόν, πολιτικόν, δημογραφικόν, ιστορικόν καί 
χαρτογραφικόν πεδίον τής επιστήμης τής Γεω
γραφίας.

'Ο Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου, έν τή 
προσπαθείς του όπως προαγάγη τήν γεωγραφι
κήν γνώσιν και έρευναν έν Κύπρφ καί (Τροφο
δότηση τό ύμέτερον 'Τπουργεϊον μέ γεωγραφι
κόν δυναμικόν, άπό έτους τώρα ώργάνωσεν 
ε’ιδικήν σειράν μαθημάτων, διώρισε δέ ξένους 
γεωγράφους πλήρως κατηρτισμένους διά τήν 
διδασκαλίαν μαθημάτων ατινα οδηγούν εις τήν 
άπόκτησιν τού Διπλώματος Γεωγραφίας πού 

Πανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου.
Μεταξύ τών δεκαοχτώ φοιτητών, οΐτινες πα

ρακολουθούν τά μαθήματα ταύτα, δεκατέσσαρες 
δημοδιδάσκαλοι έξέφρασαν τήν έπιθυμίαν όπως 
διορισθώσιν ε’ις Σχολάς Μέσης Έκπαιδεύσεως 
καί άναλάβουν τήν διδασκαλίαν τού μαθήματος 
τής Γεωγραφίας εις αύτά. Μεταξύ τών φοιτη
τών αυτών περιλαμβάνονται διδάσκαλοι οΐτινες 
έχουν ήδη διακριθή είτε ε’ις τήν συγγραφήν 
γεωγραφικών βιβλίων, είτε ε’ις τήν προετοιμα
σίαν σοβαρών μελετών έπί τού θέματος τής 
Γεωγραφίας. Τινές τούτων έχουν παρακολού
θηση έπί διετίαν ή τριετίαν μαθήματα τοΰ έπι- 
πέδου τοΰ Διπλώματος Γεωγραφίας τοΰ Πανε
πιστημίου τοΰ Λονδίνου. Εις δέ έξ αυτών πα- 
ρηκολούθησεν έπί έν έτος μαθήματα Γεωγρα
φίας καί Γεωλογίας εις Κολλέγιον τής Μ. 
Βρεττανίας.

Θά εϊμεθα πάντοτε ε’ις ,τήν διάθεσίν σας διά 
νά παράσχωμεν ύμϊν πληροφορίας όσον αφορά 
τάς διαλέξεις τάς οποίας παρηκολούθησαν, τήν 
ύλην τήν οποίαν έκάλυψαν, τάς ύπαιθρίους με- 
λέτας τάς οποίας παρηκολούθησαν, τό ειδικόν 
ένδιαφέρονν τό όποιον έπέδειξαν ώς καί οίασ- 
δήποτε άλλας συναφείς πληροφορίας. 
Έξοχώτατε,

Τόσον δ Πρόεδρος όσον καί τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τοΰ Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου 
θά εύρίσκωνται εις τήν διάθεσίν σας άνά πά
σαν στιγμήν.

Μετ’ έξαιρέτου τιμής
Γ. ΚΑΡΟΤΖΗΣ

Πρόεδρος.

ΐ». 'Ο βρος «Γεωγρα,φεκος»

'Ο Γεωγραφικός 'Όμιλος Κύπρου, συναισθα
νόμενος τήν ύψηλήν αυτού αποστολήν καί λαμ- 
βάνων σοβαρώς ύπ’ δψιν τάς κατά καιρούς δη
λώσεις διαφόρων παραγόντων εις τάς οποίας 
συσχετίζεται δ δρος «γεωγραφικός» μέ τό πο
λιτικόν θέμα τής Κύπρου, έπιθυμει νά προβή 
εις ώρισμένας διασαφηνίσεις έν δψει τοΰ γεγο
νότος δτι δ δρος αυτός χρησιμοποιείται λανθα
σμένους καί παραπλανητικώς.

'Η Γεωγραφία, ώς παγκοσμίως σήμερον α
ναγνωρίζεται, έχει εύρειαν περιεκτικότητα είναι 

δέ ή σύνθετος ’Επιστήμη ή διαπραγματευομένη 
τό περιβάλλον καί τήν σχέσιν αύτοΰ πρός τόν 
άνθρωπον. "Οθεν, δ δρος «γεωγραφιός» συνί- 
σταται έκ πολλών μερών καί περιλαμβάνει φυ- 
σικάς, οικονομικός, κοινωνικός, πολιτικός, ιστο
ρικός, έθνολογικάς καί δημογραφικάς πτυχάς.

Ή άπομόνωσις μιας έκ τών πτυχών τούτων, 
ώς τής φυσικής ή ακόμη μιας ύποδιαιρέσεως 
αυτής, ώς τής έδαφολογίας ή τής γεωλογίας 
τοΰ τοπίου καί ή χρησιμοποίησις αύτής καί μό
νης ώς άντιπροσωπευούσης τόν δρον «γεωγρα
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φικός» είναι έπιστημονικώς απαράδεκτος.
Ή φράσις ή «Κύπρος γεωγραφικώς ανήκει 

είς τήν Τουρκίαν» είναι έπιστημονικώς λανθα

σμένη, προδίδει δέ έλλειψιν γνώσεως κα'ι σε
βασμού προς τήν μεγάλην ’Επιστήμην τής Γεω
γραφίας.

β. 'ΈκΟεβις, ύποβληΟεϊσα εές τήν Χυμ-βουλευτεκήν ’Επιτροπήν Γρα
φείου Έξευρέβεως Εργασίας έπε τών άναγκών τής Κύπρου εές 
γεωγραφικόν ϊϊυναμ.εκον

Ή ’Επιστήμη τής Γεωγραφίας άσχολεϊται μέ 
τό περιβάλλον καί τήν σχέσιν αυτού πρός τόν 
άνθρωπον. Ή άλληλοεπίδρασις ανθρώπου — 
περιβάλλοντος είναι τό πρώτιστον μέλημα τού 
έπιστήμονος — γεωγράφου, δστις απαιτείται νά 
κατέχη εύρεϊαν μόρφωσιν διά νά δυνηθή νά έ- 
ξετάση από δλας τάς πτυχάς τόσον τό περι
βάλλον (φυσικόν, οικονομικόν, κοινωνικόν, πο
λιτικόν, δημογραφικόν κλπ.) δσον κα'ι τόν άν
θρωπον (άνεπτυγμένον ή υπό άνάπτυξιν, μέ μα
κράν ιστορίαν κα'ι παράδοσιν ή μόλις χειραφε- 
τηθέντα έκ τών φυσικών αυτού δεσμών κ.ο.κ.).

"Οπως ό βοτανολόγος μελετά τό φυτόν, ό 
ζωολόγος τό ζώον, ό χημικός τήν ουσίαν, ουτω 
καί ό γεωγράφος μελετά τό τοπίον, τόν χώρον, 
τό περιβάλλον. Αυτό τό σύνθετον τοπίον έν τή 
δλότητί του δέν τό μελετά άλλος επιστήμων. 
Θεωρείται ή γεωγραφία ώς ό συνδετικός κρίκος 
μεταξύ Τέχνης κα'ι ’Επιστήμης, είναι δέ ταΰτο- 
χρόνως θεωρητικόν καί πρακτικόν θέμα. "Απτε- 
ται άμέσως τόσον τών καλούμενων θετικών έ- 
πιστημών ώς Μαθηματικών. Γεωλογίας, Φυσι
κής, Βιολογίας κ.ο.κ. δσον κα'ι τών ανθρωπι
στικών τοιούτων, ήτοι 'Ιστορίας, Κοινωνιολογί- 
ας, Οικονομικών, Πολιτικής κλπ. ό δέ Kant 
έπίστευε δτι ή Γεωγραφία είναι ή σπουδαιότερα 
τών Φυσικών ’Επιστημών. "Αλλοι δέ φιλόσοφοι 
έχαρακτήρισαν τήν Γεωγραφίαν ώς τήν Μητέρα 
τών ’Επιστημών.

Εις μίαν εποχήν κατά τήν οποίαν τά περισ
σότερα κα'ι μεγαλύτερα αναπτυξιακά σχέδια 
λαμβάνουν χώραν έπ'ι τού τοπίου (πολεοδομι- 
κά, γεωργικά, βιομηχανικά, τουριστικά κλπ.) ή 
θέσις τοΰ γεωγράφου — έπιστήμονος άποκτά 
ιδιαιτέραν αϊγλην καί δέν είναι έκπληκτικόν τό 
γεγονός δτι είς δλας τάς άνεπτυγμένας χώρας 
τού κόσμου ή όμάς μελέτης καί προγραμματι
σμού δλων τών σχεδίων περιλαμβάνει άναπο- 
φεύκτως ένα ή καί περισσοτέρους γεωγράφους, 

■Τπό Γ. ΚΑΡΟΤΖΗ, Προέδρου Γ.Ο.Κ.,
Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ’Αντιπροέδρου, Γ.Ο.Κ.

οίτινες πολλάκις καθίστανται οι αρχηγοί καί οι 
συντονισταί τής δλης έργασίας. Ή παρουσία 
τού γεωγράφου θεωρείται άπαραίτητος είς σχέ
δια περιφερειακού προγραμματισμού διότι καί 
αυτός ακόμη ό άρχικός καθορισμός τής «περι
φέρειας» είναι έργον γεωγραφικόν.

Εις θέματα διατηρήσεως τοΰ φυσικού περι
βάλλοντος είναι διεθνώς παραδεδεγμένον δτι ή 
γεωγραφία καί ή οικολογία αποτελούν τά κα
λύτερα προσόντα. ’Ιδιαιτέρως δέ δ ειδικός 
δστις συνεβούλευσε ιτήν Κυπριακήν Δημοκρα
τίαν επί θεμάτων διατηρήσεως τοΰ Κυπριακού 
περιβάλλοντος τονίζει τήν άνάγκην έργοδοτή- 
σεως γεωγράφων διά τόν σκοπόν αυτόν.

