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Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

'Υπό ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚαθηγητοΟ τής ΟΙκονομικήε Γεωγραφίας είς τό Άριατστέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. 'Επιτίμου Μέλους τού Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου.

Στήν μελέτη αύτή θά καταβληθή μιά προσπάθεια α') νά δοθή περίγραμμα τών Οικονο
μικών 'Επιστημών, θ’) νά διακριβωθή ποιά άπ’ δλες tIc έπιστήμες αύτές έΕετάΖει τήν 
«Ζωντανή» ΟΙκονομΙα, δηλαδή τήν ΟΙκονομΙα δπως αύτή ύπάρχει στήν αίσθητή πραγμα
τικότητα πού Ζοϋμε, γ') νά έκτεθοϋν οΐ πολλαπλές χρησιμότητες τής Οικονομικής Γεωγρα
φίας, πού είναι πράγματι δπως θά δούμε ή μόνη ΟΙκονομική 'Επιστήμη πού έρευνά τήν 
«Ζωντανή» ΟΙκονομΙα.

Α. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.

"Ενας Εένος καί πεθαμένος πιά οικονομολό
γος, ό HENRI TRUCHY, έγραφε δτι δλοι μας 
ασκούμε ΟΙκονομΙα χωρίς νά τ ό Εέρουμε καί 
χωρίς νά τήν Εέρουμε. Είχε πολύ δίκαιο. 
Γιατί δλοι oi άνθρωποι συμμετέχουν στήν Οι
κονομία, είτε ώς παραγωγοί μέ τήν 
κυρία τής λέΕεως έννοια, είτε ώς έμποροι, 
είτε ώς έργάται καί ύπάλληλοι, 
είτε τέλος ώς όγορασταΙ, δηλαδή ώς 
καταναλωταΙ καί ώς άπλο) ουνταΕιοϋχοι. Συμ
μετέχουμε λοιπόν δλοι μας στίς οικονομικές 
ένέργειες χωρίς νά έχουμε γνώση αύτής τής 
συμμετοχής καί χωρίς νά Εέρουμε δτι ή συμ
μετοχή αύτή άποτελεϊ τήν ΟΙκονομΙα.

Άρα άΕΙΖει τόν κόπο νά πούμε λίγες λέ· 
Εεις γιά τά τΙ είναι ΟΙκονομΙα. 'Υπάρχει Οι
κονομία γιατί ό κόσμος πού Ζοϋμε δέν είναι 
Παράδεισος, μέσα στόν όποιο άρκεϊ νά άπλώ- 
σει ό καθένας τό χέρι του καί νά πάρει δτι τού 
χρειάΖεται. Ό Παράδεισος είναι ή άφθονία. 
Ή Γή δμως πού Ζοϋμε είναι ό κόσμος τής 
άνεπάρκειας τών πραγμάτων καί τών 
έΕυπηρετήσεων (άγαθών καί ύπηρεαιών) πού 
μάς χρειάζονται γιά νά συντηρηθούμε στή Ζωή 
κοΙ γιά νά άναπτύΕουμε τήν δράση, πού οΙ 
προτιμήσεις καί οΙ περιστάσεις έπιτρέπουν 
στόν καθένα μας νά άσκήσει. Ή ύπαρΕη τής 
ΟΙκονομΙας άφείλεται λοιπόν άπ’ τήν μιά με
ριά στίς άνάγκες μας (πού μέ τήν πάροδο 
τού χρόνου πολλαπλασιάΖονται ποσοτικά καί 
διαφοροποιούνται ποιοτικά), καί άπό τήν άλλη 
μεριά ατό γεγονός τής άνεπάρκειας τών μέ
σων πού μάς χρειάΖονται γιά νά Ικανοποιούμε 

τΙς άνάγκες μας.
ΟΙ οικονομικές ένέργειες πού κάνουν οΙ 

άνθρωποι (καί μόνο οΙ άνθρωποι δπως θά δού
με, δχι δέ καί τά Ζώα) πραγματοποιούνται σύμ
φωνα μέ τήν άρχή τής συστηματικό- 
τ η τ ο ς καί τής μεθοδικότητος 
καί δχι άπαράσκευα καί άπροετοίμαστα, γιατί 
οΙ άνθρωποι έπειδή είναι δντα λογικά 
έπιθυμοϋν νά πετυχαίνουν τά μεγαλύτερα δυ
νατά άποτελέσματα μέ τις έλάχιστες δυνατές 
θυσίες. Ή ΟΙκονομΙα, σάν σπουδαία άνθρώ- 
πινη ένέργεια έπειδή άκριβώς είναι προϊόν 
μιας συστηματικότητος καί μεθοδικότητος, άνή- 
κει στή σφαίρα τού Πολιτισμού Kai μάλιστα τού 
Τεχνικού Πολιτισμού, ένώ λ.χ. ή Καλλιτεχνία 
καί ή Θρησκεία άνήκουν στή σφαίρα τοϋ Πνευ
ματικού Πολιτισμού. Ό πολιτισμός, τεχνικός 
καί πνευματικός, είναι έργο καί προνόμιο άπο- 
κλειοτικά τών άνθρώπων, γιατί μόνο οΙ άν- 
Ερωποι παρουσιάζουν τήν ύπαρΕη, άλλά καί 
τόν συνδυασμό τού πνεύματος καί τού 
συναισθήματος, πρόσθετα δμως κοΙ 
τής έπορκοΰς έκφράσεως τών δύο αύ- 
τών στοιχείων.

Μόνο οΙ άνθρωποι έχουν τό προνόμιο ν ά 
θέτουν σκοπούς στήν δρόση τους 
καί νά έπιλέγουν κατάλληλα 
μέσα γιά τήν έπΙτευΕη τών σκοπών αύτών.

Αύτός είναι ό λόγος γιά τόν όποιον είπαμε 
παραπάνω άτι ΟΙκονομΙα άσκοϋν μόνον οΙ άν
θρωποι. Τά μυρμήγκια καί οΙ μέλισσες, πού 
είναι Ζώα μέ προηγμένη όμαδική Ζωή δέν 
άσκοϋν ΟΙκονομΙα, άλλά έναν άπλό έφο- 
δ ι α ο μ ό, τόν όποιον κινεί ένα πιά άνε- 
πτυγμένο ένστικτο αύτοσυντηρήσεως.

Ή ΟΙκονομΙα, πού έΕετάσαμε στό προη
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γούμενα μέ συντομία, είναι τό γενικό άντι- 
κείμενο ή ά ν θέλετε τό θέμα ένός συγκροτή
ματος έπιστημών πού λέγονται ΟΙκονομικές 
καί πού έντάοσονται στό εύρύτατο σύστημα 
τών Άνθρωπολογικών Επι
στημών.

ΟΙ ΟΙκονομικές ’Επιστήμες είναι πάρα 
πολλές. Γιά νά γίνουν καταληπτές σάν σύνο
λο είναι άπαραΐτητο νά ταΕινομηθοΰν μέ τρόπο 
συστηματικό. Γι’ σύτό κατά τή γνώμη μας 
πρέπει νά υποδιαιρεθούν σέ Αμιγείς καί 
σέ Μ ι κ τ έ ς. ΟΙ κυριώτερες ’Αμιγείς είναι 
ή ΘεωρητικήΚοινωνική Οικο
νομική (πού έΕετάΖει τήν λειτουργία, τήν 
όργάνωοη, τούς θεσμούς καί τΙς μεγάλες με
ταβολές τής ΟΙκονομΙας όλόκληρης τής κοι
νωνίας). ΉΈφηρμοσμένη Κοι
νωνική ΟΙκονομική, πού έΕετάΖει 
τούς τρόπους καί τΙς μεθόδους γιά τήν βελ
τίωση καί τήν προαγωγή τής ΟΙκονομΙας τής 
κοινωνίας καί τών κλάδων πού τήν άποτελοϋν.

Ή θεωρητική Δημοσία Οι
κονομική, πού έΕετάΖει τά έσοδα, τά 
έΕοδα καί τόν Προϋπολογισμό τής ΟΙκονομΙας 
τοΰ κράτους καί τών άλλων δημοσίων όργανι- 
σμών, καθώς κα) τίς άμοιβαϊες έπιδράσεις με- 
ταΕύ τής ΟΙκονομΙας τής κοινωνίας καί τής 
ΟΙκονομΙας τοΰ Δημοσίου. Ή Έ φ η ρ μ θ
α μ έ ν η Δημοσία Q 1 κ ο ν α μ ι κ ή, 
πού έΕετάΖει τούς τρόπους καί τΙς μεθόδους 
βελτιώσεως καί προαγωγής τής ΟΙκονομΙας τοΰ 
κράτους καί τών άλλων δημοσίων όργανισμών, 
δηλαδή τήν λεγομένη Δημοσιονομική Πολι
τική.

Ή ’Επιχειρησιακή Οικονο
μική πού έΕετάΖει τή Ζωή, τήν δράση καί 
τΙς συναλλαγές τών έπιχειρήσεων καί τή συ- 
σχέτισή τους πρός τήν ΟΙκονομΙα όλόκληρης 
τής κοινωνίας. Ή 'Αναπτυξιακή 
ΟΙκονομική, πού έΕετάΖει τούς δια
φόρους παράγοντες καί τΙς διαδικασίες τών 
γενικωτέρων μεταβολών τής Κοινωνίας καί τής 
Οικονομίας, άλλά άκόμη καί τής νοοτροπίας, oi 
όποιοι όδηγοϋν στήν γρήγορη καί κάπως αύ- 
τοπροωθούμενη αϋΕηση τοΰ κοινωνικού καί τοΰ 
άτομικοϋ εισοδήματος. ΟΙ δύο τελευταίοι κλά
δοι αύτοί διαθέτουν, δπως οί προηγούμενοι, 
Kai τήν πλευρά τής έφηρμοσμένης 
θεωρίας, έκτός άπό τήν πλευρά τής 
καθαρής θεωρίας. Τούς έΕη αύ· 

τούς κλάδους τούς όνομάσαμε ’Αμιγείς 
γιατί τό κύριό τους στοιχείο είναι τό οικονο
μικό.

Τήν άλλη κατηγορία τών ΟΙκονομικών ’Επι
στημών τήν όνομάσαμε μικτή έπειδή οί 
Επιστήμες πού περιλαμβάνει περιέχουν 
πλήν τοΰ οικονομικού καί άλλα στοιχεία, όπως 
τό μαθηματικό, τό Ιστορικό, τό γεωγραφικό 
καί λοιπά. Ή κατηγορία αύτή άποτελείται άπό 
τΙς Συστηματικές Μικτές Οικονομι
κές 'Επιστήμες καί άπό τΙς Ιστορικές 
Μικτές ΟΙκονομικές ’Επιστήμες. ΟΙ κυριώτε
ρες Συστηματικές Μικτές 
είναι: Ή Μαθηματική Οικονο
μική, πού έΕετάΖει τά οικονομικά γεγονότα 
σάν έΕισορροπούμενες άφηρημένες 
ποσότητες, έκφραΖόμενες μέ μαθηματικές 
έΕισώαεις καί μαθηματικά σύμβολα. Ή Ο I- 
κονομική Στατιστική, πού έΕε- 
τάΖει τούς τρόπους καταμετρήσεως τών οικο
νομικών γεγονότων σάν σ υ γ κ·^ ε κ ρ ι μ έ

ν ω ν ποσοτήτων, τΙς όποιες έπεΕεργάΖετσι 
καί συσχετίζει. Ή ΟΙκονομομετρΙα, 
πού είναι μιά σύνθεση τών δύο προηγουμένων 
έπιστημών, άλλά καί τής Θεωρητικής Οικονο
μικής Κοινωνικής, γιά τήν όποία μιλήσαμε πα
ραπάνω. Ή Χωρολογική Οικονο
μική πού έΕετάΖει, ύπεραφηρημένα καί κα- 
ιά τρόπο μαθηματικό, τά χωρολογικά προβλή
ματα τής ΟΙκονομΙας (άποστάσεις, έπιφάνειες, 
έντοπίσεις, κατανομές πόρων, κόστος μεταφο
ράς κ.λ.π.). Τέλος ή ΟΙκονομική 
Γεωγραφία γιά τήν όποία θά μιλήσουμε 
παρακάτω διεΕοδικά.

ΈΕ άλλου οί 'Ιστορικές Μικτές 
ΟΙκονομικές Επιστήμες είναι: 
Ή 'Ιστορία τών Οικονομικών 
Γ εγονότων, πού έΕετάΖει χρονολογικά 
τήν διαδρομή τής Κοινωνικής ΟΙκονομΙας καί 
τών κλάδων της. Ή Ιστορία τής 
Οικονομικής Σκέψεως, πού 
έΕετάΖει χρονολογικά τήν διαδρομή τής οκέ- 
ψεως τών σπουδαίων Οικονομολόγων, τήν άνα- 
φερόμενη κυρίως στήν λειτουργία καί τΙς με
γάλες μεταβολές όλόκληρης τής ΟΙκονομΙας 
(θεωρίες), άλλά καί στήν καλύτερη όργάνω- 
σή της γιά τό παρόν καί τό μέλλον (δόγματα). 
Ή 'Ιστορία τοΰ Οικονομικού 
Πολιτισμού, πού έρευνά χρονολογικά 
τήν διαδρομή τής ΟΙκονομΙας, άλλά σέ συσχε
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τισμό της μέ τούς άλλους κλάδους τού πολιτι
σμού γενικά, όπως στήν Τεχνική, τήν Θρη
σκεία, τό Δίκαιο, τήν 'Οργάνωση, τήν Καλλι
τεχνία κ.λ.π.

Αύτό είναι σύντομα τό όλο συγκρό
τημα τών Οικονομικών 'Επιστημών, όπως 
τό άντιλαμβάνεται ό γράφων αύτές τ)ς 
γραμμές. "Ας δούμε τώρα πώς έΕε
τάΖουν οί Οικονομικές 'Επιστήμες γενικά 
τήν Οίκονομία άπό τήν άποψη τής έ σ ώ τ ε- 
ρης ουσίας τοΰ άντικειμένου της. 
Έδώ πρέπει νά προειδοποιήσουμε τόν άναγνώ- 
στη άτι θά τόν κουράσουμε κάπως περισσό
τερο, γιατί μπαίνουμε σέ μερικά μυστήρια, πού 
μόνο ή Φιλοσοφία μπορεί νά διευκρινήσει πλη
ρέστερα. Τό π ρ ώ τ ο θέμα πού θά έπρεπε 
νά τονίσουμε είναι ότι ον έΕαιρέσουμε τΙς 
Ιστορικές καί μερικές άλλες έπιστήμες όπως 
λ.χ. τή Βοτανική καί τή Ζωολογία, άλες οί 
άλλες έπιστήμες είναι «θεωρητικές», είτε ύπό 
τήν έννοια τής Καθαρής θεωρίας, είτε 
ύπό τήν έννοια τής Έφηρμοσμένης 
θεωρίας, καθώς ήδη είπαμε γιά τΙς Οικονομι
κές 'Επιστήμες. Τό δεύτερο θέμα πού 
θά έπρεπε νά ύπογραμμίσουμε καί πού είναι 
πολύ δυσκολώτερο, είναι ότι oi Οικονομικές άλ
λά καί οί άλλες θεωρητικές έπιστήμες δέν 
έχουν σάν άντικείμενο τής έρευνάς τους αι
σθητά πράγματα, δηλαδή πράγματα πού άντι- 
λαμβανόμαστε μέ τΙς αισθήσεις μας. ’Απε
ναντίας όπως έδίδαΕε ό 'Αριστοτέλης, τό όν- 
τικείμενο τών θεωρητικών 'Επιστημών είναι 
κάτι Ιδεατό, κάτι ύπεραισθητό, ήτοι τό «είδος», 
δηλαδή τό ένσπάρχον ατό κάθε αίσθητό δν 
ένοποιητικό καί ένεργητικό δεδομένο, πού 
όμως άποτελεϊ στοιχείο νοητό. Τό «είδος» 
παρέχει σέ κάθε αισθητό τής αύτής κατηγο
ρίας, τήν ένότητα καί τό δυναμισμό νά άπο- 
τελεί αύτό πού είναι καί νά διαφέρει άπό άλα 
τά άλλα αισθητά. Τό «είδος» έπιβάλλει τή 
διαμόρφωση τού συνόλου τών κοινών καί στα
θερών γνωρισμάτων πού έχουν τά πράγματα 
μιας καί τής αύτής κατηγορίας, συνόλου πού 
καθορίΖει τήν Ιδιαίτερη όντότητά τους καί πού 
κάνει δυνατή τή διάκρισή τους άπό άλα τά 
άλλα πράγματα. Π.χ. ή έπιστήμη πού έΕετά- 
Ζει τά φυτά, ή Φυτοβιολογία, σάν θεωρη
τική έπιστήμη, έρευνά δχι τό πεύκο ή τό 
θυμάρι ή τήν ροδακινιά, άλλά τά φυτά έ ν 
γ έ ν ε ι, δηλαδή τό ένοποιητικό καί δυναμικό 

στοιχείο πού έπιβάλλει τήν διαμόρφωση τών 
κοινών καί σταθερών γνωρισμάτων πού έχουν 
άλα τά φυτά καί πού ό συνδυασμός 
τους συναπαρτίζει τήν Ιδιαίτερη όντότητά τους. 
Αύτό τά κοινά καί σταθερά γνωρίσματα τά Εε- 
χωρΙΖει ό έρευνών άνθρωπος μέ τήν διαδικασία 
τής λογικής άναλύσεως καί τά αυγκρατεΐ μέ τή 
διαδικασία τής λογικής άφαιρέσεως. Μόνο ή 
Περιγραφική Φυτολογία μελετά τά συγκεκριμένα 
φυτά δηλαδή τήν ροδακινιά, τήν άμυγδαλιά καί 
τά λοιπά, άλλά καί αύτά άκόμη τά έΕετάΖει σάν 
κατηγορίες καί όχι σάν έντε- 
λώς άτομικά δένδρα, όπως εί
ναι ή άμυγδαλιά τοΰ κήπου μας ή ή γαρδένια 
τής γλάστρας τοΰ γείτονά μας.

Πλήν όμως τοΰ «αισθητού» καί τοΰ «Ιδεα
τού» άντικειμένου τών έπιστημών, πού έΕετά- 
σαμε πρό όλίγου, ύπάρχει καί τό λεγόμενο 
«γνωσιακό» άντικεφενο τών έπιστημών, 
πού συγγενεύει κάπως μέ τό Ιδεατό άλλά δέν. 
συμπίπτει μέ αύτό. Τό γνωσιακό άντικείμενο 
άπαρτΙΖεται όχι άπό τά κοινά, άλλά άπό ώρι- 
ομένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοΰ έΕετα- 
Ζομένου αίαθητοϋ πράγματος, πού ό κάθε έρευ- 
νητής άφαιρεί λογικά άπό τό σύνολο τών γνω
ρισμάτων τοΰ πράγματος αύτοϋ, γιά νά οικο
δομήσει τόν είδικό στόχο τής έρευνάς του. 
Ό στόχος αύτός είναι ή πλευρά τοΰ πράγματος 
πού τόν ένδιαφέρει νά διαφωτίση, π.χ. ό ΟΙκο- 
νομικογεωγράφος ένδιαφέρεται γιά τήν γ ε ω- 
γραφικήπλευρά τής Οικονομίας, 
ήτοι γιά τήν κατανομή τών οικονομικών γεγο
νότων ατό χώρο, γιά τήν έπίδραση τοΰ κλί
ματος, τών νερών καί τοΰ έ δ ά- 
φ ο υ ς στά γεγονότα αύτά καθώς καί γιά 
τήν άντεπίδραση τών έΕεταΖομένων οικονομι
κών γεγονότων καί τής συνειδητής ένεργείας 
τών άνθρώπων πού τά κινούν, στά τρία αύτά 
στοιχεία τού χώρου (λ.χ. συγκράτηση τοΰ 
έδάφους μέ τήν άναδάοωση).

Σύμφωνα μέ όσα είπαμε μέχρι έδώ οί Οι
κονομικές Έπιστήμες (πλήν τής Οικονομικής 
Στατιστικής, τής 'Ιστορίας τών Οικονομικών 
Γεγονότων καί τής 'Ιστορίας τοΰ Οικονομικού 
Πολιτισμού) έΕετάΖουν τήν Οίκονομία, τΙς οικο
νομικές ένέργειες καί τά οικονομικά γεγονότα 
κατά τρόπο όφηρημένο καί γενικεύον- 
τ α. ΈΕετάΖουν δηλαδή όχι τήν άπτή δραχμή 
πού έχω στά χέρι μου, άλλά τό χρήμα έν γένει, 
είτε είναι δικό μου, είτε είναι τοΰ διπλανού, 
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είτε είναι έλληνικό, είτε είναι Εένο. Μέ τόν 
άφηρημένο αύτό καί γενικεύοντα τρόπο όπο- 
καλύπτουν τά κοινά καί σταθερά γνωρίσματα 
τών οικονομικών γεγονότων καί είσχωροΰν 
στήν έσώτερη ούοία τους.

Πάντως τό «είδος» μάς βοηθάει έδώ νά 
κατανοούμε βαθειά τά οίκονομικά γεγονότα καί 
νά τά ΕεχωρΙΖουμε άπό τά άλλα κοινωνικά γε
γονότα, τών όποίων τά οίκονομικά γεγονότα 
άποτελοϋν ένα καί μόνο μέρος.

Άφοϋ είδαμε πώς οΙ Οικονομικές 'Επι
στήμες έΕετάΖουν γενικά τήν ΟΙκονομΙα άπό 
τι’ρζ άποψη τής έσώτερης ούσΙας 
τοϋ άντικειμένου της, θά Ιδοϋμε 
τώρα πώς τήν έΕετάΖουν άπό τήν άποψη τής 
έκτάσεως τοϋ άντικειμένου 
της. 'Ορισμένες άπό τΙς έπιστήμες αύτές, 
δπως ή θεωρητική Κοινωνική Οικονομική, έΕε
τάΖουν τήν ΟΙκονομΙα καθολικά, δη
λαδή έρευνοϋν όλόκληρη τήν ΟΙκονομΙα τής 
κοινωνίας καί δχι μόνον ένα μέρος της. "Αλ
λες, δπως ή Θεωρητική ΔημοαΙα Οικονομική 
καί ή Θεωρητική 'Επιχειρησιακή ΟΙκονομική 
έΕετάΖουν τήν ΟΙκονομΙα μερικά, δη
λαδή έρευνοϋν ένα μέρος μόνον τής Οικονο
μίας τής κοινωνίας, ήτοι τήν ΟΙκονομΙα τού 
Κράτους καί τών άλλων δημοσίων όργανιομών 
ή πρώτη, καί τήν Οικονομία τών διαφόρων 
έπιχειρήσεων ή δεύτερη.

'Απομένει τώρα νά δούμε πώς έΕετάΖουν 
τήν ΟΙκονομΙα οΙ Οικονομικές 'Επιστήμες άπό 
τήν άποψη τοϋ σκοπού τής "Ερευ- 
ν ά ς της. "Ετσι οΙ Οικονομικές Έπιστήμες 
πού κάνουν «Καθαρή» θεωρία, άρκοϋνται στήν 
άνάλυση τών οικονομικών φαινομένων, χώρΙς 
άμεση βλέψη στή μελέτη τρόπων γιά τή βελ
τιωτική τους μεταβολή. Λόγου χάριν ή Θεω
ρητική Κοινωνική ΟΙκονομική έΕετάΖει τήν Οι
κονομία τής Κοινωνίας έντελώς θεωρητικά καί 
άφηρημένα, μέ κύριο σκοπό τήν κατανόηση τής 
λειτουργίας της, τής όργανώσεως της, τών 
θεσμών της καί τών μεγάλων μεταβολών της. 
Τό ίδιο κάνει καί ή Θεώρητική Δημοσία Οικο
νομική άναφορικά μέ τήν Δημοσία ΟΙκονομΙα. 
"Αλλος όμως καί διαφορετικός είναι ό σκοπός 
τής έρευνας πού θέτουν οΙ Οικονομικές 'Επι
στήμες πού κάνουν «Έφηρμοσμένη» Θεωρία. 
Αύτές δηλαδή οΙ έπιστήμες οΙ όποιες κατά τό 
πλεϊστον έΕετάΖουν θεωρητικά μέν τήν Οικο
νομία, μέ κύριο δμως σκοπό τήν μελέτη τών 

μέσων καί τών διαδικασιών, πού ήμποροϋν νά 
όδηγήσουν στήν τροποποίηση της πρός τό 
έπιθυμητό καί πρός τό καλύτερο.

Τό έργο αύτό γίνεται άπό τήν Έφηρμοσμέ
νη Κοινωνική ΟΙκονομική, πού μελετάει πρώ
τιστα τήν ΟΙκονομική Πολιτική τοϋ Κράτους. 
Άπό τήν Έφηρμοσμένη Δημοσία ΟΙκονομική 
πού μελετάει τή Δ ημοσιονομική Πολιτική 
τοϋ Κράτους βασικά. Άπό τήν Έφηρμοσμένη 
Επιχειρησιακή ΟΙκονομική πού μελετάει βασι
κά τήν κρατική (ή καί Ιδιωτική) πολιτική γιά 
τήν προαγωγή τών έπιχειρήσεων.

Β. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απ' δοα είπαμε μέχρι τώρα γιά τήν έρευνα 
τής Οικονομίας άπά τΙς διάφορες Οικονομικές 
Έπιστήμες συνάγεται άτι καμμιά άπ' αύτές πού 
όρΙοαμε δέν έΕετάΖει τήν ΟΙκονομΙα συνθετι
κά καί συνδυαστικά κατά τρόπο ο υ γ κ ε
κ ρ ιμ έ ν Ο) χωρολογικό καί γενε
τικό. Τήν έΕετάΖουν κατά τό πλεϊστον κατά 
τρόπο θεωρητικό, γεν|κό, άφηρημένο. Ό θεω
ρητικός τρόπος δμως είναι βέβαια άπαραίτη- 
τος καί γόνιμος, άλλά όνεπαρκής. γιατί ή Οι
κονομία παρουσιάζει μιά απουδαότατη όψη, πού 
δέν έΕετάΖεται άπό τΙς Οικονομικές Έπιστή
μες πού άναφέραμε. Ή όψη αύτή είναι ή 
Ζωντανή, ή τοπική, ή χρονική, ή χειροπιαστή, 
ή άεικίνητη καί διαρκώς μεταβαλλόμενη. Αύτή 
τή Ζωντανή όψη μελετάει μία μόνο ΟΙκονομική 
Επιστήμη, τήν όποία έμνημονεύσαμε άλλά δέν 
όρίσαμε, καί αύτή είναι ή ΟΙκονομική 
Γ εωγραφία.

"Οπως ήδη είπαμε ή έπιστήμη αύτή είναι 
Μικτή. Δηλαδή περιλαμβάνει πλήν τού ο I- 
κονομικοϋ στοιχείου καί τό γεω
γραφικό στοιχείο, άκόμη δέ καί τό κ ο ι- 
νωνιολογικό στοιχείο, ήτοι πολλούς 
άλλους πολιτιστικούς παράγοντας έκτός τοϋ 
οίκονομικοϋ, πού είναι ό βασικός, δπως τήν 
τεχνική, τήν όργάνωση, τήν παιδεία, τήν θρη
σκεία, τό κράτος, σάν ουντελεστάς πού συσχε- 
τιΖόμενοι καί αύτοΙ μέ τόν χώρο, άσκοϋν ση
μαντική έπΙδραση στήν διαμόρφωση τής Γεωοι- 
κονομίας.

Πλήν τού χαρακτήρος τής μ ι κ τ ό τ η- 
τ ο ς, ή ΟΙκονομική Γεωγραφία έχει έπίσης 
τόν χαρακτήρα τής συνδυαστικότη- 
τος καί τής συνθετικότητος. Αύτό ση- 

6



μαΐνει δτι στήν έρευνά της συναρμό- 
2ει πολλούς καί διαφορετικής φύσεως 
παράγοντες καί τούς συγκροτεί σέ μιά άνώ- 
τερη λογική σύνθεση, δπως δηλαδή αύτοί τε
λικά παρουσιάζονται ουγχωνευμένοι στις ΟI- 
κ ο ν ο μ ι κ έ ς Περιοχές καί στά 
Γεωοικονομικά πλέγματα 
τής ύφηλίου. Ή λογική σύνθεση δηλαδή 
πού έπιχειρεί ή Οικονομική Γεωγραφία άντα- 
ποκρίνεται καί άντιστοιχεϊ στήν πράγματι· 
κ ή σύνθεση πού έμφανΙΖουν οί Οικονομικές 
Περιοχές καί τά Γεωοικονομικά Πλέγματα 
(σύνθεση στοιχείων κλιματικών, υδατικών, 
έδαφικών, χλωριστικών, Ζωικών, οικονομικών 
καί λοιπών πολιτιστικών άλλά καί γεωϊστορι- 
κών στοιχείων).

Ή Οικονομική Γεωγραφία γενικώτερα έΕε- 
τάΖει συνδυαστικά καί συνθετικά δλους τούς 
παράγοντες πού διαμορφώνουν τήν ΟΙκονομΙα, 
είτε αύτοί οί παράγοντες είναι φυσικοί 
δπως τά έδάφη, τά κλίματα καί τά νερά, είτε 
βιολογικοί δπως οί χλωρίδες, οί πανί
δες (τά Ζώα) καί οί άνθρώπινες φυλές, είτε 
είναι πολιτιστικοί δπως ή τεχνική, 
ή όργάνωση, ό οίκισμός, τά κοινωνικά καί 
οίκονομικά συστήματα, ή παιδεία, ή θρησκεία, 
ή ήγεσία, τά Κράτος, είτε είναι γ ε ω Ιστο
ρικοί δπως οί έθνικές Ιδιότητες, οί μακρο
χρόνιες παραδόσεις, τά είδη Ζωής, τά έΕαιρε- 
τικά Ιστορικά γεγονότα (μεγάλες έπαναστά- 
σεις, άνακαλύψεις νέων ήπείρων, σημαντικές 
τεχνικές έφευρέσεις καί λοιπά).

"Αν θέλουμε νά δούμε άναλυτικώτερα τήν 
έπΙδραση τών παραγόντων αύτών στήν δια
μόρφωση τής ΓεωοικονομΙας, θά πρέπει νά 
πούμε δτι άρχικά κάθε ΟΙκονομΙα διαμορφώ
νεται μέ τήν έπΙδραση τών φυσικών καί βιο
λογικών παραγόντων. Κατόπιν ή άπό τούς 
φυσικούς καί βιολογικούς αύτούς παράγοντας 
διαμορφωθείσα ΓεωοικονομΙα έπηρεάΖει μέ τήν 
σειρά της καί μετασχηματίζει τούς φυσικούς 
παράγοντας (πλήν τού κλίματος) καί τούς 
βιολογικούς παράγοντας, μέ τήν συνδρομή τών 
πολιτιστικών καί Ιστορικών παραγόντων πού 
άναφέραμε προηγουμένως.