Είς τήν πολεοδομίαν (αστικοί καί αγροτικοί 
οικισμοί) ή συνεισφορά τών γεωγράφων είναι 
ουσιώδης. Δέν υπάρχει εις Βρεατανίαν πολεο- 
δομικόν τμήμα τό όποιον νά μή άπασχολή δχι 
ένα αλλά πολλούς γεωγράφους.

Είς δλα τά χαρτογραφικά Κυβερνητικά ή 
Ιδιωτικά τμήματα δ ρόλος τών γεωγράφων εί
ναι σημαντικιότατος, διότι είναι οί μόνοι έπιστή- 
μονες οίτινες συγχρόνως βλέπουν κα'ι άναγινώ- 
σκουν τά φυσικά καί άνθριόπινα φαινόμενα έπΐ 
τής γηίνης έπιφανείας, άτινα δέον νά άπεικονί- 
ζωνται έπΐ τού χάρτου μικράς ή μεγάλης κλί- 
μακος.

Άρίστη γνώσις χαρτογραφίας θεωρείται α
παραίτητον προσόν διά τόν γεωγράφον. "Οπως 
δ διηγηματογράφος χρησιμοποιεί τάς λέξεις, δ 
μαθηματικός τούς άριθμούς, οίίιτω καί δ γεω
γράφος χρησιμοποιεί τούς χάρτας οΐ όποιοι α
ποτελούν τό έργαλεϊον του.

Χάρται οίτινες ήτοιμάσθησαν υπό οίκων οί
τινες δέν διαθέτουν γεωγράφους, συνήθως στε
ρούνται λεπτότήτος, λεπτομέρειας καί μεγά
λης άκριβείας. Δέον νά σημειωθή δτι ή προετοι
μασία ’Εθνικών Άτλάντων ώς καί άλλων διοι
κητικών ή περιφερειακών άτλάντων ανατίθεται 
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συνήθως είς γεωγράφους, οϊτινες θεωρούνται 
οί καταλληλότεροι διά .τήν συλλογήν, ταξινόμη- 
σιν καί άνάλυσιν γεωγραφικών στοιχείων.

Λόγω τής περιεκτικότητος τοΰ θέματος τής 
Γεωγραφίας οί γεωγράφοι θεωρούνται ιδεώδεις 
διά προετοιμασίαν καί εφαρμογήν έρωτηματο- 
λογίων δι*  άνάληψιν έρεύνης. Είς τάς Η.Π.Α. 
γίνεται μεγάλη χρήσις γεωγράφων είς τόν το
μέα έρεύνης ύπό μεγάλων έμπορικών καί βιο
μηχανικών οίκων.

Ή προσφορά τών γεωγράφων είς τήν Έκ- 
παίδευσιν ώς καθηγητών γεωγραφίας είναι 
γνωστή καί δέν χρειάζεται περαιτέρω διευκρί- 
νισις. Είς τήν Κύπρον δυστυχώς δέν διαθέτο- 
μεν αρκετούς γεωγράφους — καθηγητάς διά 
τά σχολεία Μέσης Έκπαιδεύσεως. Συχνάκις τό 
μάθημα τής Γεωγραφίας ανατίθεται είς καθη
γητάς Γυμναστικής, είς Φιλολόγους, Μουσικούς 
καί καθηγητρίας οίκοκυρικών.

Είς θέματα ’Αγροτικής μεταρρυθμίσεως, α
ναδασμού, διακατοχής γής καί χρήσεως γής 
άναδείχθησαν εις ολόκληρον τόν κόσμον μεγά- 
λαι προσωπικότητες αίτινες είχον τάς ρίζας τής 
μορφο>σεώς των είς τήν Γεωγραφίαν. Μία 
τοιαύτη φυσιογνωμία διεθνούς ακτινοβολίας εί
ναι έκείνη τοΰ άρτι άποβιώσαντος Βρεττανοΰ 
γεωγράφου Dudley Stamp.

Είς τόν πολιτικόν τομέα ή ’Αμερική χρησιμο
ποιεί είς πολλάς πρεσβείας της γεωγραφικούς 
ακολούθους πολλοί δέ γεωγράφοι άνεδείχθησαν 
πολιτικοί ολκής, ιδιαιτέρως οσοι είδικεύθησαν 
είς τήν 'ιστορικήν ή πολιτικήν γεωγραφίαν. Τό 
State Department απασχολεί σημαντικόν αριθ
μόν γεωγράφων.

Είς τήν 'Ολλανδίαν οί γεωγράφοι διαδραμα
τίζουν σημαίνοντα ρόλον είς τήν άποξήρανσιν 
καί έποίκησιν τών νέων εδαφών πού καταλαμ
βάνουν έκ τής θαλάσσης.

Μερικοί γεωγράφοι, οϊτινες έξεπαιδεύθησαν 
είς τήν κλιματολογίαν, μετεωρολογίαν, εδαφο
λογίαν, γεωμορφολογίαν, υδρολογίαν, ώκεανο- 
γραφίαν, φυσικήν βλάστησιν, συγκοινωνίαν 
κλπ. έχουν προσφέρει πολυτίμους υπηρεσίας είς 
τάς χώρας των, διότι συνεδύασαν τάς έπιστή- 
μας αΰτάς μέ τήν γνώσιν τού γεωγραφικού 
χώρου. Οί διεθνείς ’Οργανισμοί ώς ή ΦΑΟ, ή 
ΟΤΝΕΣΚΟ κλπ. έργοδοτοΰν σημαντικόν αριθ
μόν γεωγράφων, οϊτινες είδικεύθησαν είς έν 
τών ανωτέρω θεμάτων.

Είς τόν Τουρισμόν, είς πολλάς χώρας τοΰ 

κόσμου, ή Γεωγραφία είναι περιζήτητον θέμα, 
είς πολλά δέ πανεπιστήμια άνεπτύχθησαν ειδι
κά θέμαπα ώς Τουριστική Γεωγραφία ή Γεω
γραφία τοΰ Τουρισμού.

Γενικώς δύναται νά λεχθή δτι ό γεωγράφος 
άναλόγως τής ειδικότητάς του δύναται νά προσ- 
φέρη τά μέγιστα είς τήν πατρίδα του, είς δέ 
διάσημος γεωγράφος έχαρακτήρισε τήν γεω
γραφίαν ώς ,τό «κλειδί πρός πολλάς καρριέρας». 
Είς τήν Κύπρον οί γεωγράφοι είναι άκρως α
παραίτητοι είς τήν Έκπαίδευσιν, τήν Πολεοδο
μίαν. Τουρισμόν, Χρήσιν γής, ’Αναδασμόν, τήν 
Διατήρησιν τοΰ Φυσικού Περιβάλλοντος, είς τά 
Τμήματα τά ασχολούμενα μέ Χαρτογραφήσεις 
κ.ο.κ. άνευ δέ τής έργοδοτήσεώς .των θά υπάρ
ξουν πολλά κενά είς τήν σχεδιοποίησιν πολλών 
σχεδίων καί έπίλυσιν πολλών προβλημάτων. 
Ήδη ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου είναι 
εις θέσιν νά υπόδειξη απειράριθμα λάθη τών 
διαφόρων σχεδίων, αποφεύγει δμως τήν άπ’ ευ
θείας κριτικήν διά λόγους σκοπιμότητος καί 
προσπαθεί διά πλαγίου τρόπου νά όδηγήση, εις 
τόν ευθύ δρόμον τόν προγραμματισμόν τής α
νόδου καί ευημερίας τοΰ Κυπριακού λαού.

’Αλλά καί δι’ έκείνους πού θεωρούν .τήν γε
ωγραφίαν ώς θέμα ακαδημαϊκής μορφώσεως 
ή Γεωγραφία δύναται νά ικανοποιήσω καί τά 
πλέον απαιτητικά καί περίεργα μυαλά.

Πέρασε ό καιρός πού ή Γεωγραφία έθεωρεί- 
το άπλόν καί εύκολον θέμα. Σήμερον μερικά 
θέματα τής γεωγραφίας ώς ή γεωμορφολογία, ή 
εδαφολογία, ή μετεωρολογία κλπ. θεωρούνται 
ώς πολύ δύσκολα καί δέν προσφέρονται ούτε 
διά τόν νωθρόν μυαλόν, αλλά ούτε καί δι’ ένα 
μέτριον ακόμη είς νοημοσύνην πρόσωπον.

Είς Κύπρον ή έπιστήμη ,τής Γεωγραφίας ήτο 
σχεδόν τελείως άγνωστος μέχρι τού 1968, δτε 
ίδρύθη ό Γ.Ο.Κ. 'Ο κυριώτερος λόγος τοΰ πα- 
ραμελισμοΰ τής γεωγραφίας ώς επιστήμης 
είς Κύπρον καί τής έλλείψεως γεωγράφων ώ- 
φείλετο — καί οφείλεται είς τό δτι έν Έλλάδι, 
δπου σπουδάζουν πληθιόρα Κυπρίων, δέν υπάρ
χει έδρα Γεωγραφίας είς τά έκεϊ Πανεπιστή
μια. ένώ άντιθέτως είς δλας τάς λοιπάς χώρας 
τής Ευρώπης διδάσκεται ή γεωγραφία ώς ιδι
αίτερος κλάδος εις τά Πανεπιστήμια. Αί πλέον 
προηγμέναι χώραι αί έχουσαι παράδοσιν είς 
τήν διδασκαλίαν τής έπιστήμης αυτής είναι τό 
Ήν. Βασίλειον, ή Γαλλία, ή Γερμανία, ή Σο
βιετική "Ενωσις καί αί Η.Π.Α.
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Διά τούς Κυπρίους, οΐτινες ένδιαφέρονται νά 
σπουδάσουν γεωγραφίαν δεν υπάρχει καμμία 
δυσκολία, ε’ις χώρας τής Ευρώπης, πλήν τοΰ 
Ήν. Βασιλείου δπου απαιτούνται τά θέματα 
G.C.E. ’Αρκεί νά κατέχουν τήν γλώσσαν τής 
χώρας εις ήν προτίθενται νά σπουδάσουν. Δέν 
υπάρχουν ε’ισαγωγικαί εξετάσεις, άναγνωριξο- 
μένου, δι’ εισαγωγήν. τοΰ απολυτηρίου Γυμνα
σίου.

Αί πλησιέστεραι πρός ,τήν Κύπρον άνεγνοιρι- 
σμέναι Σχολαϊ Γεωγραφίας είναι τών Πανεπι
στημίων τής 'Ιερουσαλήμ, Τέλ-’Αβίβ και τοΰ 
Γαλλικού ’Ινστιτούτου Γεωγραφίας τής Βη
ρυτού.

Τό γεγονός δτι σήμερον έργάξονται εις 
Κύπρον πέραν τών 10—15 ξένων γεωγράφων 
είναι ενδεικτικόν τής έλλείψεως Κυπρίων γεω
γράφων. Ή γνώμη .τοΰ Γ.Ο.Κ. είναι δπως ή 
Συμβουλευτική ’Επιτροπή τοΰ Γραφείου Εύρέ- 
σεως ’Εργασίας προχωρήση μέ τήν σύστασιν 
παραχωρήσεως τουλάχιστον 30 υποτροφιών ά
πό τό τρέχον έτος. Μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου 
δλα τά άναφερόμενα Κυβερνητικά Τμήματα ώς 
καί δ Ιδιωτικός τομεΰς θά άντιληφθοΰν τήν 
ανάγκην τών Γεωγράφων.

Άναλυτικώς κατά τήν γνώμην τοΰ Γ.Ο.Κ. 
αί άνάγκαι τής Κύπρου ε’ις Γεωγράφους διά 
τήν πενταετίαν 1970—1975 είναι αί ακόλουθοι:
1. Ύπουργεϊον Παιδείας ’Αριθμός

(Καθηγηταί Γεωγραφίας Σχολών Μέ- 150 
σης Έκπαιδεύσεως. Παιδαγωγική ’Α
καδημία, Έπιθεωρηταί Σχολών Μέσης 
Έκπαιδεύσεως, Όργανωταί Γεωγραφί
ας εις Σχολεία Στοιχειώδους Έκπαι- 
δεύσεως, Κέντρον ’Επιστημονικών Με
λετών κλπ.)
('Τπάρχουν σήμερον εις Κύπρον περί
που 100 Σχολαϊ Μέσης Έκπαιδεύσεως, 
δημόσιαι καί ίδιωτικαί, Έλληνικαί καί 
Τουρκικαί. Κατά μέσον δρον υπολογί
ζεται είς γεωγράφος διά κάθε σχολεϊον. 
Μέ τήν εφαρμογήν τής δωρεάν υποχρε

ωτικής παιδείας μέχρι τό 15ον έτος τής 
ήλικίας αί άνάγκαι εις καθηγητάς γεω
γραφίας θά αυξηθούν, έφ’ δσον αί κα- 
,τώτεραι τάξεις θά διδάσκωνται γεω
γραφίαν) .

2. Τουρισμός 10
3. Διατήρησις Φυσικού Περιβάλλοντος 5
4. ’Αναδασμός 15
5. Κτπματολογικόν καί Χωρομετρικόν

Τμήμα 5

(Διακατοχή γής καί χαρτογραφία. 
Μέ τήν προετοιμασίαν Εθνικού ”Α- 

.. τλαντος δ άριθμός πρέπει νά αύξηθή).
6. Τμήμα Αλιείας 5
7. Μετεωρολογικόν Τμήμα 5
8. Τμήμα Πολεοδομίας καί Οίκήσεως 15

9. Γραφείον Προγραμματισμού 5

10. Ύπουργεϊον ’Εξωτερικών 5

11. Ύπουργεϊον ’Εμπορίου καί Βιομηχανίας 5

12. Τμήμα Γεωργίας 5

(Χρήσις γής, διάβρωσις, έδαφολογία, 
σχεδίασις)

13. Τμήμα Στατιστικής καί ’Ερευνών 5

(δημογραφία κλπ.)
14. ’Ιδιωτικός τομεΰς. 25

(Επιχειρήσεις καί Βιομηχανία)
15. Διοίκηοις 10

16. "Ερευναι 10

(’Ιδιωτικός καί Δημόσιος Τομεΰς)
17. Τμήμα Άναπτύζεως Ύδάτων 5

('Υδρογραφία, σχεδιοποίησις κλπ.)
18. Διάφορα 15

(Τμήμα Δασών, Ίνστιτοΰτον Γεωργι
κών Ερευνών, Τμήμα Συνεργατικής 
Άναπτύξεως, Τμήμα ’Αρχαιοτήτων, 
Μεταλλεία, 'Τπουργεϊον Σ υγκοινω- 
νιών καί ’Έργων. 'Τπουργεϊον Εργα
σίας) —

'Ολικός ’Αριθμός 300

Λευκωσία, 18η ’Ιανουάριου, 1971.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

1. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΝ

Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου, έν τη 
προσπαθείς αΰτοϋ όπως προώθηση τήν γεωγρα
φικήν γνώσιν καί ερευνάν έν Κύπρω, προεκήρυ- 
ξε Παγκύπριον Μαθητικόν Διαγωνισμόν, μέ 
θέμα τήν περιγραφήν καί άνάλυσιν ενός οίουδή- 
ποτε Κυπριακού τοπίου ώς λ.χ. ή Μεσαορία, ή 
Καρπασία, ή Πιτσιλιά, ή Πεδιάς τής Πάφου, ό 
Πενταδάκτυλος κλπ. ή μέρος τών ανωτέρω, ή 
οίασδήποτε άλλης γεωγραφικής περιφερείας τής 
Κύπρου.

ΟΡΟΙ: (α) Ή έκτασις τής μελέτης δέον νά 
μή ύπερβαίνη τάς 10 (δέκα) δακτυλογραφημέ
νος σελίδας ή Ισοδύναμον άριθμόν μή δακτυλο
γραφημένων, δύναται δέ νά συνοδεύεται μέ 
χάρτας, σχεδιαγράμματα, σχέδια, φωτογραφίας 
κ.ο.κ.

(β) Ε’ις τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβουν 
μέρος μαθητα'ι σχολών Μέσης Έκπαιδεύσεως 
(Δημοσίων κα'ι ’Ιδιωτικών). Ή μελέτη δέον νά 
είναι καθαρογραμμένη καί ε’ι δυνατόν δακτυλο
γραφημένη.

(γ) Ό "Ομιλος δύναται νά δημοσιεύση τάς 
βραβευθησομένας μελέτας ε’ις τό δελτίον του.

(δ) ΟΙ συμμετέχοντες τού διαγωνισμού δέον 
όπως δηλώσουν τό όνομά των, τήν ηλικίαν των, 
τό σχολεϊον εις τό όποιον φοιτούν κα'ι τήν τά- 
ξιν των.

ΒΡΑΒΕΙΑ: Ό πρώτος θά. λάβη βραβεϊον 
έκ £10. Ε’ις τόν δεύτερον καί τρίτον θά δο
θούν γεωγραφικά δώρα. Τελευταία ημερομηνία 
αποστολής τών μελετών ή 15η Μαίου, 1971.

Αί μελέται δέον όπως άποστέλλωνται πρός 
τόν Γραμματέα τοΰ Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύ
πρου :

Κον Α. Σοφοκλέους,
Κωστάκη Παντελίδη 2, 
Στρόβολος - Λευκωσία, Τ.Τ. 116.

ΣΗΜ.: Ό Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνι
σμός εις τήν Γεωγραφίαν προκηρύσσεται τή έγ- 
κρίσει τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας.

Τά αποτελέσματα τοΰ Διαγωνισμού 
έχουν ώς ακολούθως:

Ε’ις τόν υπό τοΰ Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύ
πρου προκηρυχθέντα Παγκύπριον μαθητικόν 
διαγωνισμόν εις Γεωγραφίαν έδήλωσαν συμμε
τοχήν είκοσι δύο μαθητα’ι καί μαθήτριαι διαφό
ρων σχολών Μέσης Έκπαιδεύσεως.

Ή έξεταστική ’Επιτροπή άπαρτιζομένη έκ 
τών Γ. Καρούξη, Προέδρου Γ.Ο.Κ. καί τών 
"Οθωνος Γιαγκουλλή, Γ. Φιλίππου καί Α. Χρί
στου, καθηγητών Γεωγραφίας, άπεφάσισεν ό
πως μή άπονείμη πρώτον βραβεϊον, λόγφ τοΰ 
ότι ούδεμία μελέτη ικανοποίησε πλήρως τούς ό
ρους συμμετοχής. Άπεφάσισεν όμως όπως άπο
νείμη τό δεύτερον βραβεϊον (γεωγραφικόν δώ- 
ρον αξίας £3.000 μίλς) εις τήν μαθήτριαν τής 
Ε’ τάξεως τοΰ Ελληνικού Κολλεγίου Πάφου, 
Ίσμήνην Άνδρέου, διά τήν μελέτην της επί 
τοΰ θέματος «Περιοχή Χλώρακας».

Εις τούς Ακολούθους, άν καί υστέρησαν εις 
τήν άνάπτυξιν τοΰ θέματος, άπενεμήθη έ'παινος 
καί έδωρήθη τό τελευταϊον τεύχος τοΰ δελτίου 
τού Γ.Ο.Κ.

1. Χρυσάνθη Χρ. Σταυρινοΰ, τάξις Γ', Γυ- 
μνάσιον Πολεμίου. Θέμα: «Μελέτη τής πεδιά- 
δος Πάφου».

2. Χριστάκης Χριστοφίδης, τάξις Στ', 
Terra Santa College, Λευκωσία. Θέμα: «Με
σαορία».

3. Δ. Μιχαηλίδου, τάξις Στ', Γυμνάσιον Θη- 
λέων Λεμεσού. Θέμα: «’Γνωριμία μέ τήν οικο
γένειαν τοΰ Στ. Παντελή».

4. Θ. Κλ. Θεοδώρου, τάξις A', St. Mary’s 
School, Λεμεσός. Θέμα: «’Επαρχία Λεμεσού».