ΟΙ έπιδράσεις αύτές τοΰ φυσικού χώρου 
έπάνω στήν ΟΙκονομΙα άπό τό ένα μέρος καί 
οί άντεπιδράσεις τής ΓεωοικονομΙας (πού έπη- 
ρεάΖεται δπως είπαμε άπό τούς άλλους το

μείς καί παράγοντες τού πολιτισμού) έπάνω 
στόν φυσικό χώρο, συνεχίζονται διηνεκώς καί 
μάλιστα κατά κλίμακα πού προχωρεί κατά 
τρόπο αϋΕοντα, ποσοτικά καί ποιοτικά, άναλό- 
γως βέβαια τού όλου ρυθμού τής καθολικής 
προόδου τών άνθρώπων.

"Ωστε ή ΟΙκονομική Γεωγραφία είναι ή 
μόνη, μέσα σ’ όλες τΙς ΟΙκονομικές ’Επιστή
μες, πού Εξετάζει τήν ζωντανή καί τήν 
πραγματική ΟΙκονομΙα, ίνώ οί άλλες Οίκο- 
νομικές 'Επιστήμες (πλήν ένος τοΰ τμήματος 
ΙκεΙνου τής Έφηρμοσμένης ΟΙκονομικής πού 
ερευνά συγκεκριμένες σέ χώρο καί χρόνο 
ΟΙκονομίες, όπως λ.χ. τήν Κυπριακή Οίκο- 
νομία) τήν έξετάζουν σαν αφαίρεση ή πάν
τως όχι σαν κάτι ζωντανό, άλλά σαν κάτι 
περασμένο (ΟΙκονομική Ιστορία) ή σάν κάτι 
ξερό (ΟΙκονομική Στατιστική). Ή ΟΙκονομΙα 
πού έΕετάΖει ή ΟΙκονομική Γεωγραφία είναι 
ή ριΖωμένη στό χώρο τόν 
συγκεκριμένο καί ή έκτεινό- 
μενη στόν χρόνο τόν σ υ γ κ ε
κ ρ ι μ έ νο έπίσης. Δέν είναι ή Οι
κονομία σάν άφαίρεση, πού σάν τέ
τοια δέν ύπάρχει στήν αΙοθητή πραγματικότητα, 
άλλά ΟΙκονομΙα σέ συνάρτηση 
μέ τό συγκεκριμένο χώρο 
κ α I χ ρ ό νο, πού είναι ή μόνη ή όποία 
ύπάρχει στήν αΙοθητή πραγματικότητα. Αύτή 
τή Ζωντανή ΟΙκονομΙα τήν λέμε Γεω-ΟΙκονομΙα, 
κάθε δέ πραγματική ΟΙκονομΙα είναι κ α τ' 
άνάγκην ΓεωοικονομΙα, άφοϋ 
κάθε πραγματική ΟΙκονομΙα είναι ριΖωμένη 
μέσα στό συγκεκριμένο χώρο καί χρόνο.

ΟΙκονομΙα Ζωντανή καί πραγματική πού νά 
μήν είναι ΓεωοικονομΙα δέν ύπάρχει στήν αΙ- 
σθητή πραγματικότητα, δπως έπίσης, δέν ύπάρ- 
χει καί Ιστορία άούνδετη μέ τόν συγκεκριμέ
νο χρόνο καί χώρο, άλλά μόνον Γ εω·Ί στο- 
ρ I α, δπως ήδη είχε καταλάβει καλά άπό τήν 
έλληνική άρχαιότητα ό 'Ηρόδοτος.

Ό τρόπος λοιπόν πού έΕετάΖει ή Οικονο
μική Γεωγραφία τήν ΓεωοικονομΙα είναι 
πραγματικός. Ή ΟΙκονομΙα έρευ- 
νάται σάν κάτι συγκεκριμένο καί χειροπιαστό, 
σάν κάτι πού έκτυλίσσεται συνεχώς μέσα σέ 
ώρισμένο χώρο καί χρόνο καί μάλιστα σέ 
είδικά τοπικά σημεία τού χώρου αύτοϋ, σάν 
κάτι πού διαμορφώνεται κάθε μέρα, κάθε μήνα, 
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κάθε έτος. Ή μέθοδος τής Οικονομικής Γεω
γραφίας είναι άρα θετική, πραγματολογική, 
συγκεκριμένη, χωρολογική καί γενετική (δη
λαδή διαμορφωτική). "Ετσι τό άντικείμενο 
τής Οικονομικής Γεωγραφίας (δηλαδή ή γεω
γραφική όψη καί πλευρά άλόκληρης τής Οικο
νομίας) είναι τόσο εύρύ, (άφοϋ περιλαμβάνει 
όχι μόνο τΙς έπιχειρήσεις, άλλά όλες τΙς οι
κονομικές δραστηριότητες πού έκτυλίσσονται 
έπάνω σέ όλόκληρη τήν ύφήλιο) καί τόσο ση
μαντικό, όσο καί τών άλλων βασικών Οικονο
μικών Επιστημών καί είδικώτερα τής Κοινω
νικής Οικονομικής.

Ή σπουδαιότητα καί ή ευρύτητα τού άντι- 
κειμένου τής Οικονομικής Γεωγραφίας ώδή- 
γησε τήν έρευνα στήν διάκριση πολλών κλά
δων της, όπως έγινε καί στήν περίπτωση τής 
όλης Οικονομικής ’Επιστήμης, πού όπως Εέ- 
ρουμε διαιρέθηκε αέ Κοινωνική, Δημοσία, 'Επι
χειρησιακή καί ΆναπτυΕιακή ΟΙκονομική (θεω
ρητική καί έφηρμοσμένη).

Oi κλάδοι αύτοΙ τής Οικονομικής Γεωγρα
φίας είναι κατά τή γνώμη μας α) Ή Θεωρη
τική ΟΙκονομική Γεωγραφία, β) ή Έφηρμοσμέ- 
νη ΟΙκονομική Γεωγραφία, γ) ή Παγκόσμιος 
ΟΙκονομική Γεωγραφία, δ) ή Περιοχική Οικο
νομική Γεωγραφία, ε) ή Ιστορική ΟΙκονομική 
Γεωγραφία.

Ή Θεωρητική ΟΙκονομική 
Γ εωγραφία έΕετάΖει κατά τρόπο γενι- 
κεύοντα τό σύνολο τών παραγόντων πού δια
μορφώνουν καί καθορίζουν κατά τήν διαδρομή 
τού μακροϋ χρόνου τήν ΓεωοικονομΙα, τΙς με
ταβολές της, τούς κανόνες τής έντοπίσεως 
καί έγκαταστάοεως τών οικονομικών δραστη
ριοτήτων, κοθώς καί τό σύνολο τών γενικών 
έννοιών, άρχών, προτάσεων καί ύποθέοεων, 
πού άπαντώνται οέ όλους τούς λοιπούς κλά
δους τής Οικονομικής Γεωγραφίας. Ό κλά
δος αύτός διαπλάοθηκε άπό αύτόν πού γράφει 
τις γραμμές αύτές.

Ή Έφηρμοσμένη Οικονομι
κή Γεωγραφία έΕετάΖει πρακτικό 
προβλήματα τής Γεωοικονομίας καί τούς τρό
πους καί διαδικασίες κατά τΙς όποιες ή όλη 
ΓεωοικονομΙα κα) τά έπΙ μέρους θέματά της 
ήμποροϋν νά τροποποιηθούν πρός τό καλύτερο, 
μέ αφετηρία καί βάση τά εύρήματα τής θεω
ρητικής άλλά καί τής Περιοχικής Οικονομικής

Γεωγραφίας.
Ή Παγκόσμιος Οικονομική 

Γεωγραφία έΕετάΖει τήν έντόπιση καί 
κατανομή τών κυριωτέρων οικονομικών δραστη
ριοτήτων τομέων καί κλάδων έπάνω στήν έπι- 
φάνεια τής Γής, όπως ή έντόπιση καί κατανομή 
αύτή πραγματοποιήθηκε άπό τις άλληλεπιδρά- 
σεις τών παραγόντων τοΰ Χώρου καί τών πα
ραγόντων τής Οικονομίας, άλλά καί τού λοιπού 
Πολιτισμού.

Ή Περιοχική Οικονομική 
Γ εωγραφία έΕετάΖει τή ΓεωοικονομΙα 
τών περιοχών, αόν προϊόν τών Ιδιων άλληλεπι- 
δράσεων καί τήν ένταΕή touc μέσα οτά πλαίσιο 
εύρυτέρων χωρολογικών μονάδων (Διακρατι
κών 'Ενώσεων, όπως ή Εύρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότης, Φυσικών περιοχών, όπως ή Εύρωποϊ- 
κή Ήπειρος).

Ή Ιστορική Οικονομική Γεω
γραφία έΕετάΖει χρονολογικά καί 
κατά στάδια τή διαδρομή καί τις μεταβολές 
πού έπέφεραν οι έπεμβάσεις τών άνθρώπων 
στό περιβάλλον καί στους κύριους τομείς καί 
κλάδους τής Γεωοικονομίας τών περιοχών τής 
ύφηλίου καθώς καί στήν οικονομική όργάνωση 
τοΰ χώρου τους.

Έδώ πρέπει νά προσθέσουμε ότι ή Οικονο
μική Γεωγραφία, σύμφωνα μέ τις έρευνες τοΰ 
γράφοντας τις γραμμές αύτές, γεννήθηκε καί 
διαμορφώθηκε άρχικά στήν ’Αρχαία Έλλάδ^ 
καί βρήκε τήν τελική της έκφραση στόν Μι- 
κρασιάτη Έλληνα Γεωγράφο Στράβωνα, όπως 
άλλωστε καί όλη ή Γεωγραφία.

Γ. Ο ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ.

Μέχρι τώρα είδαμε πρώτον τΙ είναι Οικο
νομία, ποιές είναι οι Οικονομικές Επιστήμες 
καί πώς οί έπιστήμες αύτές έΕετάΖουν τήν Οι
κονομία. Δεύτερον τί είναι Οικονομική Γεω
γραφία, τι είναι ΓεωοικονομΙα, ποιοι είναι οί 
κλάδοι τής Οικονομικής Γεωγραφίας καί κά
ναμε τήν σπουδαία διαπίστωση ότι τήν πραγμα
τική καί Ζωντανή Οίκονομία τήν έΕετάΖει μό
νον ή ΟΙκονομική Γεωγραφία, ύπό τήν μορφή 
τής Γ εωοικονομίας. Καί αύτό γιατί 
κάθε πραγματική Οίκονομία πού ύπάρχει είναι 
άναγκαστικά Γεωοικονομία, ή δέ Οικονομία έν 
γένει πού έΕετάΖουν οί περισσότερες ΟΙκονο
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μικές 'Επιστήμες είναι μία αφαίρεση, πού δέν 
υπάρχει στόν κόσμο τής αΙοθητής πραγματι- 
κότητος, άλλά μόνο στόν κόσμο τών νοητών 
άντικειμένων, πού συγκροτείται άπό τό σύνο- 
λον τών άναιτίων, έλευθέρων καί αύτοπροσδιο- 
ριΖομένων ύπεραισθητών οντοτήτων, όπως λ.χ. 
είναι οΙ όριθμοΙ, οΙ έΕισώσεις, τά γεωμετρικά 
σχήματα, οΐ Πλατωνικές Ιδέες, τά προϊόντα 
τής Καθαρός σκέψεως (έννοιες βασικές, προ
τάσεις καί αρχές θεμελιώδεις, βασικές άποδει- 
κτικές άρχές όπως τά άΕιώματα κ.λ.π., βασικές 
ήθικές Ιδέες, βασικές καλολογικές Ιδέες 
κ.λ.π.).

Τώρα άπομένει νά Ιδοϋμε ποιες είναι μία 
πρός μία καί Εεχωριστά οί διάφορες χρησιμό
τητες τής Οικονομικής Γεωγραφίας, άπό τις 
όποιες θά συναχθή καί ή καθολική της χρησι
μότητα καί άναγκαιότητα μέσα σ’ όλο τό 
συγκρότημα τών συγχρόνων Ιδίως οικονομικών 
έρευνών.

ΟΙ χρησιμότητες αύτές είναι οΙ άκόλουθες;

1. Ή προσέγγιση καί τό πλησίασμα τής 
έρευνας τής οικονομικής πραγματικότητος σέ 
ότι συγκεκριμένο, χειροπιαστό καί Ζωντανό 
στοιχείο διαθέτει ή πραγματικότητα αΰτή.

2. Ή αποκάλυψη όλων τών κάθε φύαεως 
παραγόντων καί τών πλεγμάτων τους, πού 
διαμορφώνουν τήν ΓεωοικονομΙα γενικά, καί 
Ιδίως τήν ΓεωοικονομΙα κάθε συγκεκριμένης 
Χώρας καί Περιοχής, όπως είναι στή σημερινή 
της μορφή (ή όπως ήταν στά διάφορα στάδια 
τού παρελθόντος), καθώς Kai ή έΕήγηση τών 
λόγων γιά τούς όποίους διαμορφώθηκε έτσι 
όπως είναι τώρα καί όχι άλλοιώς.

3. Ή διαφώτιση τής έΕελΙΕεως τών μετα
μορφώσεων τοϋ Περιβάλλοντος 
τής ΟΙκονομΙας καί τής Οικονο
μικής Όργανώσεως τοϋ Χώρου κάθε περιο
χής καί ή παροχή τών σχετικών έΕηγήσεων.

4. Ή διερεύνηση τών ύπαρχόντων οικονο
μικών πόρων κάθε συγκεκριμένης περιοχής, 
ή διευκρίνηση τοϋ τρόπου τής έΕελΙΕεώς τους 
καί τής διαμορφώαεώς τους, καί κυριώτατα 
τών δυνατοτήτων πού έχουν καί τών προοπτι
κών πού παρουσιάζουν γιά μελλοντική άνά- 
πτυΕη.

5. Ή παρακολούθηση τοϋ δυναμισμού καί 
τών μεταβολών κάθε συγκεκριμένης Οικονο

μικής Περιοχής.
β. Ή μελέτη τών οικονομικών σχέσεων καί 

άλληλεπιδράσεων μεταΕύ τών οικονομικών Πε
ριοχών καί Ιδίως μεταΕύ τών κυριαρχουσών 
'Αστικών Περιοχών (πού άποτελοϋν πόλους 
έλΕεως πρός τό έσωτερικόν τους καί κέντρο 
άκτινοβολίας καί άναπτύΕεως είς τόν πε
ριβάλλοντα αύτές χώρο) καί τών λοιπών Πε
ριοχών, πού άποτελοϋν τούς δορυφόρους καί 
πού είναι έΕηρτημένες άπό τΙς κυριαρχούσες 
'Αστικές Περιοχές.

7. Ή διαχόραΕη τών όρΙων ή έστω τών 
οριακών Ζωνών κάθε Οικονομικής Περιοχής.

8. Ή παροχή συνθετικής εΙκόνας 
τής κάθε συγκεκριμένης Οικονομικής Περιο
χής πού θεωρείται καί είναι όργανικό σύνολο.

9. Ή διαμόρφωση κανόνων γιά τήν 
όρθολογική έπιλογή τοϋ τόπου έγκα- 
ταστάσεως τών διαφόρων έπιχειρήσεων 
καί οίκονομικών δραστηριοτήτων (καί κατά 
κλάδους καί κατά ύποκλάδους) τών όποίων 
ή έντόπιοη μελετάται είτε θεωρητικά καί γε- 
νικευτικά, είτε σέ συγκεκριμένες Χώρες ή 
Περιοχές.

10. Ή έκπόνηση μιας εΙκόνας τής έντι- 
πΐοεως καί κατανομής τών κυριωτέρων το
μέων καί κλάδων τής οικονομικής δραστηριό
τητας σέ όλη τήν ύφήλιο καί ή παροχή έΕη
γήσεων γιά τήν κατανομή αύτή.

11. Ή μελέτη τών καλυτέρων τρόπων, με
θόδων καί διαδικασιών γιά τήν Οικονο
μική 'Οργάνωση τοϋ Χώρου, 
τόσο γενικά καί θεωρητικά, όσο καί σέ συγκε
κριμένες Περιοχές.

12. Ή παρακολούθηση τών τρόπων τής 
Οικονομικής ΆναπτύΕεως 
τών Καθυστερημένων χωρών 
καί τών έπί μέρους περιο
χών τους καθώς καί τών ύποανεπτυγμέ- 
νων περιοχών τών προδευμένων χωρών (π.χ. 
τής Σκωτίας στή Μεγάλη Βρεττανία).

13 Ή κατάρτιση τοϋ Προγραμματισμού τής 
Οικονομικής ΆναπτύΕεως γενικά, άλλά καί σέ 
συγκεκριμένους χώρους, κατάρτιση πού βασί
ζεται σέ έπιτόπιες έρευνες 
καί διαπιστώσεις καί όχι μόνο ή κυρίως σέ 
έτοιμους στατιστικούς πίνακες.

14. Ή έρευνα καί ή όργάνωση τής τ ο- 
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πικής καI διατοπικής ά γ ο ρ ά ς 
συγκεκριμένων προϊόντων 
(π.χ. τοϋ έλληνικοϋ καπνού).

15. Ή έρευνα τοϋ συγκριτικού κόστους τών 
μεταφορών ώριομένων προϊόντων σέ συγκεκρι
μένες περιοχές καί ή έΕήγηση τών διαφορών 
αύτοΰ τοϋ κόστους.

16. Ή όργάνωση τής Δημοσιότη- 
τ ο ς καί τής ΔιαφημΙσεως συγκε
κριμένων έπιχειρήσεων πρός τόν οκοπό τής 
μεγαλύτερης διαδόσεως τών προϊόντων τους.

17. Ή όργάνωση τής Πληροφοριο- 
δοτήσεως διαφόρων συγκεκριμένων έπι- 
χειρήσεων, πού λειτουργούν σέ συγκεκριμένες 
περιοχές.

18. Ή προπαρασκευή καί ή κατάλληλη προ
βολή καί διάδοση τών έπιχειρημάτων γιά τΙς 
ύπάρχουσες καί δικαιολογημένες οικονο
μικές καί έδαφικές διεκδι
κήσεις τοϋ κάθε έθνους καθώς 
καί γιά τΙς έκάστοτε προκύπτουσες νέες.

Ή τελευταία αύτή χρησιμότητα δείχνει κα
θαρά δτι ή Οικονομική Γεωγραφίο έχει (συγκρι
τικά πρός δλες τΙς άλλες έπιστήμες), υψω
μένο δείκτη έθνικής σ π ο υ- 
δαιότητος, δπως άλλωστε οί λοιποί 
κλάδοι τής Γεωγραφίας καί δλοι ol κλάδοι τής 
Ιστορίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Άπό τήν δλη άνάπτυΕη πού έγινε μέχρι 
τώρα συνάγεται φυσικά καί άθΙαστα τό συμ
πέρασμα: α) "Οτι ή Οικονομική Γεωγραφία 
κατέχει μιά θαρύνουοα καί άναντικοτάστατη 
θέση μέσα στό δλο συγκρότημα τών οικονομι
κών έρευνών. θ) Ότι είναι ή μόνη Οικο
νομική Επιστήμη πού κάνει τήν προσ
γείωση τής Οίκονομικής 
έρευνας στήν «Ζωντανή» οι
κονομική πραγματικότητα, 
γ) Ότι έχει μιά πρωταρχική σπουδαιότητα γιά 
τήν προώθηση τής Οίκονομικής ΆναπτύΕεως 
σέ δλον τάν κόσμο, άλλά καί στήν ‘Ελλάδα 
καί στίς έπί μέρους περιοχές της. δ) Ότι ήμ- 
πορεϊ νά βοηθήσει σημαντικά τό έθνος στίς 
δικαιολογημένες οίκονομικής καί έδαφικής φύ- 
σεως διεκδικήσεις του. ε) Ότι ήμπορεϊ νά 
χαρίσει στά έθνος τήν άνύπαρκτη κατά τά 
παρόν οικονομική χωρογνωσία 
του. στ) Ότι συνεπώς ή ύπόσκαψη τών δύο 
μόνον (δυστυχώς) έδρών πού καλλιεργούν τήν 
Οικονομική Γεωγραφία στήν Ελλάδα γίνε
ται άπό λόγους άσχετους 
πρός τήν θέση καί τόέπιοτη- 
μονικό βάρος τοϋ κλάδου 
αύτοΰ, ό όποιος σέ δλες τΙς Εέρες χώρες 
έχει μιά πολλαπλή ύποστήριΕη άπό τό Κράτος 
καί έχει φθάσει σέ τέτοια άνάπτυΕη πού νά 
χρησιμοποιείται άκόμη καί όπό αύτές τΙς 
'Ιδιωτικές Επιχειρήσεις.
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A STUDY OF THE SECONDARY LIMESTONES 
(HAVARA AND KAFKALLA) OF CYPRUS 

By TH. M. PANTAZIS, Ph D., D.I.C., F.I.M.M.

1. Introduction
"Havara" and "kafkalla" (Plates I—VII) are the local names used for 

the soft, incoherent but compact, surface limestone and the hard calcareous 
crust respectively. "Caliche" and "Nari" are the corresponding terms 
used in America and Israel. The extent of Havara and Kafkalla in relation 
to the extent of red soils of Cyprus is shown in Fig. 2.

The origin of havara and kafkalla has long puzzled the soil survey 
staff of the Department of Agriculture which encountered many diffi
culties in mapping and classifying these deposits. Facilities for research 
into the origin and mode of formation of havara and kafkalla were never 
available, however, the need was always felt that these deposits deserved 
much closer and systematic examination.

With the above in mind the present study was initiated in 1960 with 
the primary aim of examining kafkalla and havara petrographically. 
Subsequently it was thought worth while to extend this study to the 
examination of the "heavy and light" mineral fractions. In order to sim
plify matters the collected havara specimens, were restricted to the lime 
rich (around 80% CaCO3), massive and compact deposits underlying 
kafkalla. The results obtained wereiSummarised in 1961 in a Depart
mental Report (’).

Dr. Ch. Ducloz, U.N. geologist attached with the Geological Survey 
Department of Cyprus in a regional geological work carried out in 1963 (») 
referred to the above report with much appreciation and agreed with the 
author's concept on the formation of havara and kafkalla.

It should be noted that the results obtained indicated a completely 
different concept on the origin of havara and kafkalla from what it was 
generally accepted by all the geologists at the time.

Later, in 1968 E. de Vaumas in his "Memoirs et Documents" on 
"Phenom6nes Karstiques" (·> referred extensively to the author's work on 
havara and kafkalla and not only did he agree with the author's concept

1. Th. M. Pantazis, A Study of Some Havara and Kafkalla Samples of Cyprus (Unpub. 
Rep.): Ministry of Agriculture, Nicosia, 1961: 1-32, map.

2. Ch. Ducloz, Notes on the Geology of the Kyrenia Range. In: "Ann. Rep. Geol. Surv. 
Dept, for the year 1963", Nicosia, 1964: 57-67.

3. E. de Vaumas, Phenomenes Karstiques en Mediterranee Orientale. In: Memoires et 
Documents, Centre Recherches et Documentation Cartographiques et G6ographiques 
(Publies sous le direction de Jean Dresch, 1967), Paris, 1968: Vol. 4; 195-281.
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Plate L Mesas at Ayia Marina village near the Nicosia - Panagra. road, capped with Kafkalla.



Plate H. General aspect of Kafkalla on top of Ayia Marina (Skylloura) mesa.

Plate HI. Havara from Kalopeida area showing slight banding and concretions 
and hard Kafkalla on top. Scale in centimetres (cms).
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Plate IV. Havara from Archangelos (Nicosia) area showing· stratification in 
addition to banding and hard Kafkalla on top. Scale in cms.

Plate V. Havara from Aylos Theodhoros (Karpasias) area with massive appearance 
showing slight stratification in the upper layers and hard Kafkalla on 
top. Scale in cms.
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Plate VI. Havara from Archangelos (Nicosia) area including well cemented 
rounded Igneous pebbles and having hard Kafkalla on top. Scale in cms.

Plate VU. Rect limestone (Koronia formation) from Ayia Napa area showing thin 
hard crust of Kafkalla on top. Scale in cms. 
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of havara and kafkalla but he also produced additional geomorphological 
evidence to support it.

In view of the above additional work carried out and the confirmation 
of the author's concept on the origin of havara and kafkalla it has been 
decided that the original report should be revised and published.

2. Previous work
Geological information about havara and kafkalla is limited, however, 

in the geological mapping of certain areas of Cyprus these formations have 
been mapped as "Upper Pleistocene to Recent" or "Recent" deposits.

R.A.M. Wilson W who mapped the Morphou area mentioned in para 
110 of the Annual Report of the Geological Survey Department, 1956, that 
"the bulk of the havara appears to have been formed by the upward 
leaching of lime from the bedrock. Evaporation near the surface of 
moisture contained in the bedrock, resulted, by capillary action, in an up
ward seepage of water". J.A. Gilliland W who mapped a strip, one and 
a half to three miles wide, extending from Nicosia to a distance of 12 
miles to the north, wrote the following in the 1959 annual report: "Sug
gested mechanism for the formation of this surface limestone (havara) is 
as follows: During the winter months the water table rises due to in
creased rainfall. The water dissolves carbonate from the predominantly 
calcareous Nicosia and Athalassa Formations. During the dry summer 
months, evaporation at the surface of the ground water, leads to the 
deposition at the dissolved carbonate. By capilarry action the ground 
water rises to the surface, is evaporated, and more lime is deposited, and 
so the process continues. However, the process is not just pure deposi
tion. In thin section, the carbonate can be seen to be actually replacing 
material such as quartz". I.G. Gass (’) mentions in the geological memoir 
No. 4, 1960, page 59, that surface limestone cannot be termed a deposit 
He states further that "on many surfaces, irrespective of the underlying 
strata, extensive deposits of secondary limestone have been formed. This 
surface limestone is originally formed beneath a soil cover, but in many 
cases the soil has been removed by later erosion. The surface limestone 
is locally known as kafkalla and havara the former being the hard surface 
layer whilst the latter refers to the generally softer calcareous material

4. R.A.M. Wilson, Progress Report. In: "Cyprus Ann. Rep. Geol. Surv. Dept, for the year 
1956", Nicosia, 1957: 23-27.

5. J.A. Gilliland, Progress Report. In: "Cyprus, Ann. Rep. Geol. Surv. Dept, for the year 
1959", Nicosia, 1960: 33-36.

6. I.G. Gass, The Geology and Mineral Resources of the Dhali Area: Cyprus, Geol. Surv. 
Dept. mem. 4, Nicosia, 1960: 1-116, map.
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found under the hard crust. The secondary limestone is formed by the 
evaporation of circulating meteoric solutions. This evaporation leads, 
through capillary action to the concentration of calcium carbonate in the 
soil or subsoil. In the case of the soils overlying Fanglomerate the 
secondary limestone acts as an efficient cement to the rudaceous material, 
and gives the hard capping necessary for the formation of mesa type 
topography". Other writers expressed more or less similar ideas to the 
above geologists.

With due respect to the views expressed by the above authors the 
writer, wishes to point out that their conclusions were not based on a 
properly carried out research work on the composition and origin of 
Cyprus havara and kafkalla deposits.

3. Procedure

Standard methods have been employed for the petrography and 
mineralogy of the havara and kafkalla.

Every effort has been made to take as far as possible representative 
samples from various localities all over the island (Fig. 1). Each sample 
was then split into four portions; the first portion was kept for reference; 
the second one has been analysed for SiO2, Al2Q3 + Fe2O3. CaO, MgO, 
and total CaCO3 content (Table I). The third portion was ground and 
mounted in a Canada Balsam slide for further examination under the 
polarizing microscope. Owing to the softness of the material, the lack 
of cementation and the solution of calcium carbonate by water during the 
grinding process the samples had to be pretreated by inpregnation with 
Canada Balsam or Collolith before grinding began. Finally the fourth 
portion was used for the extraction of the "heavy7' and "light" minerals 
as follows

Each sample after drying and weighing was treated several times 
with dilute HC1 to dissolve the carbonates. A final treatment with 
dilute HNO3 proved necessary so as to remove stainings and coatings of 
iron oxides from the various minerals which otherwise were opague to 
transmitted light The mineral residue coarser than the "silt fraction", 
was then taken up by decantation and washed with distilled water, dried 
and weighed.

This residue was allowed to pass a 72 mesh sieve (.211 mm) and 
anything retained was discarded. The remaining minerals were separated 
into "heavies" and "lights" using bromoform (S.G. = 2.89). Light and 
heavy minerals were then mounted in Canada Balsam for further exami
nation under the microscope.
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TABLE I. ANALYTICAL RESULTS

Sample 
No. S1O2 AJjOj-l- Fe2O3 CaO MgO Loss on 

Ignition
CO 2 expressed 
as CaCO 3 %

9000 1.70 1.42 48.00 1.92 43.80 86
9001 4.20 1.81 48.30 2.86 42.40 75
9150 5.82 2.77 45.20 2.84 41.30 85
9151 4.91 2.14 46.00 4.45 41.90 86

9100 3.07 1.64 4700 3.66 42.70 78

9101 8.08 1.78 44.70 2.84 39.90 82

9130 9.01 3.06 42.50 4.80 39.70 80

9131 3.68 1.44 44.30 5.00 41.60 90

9040 3.96 1.70 50.00 1.28 42.40 88

9041 2.84 1.54 43.80 7.00 42.70 91

9010 3.70 1.75 4620 4.46 4220 86

9011 7.14 223 50.50 1.60 38.30 78

9230 0.88 1.25 51.40 2.40 43.70 88

9231 2.48 1.68 49.60 2.23 43.00 85

9060 5j18 2.80 45.20 4.15 42.10 78

9061 6.33 1.86 44.30 4.16 41.Θ0 82

4. Chemical, Petrographical and Mineralogical Results

(a) Chemical Analysis.
Chemical analyses of representative samples of havara and kafkalla 

were carried out and the results are tabulated in Table I.
Calcium carbonate was calculated using Collins' calcimeter. Small 

quantities of clay and organic matter were present in all samples. It is 
worth noting that havara and kafkalla are very rich in CaCO 3, and that 
the magnesium contained is most probably in the form of carbonate. The 
content of silicon, aluminium, ferro and ferric oxides seem to be related 
to the amount of mineral residue (Tables I—IV).