5. Μαρία Θρασυβουλίδου, τάξις Γ', Παγκύ- 
πριον ’Εμπορικού' Λύκειον Λάρνακος. Θέμα: 
«Ή περιοχή 'Αλυκής—Κιτίου».

6. Κ. Ίακωβίδης, τάξις Δ', Παγκύπριον Γυ- 
μνάσιον Κύκκου Άρρένων, Λευκωσία. Θέμα: 
«Ή φύσις λέγει τά μυστικά της εις τήν περιο
χήν Κερύνειας».

113



7. Καρέκλα ’Αλκιβιάδης τάξις Ε', Τεχνική 
Σχολή Λευκωσίας. Θέμα: «Σαλαμίς».

8. Ν. Ζαχαριάδου, τάξις Γ', St. Mary’s 
School, Λεμεσός. Θέμα: «Μελέτη δια. τήν ’Ε
παρχίαν Άμμοχώστου».

Ή έξεταστική ’Επιτροπή άπεφάσισεν επί
σης δπως έγγράψη δλους τούς συμμετασχόντας 
ώς έκτακτα μέλη τοΰ Γ.Ο.Κ. δΓ έν έτος, ίνα 
δοθή είς αυτούς ή ευκαιρία νά γνωρίσουν πε
ρισσότερον τό υψηλόν μάθημα τής Γεωγραφίας.

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ
Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου προεκήρυ- 

ξε Παγκύπριον Διαγωνισμόν μεταξύ τών χωρί
ων τής Κύπρου, διά τήν βράβευσιν τής κοινότη- 
τος, είς τήν οποίαν γίνεται ή καλυτέρα χρήσις 
τοπικού πετρώματος διά τήν άνέγερσιν οικοδο

μών, εγκαταστάσεων, κ.ο.κ.
Ή είς τάς διαφόρους γεωγραφικός περιφέ

ρειας τής Κύπρου ΰπαρξις διαφόρων πετρωμά
των ώς γάβρων, ασβεστόλιθων κλπ. παρέχει 
λίαν έξαίρετον υλικόν διά τήν οικοδομικήν βιο-

’Άποψις τού βραβευθέντος διά πρώτου βραβείου Προδρόμου είς τόν Διαγωνισμόν 
χρήσεως τοπικού πετρώματος.

μηχανίαν μιας κοινότητος. Ό τρόπος έξορύξε- 
ως καί χρησιμοποιήσεως τών πετρωμάτων αυ
τών εντάσσεται είς τά ευρύτερα πλαίσια τής 
διατηρήσεως καί έξωραϊσμοΰ τού τοπίου.

Οίονδήποτε χωρίον τής Κύπρου ήδύνατο νά 
συμμετάσχη είς τόν διαγωνισμόν, ή δέ αίτησις 
συμμετοχής ήδύνατο νά ύποβληθή ύπό οίουδή- 
ποτε παράγοντος τού χωρίου ώς κοινοτάρχου, 
διδασκάλου, ίερέως, γραμματέως Συνεργατι

κής, μέλους χωριτικής αρχής κ.ο.κ.
Τό δικαίωμα συμμετοχής, ώρίσθη είς £1, διά 

τήν κάλυψιν τών εξόδων τής ’Επιτροπής, ήτις 
θά έπεσκέπτετο απαντα τά χωρία ατινα θά συμ- 
μετεϊχον, πρός έξέτασιν τού βαθμού καί τοΰ 
τρόπου χρησιμοποιήσεως τοΰ τοπικοΰ πετρώμα
τος. Τόν διαγωνισμόν εύγενώς έπεχορήγησε δ 
Κυπριακός ’Οργανισμός Τουρισμού.

Θά άπενέμοντο δύο βραβεία, τό πρώτον έκ 
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£50 καί τό δεύτερον έξ £25.
At δηλώσεις συμμετοχής θά έπρεπε νά ύπο- 

βληθούν πρός τόν Γραμματέα τοΰ Γ.Ο.Κ., 
'Οδός Κωστάκη Παντελίδη 2, Στρόβολος- 
Λευκωσία, Τ.Τ. 116, ούχί άργότερον τής 15ης 
Αύγουστου, 1971.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατά τόν προκηρυχθέντα έν συνεργασία με
τά τοΰ Κ.Ο.Τ. διαγωνισμόν πρός βράβευσιν τοΰ 
χωρίου εις τό όποιον γίνεται καλύτερα χρήσις 
τοπικού δομικού ύλικοΰ, τά βραβεία άνερχόμενα 
είξ χρηματικόν ποσόν £75, εΰγενώς προσφερ- 
θέντα ύπό τοΰ Κυπριακού ’Οργανισμού Του

ρισμού, άπενεμήθησαν άπό κοινού εις τα χω
ρία Πρόδρομος και ’Άνω Άρόδες.

Εις ταΰτα παρετηρήθη λίαν εκτεταμένη χρή
σις τοπικών πετρωμάτων, συνισταμένων έκ 
γάββρων εις Πρόδρομον καί ασβεστόλιθων ε’ις 
’Άνω Άρόδες διά τήν άνέγερσιν οικιών, εγκα
ταστάσεων, κατασκευήν αναβαθμίδων κ.ο.κ. Ή 
έξόρυξις τού πτρώματος έγένετο κατά τρόπον 
μή καταστρέφοντα τό τοπίον ή δέ χρήσις αύτοΰ 
έγένετο κατά τρόπον έναρμονιζόμενον μέ τό φυ
σικόν περιβάλλον.

Ή κριτική επιτροπή άπηρτίζετο έκ τών κ.κ. 
”ΟΘ. Γιαγκουλή, Γεωλόγου, Γ. Καρούζη, Γεω
γράφου καί Ν. Γεωργιάδη, Φυσιογνώστου.

AIAL2SHMOI ΞΕΑΟΙ ΓΙ12Ι ΡΛΦΟΙ Itlii Ι<>*ΙΙΙ>ΟΧ

Συνεχίζων τάς προσπάθειας του διά κάθοδον 
εις Κύπρον διάσημων ξένων γεωγράφων, ό 
Γ.Ο.Κ. προσεκάλεσε κατά τό α' έξάμηνον τοΰ 
1971 δύο διασήμους καθηγητάς γεωγραφίας έκ 
γειτονικών χωρών, οί όποιοι παρέμειναν εις Κύ
προν ώς φιλοξενούμενοι του διά μίαν εβδομάδα 
έκαστος. Κατά τήν διάρκειαν τής ένταΰθα πα
ραμονής των ουτοι έξεναγήθησαν ύπό μελών 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Γ.Ο.Κ. εις διά
φορα μέρη τής Νήσου, έδωσαν διαλέξεις επί 
γεωγραφικών θεμάτων, έπεσκέφθησαν αρμο
δίους κυβερνητικούς λειτουργούς μετά τών ό
ποιων συνεξήτησαν θέματα τής ειδικότητάς 
των καί άντήλλαξαν απόψεις μετά τοΰ Γ.Ο.Κ., 
δσον άφορή τρόπους στενωτέρας συνεργασίας 
καί ανταλλαγών μεταξύ τών γεωγράφων τής 
Κύπρου καί τών χωρών το>ν.

Οί διάσημοι αύτοί γεωγράφοι είναι:

1. Δρ. Σαπχή Άβδέλ Χακκίμ, Διευθυντής 
Τμήματος Γεωγραφίας τού Πανεπιστημίου τοΰ 
Κάιρου. Άφίχθη ε’ις Κύπρον τήν 3ην Μαίου 
καί παρέμεινε μέχρι τής 10ης τοΰ ίδιου μηνός.

2. Καθηγητής ’Εμμανουήλ Γιαλάν, Διευθνν- 
τής τοΰ ’Ινστιτούτου Έρεύνης ’Αγροτικών Οίκι 
σμών τής Χάϊφα καί Καθηγητής τοΰ Τμήματος 
Γεωργικής Μηχανικής τοΰ ’Ινστιτούτου Τεχνο
λογίας τοΰ ’Ισραήλ. Έφιλοξενήθη εις Κύπρον 
άπό τής 1ης μέχρι 8ης ’Ιουνίου.

Ό Διευθυντής τού Τμήματος Γεωγρα
φίας τού Πανεπιστημίου τού Καιροί’ 

Δρ. Σ, Α, Χακκίμ,
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1. Συνεστίασις τών μελών τοΰ Γ.Ο.Κ. είς τό 
ξενοδοχεϊον «Χίλτον» πρός τιμήν τοΰ Διευθυν- 
τοΰ τοΰ Τμήματος Γεωγραφίας τοΰ Πανεπιστη
μίου τοΰ Καίρου Δρος Σ. Α. Χακκίμ.

2. Συνεστίασις μετά διαλέξεως ε’ις τό ξενο- 

νοδοχείον «Χίλτον» τήν 5ην ’Ιουνίου, 1971. 'Ο
μιλητής ό Διευθυντής τοΰ ’Ινστιτούτου Έρεύνης 
έπί αγροτικών οικισμών τής Χάϊφα κ. Έ. Για
λόν μέ θέμα: «Ή ανατομία τοΰ άγροτικοΰ 
χώρου».

AIA.AESEI2E

1. 19.2.1971: Αίθουσα τελετών Πνευματικής 
Στέγης. Διάλεξες ύπό τοΰ έν Κύπρφ Ειδικού 
’Αντιπροσώπου τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως τών 
Ηνωμένων ’Εθνών Δρος Όζόριο Ταφάλ μέ 
θέμα: «Έπίδρασις τών γεωμορφολογικών σχη
ματισμών έπί τοΰ Κυπριακοΰ τοπίου».

3. 5.5.1971: Αίθουσα Κυπροαραβικοΰ Συν
δέσμου. Διάλεξις μέ ομιλητήν τόν Διευθυντήν 
τοΰ Τμήματος Γεωγραφίας τοΰ Πανεπιστημίου 
τοΰ Καίρου Δρα Σ. Α. Χακκίμ μέ θέμα: «Δη- 
μογραφικαί ροπαί είς Αίγυπτον».