(b) Thin section examination.
Representative samples of kafkalla and havara from Galatia (numbers 

9170, 9171 respectively, AyiaMarina(9110,9111), Archangelos (9080,9081), 
Myrtou (9120, 9121), Kokkinotrimithia (9090, 9091 + 9130,9131), Syngrassis 
(9010, 9011), Akhna (9040, 9041), Paralimni (9190, 9191), Ormidhia (9060, 
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9061 and Pihilia (9100, 9101), were cut into thin sections and their petro
graphy has been studied.

It has been found that, in general, all havara and kafkalla samples 
consisted mainly of very small calcite crystals hence it is classified in the 
fine grained calcilutite limestones. The crystals along cracks and around 
cavities are authigenic and have slightly larger dimensions than the calcite 
crystals of havara but they are approximately of the same dimensions as 
the calcite crystals composing the kafkalla. The slightly larger size of 
the calcite crystals along cracks and around cavities, is due to secondary 
recrystallisation of lime. This shows that kafkalla is wholly or partly 
recrystallized havara "in situ". No internal sedimentation has been 
observed other than recrystallization of calcite along the cracks and 
around the cavities where the meteoric water could circulate. No com
pactness features, e.g. stylolitic lines etc., were observed at points of 
contact of calcite crystals. The whole structure suggests that calcium 
carbonate is the product of a sedimentation process, each calcite crystal 
piling on one another leaving pores between them through which water 
could easily circulate. Kafkalla recrystallised "in situ" although porous, 
it is nevertheless much less so than havara. Cavities in havara are very 
common and large. The enlargment of these cavities seems to have been 
the result of the syneresis of smaller cavities and cracks.

Detrital minerals are present both in havara and kafkalla. Their size 
is very large compared with those of calcite. Quartz is the most abund
ant detrital mineral. Where grits or small pebbles were present weather
ing was studied. When part of a pebble adjoined to a cavity or crack the 
weathering on that face increased. The degree of weathering seems to 
depend on the amount of water circulating along the cracks and the 
nature of the rock.

Examining the mass of havara and kafkalla one sees that quartz and 
chert boundaries are irregular (corroded). These irregularities art 
filled with minute calcite crystals giving a false impression that silica has 
been replaced by calcium carbonate "in situ"; in fact the cailcite crystals 
are the result of a subsequent crystallisation.

Fossils were found in the samples from Ayia Marina mesa, Ormidhia; 
Kokkinotrimithia, Akhna and Myrtou. Those found were either foramini- 
fera or remnants of small "polycrystalline" fossils partly destroyed. The 
different species of fossils were not specifically identified but one could 
definitely state that these are remnant fossils present in Lapithos, Pakhna 
or other beds. Relatively many fossils were found in Ayia Marina and 
Myrtou, few at Ormidhia, Akhna and Kokkinotrimithia and no fossils 
whatsoever in the remaining samples.
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1

Extremely hard = broken by pick axe only; hard = broken by a hammer with difficulty; fairly hard = easily broken with a hammer. 
*T.M.R. = Total mineral residue.

All somple numbers ending in 0 (zero) represent kafkalla samples. All sample numbers ending in 1 (one) represent the corresponding

Locality Sample 
No.

Depth
Inches

% of heavies 
to T.M.R.* REMARKS

Kokkinotrimithia 9090 0"— i" 1.34 2.8 Fairly hard
Road

M 9091 1"—21" 3.12 4J Soft to fairly hard, becoming softer with depth.
Kokkinotrimithia 9130 0"—1 " .97 5.1 Fairly hard; max. thickness = 11"

Plateau
99 9131 1|"-4 " 2.10 5.4 Soft to fairly hard, becoming softer with depth.

Myrtou 9120 o"— 1" .08 9.1 Hard.but thin.
99 9121 1"—3 " .07 9.9 Soft to fairly hard, becoming softer with depth.

Philia 9100 0"—1 " .78 28.0 Extremely hard; variable thickness with irregular banding.
99 9101 1"—3 " 4.20 12.4 Hard to extremely hard.

Kormakide 9140 0"—i " .04 3.9 Fairly hard and thin.
99 9141 1"—4 " .44 2.6 Soft

Pergamos 9030 0"—1 " 2.33 1.6 Hard to extremely hard containing large fragments of flint
99 9131 1$"—4 " 10.60 3.2 Soft to fairly hard containing fragments of flint and limestone.

Akhna 9040 0"—1 " 1.20 7.4 Hard showing banding; maximum trickness 1".
99 9041 1"—21" 1.31 15.6 Fairly hard becoming soft with depth.

Ormidhia 9060 o"—1 " .79 21.6 Hard and thin crust.
99 9061 1"—4 " 10.39 18.3 Fairly hard becoming powdery with depth.

Ay. Theodoros 9000 0"—1 " .09 2.8 Extremely hard to hard.
99 9001 1"—4 " .76 2.0 Fairly hard becoming soft with depth.

Ornithi 9020 0"— 1" 1.40 1.2 Fairly hard and thin.
99 9021 1"—II" 6.10 1.0 Soft with concretions and igneous pebbles.

Limassol 9150 0"— i" .23 4.5 Fairly hard to hard; maximum thickness = S".
99 9151 4"—6 " .32 25.3 Soft.

Archangelos 9080 0"— 1" .61 3.0 Hard; thickness varies but it never exceedes
it shows good banding.

99 9081 1"-11" 4.54 .5 Fairly soft It contains many igneous pebbles of varying size.

havara samples.



(e) Mineral Analysis.
The mineral residue in the kafkalla and havara varies from .02 to 

10.60% by weight. This is usually less in kafkalla. Further details are 
shown in Table II.
(i) Light Fraction.

This constitutes the greater part of the total mineral residue. The 
ratio of the "lights" to the total mineral residue varies from 72.0 to 99.7% 
(Table II).

The light fraction consists of the following minerals:-
Quartz, chalcedony, chert, opal, lussatite (special form of opal), felds
pars (orthoclase, albite, anorthite), zeolites (analcite), fragments of lava 
or other rocks and fused crystals of quartz and feldspar. Following the 
identification a micrometric analysis was carried out during which more 
than 300 grains were counted. The results areshown in Table III. It may 
be seem from these tables that the "light mineral assemblages" of kafkalla 
and that of the immediately underlying havara are in most cases similar 
or almost identical. Taking into account the results of the micrometric 1 
analysis it proved possible to classify these samples into six groups, accord
ing to their relative richness in certain minerails e.g. feldspar, quartz, chert, 
lussatite and zeolite. Fig. 2 and 3 are histograms showing the relative 
occurence of the light minerals.
Group I (a). This is composed of 50—70% of quartz, 15—25% feldspars, 

less than 10% chert and zeolites and up—to 5% of fused 
quartz and feldspar crystals and some Java fragments. The 
fused quartz and feldspar crystals have been found only 
around Kokkinotrimithia (samples 9090, 9091, 9130 and 
9131). The lava fragments were found in Myrtou also (sam
ples 9120, 9121). Around Philia (samples 9100 and 9101) a 
high zeolite content (23.8%) was observed in the kafkalla but 
both havara and kafkalla have shown a reduced feldspar 
content.

(b). Around Kormakitis (samples 9140, 9141) quartz crystals 
were mostly devoid of inclusions of iron ore. Quartz and 
feldspar content was within the specified range of Group I (a) 
but chert (together with schist fragments) were present in 
somewhat higher quantities.

Group II. This Group is characterised by a high chert content, about 
70%, the rest being more or less evenly distributed amongst 
quartz, feldspar and rounded chalcedony plus zeolite. Such 
specimens were collected from Pergamos (samples 9030, 
9031).
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TABLE III. MICROMETRIC ANALYSIS 
Light mineral residue

The sign + indicates the presence of igneous and metamorphic rock fragments.

Localities Kokkiuotrlmitliia Myrtou Phllla Kormakitls Pergamos Akhna Ormidhia Ayios
Theodhoros

Ornlthi Limassol

Samples 9090 9091 9130 9131 9120 9121 9100 9101 9140 9141 9030 9031 9040 9041 9060 9061 9000 9001 9020 9021 9150 9151

MINERALS % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Quartz 52.0 51.1 64.8 66.5 722 78.0 63.7 86.5 63.8 64.0 7.4 18.0 62.9 69.5 81.0 66.1 63.0 25.8
22.4 17.6

24.3 43.8

Feldspars 23.1 18.1 19.5 20.0 14.8 12.8 2.2 1.8 202 26.6 7.4 11.2 0.6 0.5 2.0 3.0 1.5 0.9 11.4 27.7

Quartz & Feldspars 
Fused 42 3.6 1.1 1.0 — —

Very 
few

Very 
few — —

Very 
few

Very 
few — — — — — ■— — — — —

Chert 5.5 10.3 11.6 5.4 72 3.1 17.4 11.7 16.0 9.4 — 54.0 31.0 28.8 17.0 30.9 + 9.3 6.8 — — 1.9 3.1

Rounded Chalcedony
Very 
few —

Very 
few

Very 
few 3.4 4.1 3.1

Lussatlte — — — — — — — — — — — — — 0.3 — — 19.7 41.5 — — — 3.1

Zeolite 6.8 2.2
Very 
few

Very 
few — — 13.8 — — — 0.3 11.0 4.9 0J9 — — — — 77.6 82.4 — —

Fragments of Lava 8.4 13.2 2.5 7.1 5.8 6.1 — — — — 74.1 — — — — — 4.8 22.0 — — 62.4 25.4

Opal — 1.5 0.5 — — — 2.9 — — — 7.4 1.7 0.6 — — — 1.7 3.0 — — Very 
few

Very 
few



Heavy mineral analysis,

Localities Kokkinotrimithia Myrtou Philia Koramkitls Pergamos Akhna Ormidhia Ay. 
Theodhoros

Ornlthl Limassol

Samples 9090 9091 9130 9131 9120 9121 9100 9101 9140 9141 9030 9031 9040 9041 9060 9061 9000 9001 9020 9021 9150 9151

MINERALS K H K H K H K H K H K H K H K H K H K H K H

Pyroxenes 7 7 7 7 4+ 4 7 7 9 6 7 7 8 7 7 6 24- 64~ 6 64- 7—8 7—8

Amphiboles 3 3 2+ 2 2— 1 3 3 2— 2+ 34- 2 3 3 2 2 β 14- 24- 2 3—4 3-4

Epidote 4 3 3+ 3+ 2— 1 2 2 1 i 1 1 24- 2 2 2 1 14- — 3— i—

Kyanite 1 1 1 1 1? — 1 1 1 1 1 1 1? 1? — — 1 1 1 2 1? —

Staurolite 1+ 1+ 1 1 1 1 2 1 1 14- 2 1 1? 1? 1 1? 1 1 2 2 —

Zircon 1+ 3+ 2 24- 5— 5— 1 1 1 1 1 14" 24- 1 1? — 1 14- 1 2 — —

Rutile — — 1 — 1 , 1 — — 1? 1 1 1 1 — 1? — 1? 1 1 — — —

Monazite 1 1? 1? 1? — — 1 1 1? 1?

Sphene 1 1 1 1 1? 1? 1 1 1 1 1 1 1 1 — — 1 1 1 1? — —

Garnet 4+ 4+ 4+ 4 4+ 4 4— 4 24- 34- 3— 2 3 2 — — 1 14- 1 2 — —

Biotite 1 1 1 1 — — 1 1 1 — 1 1 14- 1 — — — 1 1 1? 1 1

Opaque Minerals 5 4 4 5 5 6 5 5 34- 34- 3 3— 4 4 2 2— 24- 2 2 2 1 14-

Flood = 9; Very abundant = 8; Abundant = 7; Very common = 6, Common = 5, Scarce = 4, 
Very scarce = 3; Rare = 2; Very rare = 1.
K = Kafkalla samples; H = Havara samples.



Group ΙΠ. This is an intermediate of Groups I and II containing around 
30% chert, the remainder being mainly quartz. Samples 9040, 
9041 around Akhna and 9060, 9061 around Ormidhia respect
ively, fall in this group.

Group IV. This is similar to Group I but with a fairly high lussatite 
content and a small content of feldspars. Samples 9000 and 
9001 around Ayios Theodoros (Karpasias) are representative 
of this Group.

Group V. A high zeolite content (80%), the balance being quartz with 
few feldspars is characteristic of this Group. Such samples 
are 9020 and 9021 around Omithi.

Group VI. A large percentage of lava fragments in the kafkalla (sample
9150) and high content of feldspar in the havara (sample
9151) are the special characteristics of this group which 
occurs near Limassol.

(ii) Heavy Fraction:
The different heavy mineral species were identified and their frequen

cies were recorded, (Table IV), using the "descriptive" method as revised 
by W.W. Watts. This method uses numbers ranging from 1 to 9 instead 
of words, or symbols to record the frequencies of the minerals. An 
examination of Table III shows that the heavy minerals could be 
classified into four groups one of which is subdivided into two 
subgroups taking into account the relative frequencies of minerals such 
as pyroxenes, amphiboles, zircon plus rutile, staurolite and kyanite, 
garnet and magnetite. It is worth noting in this case that the heavy 
minerals of corresponding samples of havara and kafkalla are almost 
identical in all cases in contrast to the light minerals which are mostly 
similar.

Group A. Samples around Myrtou (9120, 9121) fall into a group by 
themselves characterised by a Zircon — Garnet — Magnetite 
rich assemblage with comparatively low pyroxenes and 
amphiboles.

Group B. This includes samples from Limassol (9150, 9151) and 
Ormidhia (9060, 9061) being a Pyroxene — Amphibole rich 
assemblage with low opaque minerals and showing an ap
parent absence of garnet and zircon.

Group C. (a) This is characterised by a Pyroxene — Garnet — Epidote 
rich assemblage with an intermediate content of zircon and 
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magnetite. Samples from Kokkinotrimithia (9090, 9091, 
9130, 9131) and Philia (9100, 9101) fall in this sub-group.

(b) This sub-group has a lower content in garnet and epidote 
than sub-group (a) but it is still rich in pyroxenes. Never
theless it has not been found possible to associate these two 
sub-groups with different provinces for lack of geological 
information. It is believed that the roundness of zircon 
crystals must be associated with detrital zircon in the 
sediments.

5. Description of minerals.
(a) Light minerals

Kokkinotrimithia (9090, 9091, 9130, 9131).
Quartz. Anhedral crystals often with iron ore inclusions. Very few 

euhedral crystals. Some quartz crystals parts of which 
extinguish at different angles (mosaic).

Feldspars. Feldspars are common with refractive index less than that of
Canada Balsam. Some have refractive index greater than 
that of Canada Balsam. It was possible to distinguish the 
feldspars because of the good cleavage, occasional twinning 
and cloudy appearance which was due to strong kaolini
zation. The feldspars are mostly plagioclase probably of 
albite-oligoclase composition, although some orthoclase was 
present. Orthoclase is more kaolinized exhibiting a turbid
to semiopaque appearance. A few clear sanidine crystals 
were observed. These are nearly uniaxial (with 2V=5’) and 
optically negative.

Fused crystals of quartz and feldspars. Only a few of these were observed.
Chert. Fragments of chert with a fibrous structure and slightly

brown in colour are present. They cannot be easily distin
guished from lava fragments except when the latter have a 
dark brown colour or relatively large laths of plagioscale.

Lava fragments. These consist of hypomicroscopic crystals of feldspars 
in a matrix of glass. These have a brown to brownish colour 
and a refractive index about that of Canada Balsam.

Zeolite. This occurs in the form of analcite, it is white and semi
opaque. Confirmed as a zeolite by using phosphoric acid 
and staining it with methylene blue. It is isotropic and 
contains many small quartz crystals as inclusions. Treatment 
with acids (HC1 and HN03 changed it to powdery very 
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friable crystals and bromoform (absorbtion of bromoform) 
turned the colour to brownish.

Few colourless, isotropic crystals of opal with gaseous or 
liquid inclusions were observed, but very few with aniso
tropic properties.

HISTOGRAMS FOR LIGHT MINERALS

Samples ending in 0 Indicate Kafkaila and those ending

KORMAKITIS

in 1 indicate Havara

9140 9141

Quartz 

Feldspars

Lava Fragments

Fused Crystals

Chert

Rounded Chert

Zeolites

Opal

S O. I Mln.) 0 1/73 Prawn by Geological Survey Department

Fig. 3

Myrtou (9120, 9121).

Quartz. Generally well rounded, anhedral colourless crystals with 
inclusions of iron ore or air bubbles. None or very few 
cracked crystals of quartz were present.
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I

Feldspars. Feldspars are common with refractive index less than that of 
Canada balsam. Colourless, rounded, sanidine crystals some 
of which contain inclusions of small zircon crystals are 
present. Some microcline crystals have been also observed. 
The rest of the feldspars were mostly basic plagioclase 
kaolinized to a certain extent.

HISTOGRAMS FOR LIGHT MINERALS

Samples ending In 0 Indicate Kafkalla and those ending In I indicate Havara

INDEX
t’Wi Quartz

Feldspars

Fragments Chert

Lussatlle

O.S.O.f Mln.) 0 2/73 Drawn by Geological Survey Department

Fig. 4

Chert Fragments of chert of pale brown colour and fibrous struc
ture were observed.

Lava fragments. These resemble chert fragments, but they can be distin
guished from then by the refractive index being greater than 
that of Canada balsam. These are paler in colour as com
pared to the lava fragments of Kokkinotrimithia area.
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Philia (9100, 9101).

Quartz. Anhedral chystals of quartz most of which contain iron ore 
inclusions similar to those found at Kokkinotrimithia. The 
crystals of quartz vary in size. Extremely small quartz 
crystals («filt fraction dimensions) exist as inclusions in the 
zeolite fragments; very few euhedral quartz crystals without 
inclusions.

Zeolite. Zeolite (usually analcite) with many quartz inclusions are 
present. It is brownish and isotropic, easily crashed between 
two glass slides.

Chert. 
Feldspars.

Colourless fibrous small fragments of chert are common. 
Very few feldspars showing undulatory extinction which are 
slightly kaolinized were observed.

Fused crystals of Quartz and Feldspar. Very few fused quartz and felds-

OpaL

par crystals similar to those of Kokkinotrimithia were 
observed.
Few, colourless, isotropic crystals of opal are present.

Kormakitis (9140, 9141).
Quartz. Clear, colourless, anhedral quartz crystals are present; some 

crystals are euhedral, none severely cracked.
Feldspars. Many feldspar crystals with cloudy appearance were 

observed. Refractive index is less than that of Canada 
balsam. Cleavage is prominent. Orthoclase and plagioclase 
are the most abundant minerals although some microcline 
crystals with polysynthetic twinning and some clear adularia 
crystals were observed.

Chert. Small chert fragments with pale brown colour and fibrous
structure, most of these containing minute inclusions of iron 
ore. In kafkalla some rounded chalcedony crystals were 
observed.

Schist fragments. Few rock fragments, colourless or pale brown with 
refractive index about that of Canada balsam distinguishable 
with difficulty from the chert fragments. For this reason 
these were counted together with chert fragments.

Pergamos (9030, 9031).

Quartz. Very few quartz crystals with irregular boundaries containing 
few inclusions are present.

Feldspars. Feldspars are mostly plagioclase with refractive index less
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than that of Canada balsam. A few plagioclase crystals have 
refractive index greater than that of Canada balsam. Plagio
clase form albite twins.

Fused quartz and feldspar crystals. Very few of these are present.
Chert. Chert fragments constitute about 60% of the whole light

mineral assemblage. These are fibrous and either colourless 
or brownish in colour.

Zeolite. Zeolite in the form of analcite is present. It is brown and 
can be distinguished from the chert fragments only by its 
isotropism.

Opal. Amorphous opal with very low refractive index, colourless
and isotropic, containing some liquid or gaseous inclusions 
were observed.

Lussatite. Some anisotropic opal which is believed to be lussatite * was 
observed.

* This is the first time that lussatite is reported from Cyprus. For description see page 33.

Akhna (9040, 9041).
Quartz. These contain few inclusions, ard anhedral, subangular to 

rounded and colourless. Very few euhedral crystals were 
observed. Some quartz crystals are stained by iron oxide, 

t
Feldspars. Few to very few feldspar were observed.
Chert. Many fibrous, colourless to pale brown cherts are present.
Zeolite. Zeolite is in the form of analcite and contains many inclu

sions. There is an increase of analcite content in kafkalla.
OpaL Very few were observed.
Lussatite. Some Lussatite with anisotropic properties are present.

Ornithi (9020, 9021).
Quartz. These are small and contain few inclusions. Their surfaces 

are strongly striated and their boundaries irregular. Some 
quartz crystals are included in a ring of analcite. This asso
ciation is similar to that found in pillow lava vesicles.

Feldspars. Few plagioclase and orthoclase were observed the latter 
being strongly kaolinized. It has not been possible to distin
guish them from quartz during micrometric analysis.

Zeolite. Many analcite crystals with or without inclusions.
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Ormithia (9060, 9061).

Quartz. Many anhedral quartz crystals with strongly irregular boun
daries present. Most of these contained inclusions or were 
stained by ferric oxides.

Feldspars. Few feldspars were observed, most of which are plagioclase 
with refractive index less than that of Canada Balsam.

Chert. Many chert fragments are present. These had a brownish to 
brown colour. Some reddish brown rock fragments, existing 
in abundance in havara, were counted together with chert 
although these may be lava fragments. Some schist frag
ments, colourless, with refractive index just above that of 
Canada balsam, were also counted together with chert 
fragments.

Ayios Theodoras Karpasias (9000, 9001).

Quartz. Anhedral quartz crystals with irregular boundaries and 
strongly stained with ferric oxides were observed.

Feldspars.
Chert.
Lussatite.

Plagioclase was the most abundant feldspar observed. 
Fragments of chert, pale brown are present.
Thisris a fibrous variety of silica, probably a mixture of opal 
and chalcedony with a low index of refraction (1.457 4-, 
measured by the immersion method). This mineral was 
never mentioned before in the bibliography. It is colourless 
and resembles opal very much in nearly all properties except 
that lussatite shows anomalous optical properties. It can 
be taken as a zeolite with polysynthetic twins differing from 
zeolite in hardness, the former being very hard (6-7). It is 
not solude in HC1 or ΗΝΌ 3 or in KOH. It has botry
oidal habit and contains some gaseous or liquid inclusions. 
In some cases pyroxenes or other minerals may be present as 
inclusions in lussatite.

Fragments of Lava. These are brown and resemble chert fragments very 
much.

Opal. Some were observed.

Limassol (9150, 9151).

Quartz. Anhedral quartz crystals with irregular boundaries were 
observed. Most of them contain inclusions of iron ore or 
other minerals and some have striated faces.
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1
Feldspars. Strongly kaolinized orthoclase and plagioclase feldspars 

were observed.
Chert. Brownish to brown chert fragments with refractive index 

less than that of Canada balsam were observed. Very fey, 
were rounded like chalcedony.

Lava fragments. These are brown and some semi-opaque. A great in- 
crease of these rock fragments was observed in kafkalla as 
compared to the underlying havara.

OpaL Very few opal crystals were observed.

(&) Heavy minerals
Myrtou (9120, 9121).

Pyroxenes. These are colourless and probably of diopsidic composition.
Amphiboles. Some actinolite and other amphiboles were observed. Green, 

prismatic, pleochroic hornblende was present.
Epidote. Epidote was green showing nearly straight extinction.
Zircon. This exists either in the form of euhedral crystals or as 

rounded crystals or euhedral crystals with some rounded 
edges. They are colourless, clear and contain few or no 
inclusions. Prisms are generally elongated in the direction 
of the principal axis and are terminated by pyramid faces.

Rutile. Only one single crystal of brownish purple rutile was 
observed.

Garnet This is colourless or slightly purplish in colour with a oom
position of R"3 ΑΓ2 (SiO4)3 where R" is a divalent radical 
such as Fe", Mg" or Mn".

Staurolite. Some colourless to slightly yellow colour staurolite crystals 
were present showing the characteristic inteferance colours.

Opaque minerals. They constitute the greater part of ther-mineral assem
blage. Magnetite with greyish black colour was the main 
constituent. Some chromite and hematite grains were also 
seen.

Limassol (9150, 9151).
Pyroxenes. Many colourless pyroxenes were observed. They were the 

main constituent of the mineral assemblage. Most of the 
contained iron ore inclusions which turned them to semi
opaque. Diopside and orthopyroxenes were the most 
abundant.
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Amphiboles. Actinolite and some other amphiboles containing iron ore 
inclusions were observed. Green, prismatic, pleochroic

Epidote. 
Olivine.

hornblende was also present.
Few green epidote crystals were present.
Very few grains of colourless olivine were observed.

Biotite and Opaque minerals. Very few magnetite and leucoxene are 
present.

Pyroxenes.

Ormidhia (9060, 9061).

These are greenish in colour with very good cleavage faces. 
Orthopyroxenes together with colourless clinopyroxenes are 
the main constituents of the assemblage. Some of them 
contain iron ore inclusions.

Amphiboles. Colourless or slightly green some of which contain iron ore 
inclusion were observed. Green, pleochroic hornblende also

Epidote.
present.
Some green prismatic epidote with nearly straight extinction 
is present.

Opaque minerals. Very few opaque minerals mainly magnetite and 
hematite were observed.

Pyroxenes.

Ornithi (9020, 9021).

These are colourless but contain many iron ore inclusion 
which turn these to semi-opaque. Some orthopyroxenes 
were observed.

Amphiboles. Few amphiboles, some semi-opaque due to inclusions of iron

Kyanite. 
Zircon.

ore are present some of which are green prismatic horn
blende.
Clear, colourless prismatic crystals of kyanite were observed. 
Few euhedral zircon crystals with slightly rounded edges 
containing some inclusions of minerals e.g. pyroxenes etc. 
are present.

Rutile. Reddish brown in colour rutile was observed.
Garnet. Pink to colourless garnet is present.
Staurolite. Some staurolite was observed.
Sphene. Very few brownish crystals of sphene are present.
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Opaque minerals. Some magnetite, ilmenite and leucoxene were observed.

Kokkinotrimithia (9090, 9091, 9131).

Pyroxenes. These are either orthopyroxenes or clinopyroxenes, colour
less or turbid semi-opaque due to iron ore inclusions. Clino
pyroxenes are usually diopside or diallage (the ferroan 
diopside variety).

Amphiboles. Some slightly pleochroic yellowish green, fibrous amphiboles 
of actinolite-tremolite composition were present. Dark green 
hornblende with slight pleochroism in elongated prisms was 
also present.

Tpidote. Greenish yellow in colour showing slight pleochroism from 
pale greenish yellow to greenish yellow. The crystals are 
elongated in the direction of the b-axis.

Kyanite. Colourless and prismatic kyanite was observed.
Zircon. Small euhedral crystals with rounded adges, containing very

few or no inclusions are present. In euhedral zircon, prisms 
were elongated in the direction of the principal axis and 
terminated by pyramid faces and pinacoid.

Rutile. Purple in colour rutile was observed.
Garnet This was colourless or pale pink, isotropic, with very few 

inclusions. - 
Staurolite. This had a golden yellow colour and it was slightly pleo

chroic showing subconchoidal (hackly) fracture.
Sphene. Brown in colour sphene is present.
Monazite. Few rounded grains probably monazite were observed. 
Biotite. Few brown pleochroic crystals were observed.
Opaque minerals. These have a steel blue black colour and are probably 

mostly magnetite with some ilmenite.

Philia (9100, 9101).

Pyroxenes. Orthopyroxenes showing faint pleochroism and strongly 
turbid and semi-opaque clinopyroxene with iron ore 
inclusions and ferric oxides staining were observed.

Amphiboles. Some amphiboles with inclusions of iron ore are present.
Epidote. Green or brown pleochroic hornblende were found.
Zircon. Very small euhedral crystals with rounded edges containing 

very few or no inclusions were observed.
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Garnet. Some pink or colourless garnet is present.
Kyanite, Staurolite, Sphene and Biotite with the same characteristics as 

those of Kokkinotrimithia were observed but these occur in 
a smaller percentage.

Opaque minerals. Iron ore is found in the form of magnetite and hematite. 
Hematite is high in havara only.

Akhna (9040, 9041).
pyroxenes. Most of them contain inclusions of iron ore and are turbid to 

semi-opaque. Both clinopyroxenes and orthopyroxenes are 
present.

Amphiboles. These have a green colour and they are distinguished from 
pyroxenes with difficulty. Hornblende is prismatic green or 
brown in colour and pleochroic.

Epidote. This is present in small green prismatic crystals.
Zircon. Euhendral or rounded zircon crystals with few or no in

clusions, colourless and small were observed.
Rutile. Very few and small purplish crystals of rutile are present.
Garnet. Colourless to slightly pink garnet is present.
Biotite. Purplish brown, pleochroic biotite was observed.
Opaque minerals. Many opaque minerals were present mainly magnetite 

with some leucoxene.

Pergamos (9030, 9031).

The mineral assemblage is practically composed of pyroxenes which 
are either semi-opaque with inclusions or colourless and strongly etched. 
Some green and brown hornblende, some other amphiboles, epidote, 
rounded zircon and some opaque minerals mainly hematite, magnetite and 
leucoxene were also observed.

Ayios Theodoros Karpasias (9000, 9001).

Pyroxenes. These are colourless or slightly brown and small in size as 
compared with those of the other samples and are mostly 
clinopyroxenes although some colourless orthopyroxenes 
with prismatic habit were also observed.

Amphiboles. Some green hornblende, slightly pleochroic together with few 
other amphiboles.

Epidote. Some green epidote is present.
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Zircon. Few euhedral crystals of zircon with some inclusions were 
observed.

Garnet Very few colourless to slightly pink garnet crystals are 
present.

Opaque minerals. Few opaque minerails mostly magnetite and hematite 
were observed.

Kormakitis (9140, 9141).

Pyroxenes. The size of grains corresponds to that of Ayios Theodhoros 
(Karpasias). These are mostly clinopyroxenes.

Other Minerals. There is an increase in opaque mineral content compared 
with that of Ayios Theodores but all the remaining minerals 
have more or less the same characteristics and frequency of 
occurence.

6. Author's concept of havara and kafkalla.

(a) Relation of havara and kafkalla. It is believed that kafkalla has 
been formed by the hardening of havara. Thin section examination has re
vealed that kafkalla is wholly or partly recrystalised havara "in situ". A 
suggested process of the formation of kafkalla is as follows: Rain water 
penetrated havara to a certain depth. This water dissolved calcium car
bonate from the lime rich havara which it redeposited. This recrystallis
ation decreased the permeability of havara after which water could not 
penetrate easily to the same depth. Eventually, this comes so near the sur
face, that capillary forces come into play through formation of a temporary 
perced water table or otherwise. The CaCO 3 so deposited and through 
a series of solutions and crystallisations gives rise to the formation of a 
crust the permeability of which is considerably reduced further. This thin 
layer on exposure hardens, prevents erosion and regulates the quantity of 
water which can pass through· Experiments at the laboratory showed that 
small quantities of water can pass through this hard thin crust through 
fine pores. In the summer when high temperature exist (over lOOT) 
almost complete dehydration takes places. The hot and dry Mediterra
nean climate ot to-day must have existed for the past 600,000 years thus 
favouring hardening of the exposed or brought up lime through capillary 
action. Hardening (formation of crust) can be seen even nowdays on the 
vertical faces of exposed havara in road cuttings.

The thickening of kafkalla depends on the microclimatic conditions
i.e.  on the amount of rainfal, maximum temperatures and so on, and on 
the quantity of the water that can be retained on the surface of havara i.e. 
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the topography of the area. Generally hardening of havara decreases with 
depth and becomes powdery at a few feet depth.

(b) Formation of havara. The light and heavy mineral assemblages of 
havara and kafkalla indicate that the provenance of these deposits are the 
surrounding rock formations. The petrographical study of havara suggests 
a depositional process whilst the absense of fossils with the exception of 
some remnant fossils indicates that havara is a terrestrial (fresh water) 
deposit. The fact that havara exists in a large range of purity, as regards 
CaCO 3 content (i.e. from extremely impure to almost pure limestone), is 
in agreement with the above depositional hypothesis. The large variation 
in the thickness of havara from place to place also supports the above 
concept on the formation of havara.

In should be noted however that the samples analysed were unfossili- 
ferous. However, the possibility of finding restricted deposits of havara 
with fresh water microfossils should not be excluded. In fact such 
findings would be in line with the suggested terrestial depositional process 
of the havara formation.
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Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
Ύπό Α. ΚΛ. ΕΦΦΦΚΑΕΦΥΕ 

Γραμματέως Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου

1. ΕΠΣΑΓΡΓΗ
Ό άνθρωπος έξαρτάται εις μέγιστον βαθμόν άπό τά πετρώματα, 

Άπό τά πανάρχαια χρόνια, οί (άνθρωποι έχρησιμοποίουν τούς λίθους καί 
τά πρώτα άνθρώπινα έργαλεΐα ήσαν άκατέργαστοι λίθου Ό πρωτό
γονος (άνθρωπος πολύ ένωρίς άνεκάλυψεν, δτι χρησιμοποιών τούς λί- 
θους, οί όποιοι εύρίσκοντο έν άφθονία γύρω του, ήδύνατο νά σκαλίζη, 
νά κόδη δένδρα καί νά φονεύη άγρια ζώα. Άργότερον έμαθε νά έπε- 
ξεργάζεται τόν λίθον, νά δημιουργή είς αύτόν κόψεις καί αίχμάς, νά

άνοίγη όπάς καί, τοιουτοτρόπως, νά δημιουργή ποικιλίαν πλέον χρη
σίμων καί λεπτών έργαλείων. Ουτω, μέ τήν βοήθειαν τοΰ λίθου, ό 
άνθρωπος έχάραξε τάς πρώτας βαθμίδας τοΰ λεγομένου πολιτισμού.

Αλλά καί σήμερον άκόμη, παρά τάς τεραστίας τεχνολογικός καί 
έπιστημονικάς προόδους, ό (άνθρωπος συνεχίζει νά έξαρταται εις μέγι
στον βαθμόν άπό τά πετρώματα, τά όποια συνθέτουν τόν στερεόν φλοιόν 
■τής Υής. Σχεδόν κάθε τί, τό όποιον άντικρύζομεν γύρω μας, προέρ
χεται άμέσως ή έμμέσως άπό τά πετρώματα. Τό ζωντανόν καί ώραΐον 
τοπίον τό όποιον μας περιβάλλει, τό έδαφος είς τό όποιον βλαστάνουν 
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ext φυτεΐαι μας καί τό όποιον μάς τρέφει, τό τσιμέντο, τά τούβλα καί 
τά κεραμίδια μέ τά όποια κτίζομε τάς οίκίας μας, ό σίδηρος, ό χαλκός, 
τό άλουμίνιον, μέ τά όποια κατασκευάζονται πλήθος άπαραιτήτων είς 
τήν ζωήν μας άντικειμένων. Τό αύτό συμβαίνει καί μέ τούς πολυτί
μους λίθους, τόν χρυσόν καί τόν άργυρον, τούς όποίους χρησιμοποιώμεν 
ώς χρήμα διά νά άγοράζωμεν τά χρήσιμα είς ήμάς πράγματα. Τά 
όπλα τοΰ πολέμου καί τά μέσα τής είρήνης προέρχονται ώς έπί τό 
πλεΐστον έκ τής γής.

'Η ζωή μας δέν θά ήτο καθόλου εύχάριστη καί άνετη χωρίς τά 
όρυκτά καί τά πετρώματα. 'Η παραγωγή τών ραδιοφώνων, τηλεορά
σεων, αύτοκινήτων, άεροπλάνων, τραίνων, πλοίων, βιβλίων, ένδυμάτων, 
κοσμημάτων καί μεγάλου μέρους τής τροφής μας έξαρτάται άμέσως 
ή έμμέσως άπό προϊόντα, τά όποια λαμβάνονται έκ τών όρυκτών ή 
πετρωμάτων.

Καί δμως, οί πλεϊστοι τών άνθρώπων δέν γνωρίζουν άρκετά περί 
πετρωμάτων I Ούδέποτε ένδιεφέρθησαν ή διερωτήθησαν διά τό τί 
γίνεται γύρω των’ διά τό φυσικόν περιβάλλον, διά τό τοπίον τό όποιον 
καθημερινώς άντικρύζουν, διά τούς λίθους τούς όποίους συναντούν είς 
τόν δρόμο των, διά τό έδαφος έπί τοΰ όποίου πατούν. Δέν ήσχολήθη- 
σαν ποτέ μέ τέτοια θέματα, ούτε γνωρίζουν πολλά διά τήν Ιστορία των.

'Υπάρχουν, δμως, κι’ έκεΐνοι οί όποιοι συλλέγουν ωραίους, πολυ- 
χρώμους, έντυπωσιακούς λίθους, τούς όποίους κατά τύχην συνήντησαν 
κάπου. Μερικοί συλλέγουν πετρώματα ή μεταλλεύματα άπλώς καί 
μόνον διότι κατέχονται ύπό μανίας συλλογής, δπως άκριβώς καί οί 
γραμματοσυλλέκται ή νομισματοσυλλέκται.

Πολύ όλίγοι είναι έκεΐνοι, οΐ όποιοι συλλέγουν συστηματικώς πε
τρώματα πρός μελέτην καί ταξινόμησή. Τούτο δέν άποτελεϊ, ώς πολ
λοί νομίζουν, άποκλειστικήν άσχολίαν τού γεωλόγου ή άλλου έπιστή- 
μονος. Οίοσδήποτε δύναται, χωρίς μεγάλην δυσκολίοον καί μέ όλίγας 
δαπάνας, νά άσχοληθή μέ τό τόσον θελκτικόν, ένδιαφέρον καί μορφω
τικόν χόμπυ τής συλλογής πετρωμάτων, τό όποιον είς τήν Κύπρον, δυ
στυχώς, δέν είναι διαδεδομένον.

Σκεφθήκατε ποτέ πόσα πράγματα δύνασθε νά μάθετε μελετώντες 
τά πετρώματα τής πατρίδος σας; θά όξύνετε εις μεγάλον βαθμόν 
τήν παρατηρητικότητα, σκέψιν καί άντίληψίν σας. θά έλθετε είς άμε
σον έπαφήν μέ τό μαγευτικόν τοπίον καί τό ποικίλον φυσικόν περι
βάλλον τής πατρίδος μας. θά άποκτήσετε γνώσεις ώστε νά είσθε είς 
θέσιν νά έρμηνεύετε διάφορα φυσικά φαινόμενα καί νά άπαντάτε πολ
λά έρωτήματα, τά όποια τώρα σάς άπασχολούν. Προσπαθοΰντες νά 
άπαντήσετε είς τά έρωτήματα τί είναι πέτρωμα, πώς έσχηματίσθη, άπό 
τί άποτελεϊται, πώς διαμορφώνει τό τοπίον, ποία ή προσφορά του είς 
τήν οικονομικήν ζωήν τού τόπου, θά έκπλαγήτε πρό τοΰ πλούτου τών
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μυστικών καί τών γνώσεων, τάς οποίας τό άλαλον αύτό καί άψυχον 
άντικείμενον έρμητικώς φυλάττει είς τόν συμπαγή του όγκον! Καί 
έπιπροσθέτως, θά νοιώθετε ύπερήφανοι δεικνύοντες εις τούς φίλους σας 
τήν ώραίαν καί άνεκτίμητον συλλογήν σας. Υπερήφανοι, διότι θά είναι 
βγαλμένη άπό τά σπλάχνα τής πατρίδος, τήν δοξασμένη της γή καί 
ιστορία, καί άποτέλεσμα τής άγάπης καί έπιθυμίας σας νά γνωρίσετε 
τήν πατρίδα σας άπό κοντά, νά νοιώσετε τόν παλμό της καί νά μάθετε 
τήν ιστορική της έξέλιξι, όπως τήν διηγείται ή γεωλογία της.

Σκοπός τής έκλαϊκευμένης αύτής μελέτης είναι νά βοηθήση καί νά 
παροτρύνη συγχρόνως, όσους θά ήθελον νά άφιερώσουν μερικός άπό 
τάς έλευθέρας ώρας των εις τό εύχάριστον καί διδακτικόν χόμπυ τής 
συλλογής πετρωμάτων. ’Απευθύνεται έπίσης πρός τούς έκπαιδευτικούς 
μας οι όποιοι διδάσκουν Γεωλογίαν καί Γεωγραφίαν είς τά Σχολεία 
μας καί οι όποιοι εις τό τέλος τής παρούσης δύνανται νά ευρουν ένδια- 
φερούσας εισηγήσεις καί πρακτικός άσκήσεις.

2. ΤΑ ΠΕΤΡΟΜΑΤΑ
(ί) Γενικοί πλπροφορίαι
Ό συλλέκτης πετρωμάτων όφείλει νά κατέχη βασικός γνώσεις περί 

τής Ιστορίας των. ’Οφείλει νά γνωρίζη τό τής προελεύσεως καί σχη
ματισμού των, τά βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα καί Ιδιότητάς 
των, ώστε νά δύναται νά τά διακρίνη.

Τά συνθέτοντα τόν στερεόν φλοιόν τής Γής πετρώματα διαιρούνται 
εις τρεις κατηγορίας

A) Εϊς τά ’Εκρηξιγενή ή Πυριγενή
Β) Είς τά 'Ιζηματογενή καί
Γ) Είς τά Κρυσταλλοσχιστώδη ή Μεταμορφωσιγενή

(Α) Τά ’Εκρηξιγενή πετρώματα. Είς τήν κατηγορίαν αύτήν άνή- 
κουν τά πετρώματα, τά όποια προέρχονται έκ τοΰ τετηκότος καί δια- 
πύρου ύλικοΰ τών έγκάτων τής γής, τό όποιον λέγεται καί μάγμα, 
έστερεοποιήθησαν δέ ύπό συνθήκας ύψηλής θερμοκρασίας καί πιέσεως, 
είτε έπί τής έπιφανείας τής γής, είτε είς μικρά ή μεγάλα σχετικώς 
βάθη αύτής.

Άναλόγως τοΰ τρόπου σχηματισμού των τά ’Εκρηξιγενή Πυρι
γενή πετρώματα διακρίνονται:-

1. Είς Πλουτώνεια
2. Εις Φλεβικά, καί
3. Εις 'Ηφαιστειογενή.

1. Πλουτώνεια λέγονται τά πετρώματα τών όποίων ή στε- 
ρεοποίησις έγένετο έντός τών ύπογείων κοιλωμάτων τοΰ στερεού 
φλοιού τής γής βραδέως καί ύπό μεγάλην πίεσιν, είς τρόπον ώστε 
ή κρυστάλλωσις νά γίνη κανονική. Χαρακτηρίζονται ύπό κανονικών 
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ή μεγάλων κρυστάλλων, ήλθον δέ είς τήν έπιφάνειαν μετά παρέλευσιν 
έκατομμυρίων έτών, διά της διαβρώσεως τών ΰπερκειμένων πετρωμά
των. Είς αύτά άνήκουν αί οίκογένειαι: Γρανΐται, Γάβ βροι, 
Δ ι ο ρ ΐ τ α ι, Περιοδΐται κλπ.

2. Τά Φλεβικά πετρώματα προήλθον άπό τήν στερεοποίησιν 
του μάγματος έντός ρηγμάτων τοϋ στερεού φλοιού της γης ή έντός 
Ασυνεχειών διαφόρων πετρωμάτων. Ή κρυστάλλωσις τοΰ μάγματος 
συντελεΐται ύπό σχετικώς Ισχυρόν πίεσιν καί σχετικώς ταχεΐαν ψΰξιν 
είς τήν έπαφήν κυρίως τοΰ μάγματος μέ τά περιβάλλοντα πετρώματα. 
Τά Φλεβικά πετρώματα είναι κυρίως μικροκοκκώδη, καί είναι μικράς 
έκτάσεως, εύρισκόμενα είς άμεσον σχέσιν μετά τοΰ γειτνιάζοντος πλου- 
τωνείου. Άναλόγως της συστάσεως τοΰ μάγματος διακρίνονται είς 
πλουτωνείους πορφύρας καί σχιζολίθους.

3. 'Ηφαιστειογενή πετρώματα είναι έκεΐνα τά 
όποια έστερεοποιήθησοιν ταχέως έπί της έπιφανείας της γης ή είς 
μικράν άπόστασιν άπ' αύτης καί ύπό έλαχίστην πίεσιν, χαρακτηριζό
μενα ύπό μικρών κόκκων, οί όποιοι πολλάκις δυσκόλως φαίνονται κά
τωθεν μικροσκοπίου. Τά κυριώτερα έκ τών Ηφαιστειογενών πετρω
μάτων είναι οίΒασάλται, Άνδεσΐται, Λιπαρΐται, Τ ρ α - 
χεϊται, ή κίσηρις, ό όψιδιανός κλπ.

Τά Πυριγενή πετρώματα ώς πρός τήν ύφήν είναι κρυσταλλικά, έν 
άντιθέσει πρός τά 'Ιζηματογενή πλεΐστα τών όποίων είναι στρωμα
τιγραφικά.

(Β) Τά Ιζηματογενή πετρώματα. Είναι δευτερογενή πετρώματα 
προκύψαντα έκ τής άποσαθρώσεως ή τής άποσυνθέσεως άλλων προϋ- 
παρχόντων πετρωμάτων. Έπίσης δύνανται νά έχουν σχηματισθή έκ 
διαφόρων ύλών, προερχομένων έκ τής καθιζήσεως τών ύλικών ύδατί- 
νων διαλυμάτων ή αίωρημάτων, ή τέλος νά έχουν προέλθει έκ τών 
έν ένεργεία ήφαιστείων.

Άναλόγως τοΰ τρόπου καί τοΰ είδους σχηματισμού καί τής γενέ- 
σεως αύτών, τά 'Ιζηματογενή πετρώματα διακρίνονται είς: Μηχα
νικά 'Ιζήματα, Χημικά ‘Ιζήματα καί είς 'Οργα- 
νικά Ιζήματα. Μηχανικά 'Ιζήματα είναι αί λατύπαι-κρο- 
κάλαι, άμμος, άργιλλος, πηλός, φλύσχης, ήφαίστειοι τόφφοι κλπ. Χη
μικά 'Ιζήματα είναι τό όρυκτόν άλας, ό γύψος, ό άσβεστολιθικός τόφ- 
φος, ό ώολιθικός άσβεστόλιθος, κλπ. 'Οργανικά 'Ιζήματα είναι οί 
δρυκτοί άνθρακες, τό πετρέλαιον, ό άσβεστόλιθος κλπ.

Είναι τά πλέον διαδεδομένα καί εύκόλως άναγνωριζόμενα πετρώ
ματα. Συνήθως συνίσταται έξ εύδιακρίτων στρωμάτων, τά όποια έπι- 
κάθηνται τό έν έπί τοΰ άλλου. Κατόπιν πλέον προσεκτικής μελέτης 
ξεχωρίζουν πολλάκις καί οί συνθέτοντες τό πέτρωμα κόκκοι, ώς οί 
στρογγυλοί κόκκοι τοΰ ψαμμίτου, οί μικροί άσπροι κόκκοι τών Κρη
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τίδων (κιμωλίας), οι κρυσταλλικοί κόκκοι τοΰ συμπαγούς άσβεστο- 
λίθου κλπ. 'Η παρουσία Απολιθωμάτων είναι θετική ένδει,ξις διά τήν 
πιστοποίησιν τών 'Ιζηματογενών πετρωμάτων, ή άπουσία δμως αύτών 
δεν σημαίνει τό Αντίθετον.

(Γ) Τά Κρυσταλλοσχιστώδη π Μεταμορφωσιγενή

Είς τήν κατηγορίαν αύτήν Ανήκουν πετρώματα, τά όποια ύπέστη- 
σαν μετομόρφωσιν, ήτοι προήλθον έκ της όλικής ή μερικής μεταμορφώ- 
σεως πυριγενών ή 'ιζηματογενών πετρωμάτων. Ή μετομόρφωσις αϋτη, 
ή όποία ήλλαξε τήν μορφήν καί τήν σύνθεσιν τών πετρωμάτων, είναι 
Αποτέλεσμα της ύψηλής θερμοκρασίας καί της μεγάλης πιέσεως αί 
όποΐαι έπικρατοΰν είς τά βαθύτερα στρώματα τοΰ στερεού φλοιοΰ της 
γης καί λόγω τών όποίων τά συστατικά τών Αρχικών πετρωμάτων έρευ- 
στοποιήθησαν έκ νέου δι’ Ανακρυσταλλώσεως. “Ολα τά πετρώματα τά 
Ανήκοντα εις τήν κατηγορίαν αυτήν δέν ύπέστησαν τόν ίδιον βαθμόν 
μεταμορφώσεως ή Αλλαγής καί οί παράγοντες της τοιαΰτης Αλλαγής 
είναι*πολλοί  (τοπικοί ή μεμονωμένοι, περιφερειακοί, κλπ). Οΰτε είναι 
εΰκολον νά λεχθή πώς καί πότε ένα πέτρωμα ΰπέστη μεταμόρφωσιν.

Τά πετρώματα αυτά Αναγνωρίζονται, συνήθως, έκ τής τάσεώς των 
νά Ανοίγουν είς λεπτά φύλλα μέ κυματοειδή έπιφάνειαν, δταν κτυπη- 
θοΰν διά σκληρού όργάνου (Γεωλογικής σκαπάνης). Είς τήν κατη
γορίαν αυτήν άνήκουν διάφοροι τύποι σχιστόλιθων, μαρμάρων κλπ.

(Η) Είδη Κυπριακών πετρωμάτων
Είς τήν Κύπρον άπαντώνται πετρώματα καί έκ τών τριών κατηγο

ριών. Τά ’Εκρηξιγενή ή Πυριγενή συνθέτουν τήν όροσειράν τοΰ Τροό
δους. Έξ αύτών τά Πλουτώνεια καί Φλεβικά συνθέτουν τόν πυρήνα 
τής όροσειρας καί τά 'Ηφαιστειογενή περιβάλλουν αύτήν. Τά Μετα
μορφωσιγενή συναντώνται κυρίως είς τήν όροσειράν τοΰ Πενταδακτύ
λου καί εις τήν περιοχήν τοΰ Άκάμαντος. Τά 'Ιζηματογενή καλύ
πτουν τό ύπόλοιπον μέρος τής νήσου καί είναι εύρέως διαδεδομένα.

Οϋτε τά Πυριγενή, ούτε τά 'Ιζηματογενή πετρώματα τά όποια 
άπαντώνται σήμερον είς τήν Κύπρον, έχουν παραμείνει δπως κατ’ Αρχήν 
έσχηματίσθησαν προ πολλών έκατομμυρίων έτών. Ταΰτα έχουν ύποστή 
Αλλοιώσεις διά τής έπιδράσεως πολλών παραγόντων.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΝ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΠΕΤΡΟΜΑΤΟΝ

Τά κυριώτερα πετρώματα τά όποια άπαντώνται εις Κύπρον είναι 
τά Ακόλουθα:
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Α. ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

1. (Ό) Ψαμμίτης ή Ψαμμόλιθος: Άποτελεΐται 
άπό κόκκους άμμου συνηνωμένους μέ συγκολλητικήν ύλην. Οί κόκκοι 
της άμμου είς τόν κανονικόν ψαμμίτην έχουν μέγεθος κόκκων συνά- 
πεως μέχρις έρεβίνθου, συνιστάμενοι κυρίως έκ χαλαζιού.

Ώς συνδετική υλη συνανταται είς τούς ψαμμίτας, άλλοτε μέν 
λεπτόν ύλικόν έξ άργίλλου (άργιλλικός ψαμμίτης) ή άσβεστίτου (άσβε- 
στολιθικός ψαμμίτης), σπανιώτερον δέ ό δολομίτης (δολομιτικός 
ψαμμίτης) κ,λ.π.

Οί Ψαμμΐται είναι εύρέως διαδεδομένοι είς Κύπρον, ποικίλλουν δέ 
μεγάλως είς χρώμα καί σκληρότητα. Άναλόγως της παρουσίας ξένων 
προσμίξεων τό πέτρωμα παρουσιάζεται είς άπόχρωσιν ρόζ, κίτρινου ή 
φαιοϋ. “Οταν τό πέτρωμα είναι πολύ σκληρόν, συνιστάμενον έκ χον-

δρών καί γωνιωδών κόκκων τότε έξ αύτοΰ κατασκευάζονται συνήθως 
αί μυλόπετραι.

Οί ψαμμΐται περιβάλλουν σχεδόν δλας τάς άκτάς τής Κύπρου (πε
ριοχή Άκάμαντος, Ακρωτηρίου Λεμεσού, Κορμακίτου, Καρπασίας 
κ,λ.π.) καί έξάγονται άπό διάφορα λατομεία, ώς άριστον οικοδομικόν 
ύλικόν.

2. (Ό) Άσβεστόλιθος: Είναι στιφρόν μέχρι λεπτο
κοκκώδες πέτρωμα, συνιστάμενον άπό κοκκώδες συσσωμάτωμα κρυ- 
σταλλιδίων του όρυκτοΰ άσβεστίτου. "Εχει χρώμα λευκόν ή κιτρινω
πόν ή φαιόν, σπανιώτερον δέ έρυθρωπόν μέχρι μέλαν. θραύεται καί 
χαράσσεται εύκόλως διά μαχαιριδίου καί τιθέμενος έντός ύδροχλωρι- 
κοΰ όξέος διαλύεται, παραγομένου ζωηρού αναβρασμού.

Πλεϊστοι άσβεστόλιθοι άποτελουνται έξ όλοκλήρου άπό κρυσταλ- 
λίδια άσβεστίτου, είς άλλους δμως άσβεστολίθους παρουσιάζεται μετα
ξύ τών κρυστάλλων τοϋ άσβεστίτου άσβεστολιθική συνδετική ϋλη (τσι- 
μέντον) έξόχως λεπτή. Είς άλλους άσβεστολίθους ύπάρχουν έπίσης 
λείψανα άπολιθωμάτων διαφόρων ζώων, όστράκων ή φυτών είς μικράς 
ή μεγάλας ποσότητας. Πολλοί μάλιστα άσβεστόλιθοι συνίστανται κυ
ρίως έκ τοιούτων θραυσμάτων, μεταξύ τών όποίων σποραδικώς είναι 
μεμιγμένα κρυσταλλίδια άσβεστίτου.

45



01 Ασβεστόλιθοι λόγω της χημικής διαλύσεως τοΰ έντός αύτών 
Ασβεστίου, άποσαθρούνται εύκόλως.

ΟΙ Ασβεστόλιθοι παρουσιάζονται ώς έπ! τό πλεΐστον κατά στρώ
ματα, σπανίως δέ εις όγκους Αστρώτους. Πολλοί έχουν πορώδη ύφήν.

Εις Κύπρον ό Ασβεστόλιθος είναι εύρέως διαδεδομένος καί εύρί- 
σκεται σχεδόν είς δλας τάς περιοχάς αύτής. Πολύ γνωστή εις Κύπρον 
είναι ή ΚρητΙς (Κιμωλία), ή όποια είναι είδος Ασβεστόλι
θου συνισταμένη Αποκλειστικός Από πολύ μικρούς κόκκους. 'Η Κρητίς 
είναι λευκή, μαλακή καί εύθραυστος, διαλυόμενη είς τά όξέα πολύ εύ- 
κολώτερον τού συνήθους Ασβεστόλιθου.

Οί Ασβεστόλιθοι χρησιμοποιούνται πρός σκυρόστρωσιν όδών, κα
τασκευήν τσιμέντων καί ύδραυλικών κονιαμάτων πρός παρασκευήν

'■»' * , <ί' % *

■■ “ , .... ,.«·

Κρυσταλλικός άσβεστόλιθος Άσβεστόλιθος

Ασβέστου, διοξειδίου τοΰ άνθρακος καί Ασετυλίνης, ώς οικοδομικόν 
ύλικόν, διακοσμητικός λίθος μνημείων κλ.π.

Έκτός Από τήν όροσειράν τού Πενταδακτύλου, Ασβεστόλιθους καί 
Κρητίδας εύρίσκομεν είς Λάρνακα, Κρασοχώρια Λεμεσού καί 
Πάφου κλ.π.

Ή γνωστή εις δλους Καφκάλλα ή Χαβάρα θεωρείται 
ώς δευτερογενής Ασβεστόλιθος.

3. ( Ή ) "Α ρ γ ι λ λ ο ς : Ή άργιλλος είναι πέτρωμα συνιστά-
μενον έκ μάζης Αλαμπούς, εύθρύπτου έν ξηρά καταστάσει, ή δποία 

"Αργιλλος Καολίνης

βρεχομένη δίδει τήν γνωστήν όσμήν τού ύγραινομένου ξηρού χώματος, 
Απομυζά έντόνως ύδωρ καί καθίσταται τότε πλαστική.

Είς καθαράν κατάστασιν ή άργλλος είναι άχρωμος, παρουσιάζει 
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δμως συχνά καί χρώμα φαιόν, κυανουν, πράσινον, έρυθρόν καί μέλαν 
άλλοτε μέν όμοιόμορφον, άλλοτε δέ κατά ταινίας ή έντελώς άκανονί- 
στως κατά θέσεις. Πολλοί άργιλλοι είναι άκάθαρτοι λόγω προσμί
ξεων γύψου, άλατος καί άνθρακικών όρυκτών.

Διακρίνονται πολλά εϊδη άργίλλων. Τά πλέον γνωστά είναι

(α) Ποροελανίτις ή πορφυρά γή ή Καολίνης
(β) ’Αγγειοπλαστική αργιλλος
(γ) Πηλοί
Ή άργιλλος είναι εύρέως διαδεδομένη έν Κύπρω καί εις πολλά 

μέρη της νήσου χρησιμοποιείται είς την κατασκευήν τούβλων καί ειδών 
άγγειοπλαστικής (Λάπηθος, Φοινί, Κόρνος, Μιά Μηλιά κ,λ.π.)

4. (Ή) Μάργα ή Μάργη: ’Αποτελεί τό ένδιάμεσον μέ
λος μεταξύ τοΰ άσβεστολίθου καί της άργίλλου καί συνίσταται άπό 
άσβεστίτην καί άργιλλον εις ποικίλλουσαν άναλογίαν. "Εχει συνήθως 
χρώμα τεψρόν, ύποκίτρινον, έρυθρόν καί φαιόν.

At μάργαι άναπτύσσονται κυρίως έντός τών διαπλάσεων του μεσο
ζωικού καθώς καί είς νεωτέρας διαπλάσεις, άπαντοΰν δέ ώς έπί τό 
πλεΐστον μαζί μέ στρώματα άσβεστολιθικά, δολομιτικά καί ψαμμι
τικά, μετά τών όποιων έναλλάσσονται.

Τεχνικήν χρησιμοποίησιν αί μάργαι εύρίσκουν είς μεγάλην κλί
μακα είς τήν βιομηχανίαν τών τσιμέντων. Είς τήν οικοδομικήν χρησι
μοποιούνται μόνον at πλέον σκληραί παραλλαγαί τούτων.

ΕΙς Κύπρον μεγάλα στρώματα μαργών συναντώνται εις τήν περιο
χήν Λάρνακος, πλησίον της Λεμεσού, εις τά άμπελοχώρια Λεμεσού καί 
Πάφου, πλησίον τών χωρίων Μύρτου, Πισσούρι κ,λ.π.

5. (Ό) Σχιστόλιθος: Πέτρωμα τό όποιον χαρακτη
ρίζει ή σχιστότης, ήτοι ή ίδιότης τοΰ νά σχίζεται κατά παράλληλα έπί- 
πεδα. Ή σχιστότης αύτή είναι άποτέλεσμα πιέσεως τήν όποίαν οΐ

Ψαμμιτικός Σχιστόλιθος

σχιστόλιθοι ύπέστησαν κατά τήν γεωλογικήν των έξέλιξιν έπί τοΰ στε
ρεού φλοιοΰ της γης, θεωρείται δέ άσχετος πρός τήν στρώσιν ή όποία 
άντιθέτως προέρχεται έκ της άλλεπαλλήλου άποθέσεως τοΰ άπαρτί- 
ζοντος τά πετρώματα ταΰτα ύλικοΰ. "Ενεκα τούτου οΐ σχιστόλιθοι 
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έμφανίζονται Ιδίως είς πτυχωσιγενείς περιοχάς, άφ’ έτέρου δέ ή σχι- 
στότης αύτών δέν συμπίπτει πάντοτε καί πρός τήν στρώσιν των. ΟΙ 
σχιστόλιθοι άνήκουν είς τάς κατηγορίας τών ιζηματογενών καί τών 
κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων.

Έν Κύπρω στρώματα σχιστόλιθων άπανώνται είς Πενταδάκτυλον 
είς τάς περιοχάς Λευκάρων, Πυργών καί Λάρνακος, χρησιμοποιούνται 
δέ είς τήν άνέγερσιν δομών καί ξεροτοίχων καί τήν έπίστρωσιν αύλών, 
άλωνίων, δωματίων κ,λ.π.