'Ο έν Κύπρφ ’Αντιπρόσωπος τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως τών 'Ηνωμένων ’Εθνών 
Δρ. Όζόριο Ταφάλ, κατά τήν διάρκειαν τής διαλέξεώς του.

2. 26.3.1971: Αίθουσα τελετών Πνευματικής 
Στέγης. Διάλεξις ύπό τοΰ Καναδού Γεωγράφου 
Ρίτσιαρτ Πάτρικ μέ θέμα: «ΑΙ πολίτικα! συγ
κρούσεις είς Κύπρον άπό γεωγραφικής άπόψε- 
ως». Μετά τό πέρας τής διαλέξεως έπηκολού- 
θησε διεξοδική συζήτησις.

4. 7.5.1971: Αίθουσα Πνευματικής Στέγης. 
Διάλεξις τοΰ Δρος Σ. Α. Χακκίμ μέ θέμα: «Ό 
ρόλος τών ’Αράβων είς τήν Γεωγραφίαν τών 
Κλασσικών Χρόνων».

5. 3.6.1971: Αίθουσα Κυπρο-’Ισραηλιτικοΰ 
Συνδέσμου. Διάλεξις ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ
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’Ινστιτούτου Έρεΰνης επί αγροτικών οικισμών θέμα: «Τό μέλλον τής δευτέρας γενεάς εις τάς 
τής Χάϊφα, ’Ισραήλ, Καθηγητοΰ Έ. Γιαλόν μέ αγροτικός κοινότητας».

ΓΙΙΆΙΟΡΙΟΙ ΜΕΛΕΤΆΙ

1. 24,1.1971: 'Υπαίθριος γεωγραφική μελέτη 
τοΰ οροπεδίου Σκυλλοΰρας. 'Οδηγός: Γ. Κα- 
ροΰζης.

3. 9.5.1971: 'Υπαίθριος Γεωλογική μελέτη 
τής παρακτίου περιοχής Κυρηνείας άνατολικώς 
τοΰ Φρουρίου. 'Οδηγός ό τέως καθηγητής Γεω-

Ό τέως καθηγητής τής Γεωλογίας εις τό Πανεπιστήμιον τοΰ Μπρίστολ κ. W. Dreghorn 
έπΐ κεφαλής υπαιθρίου μελέτης τών μελών τοΰ 'Ομίλου.

2. 7.3.1971: 'Υπαίθριος γεωγραφική μελέτη 
τής περιοχής Λευκάρων, μέ έμφασιν ε’ις τήν 

κοιλάδα τοΰ ποταμού ΙΙεντάσχοινου. 'Οδηγός: 

Ν. Γεωργιάδης.

λόγιας τοΰ Πανεπιστημίου Μπρίστολ ’Αγγλίας 
κ. Γουίλλιαμ Ντρέκχορν. Εις τήν μελέτην αυ
τήν συμμετέσχε κα'ι δ Διευθυντής τοΰ Τμήμα
τος Γεωγραφίας τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Κάι
ρου Δρ. 2. Α. Χακίμ.

ΚΙΛΊΙΜΑΤΟΓΡΛΦΙΚΛΙ ΒΡΑΙΥΑΙ

1. 14.1.1971: Κινηματογραφική βραδυά αφι
ερωμένη εις τήν Αίγυπτον. Προεβλήθησαν αί 
ταινίαι: «Τό Λοΰξορ καί τό μνημεία του», «Ή 
πράσινη άμμος — Φράγμα τοΰ Άσσουάν», 
«Παρελθόν και παρόν» καί «’’Αλεξάνδρεια».

2. 12.2.1971: Κινηματογραφική βραδυά αφιε
ρωμένη εις τήν Γαλλίαν. Προεβλήθησαν πέντε 

ταινίαι τουριστικού καί γεωγραφικού περιεχο
μένου.

3. 12.3.1971: Κινηματογραφική βραδυά αφιε
ρωμένη εις τήν 2 οβιετικήν "Ενωσιν. Προεβλή
θησαν αί ταινίαι: «Κυλάει δ Βόλγας» καί «Σι
βηρία».

117



EK.AOXEI3S I'.O.Ii.

1. «Γεωγραφικά Χρονικά» ’Έτος Α', Άρ. 2, 
’Ιούλιος 1971. Δελτίον τοΰ Γεωγραφικού ‘Ομί
λου Κύπρου.

2. “Geomorphology of the coastine east

ΜΆΟΙΙΜ1ΤΛ

Κατά τήν διαρρεύσασαν περίοδον έσυνεχίσθη- 
σαν όμαλώς α'ι παραδόσεις τών ύπό τοΰ 
Γ.Ο.Κ. όργανουμένων μαθημάτων γεωγραφίας, 
προς άπόκτησιν τοΰ Διπλοιματος Γεοιγραφίας 

of Kyrenia Castle”, by N. Dreghorn, Late 

Senior Geology Lecturer, Institute of Edu

cation, University of Bristol, May, 1971.

ΙΊΙΜΙ’ΛΦΙΛΙ

τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου. Τά μαθήμα
τα παρηκολούθουν 14 έκπαιδευτικοί, έδίδαξαν 
δέ οί καθηγηται Γεοιγραφίας Ε. Kanne Β.Α., 
Μ.Α. κα'ι ’Όθων Γιαγκουλλής Β.Α. Μ.Sc.

A. Κ. Σ.

Φοιτητα'ι διά τό Δίπλωμα Γεωγραφίας τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου 
κατά τήν διάρκειαν έξορμήσεώς των δι’ έπιτόπιον μελέτην.
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ΙΙΛΓΚΟΧΜΙΛ ΓΙΔ2ΓΓ%<1>ΙΙ<% μ;λ

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1 . ΙΙανευρωτταϊκόν Γεωγραφικόν 
ΧυνέΒριον

Ή Διεθνής Γεωγραφική "Ενωσις διωργάνω- 
σεν εις Βουδαπέστην, μεταξύ 9—20 Αύγού- 
στου, Πανευρωπαϊκόν Γεωγραφικόν Συνέδρων, 
τό όποιον ήσχολήθη μέ θέματα περιφερειακού 
προγραμματισμού, ο’ικονομικής συνεργασίας, έ- 
ξαστισμοΰ· γεωργικής γεωγραφίας, χαρτογρα
φίας καί έκπαιδευτικής γεωγραφίας.

Ό Γ.Ο.Κ., δστις τυγχάνει μέλος τής Διε
θνούς Γεωγραφικής Ένώσεως, προσεκλήθη ό
πως παραστή ώς εκπρόσωπος τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Δυστυχώς τούτο δέν κατέστη δυ
νατόν, λόγφ οικονομικών δυσχερείων.

Μ. Τό Χυνέδρτον τής Λεε-
Ονοΰς Γεωγραφικής Ένώσεως 
(I.G.U.)

Τό 22ον Συνέδρων τής Διεθνούς Γεωγραφι
κής Ένώσεως θά συνέλθη εις Μόντρεαλ τού 
Καναδά, μεταξύ τής 10ης καί 17ης Αύγουστου 
1972. Τήν όργάνωσιν τού Συνεδρίου, καθώς 
καί τήν ξενάγησιν καί φιλοξενίαν τών διασή 
μων συνέδρων από κάθε γωνίαν τής ΰφηλίου, 
άνέλαβεν έκ μέρους τών Γεωγράφων πού Κα
ναδά Ειδική Εθνική ’Επιτροπή. Ή ’Επιτροπή 
αυτή επιχορηγείται πρός τόν σκοπόν τούτον ύ
πό τής Κυβερνήσεως τού Καναδά, τής Ένώ
σεως Καναδών Γεωγράφων καί τής Βασιλικής 
Γεωγραφικής Εταιρείας τού Καναδά.

Τό 22ον Διεθνές Γεωγραφικόν Συνέδρων έ
χει ιδιαιτέραν σημασίαν, καθ’ άτι εφέτος συμ- 
πληροΰνται 100 έτη άπό τής συγκλήσεως τού 
Πρώτου Διεθνούς Γεωγραφικού Συνεδρίου τό 
1871 εις ’Αμβέρσαν καί διότι εφέτος συμπλη- 
ρούται 50ετία άπό τής ίδρύσεως τής Διεθνούς 
Γεωγραφικής Ένώσεως. Τά δύο αύτά σημαν
τικά γεγονότα θά έορτασθοΰν λαμπρώς εις ει
δικήν συνεδρίαν.

Διά περισσοτέρας πληροφορίας καθώς καί 
διά αιτήσεις συμμετοχής εις τό Συνέδρων, οΐ 
ενδιαφερόμενοι δέον δπως άπευθύνωνται εις 
τόν Πρόεδρον ή Γενικόν Γραμματέα τού Γ.Ο.Κ.

3. Ί1 <»η Λτεθνής Λιάσκεψις τής 
Λιεθνοΰς Χαρτογραφικής Έ
νώσεως

Ή Τετάρτη Γενική Συνέλευσις καί ή 'Έκτη 
Διεθνής Διάσκεψις τής Διεθνούς Χαρτογραφι
κής Ένώσεως θά συνέλθη, εις Καναδάν μετα
ξύ ,τής 16ης καί 25ης Αύγουστου 1972, ύπό 
τήν αιγίδα τού ’Ινστιτούτου Χωρομετρήσεων 
τού Καναδά.

Ή επίσημος έναρξις, αί πρώται συνεδρίαι 
καί μία κοινή συνεδρία μετά τών γεωγράφων, 
οΐ οποίοι θά παρακάθηνται εις τό 22ον Διεθνές 
Γεωγραφικόν Συνέδρων, θά πραγματοποιηθούν 
εις Μοντρεάλ μεταξύ ,τής 16ης—18ης Αύγού- 
στου. Τό υπόλοιπον μέρος τής Διασκέψεως θά 
πραγματοποιηθή ε’ις Όττάβαν μεταξύ τής 21ης 
καί 25ης τού ίδιου μηνός.

Διά. τό Πρόγραμμα καί δι’ άλλας λεπτομέρει
ας τής Διασκέψεως οΐ ενδιαφερόμενοι δέον δ
πως άπευθύνωνται εις τήν Διεύθυνσιν ,τοΰ 
Γ.Ο.Κ.