6. ( Ή ) Γύψος: 'Η γύψος είναι ένυδρον θειϊκόν άλας τοΰ
άσδεστίου. Άπαντά έπίσης καί είς χονδροκρυσταλλικά συσσωματώ
ματα ή είς παραλλήλως ίνώδη ή είς λεπτοκοκκώδη, όπότε άν έχη καί 
καθαρόν λευκόν χρώμα καλείται άλάβαστρον.

Γύψος

Ή γύψος παρουσιάζει σχισμόν τελειότατον, σχιζομένη κυρίως είς 
φύλλα, τά όποια είναι εύκαμπτα, άλλ’ ούχί έλαστικά. “Εχει λάμψιν 
υαλώδη καί μαργαριτοειδή. Είναι διαφανής ή διαφώτιστος μέχρις 
άδιαφανοΰς, άχρους ή καί ποικίλως χρωματισμένη.

Διαλύεται πολύ δυσκόλως ύπό τοΰ υδατος. Σχηματίζεται είς τήν 
φύσιν είτε καθιζάνουσα άμέσως έκ διαλυμάτων γυψούχων (π.χ. έντός 
θαλασσών κλειστών ή θαλασσίων λεκανών), είτε δι’ έπιδράσεως δια
λυμάτων περιεχόντων θειϊκά άλατα έπί άσβεστούχων πετρωμάτων.

Είς Κύπρον περιοχαί καλυπτόμενοι μέ γύψον εύκόλως ξεχωρίζουν 
λόγω της λάμψεως του πετρώματος καί άπαντώνται είς πολλάς 
περιοχάς.

7. (Ό) Πυρόλιθος ή Πυριτόλιθος: Όρυκτόν,
παραλλαγή τοΰ χαλαζίου, άπαντώμενον είς κοιτάσματα ή κροκάλας 
ή καί ώς ύλικόν άπολιθωμάτων, άλλως πυρίτης λίθος ή πυριτόλιθος, 
κοινώς τσακμακόπετρα.

Συνήθως εύρίσκεται έντός στρωμάτων κρητίδος, είς τεμάχια περι
βαλλόμενα ύπό λεπτήν έπιφλοίωσιν. “Εχει χρώμα τεφρόν, κίτρινον, 
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καστανόν ή καί μέλαν, θραϋσιν δέ όστρεοειδή καί ρήγνυται πρός θραύ
σματα μέ κόψεις όξείας. Διά τούτο έχρησιμοποιήθη άπό τόν πρωτό
γονον άνθρωπον, συντελούσης καί της σκληρότητός του πρός κατα-

Πυριτόλιθος

σκευήν δπλων καί έργαλε(ων. 'Η σκληρότης του είναι τέτοια ώστε 
κρουόμενος μεθ’ έαυτου ή μετά χάλυβος νά παράγη σπινθήρας.

Ό πυρόλιθος εύρίσκεται έν Κύπρω είς περιοχάς μέ μεγάλα στρώ
ματα Κρητίδων, δπως ή περιοχή Πενταδακτύλου καί Λάρνακος.

8. (Ό) "Ιασπις: Κρυπτοκρυσταλλική παραλλοτγή τοΰ
όρυκτοϋ χαλαζίου. ’Αποτελεί θολάς ή τελείως άδιαψανεϊς στιψράς 
μάζας, έντόνως χρωματισμένος, αί δποΐαι παρουσιάζουν όστρεώδη 
θραϋσιν καί άσθενη κηροειδή λάμψιν. Παρουσιάζει κατά προτίμησιν 
έρυθρούς, καστανόχρους, κιτρίνους καί πρασίνους τόνους χρωμάτων 
καί μάλιστα είναι χρωματισμένος, έν μέρει τελείως μέ ένιαΐον χρώμα 
καί έν μέρει κατά κηλΐδας φλέβας. Ό χρωματισμός προέρχεται κυ
ρίως έκ τοΰ σιδήρου ό όποιος έμπεριέχεται έντός τοΰ ίάσπιδος κατά 
ποικιλλούσας, συχνά πολύ σημαντικός ποσότητας.

“Ιασιτις

Ό "Ιασπις εύρίσκεται έν τη φύσει ύπό μορφήν στρωματοειδών έν- 
στρώσεων έντός διαφόρων στρωσιγενών πετρωμάτων, ή ώς μαζα πλη- 
ρώσεως ρωγμών, σχισμών καί άλλων κοιλωμάτων, κυρίως έντός έκρη- 
ξιγενών πετρωμάτων ή ύπό μορφήν κονδύλων άκανονίστων σχημάτων 
είς διάφορα κοιτάσματα. Εκτός τούτων ό ίασπις παρουσιάζεται καί 
ώς προϊόν μεταμορφώσεως έξ έπαφής, είς άργιλλικούς σχιστολίθους 
πλησίον διαβάσου.

Είς Κύπρον εύρίσκεται συχνά είς τάς κοίτας τών ποταμών, οί 
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όποιοι συνήθως μεταφέρουν αύτόν έκ της περιοχής τοΰ Τροόδους είς 
τάς άκτάς, δπου παρουσιάζεται ύπό μορφήν κροκαλών.

9. (Τό) Κροκαλοπαγές: Πέτρωμα Ιζηματογενές τό 
όποιον άποτελεΐ σύναγμα άπό κροκάλας συγκολληθεΐσας μεταξύ των 
μέ Ολην άσβεστικήν, πυριτιοΰχον ή ψαμμιτικήν. Είναι μονόμεικτον ή 
πολύμεικτον, δταν αί συνιστώσαι αυτό κροκάλαι προέρχωνται έξ ένός 
είδους πετρώματος ή έκ διαφόρων πετρωμάτων. Τά μονόμεικτα κρο- 
καλοπαγή, άναλόγως τοΰ είδους των κροκαλών, όνομάζονται άσβεστο- 
λιθικά, χαλαζιακά, γρανιτικά κλ.π.

Κροκαλοπαγές

Τά κροκαλοπαγή πετρώματα μαρτυρούν τήν υπαρξιν — καί άπο- 
τελοΰν συνήθως τά διασωθέντα ύπολείμματα — παλαιών κοιτών ποτα
μών ή άκρογυαλιών καί διά τούτο εύρίσκονται συνήθως είς περιοχάς 
δπου προηγουμένως ύπήρχεν θάλασσα ή πλησίον δχθών ποταμών.

10. (Τά) Λατυποπαγή πετρώματα: Όνομάζον
ται οΰτω τά πετρώματα έκεΐνα τά όποια άποτελοΰνται άπό διάφορα 
γωνιώδη καί αίχμηρά θραύσματα άλλων πετρωμάτων, συγκεκολλημένα 
διά τίνος συνδετικής Ολης. Τά γωνιώδη αύτά θραύσματα καλούνται 
λατύπαι. Τά λατυποπαγή πετρώματα είναι Ιζηματογενείς σχηματι
σμοί κλασσικής ή μηχανικής προελεύσεως, διότι αΐ λατύπαι αΐ όποΐαι 
άπαρτίζουν τό κύριον ύλικόν αύτών προέρχονται έκ τής μηχανικής άπο- 
σαθρώσεως άλλων πετρωμάτων. 'Η συνδετική Ολη διά τής όποίας 
αί διάφοροι λατύπαι συνδέονται πρός άλλήλας, δύναται νά είναι ψαμ
μιτικής, άργιλλώδους, άσβεστολιθικής προελεύσεως ή πυριτιοΰχος.

11. (Ή) Ο (5 μ β ρ α : ’Ορυκτόν γεώδες διαφόρου προελεύ
σεως καί συστάσεως, χρησιμοποιούμενον ώς χρώμα είς τήν ζωγραφι
κήν. Τήν δνομασίαν αύτήν φέρει μία γεώδης παραλλαγή του λειμω- 
νίτου περιέχουσα καί μικράν ποσότητα διοξειδίου τοΰ πυριτίου καθώς 
κ α I ή κολλοειδής παραλλαγή τοΰ ένύδρου πυριτικοΰ άργιλλίου, τό 
όποιον παρουσιάζει παράμιξιν ύδροξειδίου τοΰ σιδήρου (Κυπριακή 
οΰμβρα). Οΰμδρα έπίσης όνομάζεται καί ή παραλλοτγή γεώδους 
φαιάνθρακος, ή δποία έμφανίζει ώραϊον φαιόν χρώμα.

50



12. (Ό) Φλύσχης: Άποτελεΐται άπό σύνολον έναλλασσο-
μένων άργίλλων καί ψαμμιτών ένίοτε δέ, είς τούς άνωτέροος δρίζοντας 
καί κροκαλοπαγών. Είς Κύπρον είναι γνωστός δ Φλύσχης της 
ΚυθραΙας.

Β. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΪΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

1. (Ό) Μαρμαρυγιακός Σχιστόλιθος: Πέτρω
μα κρυσταλλοσχιστώδες, συνιστάμενον κυρίως άπό μαρμαρυγίαν καί 
χαλαζίαν, τά όποια διακρίνονται διά γυμνοΰ δψθαλμοΰ.

Ό Μαρμαρυγιακός Σχιστόλιθος

Ό μαρμαρυγιακός σχιστόλιθος είναι έν άπό τά σπουδαιότερα 
κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα, διότι παρουσιάζει μεγάλην άνάπτυ- 
ξιν είς τάς περιοχάς τών κρυσταλλοσχιστωδών διαπλάσεων έπΐ τοΰ 
στερεού φλοιού της γής. Άποτελεϊ μετά τοΰ γνευσίου τά μόνα πε
τρώματα τά όποια έμφανίζονται είς δλας τάς κρυσταλλισχιστώδεις 
περιοχάς, διά τοϋτο αί άλλαι κατηγορίαι τών κρυσταλλοσχιστωδών 
πετρωμάτων δύνανται νά θεωρηθούν κάλλιστα ώς ένστρώσεις έντός 
αύτών.

Είς Κύπρον άπαντάται εις μικρός περιοχάς παρά τήν Φοντάνα 
Άμορόζα καί τήν Β. Δ. Κύπρον.

2. (Τό) Μάρμαρον: Πέτρωμα κρυσταλλοσχιστώδες, 
ιζηματογενούς προελεύσεως. Συνίσταται κυρίως άπό άσβεστίτην, 
είναι δέ ώς έκ τούτου Ισότιμον πρός τόν άσβεστόλιθον, άλλά έμφανίζε- 
ται μικροσκοπικώς κοκκώδες καί παρουσιάζει βαθμόν κρυσταλλικό
τητας μεγαλύτερον έκείνου (κρυσταλλοπαγής άσβεστόλιθος). Εις 
τήν Τέχνην μάρμαρα όνομάζονται καί αί στιφραί παραλλαγαί τοΰ 
άσβεστολίθου άρκεϊ μόνον νά είναι έπιδεικτικαί λειάνσεως καί νά δύ
νανται κατ’ άκολουθίαν νά χρησιμεύουν ώς ύλικά δομής καί διακοσμή- 
σεως. Ώνομάσθησαν μάρμαρα διότι μαρμαίρουν ύπό τό φως τοΰ 
ήλιου.

Τά μάρμαρα εις τήν χημικώς καθαρόν αύτών μορφήν, έμφανίζον
ται λευκά καί χιονόχροα. Τέτοια είναι κυρίως τά Ελληνικά μάρμαρα 
τής Πάρου καί Πεντέλης καί τά ’Ιταλικά τής Καρράρας, τά δποία 
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έχρησιμοποιήθησαν διά τοϋτο είς τήν άρχαιότητα, χρησιμοποιούνται δέ 
καί σήμερον είς τήν Γλυπτικήν έν γένει καί τήν άνδριαντοποιΐαν.

Ή ώραία έμφάνισις τού μαρμάρου όφείλεται είς τόν βαθμόν δια- 
φανείας τόν όποιον παρουσιάζει, προέρχεται δέ έκ της διεισδύσεως τοΰ 
προσπίπτοντος φωτός μέχρις ώρισμένου βάθους καί της έντεΰθεν άνα- 
κλάσεως αΰτοΰ, είς τρόπον ώστε ή λεία έπιφάνεια τοΰ μαρμάρου νά 
φαίνεται δτι παρουσιάζει Ιδίαν άκτινοβολίαν.

Τά μάρμαρα προέρχονται άπό τούς άντιστοίχους άσβεστολίθους 
κατόπιν μεταμορφώσεως.

Είς Κύπρον άπαντώνται πλησίον τών Λουτρών της ’Αφροδίτης καί 
Νέου χωρίου Πάφου καί είς Πενταδάκτυλον.

Γ. ΠΥΡΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

1. ( Ό ) Ά ν δ ε σ I τ η ς : Οί άνδεσΐται είναι ήφαιστειογενη
πετρώματα, τά όποια μετά τών πορφυριτών άποτελοΰν μίαν οίκογέ- 
νειαν. Τά είς τήν όμάδα αυτήν άνήκοντα πετρώματα όνομάζομεν 
άνδεσίτας μέν άν είναι νεοηφαιστειογενή (έξεχύθησαν δηλ. κατά 
τήν Τριτογενη καί Τεταρτογενή περίοδον τοΰ Καινοζωϊκοΰ αίώνος), 
πορφυρίτας δέ άν είναι παλαιοηφαιστειογενη (έξεχύθησαν δηλ. 
πρό της Τριτογενοΰς περιόδου).

‘Ανδεσίτης

ΟΙ άνδεσΐται, λοιπόν, είναι ήφαιστειογενη πετρώματα, τά όποια 
περιέχουν πορφυριτικούς κρυστάλλους άσβεστονατρούχων άστρίων, 
βιοτίτου, άμφιβόλων ή πυροξένων, έγκατεσπαρμένους έντός θεμελιώ
δους μάζης, ή δποία έχει άλλοτε μέν χρώμα άνοικτόφαιον ή έρυθρω- 
πόν, άλλοτε δέ χρώμα καστανόφαιον ή πρασινωπόν μέχρι σκοτεινό- 
φαιον καί μέλαν.

ΟΙ άνδεσΐται έν Κύπρω εύρίσκονται κυρίως είς τάς περιοχάς τών 
λαβών, δπου μαζί μέ τούς βασάλτας καί τούς πορφυρίτας άποτελοΰν 
τά κύρια συστατικά τών στερεοποιηθέντων πυρίνων στηλών, αΐ δποΐαι 
έξεχύθησαν έκ τών έγκάτων της γης. (’Αγροκήπιά, Άπλίκι, Καμπιά, 
Σκουριώτισσα, Μαθιάτης).

2. (Ό) Πορφυρίτης: Πέτρωμα ήφαιστειογενές. Συνί-
σταται άπό θεμελιώδη μαζαν χρώματος τεφροΰ έως μαύρου καί άπό 
φαινοκρυστάλλους άσβεστονατριούχων άστρίων, βιοτίτου, άμφιβόλου 
καί πυροξένων. "Οσον άφορα τήν όρυκτολογικήν του σύστασιν δ πορ
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φυρίτης καθόλου δέν διαφέρει άπό τόν άνδεσίτην μέ τόν όποιον άπαρ- 
τίζουν μίαν καί τήν αΰτήν οικογένειαν.

Πορφυρίτης

Ό πορφυρίτης καί αί διάφοροι παραλλαγαί αύτοΟ είναι άπό τά 
πλέον διαδεδομένα ήφαιστειογενη πετρώματα, έν Κύπρω δέ άπανταται 
κυρίως είς τάς περιοχάς τών λαβών.

3. (Ό) Βασάλτης: Είς τήν κατηγορίαν αύτήν άνήκουν
κυρίως στιφρά πετρώματα μέλανος χρώματος, είς τά όποια μικροσκο- 
πικώς κατά κανόνα διακρίνονται μόνον μικροί κρύσταλλοι ή κόκκοι 
τοΰ όρυκτοΰ όλιβίνου. Έκ τών διαφόρων είδών βασαλτών κυριώτερον 
είδος είναι όΠλαγιοσχιστικός ή άπλώς βασάλτης.

Βασάλτης

Τά πετρώματα αύτά έφ’ δσον είναι άναλλοίωτα είναι πάντοτε σκο
τεινόχρωμα μέλανα ή μελανοπώφαια. Άποσαθρούμενα χρωματίζον
ται πράσινα ή καστανέρυθρα. Είναι έν μέρει σαφώς καί έν μέρει άσα- 
φώς πορφυρικά, άλλοτε δέ καί τελείως κοκκώδη πετρώματα, τά όποια 
έχουν ώς έπί τό πλεΐστον άλαμπη έξωτερικήν δψιν.

Οί βασάλται άποτελοΰν τά συνηθέστερα έκχυτα πετρώματα της 
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παρούσης έποχής. Ή μαζα τών βασαλτών συχνά άποσαθροΰται καί 
ύφίσταται τόν άποχωρισμόν άλλοτε εις πλάκας καί πρίσματα, άλλοτε 
εις σφαίρας ή άκανόνιστα πολύεδρα. Είς Κύπρον άπαντώνται κυρίως 
είς τάς περιοχάς τών λαβών

4. (Ό) Γ ά δ β ρ ο ς : Πέτρωμα πυριγενές πλουτώνειον, κοκ
κώδες, συνιστάμενον κυρίως έκ βασικού άσδεστονατρομιγοϋς άστρίου 
καί πυροξένων ή κεροστίλβης. Ενίοτε περιέχει καί όλιδίνην καί ένεκα 
τούτου διακρίνονται γάδδροι όλιδινοϋχοι, καί γάδδροι άνευ όλιδίνου. 
Πολύ σύνηθες φαίνόμενον παρουσιαζόμενον εις μεγάλας μάζας γάδ- 
δρων είναι ή αίφνιδία μεγάλη άλλαγή της όρυκτολογικής συστάσεως 
τών γάδδρων, κατά τήν όποίαν ούσιώδη συστατικά δύνανται κατά τό

Γ άβδρος

μάλλον ή ήττον τελείως νά έκλείψουν, ένώ άλλα κύρια ή δευτερεύοντα 
ούσιαστικά νά ΰπάρχουν είς καταπληκτικήν άφθονίαν. Ώς έκ τούτου 
δημιουργεϊται μεγάλη άφθονία τύπων μέ βαθμιαίας μεταδατικάς μορ- 
φάς πρός άλλα πετρώματα.

ΟΙ γάδδροι είναι τά πλέον διαδεδομένα έκ τών πλουτωνικών πε
τρωμάτων έν Κύπρω. Παρουσιάζονται ώς σκληρά, συμπαγή μέ εύδια- 
κρίτους κόκκους, χρώματος σκούρου τεφροΰ ή μαύρου. Περιβάλλουν 
τήν κορυφήν τοΰ Τροόδους καί άποτελοΰν σωρούς ή λακκολίθους, κοί- 
τας καί φλέβας έντός τών διαφόρων γεωλογικών διαπλάσεων (’Αγρός, 
Λουβαρας, Κελλάκι, "Αγ. Κωνσταντίνος κλ.π.).

Χρησιμοποιούνται εις τήν Τεχνικήν, διότι λειαινόμενοι άποκτοΰν 
ώραίας έγχρώμους έπιφανείας, πρός κατασκευήν διακοσμητικών λίθων, 
έπιτραπεζίων πλακών, στηλών, έπενδύσεων τοίχων, σκυρόστρωσιν όδών 
καί πεζοδρομίων κλ.π.

5. (Ό) Διαδάσης: Πέτρωμα έκρηξιγενές έκχυτον, χον-
δροκοκκώδες μέχρι λεπτοκοκκώδες, στιφρόν ή πορφυριτικόν σκοτεινό- 
χρουν εις άναλλοίωτον κατάστασιν, καί, ώς έπί τό πλεΐστον, πράσινον 
δταν έχη ύποστη άλλοίωσιν, συνιστάμενον κυρίως έξ άσδεστονατρού- 
χου άστρίου καί αύγίτου. Παρουσιάζονται έπίσης διαδάσαι περιέχον- 
τες δλιβίνην (όλιδινικοί διαδάσαι) καί χολαζίαν (χαλαζιακοί 
διαδάσαι).

Οί διαδάσαι εύρίσκουν έφαρμογάς εις τήν τέχνην. Χρησιμοποιουν- 
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ται ώς λίθοι λιθοστρώτων, ώς σκύρα κλ.π. Εις Κύπρον άπαντώνται 
είς τάς περιοχάς μεταξύ τών λαθών καί τοΰ γάββρου, σχηματίζοντες 
συνήθως όριζοντίας στήλας έκ Μικρογάββρων καί Μικροδιοριτών, 
(Κάμπος, Τσακκίστρα, Ζωοπηγή, Παλαιχώρι, Φαρμακάς, Τεμπριά, 
κλ.π.).

6. (Ό) Περιδοτίτης: "Ονομα πυριγενών πλοϋτωνείων
πετρωμάτων κοκκώδους ίστοΰ, συνισταμένων κυρίως έξ όλιδίνου, πυ-· 
ροξένων καί κεροστίλθης, περιεχόντων δέ προσθέτως καί σιδηρομε- 
ταλλεύματα.

Περιδοτίτης

Ό χημικός χαρακτήρ δλων τών περιδοτιτών έξαρταται έκ της 
μικρας περιεκτικότητος εις μαγνησίαν, όξείδια σιδήρου καί ύδωρ. Διά 
τοϋτο κατατάσσονται εις τά Βασικά καί Ύπερβασικά μάγματα ή πε
τρώματα, είναι δέ οί βαρύτεροι τύποι πετρωμάτων.

ΟΙ περιδοτΐται διακρίνονται συνήθως έκ τοΰ πρασίνου ή πρασινο- 
μέλανος χρώματος, πολλάκις δέ έγκλείουσι έκμεταλλεύσιμα κοιτάσμα
τα χρωμίτου καί λευκολίθων.

Είς Κύπρον τά πετρώματα αύτά συνήθως άπαντώνται είς τήν κο
ρυφήν τοΰ Τροόδους καί εις μίαν περιοχήν της έπαρχίας Λεμεσού πλη
σίον τών χωρίων Κελλάκι, ’Ακαπνου καί Πραστειό.

7. (Ό) Διορίτης: Πέτρωμα πυριγενές πλουτώνειον, ίδιο-
μόρφως κοκκώδες, σπανίως πορφυριτικόν, Ιστού χονδροκοκκώδους 
μέχρι στιφροΰ καί χρώματος φαιού μέχρι πρασινωποφαίου. Όρυκτο-

Διορίτης

λογικώς χαρακτηρίζεται έκ τοΰ άστρίου καί έξ ένός ή περισσοτέρων 
όρυκτών έκ τών οικογενειών τοΰ βιοτίτου, πυροξένου ή άμφιβόλου. 
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Υπάρχουν είδη διοριτών τά όποια περιέχουν ώς ούσιώδες ή ώς πρόσθε
τον όρυκτόν τόν χαλαζίαν.

Τό χρώμα των είναι ώς έπί τό πλεΐστον σκοτεινοπράσινον ή κηλι- 
δωτόν μέ κηλϊδας πρασίνους ή λευκός. ’Έχουν μεγάλην άνθεκτικό- 
τητα είς θλΐψιν καί ένίοτε περιέχουν σίδηρον καί μαγνησίαν.

Εύρίσκουν μεγάλην χρησιμοποίησιν είς τήν τεχνικήν. “Οταν δύ- 
νανται νά λειαίνωνται είναι πολύτιμοι λίθοι διά διακοσμήσεις καί έπεν- 
δύσεις τοιχωμάτων, μνημείων κ,λ.π.

8. (Ό) Δολερίτης: Παλαιά όνομασία τών χονδροκοκ-
κωδών μέχρι μεσοκοκκωδών παραλλαγών τοΰ βασάλτου. Πέτρωμα 
τό όποιον είσεχώρησεν έντός άλλων πετρωμάτων σχηματίζον φλέ
βας, έντός τών όποίων συνήθως άνευρίσκεται. 'Ομοιάζει μέ τόν γάδ- 
δρον, έχων τήν ιδίαν περίπου μέ αύτόν σύστασιν, άλλά μικροτέρους 
κρυστάλλους.

Συνανταται συνήθως μετά τοΰ Διαβάσου πέριξ της όροσειρας του 
Τροόδους μεταξύ τών λαβών καί τοΰ Γάββρου (Πολαιχώρι, Κάμπος, 
Φαρμακας, Ζωοπηγή, Μονιάτης κ,λ.π.).

(Ό) Σερπεντίνης: Πέτρωμα πυριγενές, στιφρόν, μέ 
χρώμα συνήθως πράσινον έλαιώδες £ως πρασινόμαυρον. Συνίσταται 
κυρίως άπό τό όρυκτόν σερπεντίνην μέ ύπολείμματα άπό όλιβίνην καί 
κεροστίλβην. Σχηματίζεται δευτερογενώς συνεπεία χημικής άποσα- 
θρώσεως τών περιδοτιτών καί τών γάββρων. Έπ’ αύτοϋ έμφανίζονται 
καί διάφορα όρυκτά ώς ό άμίαντος καί οί χρωμΐται.

Είς Κύπρον άπανταται είς τήν περιοχήν τοΰ Τροόδους (’Αμίαντος) 
είς τάς περιοχάς τών Μαμωνίων Σχηματισμών (Κισσόνεργα, Μαμώνια 
Πάφου, Κελλάκι, Άκαπνου Λεμεσού κλπ.).

10. (Ό) Χαλκοπυρίτης: Όρυκτόν (θειούχος Σίδη
ρος), τό όποιον άπαντά είς τήν φύσιν είς κρυστάλλους τοΰ τετραγωνι-

Χαλκοπυρίτης

κοΰ κρυσταλλικού συστήματος, οΐτινες είναι ώς έπί τό πλεΐστον μικροί. 
"Εχει θραϋσιν όστρεώδη μέχρι άνώμαλον, χρώμα όρειχαλκόχρουν κί-
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τρινον πρασινίζον, ή καί χρυσοκίτρινον, ένίοτε δέ μέλαν καί συρόμενος 
έπί άλαμποϋς -πλακάς έκ πορσελάνης άφήνει γραμμήν μέλαιναν πρα- 
σινίζουσαν.

Ό χαλκοπυρίτης είναι σπουδαΐον μετάλλευμα χαλκοΰ, εύρέως δια- 
δεδομένον καί παρουσιαζόμενον εις δλα τά κοιτάσματα τών θειούχων 
μεταλλευμάτων. Άπαντα εις φλέβας ή εις κοιτάσματα έπαφής μετά 
μαγνητίτου καί πυρίτου ή έν στενωτάτη συμφύσει μετά τοΰ σιδηρο
πυρίτου, ή ώς πρόσθετον συστατικόν βασικών έκρηξιγενών πετρωμάτων.

Είς Κύπρον άπανταται εις μεγάλας ποσότητας είς τάς περιοχάς 
τών λαβών, μεγάλαι δέ ποσότητες τούτου έκ τών μεταλείων Λίμνης, 
Μαυροβούνιου, Σκουριωτίσσης, Καλαβασοΰ, Μαθιάτη καί άλλων έξή- 
γοντο καί έξάγονται είς τό έξωτερικόν.

11. (Ό) Σιδηροπυρίτης: ’Ορυκτόν συνηθέστατον (δι- 
θειοϋχος σίδηρος), τό όποιον κρυσταλλοΰταί εις τό κυβικόν σύστημα 
καί άπαντα εις κοκκώδη έως σπφρά συσσωματώματα. "Εχει θραυ- 
σμόν κογχώδη, λάμψιν μεταλλικήν καί χρώμα κίτρινον καί κυρίως χρυ- 
σοκίτρινον.

Άπαντα εις αύτοτελή κοιτάσματα, συνηθέστατα προσμεμιγμένος μέ 
χαλκοπυρίτην. Εύρίσκεται έπίσης έντός κρυσταλλικών σχιστόλιθων ή 
άποτελεϊ όρυκτολογικόν συστατικόν ώρισμένων πυριγενών πετρω
μάτων.

Ή χρησιμοποίησις τοΰ σιδηροπυρίτου ώς μεταλλεύματος εύρίσκει 
έφαρμογήν Ιδίως εις τήν Χημικήν Βιομηχανίαν καί μάλιστα πρός πα
ραγωγήν τοΰ θειϊκοΰ ’Οξέος. Οδτος είναι έπίσης περιζήτητος καί διά 
τήν περιεκτικότητά του είς χαλκόν καί ένίοτε εις χρυσόν.

Είς Κύπρον συνανταται συνήθως μετά τοΰ χαλκοπυρίτου εις τάς 
περιοχάς τών λαβών καί έξάγεται εις τά μεταλλεία Μιτσεροΰ, Καλα
βασοΰ, Καμπιών, κλ.π.

12. ( Ό ) X ρ ω μ I τ η ς : 'Ορυκτόν άπαντώμενον εις τήν φύ- 
σιν εις σπανίους κρυστάλλους τοΰ κυβικοΰ συστήματος. "Εχει θραϋ-

Χρωμίτης

σιν άνώμαλον έως κογχώδη, λάμψιν άτελή μεταλλικήν καί χρώμα σι- 
δηρομέλαν. Συρόμενος έπί άλαμποϋς πλακάς έκ πορσελάνης άφήνει 
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γραμμήν καστανόχρουν. Είναι ένίοτε άσθενώς μόνον μαγνητικός.
Ό Χρωμίτης είναι τό μοναδικόν σημαντικόν μετάλλευμα χρωμίου. 

Εύρίσκεται σχεδόν πάντοτε έντός των άρχικών περιδοτιτικών πετρω
μάτων, έντός των όποίων έγεννήθη ώς μοτγματικόν έκκριμα είς άκα- 
νόνιστον διανομήν.

Είς Κύπρον τά περιωρισμένα κοιτάσματα χρωμίτου συνδέονται 
συνήθως μέ τά Ύπερβασικά πετρώματα τοΰ Τροόδους καί τοΰ σχημα- 
τισμοΰ Μαμωνίων καί Ιδίως μέ τούς δουνίτας καί τούς σερπεντίνας.

Έκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα εύρίσκονται πλησίον της κορυφής 
τοΰ Όλύμπου, τά όποια έκμεταλλεύεται ή Κυπριακή Εταιρεία Χρω
μίου, καθώς καί είς τάς περιοχάς «Κοκκινόροτσος» (πλησίον της Κα- 
κοπετριας), Πασα Λειβάδι, Μεσαποταμός, Γεράσα, Λουβαρας, Τίμη καί 
Κονιά Πάφου κλπ.

13. (Ό ) ’Αμίαντος: Ό άμίαντος παρουσιάζεται ύπό
μορφήν φλεβών έντός πετρωμάτων κυρίως όφειτικών. ’Εμφανίζονται 
δμως φλέβες άμιάντου καί έντός ύλικών προερχομένων έξ άποσαθρώ-

Άμίαντος

σεως πολλών ήφαιστειογενών πετρωμάτων νεωτέρας γεωλογικής ήλι- 
κίας. Εις τάς φλέβας, κατά κανόνα, αί ΐνες είναι διατεταγμένοι καθέ- 
τως πρός τά τοιχώματα τής ρωγμής. Είς όλίγας περιπτώσεις άνευ- 
ρέθησαν φλέβες άμιάντων μέ τάς ίνας των παραλλήλως τεταγμένας 
πρός τά τοιχώματα τών ρωγμών.

Ό άμίαντος παρουσιάζεται είς συσσωματώματα κρυστάλλων, έχει 
λάμψιν υελοειδή καί μεταξοειδή καί χρώμα ώς έπί τό πλεΐστον τεφρό- 
λευκον, πρασινίζον καί φαιόλευκον, είναι δέ εύθραυστος ή έλαστικός. 
Είναι κατά κανόνα λεπτοϊνώδης καί άντέχει εις τό πΰρ.

Είς Κύπρον παρουσιάζεται όχρυσοτιλικός άμίαντος 
έντός τών Σερπεντινών ύπό μορφήν μικρών ή μετρίων ίνών. Άπό άρ- 
χαιοτάτων χρόνων ή Κύπρος ήτο ξακουστή διά τό όρυκτόν τούτο καί 
άναφέρεται ή έξαγωγή τούτου ύπό τών άρχαίων Ελλήνων καί Ρω
μαίων. Τέτοια άρχαία μεταλλεία άναφέρονται εις τήν Βάσαν, Άψιοΰν 
καί ’Επισκοπήν τής Πάφου. Τά μεγαλύτερα δμως κοιτάσματα άμιάν- 
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του άνεκαλύφθησαν είς τήν περιοχήν τοΰ Τροόδους, όπου τό 1904 ήρχι- 
σεν ή έξόρυξις τούτου γύρω άπό τό χωρίον ’Αμίαντος.

ΠολλαΙ Ιδιότητες τοΰ άμιάντου καθιστούν αύτόν λίαν πολύτιμον 
ύλικόν. Ή μεγάλη του άντοχή είς ΰψηλάς θερμοκρασίας, τό δτι δέν 
προσβάλλεται εύκόλως ύπό τών οξέων, ή μικρά θερμαντική καί ήλε- 
κτρική άγωγιμότης του καί ή ίκανότης του νά γίνεται μαλακώτερος 
ριπτόμενος είς τό ύδωρ καί έπειτα νά καθίσταται εύκαμπτος καί 
ύφαντός.

Ό άμίαντος χρησιμοποιείται ώς ύλικόν πληρώσεως τοιχωμάτων 
κιβωτίων ΐνα μή καίωνται κατά τάς πυρκαϊάς, πρός έπένδυσιν διοχε- 
τεύσεως άτμών, φωταερίου, κλπ., ώς ύλικόν άπομονώσεως λεβήτων άτ- 
μομηχανών, ώς μονωτικόν ύλικόν συρμάτων καί σωλήνων είς τήν ήλε- 
κτροτεχνίαν. Πρός κατασκευήν πλακών, σωλήνων, σχοινίων κ,λ.π. 'Ως 
διακοσμητικόν ύλικόν τών Χριστουγεννιάτικων δένδρων. Πρός έσωτε- 
ρικήν καί έξωτερικήν πυρίμαχον έπένδυσιν τοίχων κλ.π.

4. Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΝ ΠΒΤΡ9ΜΑΤ9Ν
1. ’Απαραίτητος ’Εξοπλισμός

'Η έξοδος καί άναζήτησις πετρωμάτων είς τούς άγρούς, προϋπο
θέτει όλίγην προετοιμασίαν καί έπιλογήν τοΰ άναγκαίου έξοπλισμοΰ. 
Γά άπαραίτητα έργαλεΐα είναι όλίγα καί εύθηνά.

Τά πλέον άπαραίτητα έργαλεΐα καί σύνεργα είναι τά έξής:-
(α) Σκαπάνη, εΐ δυνατόν είδική Γεωλογική, αίχμηρά είς τήν 

μίαν καί πλατεία είς τήν άλλην άκρην, άναγκαία διά τόν θρυμματισμόν 
τών πετρωμάτων. Ενίοτε, λόγω της έπιδράσεως της άτμοσφαίρας, τά 
πετρώματα έξωτερικώς άλλοιοΰνται. Διά τοϋτο είναι άνάγκη δπως 
θραύωνται διά νά λαμβάνωνται τεμάχια έκ του έσωτερικοΰ των.

(β) Ατσάλινο μαχαιρίδιο ν, χάλκινο νόμισμα 
καί έντεμάχιον ύάλου διά τήν χάραξιν τοΰ πετρώματος, πρός 
πρόχειρον άντίληψιν της σκληρότητος αύτοΰ.

(γ) Μεγεθυντικός φακός, πρός εύκολωτέραν παρα- 
τήρησιν τών κρυστάλλων ή κόκκων τών συνθετόντων τό πέτρωμα.

(δ) Σιδηρά σφήνα, πρός εξαγωγήν ώρισμένων πετρω
μάτων ή άλλων σωμάτων, τά όποια έγκλείονται είς όγκους άλλων 
πετρωμάτων.

(ε) Ύάλινον δοχεΐον περιέχον διάλυσιν 
ύδροχλωρικοΰ όξέος, πρός έξιχνίασιν τοΰ άσβεστολίθου.

(στ) Σημειωματάριον μετά σκληρού καλύμματος, εις 
τό όποιον θά σημειώνωνται σχόλια, σημειώσεις, σχέδια έπΐ τών πετρω
μάτων κλπ.
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(ζ) ’Ανθεκτική στρατιωτική σάκκα, έντός τής 
όποίας θά φυλάσσονται δλα τά άπαραίτητα διά τήν έξόρμησιν καί ή 
όποια θά άναρτάται άπό τοΰ ώμου διά νά παραμένουν αί χεΐρες 
έλεύθεραι.

(η) Εις Γεωλογικός καί εΐς Τοπογραφικός 
χάρτης τής Κύπρου θά βοηθήσουν πολύ εις τήν άνίχνευσιν καί προσ
διορισμόν των πετρωμάτων.

(θ) Διάφορα χάρτινα σακκουλάκια, σελοφάν, 
μ ο λ ύ 6 ι α, κουτιά, βαμβάκι, θά εΰκολύνουν εις τό περιτύ
λιγμα, τήν προφύλαξιν καί τόν προσδιορισμόν του τόπου άνευρέσεως 
των πετρωμάτων.

Περιττόν νά σημειωθή, δτι δέον δπως ληφθή πρόνοια καί διά τό 
άναγκαΐον σιτηρέσιον καί ϋδωρ.

2. Τόπος καί τρόπος συλλογής

Ό Γεωλογικός χάρτης θά μας όδηγήση, έν γενικαΐς γραμμαΐς, εις 
τά μέρη δπου υπάρχουν τά πετρώματα, τά όποια μάς ένδιαφέρουν. 
’Εκεί, κατά τήν ίδικήν μας άντίληψιν, θά λαμβάνωμε δείγματα άπό τάς 
προεξοχάς των πετρωμάτων, φροντίζοντες ώστε τά δείγματα αύτά νά 
μήν έχουν διαβρωθή, φθαρή ή άλλοιωθή.

Δείγματα, έπίσης, δυνάμεθα εύκόλως νά συλλέγωμεν άπό τάς 
ποικίλας καί πολυμόρφους κροκάλας των άκρογυαλιών, άπό τά 
άνοίγματα νέων δρόμων, πλησίον μεταλλείων, διατρήσεων, θεμελίων, 
λατομείων κ,λ.π. Εις τόν συλλέκτην έναπόκειται νά άνακαλύπτη τό
πους καί σημεία διά τήν συλλογήν των πετρωμάτων.

Μετά τήν συλλογήν τοΰ δείγματος καί άφου τό έρευνήσωμε προ- 
καταρκτικώς, τό τυλίγομε έπιμελώς έντός φακέλλου ή έφημείδος, έπί 
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της όποιας άναγράφομεν εύδιακρίτως τόν αΰξοντα άριθμόν, τήν ήμε- 
ρομηνίαν καί τόν τόπον προελεύσεώς του. Είς τό σημειωματάριον, έάν 
χρειασθή, γράφομεν περισσοτέρας λεπτομέρειας σχετικώς μέ τήν 
•προέλευσιν καί τόν τόπον άνευρέσεως του, καθώς καί κάθε άλλην 
λεπτομέρειαν, ή όποία πιθανόν θά βοηθήση άργότερον εις τόν προσδιο
ρισμόν καί άναγνώρισιν τοϋ πετρώματος. 'Ακολούθως τό τοποθετοΰ- 
μεν έντός τοΰ σάκκου.

3· Ή Άναγνώρισις τών πετρωμάτων

Τό στάδιον αύτό είναι τό πλέον ένδιαφέρον, άλλά καί τό πλέον 
δύσκολον. Δέν είναι εΰκολον έργον ή άναγνώρισις πετρωμάτων. 
Προϋποθέτει γνώσεις Γεωλογίας, Πετρολογίας, 'Ορυκτολογίας καί εύ- 
ρεΐαν πείραν. Κατ' άρχάς, λοιπόν, θά συνοιντήσωμεν δυσκολίας καί 
πολλάκις θά παραπλανηθώμεν — δέν άποκαλύπτουν εύκόλως τά μυ
στικά των — μέχρις 8του έξοικειωθώμεν περισσότερον μέ αύτά.

Είς τήν άναγνώρισιν τών πετρωμάτων θά όδηγηθώμεν άπό τό· 
χρώμα, τήν λάμψιν, τό βάρος, τόν βαθμόν σκληρότητος, τό μέγεθος τών 
κρυστάλλων ή κόκκων, άπό ώρισμένα άπλα πειράματα καί εί δυνατόν, 
άπό τήν μικροσκοπικήν άνάλυσιν τούτων. Άνατρέχοντες είς τά κυ- 
ριώτερα χαρακτηριστικά καί Ιδιότητας τών είς προηγούμενον κεφά- 
λαιον περιγραφέντων πετρωμάτων καί μέ όλίγην προσοχήν καί προσ
πάθειαν θά δυνηθώμεν νά διεξέλθωμεν τάς περισσοτέρας τών περιπτώ
σεων. Είς περίπτωσιν δυσκολίας δυνάμεθα νά καταφύγωμεν εις οίον- 
δήποτε Γεωλόγον ή εις τό Γεωλογικόν Τμήμα τής Κυδερνήσεως, οι λει
τουργοί τοΰ όποίου εύγενώς θά μάς βοηθήσουν καί διαφωτίσουν.

Εύκολωτέρα είναι ή άναγνώρισις τών 'Ιζηματογενών πετρωμά
των. Τό χρώμα των, ή στρωματογραφία των, ή ψηλάφησίς των, οί 
κόκκοι, ή όσμή των καί ό βαθμός σκληρότητος των θά μάς εύκολύνουν.

Πρός τόν σκοπόν αύτόν θά χρησιμοποιήσωμεν καί τήν Κλίμακα 
Σκληρότητος, ή όποία ύποδιαιρεΐται εις 10 βαθμίδας, εις τάς 
όποίας κατατάσσονται τά διάφορα πετρώματα, άναλόγως τοΰ βαθμού 
σκληρότητος αύτών.

Σκληρότης 1ου Βαθμοΰ: Είς αύτήν άνήκουν τά μα- 
λακώτερα πετρώματα, τά όποια χαράσσονται διά τοΰ δνυχος. Ό
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Τ ά λ κ η ς, μία άσπρη μαλακή πέτρα, καί κάθε άλλο πέτρωμα δμοιον 
μέ αύτόν, είναι σκληρότητος 1ου βαθμοΰ.

Σκληρότης 2ου Βαθμοΰ: Έδώ άνήκουν πετρώματα 
τά όποια χαράσσονται μετά δυσκολίας διά τοΰ δνυχος. Ό Γύψος είναι 
συνήθως 2ου βαθμοΰ. "Ολα τά πετρώματα 2ου βαθμοΰ χαράσσουν 
τά τοΰ 1ου βαθμοΰ.

Σκληρότης 3ου βαθμοΰ: ΕΙς τήν κατηγορίαν αύτήν 
άνήκουν πετρώματα, τά όποια χαράσσονται δΓ ένός χαλκίνου νομίσμα
τος άν πιεσθοΰν καλώς. Έδώ άνήκουν ό άσβεστίτης, μερικά είδη μαρ- 
μαρυγίου κλπ.

Σκληρότης 4ου βαθμοΰ: Τά πετρώματα αύτά χαράσ
σονται δι’ άτσαλίνου μαχαιριδίου καί περιλαμβάνουν τήν οικογένειαν 
φθορίου.

Σκληρότης 5ου βαθμοΰ: Τά έχοντα τοιαώτην σκλη
ρότητα πετρώματα δυσκόλως χαράσσονται διά τοΰ μαχαιριδίου καί 
έχουν σκληρότητα όμοίαν πρός τήν ΰαλον.

Σκληρότης 6ου βαθμοΰ: Τά άνήκοντα είς τήν κατη
γορίαν αυτήν πετρώματα χαράσσουν τήν έπίπεδον έπιφάνειαν της λε·
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πίδος τοΰ μαχαιριδίου καί της ύάλου, χαράσσονται δέ υπό άτσαλίνου 
ρινίου, δπως τά πετρώματα άστρίου.

Σκληρότης 7ου βαθμού: Τά πετρώματα τά έχοντα 
τοιαύτην σκληρότητα δυσκόλως χαράσσονται ύπό άτσαλίνου ρινίου, 
δπως ό χαλαζίας.

Σκληρότης 8ου βαθμού: Έδώ άνήκει τό σπάνιον το- 
πάζιον, τό όποιον χαράζει τόν χαλαζίαν καί τό όποιον περιλαμβάνεται 
είς τούς πολυτίμους λίθους.

Σκληρότης 9ου βαθμού: Τέτοιαν σκληρότητα έχει τό 
δρυκτόν λευκαργιλλΐτις, τό όποιον συνθέτει τά ρουμπίνια καί τούς 
σαπφείρους.

Διαμάντια

Σκληρότης 10ου βαθμού: Έδώ άνήκει τό διαμάντι, 
τό όποιον χαράσσει δλα τά προηγούμενα καί είναι ό σκληρότερος λίθος 
είς τήν φύσιν.

4. Ή ταξινόμησις, σύνδεσις καί έμφάνισις της συλλογής

Μετά τήν άναγνώρισιν των πετρωμάτων, άκολουθεΐ ή άρίθμησις 
καί ταξινόμησις των έντός κιβωτίων. Αύτά δύνανται νά είναι άβαθή 
κιβώτια έκ σκληρού καί άνθεκτικοΟ χαρτονιού καί ύποδιηρημένα είς 
μικράς θήκας. Έπί τοΰ πετρώματος ή έπί της θήκης αύτοΰ σημειώ
νεται ό αΰξων άριθμός καί έπί φύλλου χάρτου στερεωμένου είς βολι
κόν μέρος ή έπί τοΰ σημειωματαρίου έπεξηγοΰνται άντιστοίχως τά διά
φορα πετρώματα: όνομασία, τόπος προελεόσεως, σύνθεσις κλπ. Έάν 
έχω μεν εύχέρειαν χώρου, καλόν είναι νά τοποθετώνται είς τάς έπιμέ- 
ρους κατηγορίας αύτών: Πετρώματα Πυριγενή (πλουτώνεια, φλεβι
κά, ήφαιστειογενή), Ιζηματογενή, ή Μεταμορφωσιγενή.
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Ή Συντήρησις, περιποίησις καί έμφάνισις τής Συλλογής είναι ού- 
σιώδης καί έδώ άκριβώς θά δεικνύεται ή άγάπη καί ή καλαισθησία τοΰ 
ύπερηφάνου συλλέκτου. Καλόν θά ήτο ή συλλογή νά μήν έκτίθεται είς 
ύγρά μέρη, οΰτε είς τήν έπίδρασιν χημικών ούσιών.

ΟΡΥΚΤΑ ΠΥΡΙΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΓΕΝΗ

μάχια έξ έκάστου πετρώματος δύνασθε νά τά κάνετε δώρα, ή νά τά 
άνταλλάσσετε μέ άλλους συλλέκτας, ή νά κατασκευάζετε μέ αυτά διά
φορα γλυπτά.

5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

’Ασβεστόλιθος

Πρός πληρεστέραν έξοικείωσιν μετά τών πετρωμάτων καί κατα- 
νόησιν τών βασικών αύτών ιδιοτήτων, έπιβάλλεται δπως έκτελοΰνται 
μερικά όπλα πειράματα καί άσκήσεις. Τά πετρώματα, βεβαίως, μελε- 

64



τώνται άποτελεσματικώτερον είς τό φυσικόν αύτών περιβάλλον, είς 
τούς άγρούς. Πρός τοΰτο ή διδασκαλία τής Γεωλο
γίας καί Φυσικής Γεωγραφίας δέν πρέπει νά 
περιορίζεται μέσα είς τούς τέσσερεις τοίχους 
τής τάξεως, άλλά δι' έκδρομών κι' έξορμήσεων 
νά έξαντλήται κυρίως είς τήν ύπαιθρον καί, 
εί δυνατόν, είς τό έργαστήριον.

Αί άσκήσεις αί όποϊαι άκολούθοΰν είναι άπλούσταται, δυνάμεναι 
νά έκτελεσθοΰν καί άπό παιδιά.

Πρακτική 'Εργασία

1. Τρίψατε μεταξύ των τεμάχια διαφόρων πετρωμάτων (ψαμμί
του, άσδεστολίθου, χαλαζιού κλπ.) Προσέξατε πώς χαράζει καί άπορ- 
ρινίζει τό έν πέτρωμα τό άλλο. "Ωστε τά πετρώματα δέν έχουν τόν 
ίδιον βαθμόν σκληρότητος.

2. Κτυπήσατε διά σφυρίου τεμάχιον σχιστολίθου. Προσέξατε πώς 
οΰτος άνοίγει είς λεπτά φύλλα. ΤΙ πέτρωμα είναι ό σχιστόλιθος;

3. Τοποθετήσατε τήν γλώσσαν σας είς τεμάχιον άργίλλου. ΤΙ 
αίσθάνεσθε; Διατί; Κάμετε τό ίδιον είς τεμάχιον μάργας.

4. Τοποθετήσατε τεμάχιον λεπτού γύψου είς τό φώς. ΤΙ παρα
τηρείτε ;

5. Χύσατε όλίγον διαλελυμένον ύδροχλωρικόν όξύ, ή χυμόν λε
μονιού έπί άσδεστολίθου, κρητίδος ή μάργας. Τί παρατηρείτε; 
Διατί;

6. Τοποθετήσατε τεμάχιον άσδεστολίθου έντός διαλύματος ύδρο- 
χλωρικοΰ δξέος. ΤΙ παρατηρείτε μετά παρέλευσιν όλίγων λεπτών;

7. θερμάνατε τεμάχιον άσδεστολίθου καί άμέσως μετά ρίψατε 
αύτό έντός παγωμένου ΰδατος. ΤΙ θά συμδή; Διατί;

8. Ρίψατε έντός δοκιμαστικού σωλήνος περιέχοντος όξύ, μικρά 
τεμάχια άσδεστολίθου καί θερμάνατε τόν σωλήνα. Τί παρατηρείτε; 
Πώς λέγεται τό άέριον τό όποΐον έκλύεται καί πώς έσχηματίσθη;

9. Κτυπήσατε βιαίως έπί άτσαλίνης ράβδου τεμάχιον πυριτόλιθου. 
ΤΙ παρατηρείτε; Έπαναλάδατε τό πείραμα κτυπώντας έπ' άλλήλων 
δύο τεμάχια πυριτολίθου, κοινώς «τσιακμακόπετρας».

10. Προβήτε είς άσκήσεις πρός έξακρίδωσιν τοϋ βαθμού σκληρό- 
τητος πετρωμάτων, ώς έξής:

(α) Προσπαθήστε νά χαράξετε μέ τό νύχι τεμάχιον κρητίδος.
(β) Προσπαθήστε νά χαράξετε μέ άτσάλινο μαχαιρίδιον, κέρμα 

καί τεμάχιον ύάλου έν τεμάχιον άσδεστολίθου ή ψαμμίτου. ΤΙ 
παρατηρείτε;
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(γ) Τρίψατε τεμάχιον χαλαζίου έπί έπιψανείας ύάλου. ΤΙ παρα
τηρείτε ;

(δ) Τρίψατε τεμάχιον πυριτολίθου άλληλοδιαδόχως έπί τεμαχίων 
άσβεστολίθου, ψαμμίτου, χαλκού, ύάλου, χαλαζίου. ΤΙ παρα
τηρείτε;

11. θρυμματίσατε μέχρι κονιορτοποιήσεως τεμάχια άσδεστολίθου 
καί ψαμμίτου. Παρατηρήσατε καλώς, χρησιμοποιώντες καί μεγεθυν
τικούς φακούς, τά συνθέτοντα αύτά ύλικά. Υπάρχουν άπολιθώματα; 
Πώς εύρέθησαν;

12. θρυμματίσατε τεμάχιον μαρμάρου καί κοιτάξετε τό έσωτερι- 
κόν αύτοϋ. Χύσατε έπ’ αύτοϋ διάλυμα όξέος. ΤΙ παρατηρείτε;

14. Συγκρίνατε τούς εύδιακρίτους κρυστάλλους τεμαχίων χαλκο- 
πυρίτου καί σιδηροπυρίτου. Τί παρατηρείτε;

15. Συγκρίνατε τό βάρος καί τήν σκληρότητα ίσομεγέθων τεμα
χίων χρωμίτου καί σερπεντίνης. ΤΙ παρατηρείτε;
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GEOGRAPHICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT 
OF TOURISM IN CYPRUS

By Dr. Gunter Heinritz
Department of Geography, Erlangen University

During «the last five years tourism in 
Cyprus has developed so remarkably that 
It promisee to be an interesting subject of 
study for a geographer. The main 
approach of geographical research on the 
tourist industry has for a long time been 
centred on an evaluation of the impact of 
tourism on the cultural landscape. This 
traditional concept lost much of its 
importance for a "geography of leisure” 
from the point of view of social geography. 
According Ito RIUPPERT/SOHAFFER 
(1969) it Is the task of modern social 
geography to study the “spatial farm of 
organization and the processes of spatial 
relevance of the basic functions of human 
groups and societies”. Thus the discipline 
of social geography which is derived from 
the function “leisure and recreation” will 
mainly be concerned with analysing the 
function and the location of the tourist 
trade Itself as the spatial outcome of 
processes due to a varying way of evalua
tion in specific groups.

Applying this on the Island of Cyprus, 
where tourism has more than a fifty years 
tradition, it means not only to ask how 
tourist resorts and their functions are 
distributed 'and dimensioned, but it means 
also to find out which groups become 
spatially relevant for the tourist industry 
through their different way of appreciation.

In this article an attempt will be made 
to explain and to compare structure and 
distribution of hotel offer in Cyprus in the 
years 1951 and 1972. Not only the quanti
tative and qualitative improvement of 
dotel-capacity will have to be explained, 
but there shall also be shown that the rise 
of new social groups among customers as 
well as owners and their specific way of 
evaluation and appreciation leads to consi
derable consequences In spatial organi

zation. Thlse oan be found above all in 
the functional change of the Troodos mount
ains from a region of summer resorts to 
a recreational centre of the urban popu
lation of Nicosia and Limassol on the 
one hand and in a revalorization of coastal 
resorts on the other hand. Finally there 
will be attempted to show the influence otf 
official planning on he development of 
tourism In Cyprus.

If we look at map No. 1 based on 
information in the official hotel list of 
1951, we can clearly distinguish different 
types of location.

Apart from Nicosia, which as a place of 
hotel location is qualitatively different 
because of its function as a capital, the 
“hill resorts” situated on the heights of 
the Troodos mountains stand clearly out 
against the "seaside-resorts”. Among them 
Kyrenia and Famagusta are doubtlessly 
the most important places, where as 
Platres, Troodos and Prodhromos can be 
regarded as the leading hill resorts. There 
you find not only the greatest number of 
hotels, but also the greatest amount of 
high-quality rooms. But in general smaller 
enterprises with rarely more than 20—30 
rooms and modest second to fourth cate
gory houses prevail. This already hints to 
the social groups which participate in 
Oyprus-tourism as owners or customers. 
The hotel keepers — either Englishmen or 
Greek Cypriots —· almost exclusively 
originate in a social middle class. Therefore 
generally they can invest only a small 
amount of capital in their hotels which 
they manage themselves with relatively 
small staff. In these hotels social and 
military people, but also other Englishmen 
living in Cyprus form the most important 
group of visitors to the settlement of 
Troodos, which had developed around the
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juiiuner residence of the colonial govern
ment just below the highest elevation of 
jjje Troodos mountains already before the 
ini® of the century. English people are 
jlso present in Platree and Prodhromos, 
rjje two permanently inhabited Greek 
fountain villages, which are situated next 
t0 Troodos and which are becoming leading 
jummer resorts in the mountains. The 
greatest part of .the guests, howeveT, 
arrives from the countries of the Near 
Bast, mainly Egypt, which is the home
country of well earning Greeks living in 
^exandria, but also of members of the 
feudal upper classes. Thus from June to 
September in the two villages there is a 
socially high-placed and wealthy clientele. 
The mountain villages situated at a 
comparatively greater distance from 
Troodos are the so-called "minor hill
resorts” and are visited by numerous 
Cypriot families. But only very few live 
In hotels, mostly they rent a flat or a 
house for the whole season, if they do not 
lodge with friends or relatives anyway. 
The number of such flats or houses being 
let can be estimated at 10.000 and in so 
far the map, which is confined only to 
hotel capacity does not give a true picture 
of the extent and the importance of the 
mountains as a place of tourism in this 
period.

The groups of visitors may differ in 
their social rank and origin, but their 
motive for visiting the mountains is the 
same; it is their desire to go to the wooded 
and shady heights of the Troodos, in order 
to escape from the summerly high tempe
ratures of their dwelling-place. Reasons 
of climate — but of course of another 
kind — are of similar importance to most 
visitors of the seaside-resorts. Travellers 
from Central and Northern Europe, espe
cially from England, who want to change 
the wintry cold and humidity of their 
native country for the amenities of the 
mediterranean climate, prefer the seaside
resorts as well as the small group of 
Europeans visiting Cyprus because of their 
interest In archaelogy and history of 

civilization. As these places are of course 
visited also by commercial travellers the 
seasonal fluctuations, i.e. the decrease in 
the number of visitors during the winter, 
is not as significant as in the mountains. 
There tourists are almost completely 
absent in winter, so that most of the hotels 
close from 1st November to 30th April. 
Then the number of the inhabitants during 
winter often amounts to only one tenth 
of the population in summer.

During the last twenty years the total 
number of visitors to Cyprus per annum 
has varied considerably and has clearly 
been correlated with political crises. Also 
the persentage of guests from the most 
important countries fluctuated strongly, as 
you can see in detail on Illustration No, 1. 
As a result it can be stated that especially 
the number of those groups of visitors 
decreased, who preferred to visit the 
summer resorts in the mountains. This is 
valid for the guests from Egypt coming 
lees frequently since the fall of the 
monarchy in this country as well as for 
the Israelis, who with 21,000 tourists (In 
1963) represented the greatest group of 
visitors, but who largely stayed away after 
the six-days-war. Thus in 1971 the number 
of tourists from the countries of the Near 
East amounts to 25,000, among them there 
are about 11.000 from Lebanon. But 
nearly half of them are not Arab or 
Israeli, but of British or American 
nationality. Also the group of English 
people living permanently in Cyprus and 
who are potential guests for the mountain 
hotels has decreased after independence 
was gained. But as it became possible to 
escape the summer heat in the towns by 
means of air conditioning, it Is no longer 
necessary to staiy in the mountains during 
the summer season. Therefore now many 
prefer to spend not quite the whole 
summer season in the mountains but to go 
there only for a short trip by car on 
weekends or Sundays and to visit one of 
the numerous picnic places or “kentra”.

On the one hand the number of guests 
who are interested in holidays In the 
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mountains has diminished because of poli
tical events or because of a change of 
preference and attitudes. But an the other 
hand the number of guests coming from 
Central and Northern Europe, who rather 
prefer the seaside, has Increased very 
much. In 1971 from England alone there 
came 78,000 visitors, that Is 44·/. of the 
total number of visitors. Among them 
there aTe many Cypriot emigrated to 
England, Who are now visiting friends or 
relatives In their home country. But most 
of the English visitors still prefer the 
mediterranean for climatic reasons. To 
them Cyprus as a member of the Common
wealth and therefore of the Sterling-block 
is part of the few countries, for which no 
currency restrictions exist and — a most 
important reason for English people — it 
can largely be regarded as an English 
speaking country.

But mainly during the last years the 
guests from Central and Northern Europe, 
especially from the Federal Republic of 
Germany, France and Sweden, gained more 
and more Importance, because they re
present as "beach holiday-makers” with 
regard to their motives of travelling and 
demands a so far unknown type of visitor- 
to Cyprus. As they mainly form a socially 
high ranking and weialthy public they 
therefore are very important for the 
further development of tourism In Cyprus.

The capacity of hotels, Which Is shown 
on map No. 1 for the year 1951, was sub
ject to alterations, whlch-anly for_a minor 
part went back to enlargements or re
ductions of already existing hotels. Flair 
more Important was the shutting down or 
setting up of hotels, which Is Shown, in 
table No. 1 In detail. A survey of offers 
demonstrates that development till about 
1965 has been quiet and regular and that 
the total structure as described for 1951 
was changing only slightly. A turn has 
come about merely since 1966, indicated in 
table No. 1 by the strong increase of the 
average number of beds In every new 
hotel·

Looking now at the map of hotels and 

their structure in 1972 (Map 2), we really 
immediately that the Increase — part 
from Nicosia — was restricted to the coajjj 
and that the capacity of the hill resort, 
has hardly grown. Though the number of 
high quality rooms has increased noticeably 
in the leading summer resorts Platre, 
Troodos and Prodhromos, the total capj, 
city hardly has changed. Only in some ot 
the minor hill resorts the number of bed, 
available slightly increased, because their, 
some hotels of the second to fourth cate, 
gory have been enlarged or opened. But 
It is significant that the average number 
of beds per hotel, i.e. their working 
structure has in the mountains remained 
essentially the same.