ί . Τό ΑίεΟνές Γεωλογεκόν
XuveSptov

Τό 24ον Διεθνές Γεωλογικόν Συνέδρων θά 
συνέλθη εις Μοντρεάλ τού Καναδά, μεταξύ τής 
21ης καί τής 30ής Αύγούστου, 1972. Διά περισ- 
σοτέρας πληροφορίας οί ενδιαφερόμενοι δύναν- 
ται νά άπευθύνωνται εις: Secretary-General, 
24th International Geological Congress, 
601 Booth Street, Ottawa 4, Ontario, Canada.

ΐί. Α&εΟνές Χυμ-πόστον Χπ·ηλατο- 
λογίας

Τήν 18ην παρελθόντος Σεπτεμβρίου έληξε 
τό συνελθόν εις ’Αθήνας Διεθνές Συμπόσιον 
Σπηλαιολογίας, εις ,τό όποιον συμμετέσχον 16 
χώραι. Τήν δλην όργάνωσιν τού Συμποσίου 
άνέλαβεν ή Ελληνική Σπηλαιολογική Εται
ρεία. Μετά τήν πανηγυρικήν έναρξιν τού Συμ
ποσίου εις τήν ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν, α'ι 
κυρίως έργασίαι συνεχίσθησαν εις τήν αΐθου- 
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σαν συνεδρίων τής Παντείου Σχολής, κατά 
τήν διήμερον δέ διάρκειαν .τούτου έγιναν 23 ε
πιστημονικοί Ανακοινώσεις ιδιαιτέρου ένδαφέ- 
ροντος διά τήν Ελλάδα, εις τό πλαίσιον 
τών υποθαλασσίων Καρστικών πηγών — «άνά- 
6ολοι». ’Ανακοινώσεις έγένοντο επίσης έπί θε
μάτων προϊστορίας καί παλαιοντολογίας, προε-

ΛΙΑΒΆΧΆΛΙΕ ΓΙΑ JSA2B 

βλήθησαν δέ ταινίαι μεγάλου μήκους έπ'ι υπο
βρυχίων έρευνών, μετρήσεων καί μεθόδων κα
θόδου ε’ις βάραθρα ύπό ’Αμερικανών Σπηλαιο- 
λόγων.

Μετά τό πέρας τοΰ Συμποσίου, οΐ ξένοι 
σπηλαιολόγοι έπεσκέφθησαν σπήλαια ε’ις διά
φορα μέρη τής Ελλάδος.

A. Κ. Σ.

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ STH ΣΕΛΗΝΗ

ΙΙροτάβετς ερευνητών τοΰ Κολοράντο

’Εκείνο που αποτελεί ένα από τά βασικώτερα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών πετρωμάτων 
τής Σελήνης, ώς άποδεικνύεται έκ τών δειγμά
των που μετεφέρθησαν έως τώρα στήν Γή, εί
ναι ή παντελής άνυπαρξία μορίων υδατος ή άλ
λων έκ τών έξατμιζομένων υλών πού εύρίσκον- 
ται στά γήινα πυριγενή πετρώματα. Οί κατά 
τήν ροήν τοΰ χρόνου φθορές και διαβρώσεις, 
που έχουν ΰποστή τά μελετηθέντα μέχρι σήμερα 
δείγματα τοΰ σεληνιακού έδάφους, έμφανίζουν 
μίαν εντελώς διαφορετικήν εικόνα έκείνων τής 
Γής καί τούτο λόγφ τών διαφορετικών δυνάμε- 
ων καί συνθηκών που τις έπροκάλεσαν. ώς εί
ναι, λόγου χάριν, ό συνεχής «βομβαρδισμός» α
πό τους ηλιακούς «άνεμους».

Οί έπιστήμονες, ώς έκ τούτου, δέν γνωρί
ζουν μετά θετικότητος πόσο γρήγορα διαλύθη
καν καί χάθηκαν από τήν Σελήνη τά μόρια 
τών έξατμιζομένων στοιχείων ή άν υπήρξαν πο
τέ ίχνη ΰδατος έπάνω στον φυσικό δορυφόρο 
μας.

Χρειάζονται βασικές κατευθυντήριες γραμμές 
έρεύνης γιά νά μπορέσουν οί μελετητα'ι νά κα
θορίσουν τά είδη καί τις χρονικές περιόδους 
κατά τις όποιες συνετελέσθησαν έπάνω στήν 
Σελήνη οί διαβρωτικές έδαφικές έξεργασίες, 
πού τής δίνουν τήν σημερινή μορφολογία της.

"Ενα μοναδικό πείραμα, τό όποιο θά μπορού
σε νά βοηθήση στήν έρμηνεία τών αγνώστων 
έως τώρα σ’ εμάς σεληνιακών χαρακτηριστικών 
έπροτάθη στήν Διοίκησι ’Αεροναυτικής καί Δια
στήματος .τών Ηνωμένων Πολιτειών (ΝΑΣΑ) 
από μίαν ομάδα έπιστημόνων τής Σχολής ’Ο
ρυκτολογίας τοΰ Κολοράντο.

ΟΙ έρευνηταί αυτοί προτείνουν όπως άποστα- 
λοΰν μέ ένα τών διαστημοπλοίων «’Απόλλων» 

στήν Σελήνη δείγματα κοινών γήινων πετρω
μάτων, συμπεριλαμβανομένων θειϊκών, θειού
χων, άργιλούχων ώς καί υλικό πού έχει πέσει 
στήν Γή άπό μετεωρίτες.

Κατά τό προτεινόμενο σχέδιο, τό όποιο άπε- 
κλήθη «Σχέδιον Σουίτσυ», μερικά έκ τών πε
τρωμάτων αυτών θά έκτεθοΰν έπί τής έπιφα- 
νείας τής Σελήνης γιά νά βρεθούν ύπό τήν έ- 
πίδρασιν τών έκει συνθηκών περιβάλλοντος μέ
χρι τής ε’ις τήν Γήν έπιστροφής τοΰ διαστημο
πλοίου «’Απόλλων».

Τά δείγματα μιας άλλης, αντιστοίχου σειράς 
γήινων υλικών, θά παραμείνουν μονίμως έπάνω 
στήν Σ ελήνη καί θά μεταφερθοΰν στήν Γή με
τά άπό άρκετά έτη.

’Έτσι οί έρευνηταί τοΰ Κολοράντο θά είναι 
σέ θέσι νά έξακριβώσουν πώς συντελειται ή άλ- 
λοίωσις ώρισμένων μετάλλων έπί .τής έπιφανεί- 
ας τής Σελήνης, ποιος είναι δ βαθμός διαβρώ- 
σεως πού πραγματοποιείται σέ ώρισμένο χρονι
κό διάστημα καί άν τά έξατμιζόμενα στοιχεία 
τών γήινων πετρωμάτοιν χάνωνται.

«Ή έπιφάνεια τής Σελήνης θά χρησιμοποιη- 
θή ώς έργαστήριο», λέγει δ έμπνευστής τής 
ιδέας δρ Ρέημον Μπίσκ. «Υπάρχει κοινή άν- 
τίληψις», συνεχίζει ό ’Αμερικανός έπιστήμων, 
«δτι ή ταυτόχρονος έπάνω στήν Γή άπομίμησις 
δλων τών συνθηκών καί δρων πού συμβάλλουν 
στό νά καθίσταται μοναδικόν είς τόν Κόσμον 
τό περιβάλλον .τής σεληνιακής έπιφανείας, δέν 
είναι πρακτικώς έφικτή, άν μή άδύνατος».

Πάντως οί γνώσεις πού θ’ άποκτηθοΰν άπό 
τήν διεξαγωγήν τής δλης αυτής έρευνητικής 
έργασίας, ώς τήν έσχεδίασαν δ δρ Μπίσκ καί 
οί συνεργάτες του, θά είναι, πιθανώτατα οΐ κυ
ρτότερες δλων, άν δχι οί μοναδικές, πού θά 
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βοηθήσουν στον ακριβή καθορισμόν τής ηλι
κίας τής Σελήνης ώς κα'ι τής χρονικής σχέ- 
σεως πού την συνδέει μέ την ηλικίαν τής Γής.

Είναι αυτονόητον δτι θά βοηθήσουν έπίσης 
στην έπίλυσιν πλείστων δσων αποριών, ακόμη 
καί προβλημάτων, που συνδέονται μέ τήν δη
μιουργίαν δχι άπλώς .τού στενού κύκλου τής 
Γής καί τού δορυφόρου της, άλλά ολοκλήρου 
τού πλανητικού μας συστήματος.

Δέν αποκλείεται, τέλος, νά οδηγήσουν στην 
πραγμάτωσι μελετών, πού θ’ άποκαλύψουν ά
γνωστα σημεία κα'ι ιδιότητες ακόμη καί τού 'ό
λου συγκροτήματος των πλανητών καί δορυφό
ρων τού γαλαξία μας ή καί των άλλων μακρι
νών άστοικών συγκροτημάτων τού απείρου σύμ- 
παντος.

Σ.

ΒΙΒΛΙΑ HOP ΙΙΙΙΡΆΜΕ:

1. Elements of Cartography (3rd Ed.), by 
A. H. Robinson & R. D. Sale, John 
Wiley & Sons, Inc-

2. The management of the environment in 
tomorrows’ Europe. Council of Europe 
E.C-Y. 1970.

3. Rocks and Scenery in the Kyrenia Re
gion, by William Dreghorn. Public In
formation Office, Cyprus, 1971.

4. Μελέτη περί Έξελληνισμού τών ξένων το
πωνυμιών τής Μακεδονίας. 'Τπό Β. Κ. Κο- 
λοκοτρώνη, Ελληνική Γεωγραφική Εται
ρεία, 1925.

5. 'Ο Λίθος τής Γενέσεως. 'Τπό Ο. Γιαγκουλ- 
λή, Λευκωσία, 1971.

6. Δελτών 'Ελληνικής Γεωγραφικής Εται
ρείας, 1925.