In a clear contrast the-tncrease on the 
coast, especially in Limassol, Kyrenia and 
Famagusta, was much more dynamic, n 
is striking that mainly the first class and 
de luxe class hotels enlarged their caps, 
city. By far the greatest increase showed 
Famagusta, where also the working 
structure changed in a remarkable and 
decisive way. For these new de luxe hoteli 
are no longer of the family business typ 
with only a few beds as in the fifties, but 

-units of-150-to 200 beds on average.
The preference for Famagusta ai 

location of the new hotels built immedla· 
tely an the seaside can not only be explain
ed with particularly favourable canditioni 
In the field of physical geography. Ata 
other coastal areas have sun, sea ant 
beaches — certainly the most Important 
reasons for customers to stay a: 
Famagusta — In at least the same quality 

As late as 1960 a team of Frencl 
experts gave a recommendation to Cypnu 
not to expect too much from the develop
ment of the tourist trade in Famagusta 
For such a project could hardly lx 
brought In line with existing functions ct 
the city as the most Important harbour «I 
the island and as a busy centre of an arei 
with intensive cultivation. But just because 
of these two functions felt to be trouble
some a social group existed in this city 
which owned a considerable amount

72



HOTELSTRUCTURE 1972

Α»«· Μ·ΤΜ·<ρ

Map 2.

co



money and spirit of enterprise and which 
became very important for the further 
development of tourism in Famagusta. The 
decision to invest the money earned in 
Import — export or other types of business 
in new hotels room led to a real boom in 
house-building. The construction of hotels 
and houses with flats on the beach, which 
reaches already three miles to the South, 
made the price of land sore up. Moreover 
this process took place so quickly that the 
development of an infrastructure which 
had to be carried out by the aivil sevicee 

— besides road-making primarily the 
drinking-water supply — could hardly 
follow. Though this development, led by 
private capitalist interests may be import
ant for the economy of the country, it 
brings about considerable problems. Only 
an official planning department endowed 
with corresponding authority end influence 
would be able to face them, as had been 
envisaged in the Town and Country Bill, 
but which can be made effective only with 
considerable political difficulties.

Setting up and shutting down of hotels in Cyprus
1052—1972

Table 1:

year have set up
• i

have shut down saldo

number of 
hotels

average 
number 

of rooms

number of 
hotels

average 
number 

of rooms
of hotels of rooms

1952—1955 34 12,6 26 12,2 + 8 + 113

1957—1950 6 14,5 9 8,3 — 3 + 12

1961—1964 24 16,4- 4 13,0 + 20 + 341

1965—1968 13 54,6 16 15,8 — 3 + 458

1969—1971/72 33 60,4 9 14,9 + 26 +1858

1952—1971/72 110 32,8 64 13,0 + 46 +2782

(from : Hotel Guide’s 1951—1972)
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. 
ΕΞΑΣΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ

'Τπό ΟΘΩΝΟΣ ΓΙΑΓΚΟΤΛΛΗ, ΒΑ„ M.Sc.

"Ενας άπό τούς μεγαλύτερους πόρους οίασδήποτε χώρας είναι ό πληθυσμός 
της. Δίχως έπαρκή γνώσιν της κατανομής καί διαρθρώσεως τοΰ πληθυσμού δέν 
δύναται νά νοηθή περιοχιακός προγραμματισμός. Ό τρόπος κατανομής τοΰ πλη
θυσμού και τό είδος διαθρώσεώς του έπηρεάζουν τήν τοποθέτησιν διαφόρων ύπη- 
ρεσιών και βιομηχανικών μονάδων καί γενικώς δέν υπάρχει φάσις τής κοινωνικής, 
οίκονομικής καί πολιτικής ζωής ένός τόπου πού νά μήν έπηρεάζεται είς κάποιον 
βαθμόν άπό τό είδος κατανομής ή διαρθρώσεως τοΰ πληθυσμού. Δυστυχώς είς 
τόν τόπον μας έλάχισται μελέται έχουν γίνει είς τόν τομέα τοΰ πληθυσμού ,καί 
ιοΰτο ίσως λόγφ τοΰ δτι ή γεωγραφία εύρίσκεται άκόμη είς τά σπάργανά της. 
Ή παρούσα μελέτη άποτελεΐ προσπάθειαν σμικρύνσεως τοΰ υφισταμένου κενού.

Ό πληθυσμός τής Κύπρου κατά τό 1970 ύπελογίζετο εις 637,000, μέ μέσην 
πυκνότητα 178 άτομα κατά τετραγωνικόν μίλι ή 70 περίπου άτομα κατά τετρα
γωνικόν χιλιότετρον. Ή άνάπτυξις τού πληθυσμού τής Κύπρου άπό τό 1881, 
δτε έπραγματοποιήθη ή πρώτη άπογραφή, μέχρι τό 1970 δεικνύεται είς τόν Πίνα
κα 1. Ό ίδιος πίναξ δεικνύει δτι ό πληθυσμός τής Κύπρου κατά τήν περίοδον 
1-88-1—1-970 έχει-ΰπερτριπλασιασθή, ένώ ή σύνθετος έτησία άνάπτυξίς του πα
ρουσιάζει κάμψιν, Ιδίως κατά τήν περίοδον 1960—1970. Ή μόνη έξήγησις ή 
δποία δύναται νά δοθή εις τό τελευταϊον τούτο φαινόμενον είναι ή πτώσις τής γεν- 
νητικότητος. Προπολεμικώς ή κυπριακή οικογένεια άπετελεϊτο άπό περισσότερα 
μέλη παρά μεταπολεμικώς.

ΠΙΝΑΞ 1

Άνάπτυξις τοΰ πληθυσμού κατά τήν περίοδον 1881—1970

Έτος Πληθυσμός Πυκνότης 
κατά τ. μίλι

Σύνθετος 
έτησία αδξησις (%)

1881 186,000 52
1946 450,114 126 1.85
1960 574,000 162 1.78
1970* 687,000 178 1.05

* Ό πληθυσμός τοΰ 1970 βασίζεται είς υπολογισμούς ένφ των άλλων έτών είς έπισήμους 
άπογραφάς.



Κατανομή καί Πυκνότης

Ή σημερινή πυκνότης τοΰ πληρυσμοΰ τής Κύπρου υπολογίζεται είς 178 άτομα 
κατά τετραγωνικόν μίλι (περίπου 70 άτομα κατά τετραγωνικόν χιλιόμετρον). "Ο
μως ή πυκνότης αίίτη άποτελεϊ μέσην τιμήν καί είς περιπτώσεις πληθυσμού ή «μέση 
τιμή» χάνει τήν σπουδαιότητά της ώς μέτρου «κεντρικής ροπής», διότι πολλαί πε- 
οιοχαί αποκλίνουν κατά πολύ άπό τόν μέσον δρσν πυκνότητος.

Διά σκοπούς άναλύσεως τής κατανομής τοΰ πληθυσμού καί τής πυκνότητος 
κατεσκευάσθη ό χάρτης (1), ό όποιος έβασίσθη διά μέν τάς άγροτικάς περιοχάς 
είς έπισκόπησιν πραγματοποιηθεϊσαν ύπό τοΰ Τμήματος Πολεοδομίας καί ΟΙκή- 
σεως (1969), διά τάς άστικάς περιοχάς δέ είς τόν έκλογικόν κατάλογον τοΰ 1970. 
Κατά τήν χαρτογράφησή έλήφθησαν ύπ' δψιν αί μετακινήσεις πληθυσμοΰ, λόγφ 
της τουρκικής άνταρσίας. Έάν τό Κυπριακόν έπιλυθή συντόμως, τό παρόν είδος 
κατανομής ένδεχομένως θά έπηρεασθή έλαφρώς.

Άπό έξέτασιν τοΰ χάρτου (1) δύνανται νά έξαχθοΰν ώρισμένα χρήσιμα συμ
περάσματα, έν σχέσει μέ τό είδος κατανομής καί πυκνότητος τοΰ κυπριακού πλη- 
θυσμοΰ. Τά κυριώτερα τών συμπερασμάτων έχουν ώς άκολούθως:

1) Αί περιοχαί μέ τήν μεγαλυτέραν πυκνότητα συνταυτίζονται μέ τάς άστικάς 
περιοχάς. Μολονότι αύται αντιπροσωπεύουν πολύ μικρόν ποσοστόν άπό τήν όλι- 
κήν έκτασιν τής Κύπρου, έντούτοις συγκεντρώνουν τά 41% τοΰ Κυπριακού πλη- 
θυσμοΰ. Ή άστική περιοχή τής Λευκωσίας συγκεντρώνει περί τά 17% τοΰ πλη- 
θυσμοΰ, ένφ τά τρία μεγαλύτερα άστικά κέντρα μέ τά προάστιά των, ήτοι ή Λευ
κωσία, 'Αμμόχωστος καί Λεμεσός συγκεντρώνουν περί τά 34% τοΰ πληθυσμοΰ. 
Τά αίτια τά όποια ευνοούν τήν συγκέντρωσιν τοΰ πληθυσμοΰ είς άστικάς περιοχάς 
θά έξετασθοΰν άδρομερώς είς τό κεφάλαιον περί έξαστισμοΰ. Λεπτομερής έξέ- 
τασις δύναται νά άποτελέση θέμα ξεχωριστής μελέτης.

2) Τάς άστικάς περιοχάς άκολουθοΰν είς τόν βαθμόν πυκνότητος αί κυριώ- 
τεραι άρδευόμεναι περιοχαί, ώς καί άριθμός περιαστικών χωρίων. Ή ϋπαρξις 
νερού συνέτεινε είς τήν άνάπτυξιν έντατικής καλλιεργείας, ή όποία άπαιτεΐ πολύ 
περισσοτέρας χεϊρας παρά τήν έκτατικήν καλλιέργειαν. Συμφώνως πρός 
υπολογισμούς τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας ή στρεμματική έσοδεία ένός προϊόντος 
είναι διπλασία, όταν άρδεύεται. 'ίΐς έκ τούτου αί άρδευόμεναι περιοχαί δύνανται 
νά συντηρήσουν πυκνότερον πληθυσμόν παρά αί ξηρικαί περιοχαί. Τά έσπερι- 
δοειδή, αί έπιτραπέζιαι σταφυλαί, τά γεώμηλα καί τά πρώιμα λαχανικά φέρουν 
τά μεγαλύτερα άγροτικά είσοδήματα, άλλά ταυτοχρόνως άπαιτοΰν μεγάλας ποσό
τητας ϋδατος. 'Επομένως, έάν ή παροχή άρδευσίμου ϋδατος έπηρεασθή είς με- 
γάλον βαθμόν άπό διείσδυσιν θαλασσίου ϋδατος, τότε αί έπιπτώσεις θά είναι τε
ράστιοι καί τό είδος κατανομής καί πυκνότητος τοΰ πληθυσμοΰ, ώς παρουσιάζεται 
είς τόν χάρτην (1), θά έπηρεασθή σημαντικώς. Παραδείγματα άρδευομένων πε
ριοχών μέ υψηλήν πυκνότητα πληθυσμοΰ άποτελοΰν αί περιοχαί Μόρφου - Λεύκας, 
Λαπήθου - Καραόά, Φασουρίου καί Τμήματος τών Κοκκινοχωρίων.

3) Ή συχνότερον παρατηρουμένη πυκνότης κυμαίνεται πέριξ τών 11—50
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άτόμων άντά τ. χλμ. Αί περιοχαί όπου παρουσιάζονται αί τοιαΰται πκνότητες συμ
πίπτουν ώς έπί τό πλεϊστον μέ τάς περιοχάς ξηρικής καλλιεργείας, αί όποϊαι δέν 
γειτνιάζουν μέ άστικάς περιοχάς καί μέ τάς ήμιορεινάς περιοχάς.

4) Τέλος αί άραιώς κατωκημέναι περιοχαΐ (0—10 άτομα άνά τ. χλμ.) συν
ταυτίζονται μέ όρεινάς περιοχάς, μέ περιοχάς δυσμενούς γωελογικής δομής καί 
πτωχής άποστραγγίσεως τοΰ έδάφους.

Μία άπό τάς πλέον άραιοκατφκημένας περιοχάς τής Κύπρου είναι τό βορειο
δυτικόν τμήμα τοΰ ορεινού δγκου τοΰ Τροόδους. Τό τμήμα αύτό άποτελεΐται άπό 
άποτόμους κλιτΰς, καταρρακτώδη ρυάκια καί πτωχά έδάφη καί γενικώς τό φυσικόν 
περιβάλλον δέν ευνοεί την δημιουργίαν οικισμών. Αί έλάχισται περιοχαί τοΰ 
Τροόδους αί όποϊαι δέν απωθούν τήν έγκατάστασιν τοΰ άνθρώπου είναι αί κοιλάδες, 
ώς τής Μαραθάσης καί Σολέας. Είς αύτάς οί άνθρωποι έδημιούργησαν τεχνη
τός άναβάθμίδας καί έξεμεταλλεύθησαν διά γεωργικούς σκοπούς τά εύφορα προσ- 
χωσιγενή έδάφη. Τά φυσικά θέλγητρα τών δύο αύτών κοιλάδων έπέτρεψαν την 
άνάπτυξιν τουρισμού. Ό συνδυασμός δενδροκαλλιεργείας καί τουρισμού ηύνόησε 
τήν άνάπτυξιν οικισμών, οί όποιοι άκολούθοΰν τάς κοιλάδας είς σχήμα «κορδέλλας».

Παράδειγμα περιοχής μέ πτωχήν άποστράγγισιν άποτελεΐ ή «λίμνη Κουκλιών» 
είς τήν Ανατολικήν Μεσαορίαν. Τό Τμήμα Άναπτύξεως Ύδάτων έπραγματο- 
ποίησε σειράν μηχανικών έργων καί τό ύδωρ μαζεύεται είς φράγματα καί διοχε
τεύεται πρός έμπλουτισμόν τοΰ ύδροφόρου στρώματος τής 'Ανατολικής Μεσαορίας.

•Τέλος περιοχαί μέ δυσμενή γεωλογίαν άποτελοΰν ώς έπί τά πλεϊστον τμήματα 
τής ένδοχώρας Λεμεσού καί Λάρνακος καί ή περιοχή Άκάμα. Είς τάς πρώτας δύο 
περιπτώσεις τά πετρώματα συνίστανται άπό κρητίδας αΐ όποϊαι είναι πολύ πορώ
δεις καί τά όμβρια ΰδατα άπορροφώνται ταχέως. 'Επομένως, έλάχίστη ύγρασία 
συγκροτείται είς τά άσβεστώδη έδάφη τά όποια προκύπτουν άπό τήν άποισάθρωσιν 
τής κρητίδος. Τό κυριώτερον προϊόν τό όποΐον εύδοκιμεϊ είς τοιαύτας συνθήκας 
είναι ή χαρουπιά, άλλά ή καλλιέργειά της τελευταίως παρήκμασε καί αί χαρου- 
ποπαραγωγικαί περιοχαί δέν δύναται νά συντηρήσουν πυκνόν πληθυσμόν. Είς τήν 
περίπτωσιν τοΰ Άκάμα ή άξενος «καυκάλλα» — σκληρή «κρούστα» άνθρακικοΰ 
άσδεστίου σχηματισθεΐσα άπό τήν έπίδρασιν τριχοειδών άγγείων — άπέτρεψε τήν 
δημιουργίαν οικισμών.

Αυξομειώσεις πληθυσμοΰ (1960/1969)

Ό πληθυσμός δεδομένης περιοχής δύναται νά αύξηθή, όταν τό ποσοστόν γεν
νήσεων ύπερβαίνη τό ποσοστόν θανάτων καί όταν ή «πρός αύτήν μετακίνησίς πλη- 
θυσμοΰ» (πληθυσμιακή έλξις πρός τήν περιοχήν), ύπερβαίνη τήν «έξωτερικήν με- 
τακίνησιν» (πληθυσμιακή άπώθησις άπό τήν περιοχήν). "Οταν αί δυνάμεις αύ- 
ται άντιστραφοΰν, τότε ό πληθυσμός μιάς δεδομένης περιοχής έλαττοΰται.

Είς τήν παρούσαν μελέτην θά έξετασθοΰν αί αύξομειώσεις τοΰ πληθυσμοΰ 
κατά τήν περίοδον 1960 / 1969. Ή άνάλυσις τών αύξομειώσεων έβασίσθη κυρίως 
έπί τής έπισήμου άπογραφής τοΰ πληθυσμοΰ, 1960 καί έπί τής Αγροτικής Έπι- 
σκοπήσεως, 1969 (Τμήμα Πολεοδομίας καί Οίκήσεως). Τά άποτελέσματα τής 
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άναλύσεως έμφανίζονται έπί τοΰ χάρτου 2. 'Ως δεικνύεται είς τόν χάρτην, αί με
γαλύτεροι αυξήσεις πληθυσμού έσημε t ώθησαν:

1) Είς άρδευομένας περιοχάς, ώς ή Μόρφου, Δευτερά, Αακατάμια, τμήματα 
περιοχής Κοκκινοχωρίων, Δυτική παραλιακή πεδιάς Λεμεσού κλπ.

2) Είς τά τουρκικά «καντόνια» Κιόνελι - Άγύρτας καί Κοφίνου.
3) Είς τήν άστικήν περιοχήν Λεμεσού.
Άκολουθοΰν αί υπόλοιποι άστικαί περιοχαί μέ τά περίχωρά των, τά Κοκκι- 

νοχώρια καί διάφοροι αλλαι περιοχαί, ώς έμφανίζονται έπί τοΰ χάρτου 2.
'Ως άνεφέρθη προηγουμένως, υπάρχει θετική σχέσις μεταξύ κατανομής πλη

θυσμού καί αρδευομένων περιοχών είς τήν Κύπρον. Είς τάς άρδευομένας πε- 
ριοχάς άκολουθεΐται ή έντατική καλλιέργεια, ή όποία άπαιτεΐ περισσότερός χεΐ- 
ρας άπό τήν ξηρικήν έκτατικήν καλλιέργειαν. 'Επί πλέον είς τάς άρδευομένας 
περιοχάς τά είσοδήματα είναι υψηλά καί ή τιμή τής γής υψηλή. Ύπό τάς κοι
νωνικός συνθήκας αί όποΐαι έπικρατοΰν είς τήν Κύπρον οί παράγοντες αυτοί είναι 
ικανοί νά έλκύσουν πληθυσμόν (Όιμηλή προικοδότησις κ.ο.κ.). Τέλος, είς μερικάς 
περιπτώσεις, ώς Παραλίμνι - Δερύνεια καί Λακατάμια - Δευτερά, ή γειτνίασις πρός 
αστικά κέντρα ύπάδοηθεΐ είς τήν αύξησιν πληθυσμού. Ή μικρή άπόστασις ύπο- 
βοηθεΐ είς τήν ήμερησίαν διακίνησιν τοΰ μή άγροτικοΰ πληθυσμοΰ πρός έργασίαν 
είς τά άστικά κέντρα καί έπιδρρ άρνητικώς έπί τής μετοικήσεως αυτού. Έπί πλέον 
ή πολύ υψηλή τιμή οικοπέδων είς τά άστικά κέντρα συντελεί είς μετοίκησιν πληθυ- 
σμοΰ άπό άπομεμακρυσμένας περιοχάς είς περιαστικάς περιοχάς, άπ' δπου ή ήμε- 
ρησία διακίνησις είναι σχετικώς εύκολος. Τοΰτο ίσως άποτελεϊ έξήγησιν τοΰ γε
γονότος δτι τά άστικά περίχωρα κερδίζουν πληθυσμόν πέραν τοΰ ποσοστοΰ τό ό
ποιον δύναται νά προκύψη άπό τήν διαφοράν γεννήσεων - θανάτων.

Αί αυξήσεις πληθυσμοΰ αί όποΐαι παρατηρούνται είς τά Τουρκικά «καντόνια» 
Κιόνελι - Άγύρτας καί Κοφίνου είναι άποτέλεσμα τής διά τής βίας μετακινήσεως 
τουρκικού πληθυσμοΰ. Αύτό συνετέλεσεν ώστε ώρισμένος άριθμός άλλων περιο
χών νά δευκνύη «άδικαιολόγητον» μείωσιν πληθυσμού.

Ή αύξησις πληθυσμοΰ ή όποία είναι συνυφασμένη μέ τάς άστικάς περιοχάς 
θά έξετασθή άδραμερώς είς τό κεφάλαιον περί έξαστισμοΰ.

Αί μεγαλύτεροι μειώσεις πληθυσμού κατά τήν περίοδον 1960/1969 έσημειώ- 
θησαν:

1) Είς τήν έσωτερικήν ένδοχώραν
α) Λάρνακος
β) Λεμεσού 
γ) Πάφου

2) Είς τήν περιοχήν Μαραθάσης

3) Είς διασκορπισμένα μέρη, λόγφ μετακινήσεως πληθυσμοΰ διά δίας.
Εις τήν πρώτην περίπτωσιν ή μείωσις τοΰ πληθυσμοΰ δφείλεται είς τό άγονον 

τοΰ έδάφους. Τό κυριώτερον πέτρωμα είναι ή κρητίς (κημωλία), τό όποιον ύπό 
τήν έπίδρασιν τής διαδρώσεως σχηματίζει άγονους λόφους ή «κουέστας» (λόφους
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Χάρτης 2. Αυξομειώσεις πληθυσμού κατά τήν περίοδον 1960—1969.



μέ κρημνώδη τήν μίαν πλευράν καί ομαλήν τήν άλλην), οί όποιοι χωρίζονται ύπό 
ξηρών κοιλάδων ή ταπεινωμάτων. 'Q χαρακτήρ είναι γενικώς ήμιορεινός. “Ο
ταν τό βιοτικόν έπίπεδον τής Κύπρου ήτο χαμηλόν, οί κάτοικοι αύτών τών περιοχών 
ήδύναντο νά άποζήσουν άπό τήν καλλιέργειαν της χαρουπιάς, της άμπέλου καί 
τών σιτηρών. Μέ τήν μεταπολεμικήν άνοδον τοΰ βιοτικού έπιπέδου ή πενιχρά 
γεωργία δέν ήδύνατο νά συντηρήση τούς κατοίκους καί έπί πλέον ή είσαγωγή μη. 
χανημάτων συνετέλεσε είς τήν άπελευθέρωσιν πολλών έργατικών χειρών. Ή έξο
δος μέρους τοΰ πληθυσμού καί ή μετακίνησίς του είς τάς πόλεις ήτο άποτέλεσμα 
αύτών τών παραγόντων. Ό ήμιορεινός χαρακτήρ τοΰ έδάφους καί οί μάλλον χα
μηλής ποιότητος δρόμοι δέν ένθαρρύνουν τήν καθημερινήν διακίνησιν τών έργα- 
τών είς τάς πόλεις, ένεργούν όμως εύεργετικώς έπί τής μετοικήσεως.

Ή μείωσις τοΰ πληθυσμού είς τό διαμέρισμα τής Μαραθάσης δφείλεται είς 
τήν άπομόνωσίν του, ή όποία έμεγεθύνθη μετά τήν Τουρκοκυπριακήν άνταρσίαν 
καί τόν έπηρεασμόν τής όδοΰ Μαραθάσης - Λεύκας - Λευκωσίας, είς τήν έλλει-ψιν 
άρκετοΰ γεωργικού έδάφους καί είς τήν παρακμήν τής μεταλλευτικής βιομηχανίας 
είς τήν περιοχήν Μαυροβούνιου - Σκουριωτίσσης, όπου έργοδοτοΰνται άρκετοί έρ- 
γάται τοΰ διαμερίσματος Μαραθάσης.

Έξαστισμός καί Αγροτικός Χαρακτήρ:

Τό 1881 ό άστικός πληθυσμός τής Κύπρου άντεπροσώπευσε τά 16.9% τοΰ 
δλικοΰ πληθυσμού. Τό 1946 τό ποσοστόν άνήλθεν είς 26%, τό 1960 είς 36% καί 
τό 1970 είς 41%. Τό 2,000 πιστεύεται ότι ό άστικός πληθυσμός θά άντιπρο- 
σωπεύη τά 53% τοΰ δλικοΰ πληθυσμοΰ τής Νήσου. Αί άναλογίαι αύται δεικνύουν 
ότι ή Κυπριακή κοινωνία μετατρέπεται σταδιακώς άπό άγροτικήν είς άστικήν. Γε
νικώς, αί έξ πόλεις τής νήσου διεδραμάτισαν σημαντικόν ρόλον είς τήν αναδιανο
μήν τοΰ πληθυσμοΰ τής Κύπρου καί συνέτεινον είς τήν άλλαγήν τοΰ χαρακτήρος 
της.

Ό πίναξ 2 παρουσιάζει άνάλυσιν τής άναπτύξεως τοΰ πληθυσμοΰ τών ?ξ 
πόλεων κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν. Διά σκοπούς συγκρίσεως ή άνάπτυξις 
τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ παρουσιάζεται είς τόν Πίνακα 3. 'Ως συνάγεται άπό 
τους Πίνακας 2 καί 3, δ μέν άστικόςΐ πληθυσμός αύξάνεται κατά 1.9% έτησίως, ένώ 
δ αγροτικός πληθυσμός κατά 0.5% έτησίως. Ασφαλώς, ό ταχύτερος ρυθμός αύ- 
ξήσεως τοΰ άστικοΰ πληθυσμοΰ δέν ύποδηλοΐ κατ' άνάγκην ότι δ ρυθμός γεννήσεων 
αύτοΰ είναι μεγαλύτερος άπό αύτόν τών άγροτικών περιοχών. Άντιθέτως είναι 
γνωστόν ότι δ ρυθμός γεννήσεων είναι ύψηλότερος είς τήν ύπαιθρον. 'Επομένως, 
τό αίτιον τοΰ ύψηλοΰ ρυθμού αύξήσεως τοΰ άστικοΰ πληθυσμοΰ πρέπει νά άνα- 
ζητηθή είς μετακινήσεις πληθυσμοΰ άπό τάς άγροτικάς περιοχάς είς τάς άστικάς 
τοιαύτας. Αί μεγαλύτεροι πόλεις παρουσιάζουν μεγαλύτεροι μαγνητισμόν καί ώς 
έκ τούτου δύνανται νά έλκύσουν περισσοτέρους μετοίκους.

Μερικοί ένίστανται είς τήν τάσιν έξαστικοποιήσεως τοΰ πληθυσμοΰ μας, 
μολονότι έπικρατεΐ κάποια σύγχυσις είς τήν χρήσιν τών δρισμών «άστυφιλία» καί 
«έξαστισμός». Άστυφιλία παρουσιάζεται όταν ύπάρχη «άγροτική άπώθησις»
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ΙΙΙΝΑΞ 2

Άνάπτυξις 'Αστικού Πληθυσμού, 1960 / 1970

’Αστικόν Κέντρον Πληθυσμός 
1960

'Τπολογισθείς 
πληθυσμός 

1970

Αύξησις 
καπά περίοδον 

1960-1970

Έτησία 
Σύνθετος 
Αδξησις

Λευκωσία καί προάστια 95,515 113,980 19.32% 1.80%
Λεμεσός καί προάστια* 56,180 73,762 31.30% 2.75%
’Αμμόχωστος 34,774 40,828 17.40% 1.60%
Λάρναξ 19,824 20,620 4.00% 0.40%
Πάφος 9,083 10,590 16.60% 1.55%
Κυρήνεια 3,498 3,604 3.03% 0.30%
"Ολοι at πόλεις 218,874 263,384 20.49% 1.90%

ΞΙΝΑΞ 3

Άνάπτυξις 'Αγροτικού Πληθυσμού, 1960/ 1970

’Επαρχία Πληθυσμός 
1960

'Τπολογισθείς 
πληθυσμός 

1970

Αυξησις 
κατά περίοδον 

1960-1970

Έτησία 
Σύνθετος 
Αδξησις

Λευκωσία 108,969 120,847 10.90% 1.04%
Κυρήνεια 27,517 29,014 5.44% 0.52%
’Αμμόχωστος 79,615 85,029 6.80% 0.65%
Λάρναξ 38,836 39,290 1;17% 0.12%
Λεμεσός + 51,126 50,926 —0.40% —0.04%
Πάφος 49,076 48477 —1.22% —0.12%
"Ολαι αί έπαρχίαι 355,139 373,583 5.23% 0.50%
"Ολη ή Κύπρος 574,013 636,967 10.97% 1.05%

* Τά προάστια τής Λεμεσού Αποτελούνται άπό τήν 'Αγίαν Φόλαν, "Αγιον ’Αθανάσιον, 
Μέσα Γειτονιάν, Πάνω ακί Κάτω Πολεμίδια καί Ζακάκι.

+ Δεν περιλαμβάνονται τά προάστια Λεμεσού.

(rural push), δίχως παράλληλον «άστικήν έλξιν». Ή «αγροτική άπώθησις» — 
(αποτέλεσμα έλλείψεώς ευκαιριών εις τήν ύπαιθρον) — συντελεί εις τήν φυγήν 
αγροτικού πληθυσμού άπό τήν ύπαιθρον πρός τάς πόλεις μέ τήν έ λ π ί δ α έξευ- 
ρέσεως έργασίας. Έφ’ δσον δμως ή «άγροτική άπώθησις» δέν αντισταθμίζεται μέ 
παράλληλον «άστικήν έλξιν», ή έξεύρεσις έργασίας είναι δύσκολος καί άναπτύσσον- 
ται διάφορα κοινωνικά προβλήματα, ώς είναι λ.χ. ή έπαιτεία είς τήν Καλκούταν 
των (Ινδιών. "Οταν ή «άγροτική άπώθησις» άντισταθμίζεται άπό παράλληλον 
«άστικήν έλξιν», τότε έχομεν τό φαινόμενον τού έξαστισμού. Είς τήν περίπτωσιν 
τής Κύπρου παρατηρεϊται έξαστισμός καί ούχί άστυφιλία. Δέον νά τονισθή δτι δ 
έξαστισμός άποτελεϊ παγκόσμιον φαινόμενον. Τό 1850 ύπήρχον μόνον 4 πόλεις 
είς δλόκληρον τόν κόσμον μέ πληθυσμόν άνω τού ένός έκατομμυρίου. Τό 1950 
ύπήρχον περί τάς 100 πόλεις, ένώ κατά τό έτος 2,000 θά υπερβαίνουν τάς 1,000 
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(Bell and Tyrwitt, 1972). Καθώς αί πόλεις αναπτύσσονται, ένώνονται εις μεγα- 
λυτέρας καί δημιουργοΰνται αί «μεγαλουπόλεις» μέ κλασσικόν παράδειγμα τήν με. 
γαλούπολιν τής Βορειοανατολικής 'Αμερικής, ή δποία έπεκτείνεται άπό τήν Βο- 
στώνην μέχρι τής Ούασιγκτώνος! Ό Έλλην πολεοδόμος Δοξιάδης δμιλεϊ περί 
«Οίκουμενουπόλεως». Επομένως ό ίστός τοΰ έξαστισμοΰ ήρχισε νά έναγκαλίζη ο
λόκληρον τήν υδρόγειον.