7. Δελτών Ελληνικής Γεωγραφικής 'Εται
ρείας, 1926—1932.

8. Δελτών 'Ελληνικής Γεωγραφικής 'Εται
ρείας, 1963.

9. Essays on Agricultural Typology and 
Land Utilization. Geographia Polonica, 
19

10. The Modernization of the traditional 
agricultural village - Settlement Study 
Centre. Rehovot 1971.

11. The destruction of cities in the Medi
terranean lands, By W. Gordon East 
(the Sixth J. L. Myres Memorial lecture)

12. The New Hungarian, Quarterly, Spring

1971.
13. The New Hungarian Quarterly, Sum

mer, 1971.
14. Revue de Geographic de Lyon, Vol. 46 

No. 1 and No. 2.
15. Bulletin of the International Geograpri- 

cal Union, volume XXI, No. 1 and 2, 
1970.

16. Annotated World List of selected cur- 
rent-Geographical Serials in English, 
French and German, 1971, by Chauncy 
D. Harris.

17. The Geographical Magazine, June 1971

ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΤ

“ROCKS AND SCENERY IN THE 
KYRENIA REGION”

'Τπό William Dreghorn

Έκδοσις Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών 
διά τό Συμβούλων Διατηρήσεως Φυσικού Πε

ριβάλλοντος.

Τό σύγγραμμα "Rocks and Scenery in the 
Kyrenia Region”, ύπό τού κ. William Dreg
horn, τέως λέκτορος τής Γεωλογίας εις τό 
ΙΙανεπιστήμιον τού Μπρίστολ, αποτελεί άξιόλο- 
γον έργον εις τόν ,τομέα τής γεωμορφολογίας 
τού τόπου μας.

'Ο κ. Dreghorn είναι θαυμαστής τών φυσι
κών καλλονών τής νήσου μας καί ιδιαιτέρως 
τής περιοχής Κυρηνείας, δπου αφιέρωσε μα
κράν χρόνον πρός έπιτόπιον μελέτην. Αύτή ή 
αγάπη του πρός τό Κυπριακόν τοπίον καί ή ά- 
νεγνωρισμένη επιστημονική του κατάρτισις τού 
έπέτρεψαν νά περιγράψη μέ άρκετήν γλαφυρό 
τητα τήν άνέλιξιν καί έξέλιξιν τού ποικιλόμορ
φου τοπίου τής μαγευτικής περιοχής Κυρη
νείας. ’Ιδιαιτέρα έμφασις δίδεται εις τά αίτια 
τά όποια συνετέλεσαν εις τήν διαμόρφωσιν 
τής ακτής, εις τά αποτελέσματα τά όποια είχεν 
ή άνύψωσις τής άκτής έπί τού .τοπίου, εις τούς 
παράγοντας ο'ι όποιοι συνετέλεσαν εις τόν σχη
ματισμόν τών διαφόρων φυσικών αναβαθμίδων 
τής περιοχής καί εις τήν έξέτασιν τών καρστι- 
κών καί άλλων φαινομένων τά όποια παρουσιά
ζει ή οροσειρά Πενταδακτύλου. Είδικώς διά τήν 
φάραγγα τού ποταμού Παλαιομύλου παρά τά 
Πάναγρα, εις τήν όποιαν οφείλεται καί ή γνω
στή διάβασις τών Πανάγρων, ό συγγραφεύς ά- 
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φιερώνει ιδιαίτερον κεφάλαιον εχ δεκαοκτώ 
σελίδων.

Τό βιβλίον είναι πλουσίως εϊκονογραφημένον, 
πράγμα τό όποιον ύποβοηθεϊ τόν αναγνώστην 
νά άκολουθήση καί άντιληφθή καλύτερον ,τό πε
ζόν κείμενον. Ή άπλή Αγγλική γλώσσα τήν ο
ποίαν χρησιμοποιεί δ συγγραφείς καί ή έκλαί- 
κευσις τοΰ κειμένου συναρπάζουν καί τούς 
πλέον άμυήτους είς θέματα Γεωμορφολογίας 
καί Γεωλογίας. Πιστεύω δτι τό βιβλίον αύτό 

πρέπει νά άποτελέση άπόκτημα κάθε καθηγη- 
τοΰ καί διδασκάλου τής Γεωγραφίας, κάθε γεω
λόγου καί κάθε φυσιολάτρου. Τό σύγγραμμα 
δύναται επίσης νά άποτελέση αριστον βοήθημα 
διά εκπαιδευτικός έκδρομάς.

Ό συγγραφείς έχει εύγενώς παραχωρήσει 
δλα τά δικαιώματα τοΰ βιβλίου είς τό Συμβού
λων Διατηρήσεως τοΰ Φυσικού Περιβάλλοντος 
τής Κύπρου.

ΟΘΩΝ ΓΙΑΓΚΟΤΛΛΗΣ, Β.Α., M.Sc.
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΤΠΡΟΤ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΤΣΕΩΣ 1968

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ 1970—1971

Γεώργιος Καρούζης, Πρόεδρος
Νίκος Γεωργιάδης, ’Αντιπρόεδρος
Άνδρέας Σοφοκλέους, Γραμματεύς
Γεώργιος Φιλίππου, Ταμίας
Άνδρέας Χρίστου, Εΐσπράκτωρ
Όνισήφορος Νεοφύτου, Β. Γραμματεύς
Άνδρούλα ’Αγαθάγγελου )
Βάσος Παπαδόπουλος ) Σύμβουλοι
’Αναστάσιος Στάσής )

CYPRUS GEOGRAPHICAL ASSOCIATION
ESTABLISHED IN 1968

GEOGRAPHICAL PUBLICATIONS

1. An Outline of the Geology and Geomorphology of Cyprus.
By TH. PANTAZIS, Ph. D., D.I.C., A.M.I.M.M. Geologist, Geological 
Survey Department.

Price 250 mils

2. Time wasted and distance travelled by the 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 Recourses.

Price 250 mils

3. Geomorphology of the Coastline east of Kyrenia castle.
By W. DREGHORN, Late Senior Geology lecturer, Institute of Educa
tion, University of Bristol.

Price 250 mils

4. Χ,αρτογράφηαος Γής.
Τπό Γ. ΚΑΡΟΤΖΗ, Προέδρου Γεωγραφικού Ομίλου Κύπρου.

Τιμή 250 μιλς

5. The Geomorphology of the Troulli Area.
By WILLIAM DREGHORN.

Price 300 mils

123



ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΑΙ ΤΨΗΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

Μακαριότατος Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας
’Αρχιεπίσκοπος Μακάριος

ΔΩΡΗΤΗΣ

Σωκράτης Εύαγγελίδης

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.

7. Dr. Subhi Abdel Hakim, Head of Geography Department, Cairo 
University.

8. Professor Emmanuel Yalan, Director of the Rural Building Reseach 
Centre - Technion, Associate Professor - Faculty of Agricultural 
Engineering - Technion, Israel Institute and Technology.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. 'Ελληνική Μεταλλευτική 'Εταιρεία.

2. Κυπριακή Μεταλλευτική 'Εταιρεία.

3. Σιόχαμ Κύπρος Λτδ.

4. Τάκης Σολομωνίδης Λτδ.

5. Καπνοβιομηχανική Εταιρεία Διανέλλος & Βεργόπουλος Λτδ.

6. Carreras of Cyprus Ltd.

7. Ίωάννου & Παρασκευαιδης Λτδ.

8. Φαρμακευτική Όργάνωσις Κύπρου.
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ΚΥΠΡΙΟΙ ΜΙΚΡΟΙ KAI ΜΕΓΑΛΟΙ

— Με ευγένεια, χαμόγελο και καλωσύνη υπο- 
δεχθήτε τούς ξένους τής Κύπρου.

— Ό ξένος είναι πρόσωπον ίερόν.
— Βοηθεΐστε τον ξένο δσο μπορείτε. Κάνετέ 

τον νά νοιώση πώς είναι σπίτι του.
— ” Ας ξαναζήσουν ο'ι άγραφοι νόμοι τής φιλο

ξενίας καί τής Προστασίας τού ξένου στο 
φιλόξενο νησί μας.

— "Ας γίνη ό Νόμος τής φιλοξενίας ό πρώτος 
νόμος του Τουρισμού μας.

— Κυπριακός Τουρισμός άς σημαίνη προ 
πάντων:

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, ΤΑΞΙΣ, ΤΙΜΙΟΤΗΣ, 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τ.Κ. 4535, ΛΕΥΚΩΣΙΑ



CYPRUS COLLEGE
INCORPORATED IN WASHINGTON, D. C. U.S.A.

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

NICOSIA . CYPRUS

UNIVERSITY EDUCATION

BUSINESS ADMINISTRATION
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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Ή Olivetti, μέ τά 17 έργοστασιακά της 
συγκροτήματα, τάς 29 θυγατέρας εταιρείας, 
καί μέ άντιπροσωπείας εις περισσοτέρας 
τών 120 χωρών είς τάς πέντε ήπείρους, 
διαθέτει τήν μεγαλυτέραν ποικιλίαν μηχανών 
γραφείου καί συναφούς έξοπλισμού. Είναι 
oi μεγαλύτεροι παραγωγοί άριθμομηχανών. 
Ή μία είς τάς τρεις άριθμομηχανάς είς 
ολόκληρον 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 
είς τόν κόσμον, ό όποιος περιέχει μαχνη- 
τικά δελτία προγραμματισμού έπΐ τών όποιων 
έγγράφονται αί όδηγίαι τού προγράμματος.

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

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

olivetti
Δ. I. ΔΗΜΑΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ.

‘Οδός ΡΠΥαίνπς 50, Τηλ. 63238 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
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ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΡΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΗ
Μουσών 9, Τηλ. 66119.

Λ Ε Υ Κ Ω Σ ΙΑ

->· Εις τό βιβλιοπωλεΐον μας θά βρήτε...

• "Ολους τούς "Ελληνας συγγραφείς ’Αρχαίους καί 

Νεωτέρους.

• Εγκυκλοπαίδειας Ελληνικός κα'ι Ξένας.

• Επιστημονικός ξενογλώσσους έκδόσεις.

• Βιβλία διά δημοσίας και μαθητικός βιβλιοθήκας.

• Βιβλία — βοηθήματα διά καθηγητάς καί μαθητάς.

• "Ολα τό σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.

• Γεωγραφικούς καί 'Ιστορικούς χάρτας.

• ’Άτλαντες Ελληνικούς καί Ξένους.

•

• "Ολα τά είδη γραφικής ύλης,

• "Οργανα δΓ ’Αρχιτέκτονας καί Τεχνικά γραφεία.

ΣΗΜΕΙΩΣ1Σ: Δεχόμεθα παραγγελίας δι’ δτι όργανα ή βιβλία μάς ζητήσετε 

μέ ταχεΐαν έξυπηρέτησιν.



Τώρα Ετοιμοπαράδοτα
ΦΟΡΤΗΓΑ DENNIS 

11%, ΤΟΝΩΝ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

KAISIS ENTERPRISES LTD.
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ενα αυτοκίνητο 
για χίλιες δυο 

χρήσεις 
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LAND-- 
‘■ROVER■;^7-

Ό καλύτερος φίλος τοϋ αγρότη, τού έργο- 
λάβου οικοδομών καί γιά όσους απασχολούνται στήν ύπαιθρο. Θά 
τό βρήτε σέ 38 διαφορετικά άμαξώματα μέ τήν δυναμική μηχανή 
LAND-ROVER βενζίνης ή πετρελαίου καί μέ 80 προαιρετικά συμ
πληρωματικά έζαρτήματα: π.χ. ρυμουλκόν, κομπρεσόρο, πλατφόρμα, 
ψεκαστήρα φυτειών, κινητήριο δύναμη κτλ. κτλ.
Ετοιμοπαράδοτα.

EL?
*

ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

Ml Σ. Δ. ΧΕΎ-& ΥΙΟΙ ΛΤΔ.
■Μ·||1 ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΙ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ra

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 65201 ΛΑΡΝΑΚΑ : 3400
<ΪΛ ΛΕΜΕΣΟΣ 71135 ΠΑΦΟΣ: 2506

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ : 63814



Είναι το τέλειο καί τό πιο μελετημένο 
αύτοκίνητο πού άνταποκρίνεται 
καί στον πιό σχολαστικό άγοραστή!

Προσφέρεται μέ μηχανή 1500 cc ΑΠ

καί ’έχει:

★ Μεγάλη χωρητικότητα.
★ Ρυθμιζόμενο τιμόνι, μελετημένο για 

άσφάλεια σε άτύχημα.
★ Έκκεντροφόρους έπικεφαλής.
★ Αύτόματο choke (άέρα).
★ ’Ανεξάρτητος άνάρτηση.
★ Σύστημα έξαερισμου.
★ Ή πέμπτη πόρτα άνοίγει προς τα άνω. 

Άνακλινόμενα πίσω καθίσματα.
★ Ψηλό για άνωμάλους δρόμους.
★ Οικονομικό σε καύσιμα (40 μίλια τό 

γαλόνι).



The latest model of the proven Infra-red 
Distancer

WILD 
D110 
DISTOMAT
now with increased range of 2000 m 
and fitting on Wild T1A,T16 and T2 
Theodolites.
The ideal surveying system fortraversing, 
bearing & distance shots and setting 
outwork.

Saves 
Increases 

Proved 
Backed-up

time, labour, money, 
accuracy, output, profits, 
by 1500 satisfied customers, 
by world-wide service.
Don't wait order now.
Ask for brochure

HEERBRUGG

Wild Heerbrugg Ltd.
CH-9435 Heerbrugg/Switzerland

Sole Agents & Distributors for Cyprus :
CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION
(C. A. Papaellina),
Papaellina Building,
35, King Paul I Street,
Tel. 43141 — 44387, NICOSIA 118.



DIRECTORS:-

M. COPLAND - GRIFFITHS 
CHR. MILTIADES (Sales)

ALPHABET BOOKSHOPS 
LIMITED

24, ARSINOE STREET P.O.BOX 2292 NICOSIA CYPRUS

TELEPHONES:- TELEGRAPHIC

66209 ADDRESS:-
62873 ALPHABOOK

WE CAN PROVIDE :

WORLD ATLASES
GEOGRAPHICAL JOURNALS
DICTIONARIES (WEBSTER, OXFORD, etc.)
All types of SPECIALISED PERIODICALS AND 

JOURNALS
ENCYCLOPEDIAS :
The New CAXTON in 20 Volumes plus its free 

premiums.
The Encyclopedia of space - one volume
(All the magnificent achievements of mankind) 
History of Art - 27 volumes.
Series of the complete works of the most famous 

authors - S. Mangham, RL Stevenson, C. Dickens 
W. Shakespeare etc.

classical music — 30 Records.
ORDER through us and you will enjoy our easy 

payments-From 2.000Mls to 6.000Mls monthly.
For prompt attention, 
call 66209 or Arsinoe 24B, Nicosia.
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RAINBOW SHOPS

Arch. Makarios III Avenue, No. 40B — 42 

Onasagoras Street No. 55, 

NICOSIA.

Artists Materials
Drawing office Equipment & Materials 
Quality Stationery

The Stores for :
a)
b)
c)
Big Variety — Prompt Service — Fixed Prices

*
ΐϋ
···

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ

ΦΑΡΑΩ
Όδός Φαβιέρου άρ. 9(3' Λευκωσία
(Παρά τήν Πύλην Πάφου, έναντι Εκκλησίας Μαρωνιτών).

MT Έψθασαν ΤΩΡΑ KAI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ τά άριστο- 
κρατικώτερα έπιπλα ΦΑΡΑΩ τά όποια ώς γνωστόν 
κατασκευάζονται εις εν έκ των μεγαλύτερων εργοστα

σίων τής Α’ιγύπτου. ’Έπιπλα τά όποια πραγματικώς χα
ρακτηρίζονται έκ πρώτης δψεως άπό τάς λέξεις 
ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ καί ΚΟΜΨΟΤΗΣ.

ΕΚΘΕΣ1Σ: Όδός Φαβιέρου άρ. 9Γ, 
Λευκωσία,
(παρά τήν Πύλην Πάφου, έναντι έκκλησίας Μαρωνιτών.).

κ
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1
ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ,

ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

I Σχεδιαστήρια, Πινακίδες, Τρίγωνα, Τάφ, Μοιρογνωμόνια, 
κλίμακες κλπ. NESTLER & G.A.F. (Gt.Bt.) Ltd.

’Όργανα σχεδιάσεως NESTLER.

Στυλογράφοι σχεδιάσεως RAPIDOGRAPH.

Μηχανικά μολύβια CARAN D'ACHE.

] Χάρτης διαφανής σχεδιάσεως, Χάρτης κα'ι Φίλμς διά 
φωτοτυπίες G.A.F. (Gt.Bt.) Ltd.

Φωτοτυπικά! Μηχαναί G.A.F. (Gt.Bt.) Ltd.

Λογοριθμικοί Κανόνες NESTLER.
Χρησιμοποιείτε τά καλύτερα όργανα όταν διατυπώνετε 

τάς εμπνεύσεις σας σε συγκεκριμένο σχέδιο.

Γενικοί ’Αντιπρόσωποι & Διανομείς:

*

I ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΟΑΙΤΕΊΤ ΛΤΔ.
3 — 5 Παντελή Κατελάρη, 

ΛΕΥΚΩΣ ΙΑ, 
Τηλ. 72154-5.
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Μια μνημειώδης έκδοσις έντελώς απαραίτητη 
Για τό σχολείο καί για την οικογένεια

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΑΤΛΑΣ

X

Si
···
iiiI
XX

(3 Τόμοι Κόσμος — 2 Τόμοι Ελλάς)

I i
Ή πληρέστερη καί έπιστημονικώς αρτιότερη 

με έκατοντάδας χαρτών και έγχρώμων 
εικόνων.

ΟΙ 5 ΤΟΜΟΙ £35 =
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ £5.=

και 10 μηνιαίες συν/κές των £3 = έκαστη.
® X
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AMOR*  151/l/W

αποταθητί στα γραφεία μας

Οα βρπτε μια ουοιωδπ διάφορά
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΕΩΦ. ΕΥΑΓΟΡΟΥ 43. ΠΑΣΙΑΔΟΥ 3. 3Α ΣΠ. ΑΡΑΟΥΖΟΥ 57
ΤΗΛ. 62957 & «2742 ΤΗΛ. 75325 & 66142 ΤΗΛ. 3890 k 4034

ΛΟΝΔΙΝΟΝ
KYPROS TRAVEL Or TOURS LTD.

39 GT. TITCHFIELO STREET LONDON W.l.



SINGER
Zl'J^MEW MODEL

Now you can make buttonholes by 
turning just one dial. In only four 
steps you can finish a professional
looking buttonhole without adding any 
attachments or fiddling with other 
controls.

When you look at this machine you will 
see many other reasons why SINGER*  is 
still the most popular maker of sewing 
machines. We like to eliminate the fuss 
and technicalities, yet give you a very 
versatile machine that can handle any 
job perfectly.

4-step built-in buttonholer 
Variety of 1 2 zig-zag stitches 
3-position feed control 
Drop-in bobbins
Clamshell foot controller



Ml KENNEDY HOTEL
70, REGAENA STR. (on the moat) NICOSIA - CYPRUS 
Tel. 73131, 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 entertainment sites at walking

distance and yet.... very quiet.

dr Centrally Heated and fully 
Air-Conditioned.

dr 50 Modernly Furnished Rooms. 
All with Bath or Shower and 
Telephone.

dr Dining Room.
dr Bar.

dr Lounge.
★ T.V.
dr Lift.
dt Car Park.
dr Facilities for Conferences, 

Receptions, Parties etc.



The Leading Hotels of Cyprus
In Nicosia LEDRA PALACE De 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 Ml RAM ARE 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 light taste for today.

with all the King Size Virginia quality 
you have come to expect from Rothmans



KEO
BEER