Ή έσωτερική μετακίνησις τοΰ πληθυσμού άποτελεϊ σύμπτωμα βασικής κοινω
νικής άλλαγής. Κάθε χώρα ή όποια ύπόκειται εις βιομηχανικήν άνάπτυξιν ύπόκει- 
ται ταυτοχρόνως είς άναδιανομήν τοΰ πληθυσμού της. Ό πληθυσμός ουδέποτε εί
ναι στατικός. Είς Κύπρον παρατηρεΐται έμπορική και βιομηχανική άνάπτυξις. 
Είναι ώς έκ τούτου έπόμενον νά παρατηρηθή άναδιανομή τοΰ πληθυσμοΰ μέ κέντρα 
έλξεως τάς πόλεις, αί όποϊαι διευρύνουν τάς ευκαιρίας έργοδοτήσεως.

Ή Fairbrother (1972), παρατηρεί δτι διά τής χρήσεως συγχρόνων μέσων 
καλλιέργειας όλόκληρος ή σημερινή γεωργική παραγωγή δύναται νά παραχθή άπό 
5—10% τοΰ παγκοσμίου πληθυσμοΰ. Τό υπόλοιπον μέρος τοΰ πληθυσμοΰ δύνα
ται νά έργοδοτηθή είς άλλους τομείς τής παραγωγής. Είς Κύπρον, διά τής εισα
γωγής γεωργικών μηχανημάτων άπηλευθερώθησαν άρκεταί έργατικαί χεϊρες. Παρ’ 
δλον τούτο έξακολουθεϊ νά παρατηρήται ύποαπασχόλησις είς τόν τομέα τής γεωρ
γίας, πού είναι δείγμα ύποαναπτύξεως. Τό γεγονός δτι ή ύποαπασχόλησις έλατ- 
τοΰται συνεχώς είναι ένθαρρυντικόν διά μίαν άναπτυσσομένην κοινωνίαν. Τί έγι
νε δμως μέ τάς άπελευθερωθείσας χείρας άπό τήν μηχανοποίησιν τής γεωργίας; 
Τό σημαντικώτερον μέρος έργοδοτεϊται είς τάς πόλεις καί ένα μεγάλον ποσοστόν 
άπελευθερωθέντων γεωργικών έργατών μετώκησεν είς τάς πόλεις. Ώς έκ τούτου ή 
σύνθετος έτησία αΰξησις τοΰ πληθυσμοΰ είς τάς άστικάς περιοχάς είναι μεγαλυτέρα 
άπό τάς άγροτικάς.

Μερικοί ένίστανται εις τήν παρατηρουμένην τάσιν έξαστισμοΰ καί άποψιλώ- 
σεως τής υπαίθρου διότι, ώς υποστηρίζουν, κινδυνεύει νά έξαλειφθή δ άγροτικός 
χαρακτήρ. “Ηδη δμως έχει συντελεσθή μία μεγάλη άλλαγή είς τήν διάρθρωσιν 
τού άγροτικοΰ πληθυσμού. Γεωγραφικά! διατριδαί, ύποδληθεΐσαι εις τό Πανεοτι- 
στήμιον τοΰ Λονδίνου καί έγκριθεϊσαι (Φιλίππου Γ., Λουκά Γ., Σπύρου, Μ., Ζα- 
χαρίου Α., κ.ά., 1972), κατέδειξαν δτι είς Κυθρέαν, Μαραθόβουνον, Πέτραν, 
Τρούλλους καί άλλα χωρία τό ποσοστόν τών έξαρτωμένων άποκλειστικώς άπό τήν 
γεωργίαν είναι πολύ χαμηλόν. Οί πλεϊστοι τών χωρικών καταγίνονται μέ άλλα 
έπαγγέλματα καί ώς έπί τό πλεϊστσν διακινοΰνται καθημερινώς εις τάς πόλεις πρός 
έργασίαν. Τά μή άπομεμακρυσμένα χωρία είναι κατά κάποιον βαθμόν «άστικο- 
ποιημένα». Ή μηχανοποίησις τής γεωργίας καί ή βελτίωσις τών μέσων συγκοινω
νίας τούς ήλλαξεν μορφήν. Ή πατροπαράδοτος άγροτική ένδυμασία, τά αλώνια, 
τό ανέμισμα, δ ζευγολάτης μέ τά βόδια, τό ξύλινον άροτρον, τό δρεπάνι καί δ θε
ρισμός, δ αμαξάς καί τά δεμάτια, δλα αύτά τά δποία έδιδον χρώμα είς τόν άγρο- 
τικόν τρόπον ζωής καί είς τό άγροτικόν σκηνικόν άνήκουν πλέον είς τό παρελθόν. 
Μεγάλην άλλαγήν έχει ύποστή έπίσης τό άγροτικόν σπίτι. Τά «μονόχωρα ή μα- 
κρυνάρια» καί τά «δίχωρα» μέ τάς ώραίας καμάρας άποτελοΰν πλέον άναμνήσεις.
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Τήν θέσιν τους λαμβάνουν μοντέρνοι κατοικίαι, αί δποΐαι είς τάς πλείστας τών 
περιπτώσεων δεν έναρμονίζονται μέ τό αγροτικόν περιβάλλον. ’Αντί θρήνων δς 
φρύσωμεν «αγροτικά μουσεία», τουλάχιστον είς τά μεγαλύτερα αγροτικά κέντρα. 
Είς αύτά δύνανται νά διατηρηθούν αγροτικά έργαλεΐα καί άλλα έφόδια τοΰ παρελ
θόντος καί αί έπερχόμεναι γενεαί θά δύνανται νά μελετούν την γεωργικήν έξέλιξιν 
τοΰ τόπου μας. Διά τήν αλλαγήν τού αγροτικού χαρακτήρος δς μή μεμφώμεθα 
τήν έξαστισμόν, διότι τά αίτια της άλλαγής έχουν αλλαχού τήν ρίζαν.

Δι’ δσους ένίστανται είς την ιδέαν τοΰ έξαστισμοΰ πρέπει νά ύπομνησθή δτι ή 
μόνη έναλλακτική λύσις, ή όποια απομένει, είναι ή καθημερινή διακίνησες. "Ηδη 
δμως τό ποσοστόν τής καθημερινής διακινήσεως είναι πολύ υψηλόν. 'Υπολογίζεται 
δτι δ καθημερινώς διακινούμενος προς έργασίαν πληθυσμός άνέρχεται είς 54,000. 
Ό άριθμός ούτος αντιπροσωπεύει τά 29% τοΰ οικονομικός ένεργοΰ πληθυσμού τής 
υπαίθρου. Είς τήν Λευκωσίαν διακινοΰνται ήμερησίως προς έργασίαν περί τά 
23,000 άτομα. Ούτοι αποτελούν κυρίως τεχνίτας, έργάτας καί υπαλλήλους. Είς 
μερικά χωρία σχεδόν δλόκληρος δ ένεργός πληθυσμός είναι διακινούμενος. Οΰτω 
είς τό Δίκωμον τά 80% τοΰ οικονομικός ένεργοΰ πληθυσμού είναι διακινούμενος, 
είς τό Συγχαρι τά 90%, εις Κοντεμένου. τά 73%, είς Τύμπου τά 81%, είς Τραχώνι 
τά 85%, είς "Αγιον Βασίλειον τά 80% κ.ο.κ. Άπαρίθμησις των προβλημάτων τά 
όποια είναι συνυφασμένα μέ τήν ήμερησίαν διακίνησιν δύναται νά άποτελέση θέμα 
ξεχωριστής μελέτης. Τά προβλήματα δμως αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα άπό έκεϊνα 
τά δποΐα δημιουργεί δ έξαστισμός. "Ισως τό σοβαρώτερον πρόβλημα τό όποιον 
δημιουργεί δ έξαστισμός είναι ή άνισοσκέλεια εις τήν διάρθρωσιν τοΰ πληθυσμού 
τών ύπό άποψίλωσιν περιοχών κατά φτΰλον καί ήλικίαν καί τό στεγαστικόν πρό
βλημα είς τάς πόλεις. Είς τόν τομέα αυτόν πρέπει νά δώσουν Ιδιαιτέραν σημασίαν 
αί αρμόδιοι άρχαί.

Συμπεράσματα:
Ό πληθυσμός τής Κύπρου έχει ύπερτριπλασιαισθή κατά τήν περίοδον 

1881 - 1970. Τά 41% τοΰ Κυπριακού πληθυσμού συγκεντροΰνται είς τάς άστικάς 
περιοχάς καί ιδίως είς τάς πόλεις Λευκωσίαν, Λεμεσόν καί ’Αμμόχωστον. Πλήν 
τών αστικών περιοχών υψηλήν πυκνότητα πληθυσμού παρουσιάζουν αί άρδευόμε- 
ναι περιοχαί. Τό πλέον άραιοκατωκημένον μέρος τής Νήσου είναι τό βορειοδυτικόν 
τμήμα τοΰ δρεινοΰ δγκου Τροόδους (δάσος Πάφου).

Κατά τήν περίοδον 1960/1969 αί μεγαλύτεροι αυξήσεις πληθυσμού παρε- 
τηρήθησαν είς τάς κυριωτέρας άρδευσίμους περιοχάς, είς τά Τουρκικά «καντό
νια» Κιόνελι - Άγύρτας καί Κοφίνου καί είς τάς άστικάς περιοχάς. Ή μεγαλυ- 
τέρα μείωσις πληθυσμού παρετηρήθη εις τήν έσωτερικήν ένδοχώραν Λάρνακος, 
Λεμεσού καί Πάφου καί είς τήν περιοχήν Μαραθάσης.

Ό Κυπριακός πληθυσμός ύπόκειται είς σταδιακήν άναδιανομήν μετατρεπό- 
μενος άπό άγροτικόν εις άστικόν. Ένω τό 1881 δ άστικός πληθυσμός άντεπροσώ- 
πευε τά 16.9% τού δλικοΰ πληθυσμού, σήμερον άντιπροσωπεύει τά 41% καί τό έτος 
2,000 πιστεύεται δτι θά άντιπροσωπεύη τά 53%. Γενικώς, δ ρυθμός άναπτύξεως 
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τού αστικού πλήθυσμού είναι σχεδόν τετραπλάσιος τού αγροτικού. Τούτο άποδί- 
δεται κυρίως είς μετακινήσεις πληθυσμού άπό άγροτικάς είς άστικάς περιοχής 
(έξαστισμός).

Ό αγροτικός χαρακτήρ έπηρεάσθη περισσότερον από τήν μηχανοποίησιν τής 
γεωργίας, παρά τήν τάσιν έξαστισμού. Συνεπείς αυτής τής έπιδράσεως ή διάρ- 
θρωσις έπαγγελμάτων τού πληθυσμού τής υπαίθρου ήλλαξε ριζικώς μέ Αποτέλεσμα 
έλάχιστοι κάτοικοι νά αποζούν άποκλειστικώς από τήν γεωργίαν, τά δέ χρρία πεδι
νών περιοχών νά παρουσιάζουν «αστικήν όψιν». "Ενα μεγάλαν μέρος τού Αγροτι
κού έργαζομένου πληθυσμού (29%) διακινεΐται καθημερινώς πρός έργασίαν κυρίως 
είς τά Αστικά κέντρα. Τά προβλήματα τά όποια δημιουργεί ή τοιαύτη διακίνησίς 
είναι πολύ μεγαλύτερα από έκεϊνα τού έξαστισμού.

POPULATION DISTRIBUTION ΕΝ CYPRUS, 
URBANIZATION AND RURAL CHARACTER

SUMMARY
By OTHON YIANGOULLIS, B.A., M.Se.

The Cyprus population has increased by 3| times during the period 
1881—1970 rising from 186,000 in 1881 to 637,000 in 1970. The highest 
population densities are associated with urban places which, though re
presenting a fraction of the country, contain 41% of the population. Other 
nodes of concentrated population are associated with the major irrigated 
areas of the Island as for example the Morphou Basin and parts of Kok- 
kinokhoria. The most sparsely populated area is represented"by the N.W. 
part of the Troodos Massif (Paphos Forest).

The irrigated areas of Cyprus, the Turkish enclaves of Agirda-Geunelli 
and Kophinou (mainly due to forced movements) and the urban places 
experienced the highest population increase during ihe period 1960/1969. 
The highest decrease of population was experienced by the interior hinter
lands of Larnaca, Limassol and Paphos and by the Marathasa area.

The population of Cyprus is changing progressively from rural to 
urban. While the share of the urban inhabitants in the total population 
was only 16.9% in 1881 the proportion increased into 41% in 1970 and it 
is estimated to rise into 53% in the year 2,000. In general, the rate of 
growth of the Urban population is nearly four times greater than the rural 
growth. This is attributed mainly to internal migration, a process that 
favours the urban places.

The biggest impact on rural character and landscape was produced 
by the mechanization in farming rather than urbanization. The traditional 
methods of farming belong to the past. The wooden-plow, drawn by don
keys or oxen, the cart, the harvest with the scythe and the cobbled 
threshing fields belong to a nostalgic memory. The employment structure 
of the rural population has changed significantly. The proportion of the 
rural economically active population, which is exclusively dependent on 
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fanning is very low in areas associated with dry farming and many villages 
have a "citified" appearance. A large proportion of the rural population, 
(29% of the Rural Active Population), commutes to work mainly in urban 
centres. The problems associated with commuting are greater than those 
associated with urbanization.
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PHOTOGRAMMETRY FOR
THE NON-AFFLUENT FIELD ARCHAEOLOGIST

by
NICK G. YACOUMELOS

University of Illinois at Urbana-Champaign 
Member of the Cyprus Photogrammetric Society,

I. INTRODUCTION

Among the different methods that 
have been used for the recording of 
field archaeological projects, photogram
metry is unquestionably by far superior. 
It is the cost, both as initial capital 
investment and operational, involved in 
the application of such methods that 
has prevented photogrammetry from 
becoming fully operational in field 
archaeology.

Photogrammetric recording of exca- 
vat’on works will offer the most 
complete and objective record of each 
stage of the project; it is the method 
offering the outmost fidelity since it is 
not based on recording a limited number 
of points; it makes recording possible 
without interruption of the excavation; 
it does not endanger the excavation site 
by having the surveying crew messing 
around; it can measure objects that 
cannot be moved or are too fragile to 
touch. [18] Furthermore it enables the 
archaeologist to collect at no extra cost 
practically infinite number of redundant 
data which he will decide later whether 
to use or not. To quote experienced 
members of the archaeological profes
sion :

ments accompanied by the essentia] 
metric elements from which draw, 
ings may be drawn up, at η» 
time” [5]
In the following paragraphs we 

shall not try to prove the suitability of 
photogrammetry for the task, but, 
rather, to propose such a system design 
that even the ‘‘non-affluent” field 
archaeologist can afford. We shall 
define the term ‘‘non-affluent” at the 
end of the paper, just to keep the 
reader undisturbed, even if this is not 
too fair!

II. ACCURACY REQUIREMENTS FOB 
EXCAVATION RECORDING

The design of any system is based 
on its objective which usually is expres
sed in terms of optimizing, maximizinj 
or minimizing a certain variable under 
certain constraints. In our case it will 
be wrong to try to maximize the 
accuracy of the output or to minimize 
its cost on an absolute basis, since it 
will be unwise to pay more for some
thing that we don’t need or to pay for 
something that doesn’t do the job. 
Thus our task in designing an excava 
tion recording system will be to optimize 
cost for what we will establish s 

‘‘The result aimed at is not an 
immediate drawing up of the maps 
of the existing buildings, but the 
gathering of photographic docu-

“meaningful” accuracy.
It is well known that the fin» 

form in which the excavation recordi 
are used is line drawings at scales 1
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or smaller while detail drawings might 
be drawn at scales up to 1:10. Scales 
larger than 1:10 are used for individual 
objects of relatively small size which 
nre not our concern at present. Assuming 
that all our drawings will meet strict 
techn’eal (not architectural) specifica
tions, a graphic error of 0.2 mm is 
acceptable. Such an error will corres
pond to 2 mm for a scale of 1/10, 
1 cm for 1/50 and 2 cm for 1/100. 
Adding to the graphic errors, errors 
from other sources we can accept the 
standards set by the Director of the 
Austrian Bundesdenkmalamt H. Fora- 
mitti of ± 1 cm for scale 1/10 and 
±1.5 to ± 2.5 cm for scales 1/50 and 
1/100 [8],

It is, indeed, questionable whether 
an accuracy in spatial coordinates of 
±2.5 cm can be achieved by the field 
methods that are currently used. [18] 
Even if very careful surveys are 
performed, the errors due to the inter
pretation of object points and to the 
irregularity of the form of the object 
are such that figures of ± 4 to ± 5 cm 
should be considered more reasonable.

Therefore, we can say that our goal 
in accuracy is at the level of ± 1 to 
±2.5 cm depending on the scale. At 
the same time we have to consider 
satisfactory any system that will give 
accuracies better than ± 4 cm at cost 
lower· than that of the ground surveys.

Dr. Foramitti has presented a 
graph, based on his long experience, 
relating cost to accuracies and time for 
different methods, which, unfortunately, 
has no specific scale of its variables. [8] 
Based on that graph, Figure I has been 
compiled. This graph shows the opti

mum, that we are looking for (i.e. the 
intersection of the curves for cost and 
accuracy), closer to photogrammetry 
rather than to the conventional methods.

Since Dr. Foramitti published this 
informat'on (1965), extensive research 
has been done in the direction of simple 
cameras and technological progress. The 
result of these efforts is the improve
ment of photogrammetric methods and 
hardware. Furthermore computers have 
become more available. So we should 
expect that the point of optimality has 
moved further into the photogram
metric system better and even more 
economical than any conventional one.

ΠΙ. NEW APPROACH TO THE PHOTO
GRAMMETRIC SYSTEM PROBLEM

The conventional approach to the 
photogrammetric system design has been 
to test each element of the system 
individually and to judge its perfor
mance with no concern of the rest of 
the components of the total system. For 
this reason simple cameras has been 
always rejected from such systems. 
Even for data reduction subsystems 
such as the Sketehmaster or the Stereo
pantometer, photographs from metric 
cameras were most commonly used.

At the same time, for mapping 
photogrammetry every improvement 
could be utilized to make the perfor
mance of the whole system more effi
cient. Th's does not necessarily apply 
to other applications with more limited 
tasks. In archaeology, for example, the 
area to be covered is limited and a 
smaller scale possibil'ty is not that 
challenging; or the photo-to-drawing 
scale ratio can be 2:1 or smaller and 
still be efficient.
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Advanced computational methods 
of the last decade have allowed us to 
consider the whole system, from the 
object to the final drawing, as one unit. 
This means that little consideration is 
given nowadays to the stability and 
distortion charaeter'stics of a data 
acquisition system (i.e. camera + lens 
4- film) for as long as we can choose 
the proper controls to finally obtain 
the desired accuracy. On the other 
hand, applying traditional reasoning, 
if we know or can find out the quality 
of the performance of a certain piece 
of hardware we can easily make the 
decision^vhether it can be used or not 
and how.

Bearing the above in mind we shall 
try to evaluate the different offshelf 
photogrammetric equipment in arehaeo- 
logic recording.

3.1. Data acquisition sub-system

Two basic data acquisition subsys
tems are available: the metric chambers 
and the simple cameras. The former 
are well studied and tested in practice; 
it is their cost that makes them not 
to qualify for the present discussion. 
The latter have become the subject of 
intensive study in the recent years and 
the available information has to be 
studied for the specific application.

The basic difference between a 
metric and a simple or non-metric 
photographic system has to be found 
in the stability and repeatability of the 
performance of the former as opposed 
to the lack of these qualities of the 
latter. It is not therefore that in a 
simple system there are more sources 
of errors than those present in a metric

1• \

one. But certa’n variables that are 
constant in a metric system due to it$ 
stability and repeatability of perfop. 
mance, vary in a rather random manner 
n a simple one. And as such have 
to be treated. As with all random 
variables in metric sciences, we have to 
statistically determine their characte
ristics and apply our findings before we 
go ahead in using our data.

By this reasoning, when we are 
going to use a certain system one 
calibration is not sufficient for the 
knowledge of the expected values of its 
photogrammetric variables. We need 
to perform a series of such teste under 
a pre-designed set of experimental 
conditions. The results of this test will 
give us the level of stability of the 
system’s performance, the most probable 
values of each of the photogrammetric 
variables that lack the desired stability 
and the reliability of these values. 
Having these data in hand the decision 
moment will come with respect to what _ 
we consider “reasonable” goals for the 
system’s performance. We would either 
consider the expected errors at a certain 
s'gma level as insignificant, in which 
case we would simply have to ignore 
these errors in our measurements (while 
we would be able to assign appropriate 
weights to our observations); or we 
would have to decide to consider the 
variables that can not be considered 
constants or negligible as unknowns 
each time we use the system.

Unfortunately up to now no syste
matic work in this direction has been 
reported by the photogrammetrists, so 
only indications on the performance of 
very few simple systems can be found 
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[n the literature [6], [9], [12], [13]. 
There are many voices, though, from 
the photogrammetric community sug
gest ng that simple systems are not 
stable and recommending calibration of 
each photograph.·

The photogrammetric characteris
tics that are subject to the photographic 
system calibration are the interior 
orientation of the camera (f, xp, yp), 
the d’stortion characteristics of the 
lens and the film distortion. In other 
words the causes of deviation of the 
image from a mathematical central 
projection.

The interior orientation parameters 
have to be considered fully unknown 
n any application that different focus

sing settings of the camera (i.e. for 
object distances less than 15—20 mm) 
are used. The three variables involved, 
though, are either not necessary to be 
known (for single-image & simple 
stereoscopic applications) or can be 
determined during absolute orientation 
procedures by using very few (two in 
most cases) additional control points. 
So they are not of major concern. Even 
for stereoscopic application the values 
of xp and yp just have to be within 
a certain range from the fiducial inter
section and their exact values are of 
no use.

The distortion characteristics of 
the lens system is one of the most criti
cal factors to be considered, because 
for most s:mplc cameras the values of

• At this point we might suggest that 
it would be interesting to know "how 
much” unstable such systems are. It will 
be useful information for the 'Non-micron- 
hunters”. 

lens distortion can be high. It has also 
been proved that lens distortion is one 
of the unstable elements of simple 
systems and that it changes, even for 
stable systems, with the aperture and 
principal distance of the photograph.· 
Figures 2, 3, 4 g’ve some characteristic 
graphs of the radial distortions found 
by Schwidefsky and Kellner [12] and 
Ducloux [7] for some of the most widely 
used lens systems. Figure 4 also demon
strates the variation of distortion for 
different focus settings. Table 1 gives 
some values of distortion measurements 
for other lenses.

It is apparent, though not scienti
fically proved, that for a good, and 
I hate to say-rather expensive, lens 
system the maximum lens distortion can 
be kept as low as 100 μ.·· But distor
tions as high as 500 μ. can be expected 
for other lenses.

Finally the film distortion of the 
photograph depends, almost solely, on 
the flatness of the emulsion surface. 
If glass or plastic plates (that are now 
coming into the market) are used the 
problem has to be considered minor. 
The specifications for such plates is 2 
parts in 105, i.e. 2 μ in 1 cm. (The 
ease reported by Professor Borchers
[2] has to be exceptional). The problem 
arises when roll or cut film is used

• Distortion Is variable even within the 
depth of field of a close-range photograph 
as Brown has proved but Its variance is, 
for sure, negligible for the accuracy goals 
of the specific application.
** From personal communication of the 
author with Mr. Traeger of the K & E 
Company it became known that Zedss 
produces its non-metrlc good quality lenses 
to a 90 μ tolerance.
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TABLE 1

DISTORTION VALUES OF CERTAIN SIMPLE CAMERAS
____________

CAMERA TYPE LENS FORMAT
Distortions in μ for r in mm

10 14.14 20 24 28.28 30 38 42

Hasselblad 500 ELI Planar 3.5/100 55x55 + 2 — + 5 — — —5 — —
Hasselblad (with reseau)! Planar 3.5/100 >5x55 +< + 5 + 4 — —5 — — —
Hasselblad (with reseau) 1 Planar 2.8/80 >5x55 + 81 — + 97 — — 0 — —
Hasselblad (with reseau) 1 Planar 2.8/80 >5x55 + 50 + 57 + 40 — —57 — — —
Linhof Technika2 Symmar 5.6/135 10x120 — — — — — —9 — + 30
Hasselblad 500 C2 Super Angulon 8/90 10x120 — — — — — + 18 — —50

Planar 2.8/80 >6x55 (plate) — — + 30 —41 — — —370 —
i >5x55 (cut film) — — + 28 — — — —367 —
>5x55 (roll film) — — + 40 — — —464* —

1 From Zeiss Factory Report S/Ν'116925 for the U. of I. camera
2 From DUhler [6]

* Figure obviously contains film distortion too.



without (as it is the ease with simple 
jystcms) vacuum traction. In this case 
tlie film is flatened by a pressure plate 
oll the focal plane of the camera. It 
jS highly advisable to add to the camera 
j glass plate at the focal plane, so that 
t|ie film will be pressed on it by the 
pressure plate. In general the flatness 
5f the film depends on the flatness of 
jie glass plate, if it exists. The late 
professor Hallert [9] has reported on 
[he flatness of the Hasselblad glass and 
pressure plates and be expects a fibn 
i’-gtortion of ± 1 to ±5 μ while an 
extreme of ± 10 μ should not be surpris
ing. Figures 5 and 6 show the flatness 
contours of the two plates that he 
measured.

If a glass plate is introduced at 
lie focal plane of the camera it is 
possible, thought it adds to the cost, to 
be a reseau plate. With such a plate 
the film d’stortion is not only controlled 
mt it can be measured at any time.

,2 Data. Reduction Sub-System

After this brief review of the 
lerformance characteristics or expeeta- 
ions for the data acquisition subsystem, 
re should try to f :nd the data reduction 
nbsystem that is appropriate for 
andling such data.

It is a strong conviction of the 
iiithor that photographs taken with 
imple cameras should not be plotted 
fith the existing topographic or preci- 
on plotters for compilation of contour 
laps. As it is shown in Table 1 there 
re very few lenses with reasonable 
istortion characteristics; thus the 
formations of the model are to these 
stortions are such that the contours 

will be grossly inaccurate.· For th;s 
reason wc will consider here only 
simple monoscopic and stereoscopic 
equipment and analytical methods of 
data reduction.

Monoscopic plotting fits best to 
non-nietr c photographs if the surface 
of the object can be considered reason
ably flat and horizontal or if it can be 
divided to areas of reasonable flatness 
at different elevations. For rectifica
tion, of a kind or another, only the 
distort’ons of the image are important. 
Since the various analogue rectification 
methods cannot take care of any image 
distortions, the decision has to be made 
a priori whether the expected distor
tions times the photo-scale are tolerable 
or not. If they are, the Sketchmaster 
or a Simple Rectifier are good enough 
for the job.

If the surface of the object is not 
horizontal some kind of stereoscopic 
plotting has to be performed. The. 
planimetric accuracy that can be achiev
ed can be approximated by the method 
used in the monoscopic method, i.c. 
scale expected max distortion. The 
vertical accuracy, assuming that we will 
determine the interior orientation by 
computational methods, can be appro
ximated very roughly by the formula [31

E E 
dE = — · — · dp 

b f
where E is the object distance, b the 
photographic base, f the principal 
distance and dp the accuracy by which

* The exception, among very few others, 
being for models of very large scale where 
large distortions In percentage will yield 
to small absolute displacements In the 
object space. 
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horizontal parall axes can be measured. 
The latter var'able can be computed as

dp — dr · 5/2 
^vhere dr the max expected or known 
distortion. A more sophisticated method 
for the same computation is given in 
Schut’s article [14].

At any rate, the expected deforma
tions for most simple camera lenses are 
too large for any stereoplotter, other 
than the small approximate ones, so, if 
the exterior orientation is reasonably 
controlled by the camera platform 
(within 2’ — 3’) the Stereopantometer 
or similar equipment of this type is 
good enough. For more turbulant 
photography one might consider the 
Stereotop or the Stereoflex which 
correct for some deformations due to tilt.

It is, though, appropriate to give 
serious consideration to the analytical 
approach. Analytics have been consider
ed so far as the most expensive method; 
but this has to be reconsidered. There 
are three components in an analytical 
subsystem: the measuring instrument, 
the software and the hardware. The 
hardware is becoming more and more 
available at decreasing cost. Computers 
are all around to the point that we are 
becoming afraid of them for some of 
their capabilities! The software that 
a routine photogrammetric solution 
requires is already available and it will 
just need minor modifications to the 
specific problem. The measuring instru
ment does not need to be a 1 micron 
comparator. The accuracy of the 
measurement is a function of the needed 
accuracy and for photographic scales 
of 1 to a few hundred, 10 μ correspond 
to a few mm in object space. That 

means that even an adaptation of a 
micrometric scale nrght be enough. 4 
simple and relative cheap measuring 
instrument for image coordinates liq 
been developed by Erof. D. Met. 
chant [ll·]. It is reasonable to expe^ 
that cheap moncomparators with caps, 
bill ties w’thin the requirements o| 
such applications can be dereloped a 
even lower costs.

The analytic solution has sever 
other advantages too. First it ca 
solve the problem of the photography 
system’s stability. There are sever! 
calibrat’on methods available. Jacobi 
system [10] requires 5 or 6 contj 
points with known coordinates in tl 
object space for the determination | 
9 or 11 parameters. This does nj 
take care of distortions. In addition 
needs a fiducial-mark system to whi( 
to refer the image coordinate measur 
ments. More suitable for the calibr 
tion of simple photographic systems 
the Direct Linear Transformatit 
method developed by Abdel-Aziz ai 
Karara [1] for which a minimum of 
control points are needed for the dets 
mination of all unknowns of the systei 
More details on the mentioned metho 
can be found in the given references.

Second, it can give output'that 0 
be used either as a background i 
simple monoscopic filling-in of oti 
details or as a background for otl 
computer-oriented application (persp 
tires, axonometric etc.).

IV. A PROPOSED SYSTEM

Based on these considerations, 
complete system has been designed t 
will, hopefully, be used the com 
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gunimei· for tlie continuous recording 
(probably it should be appropriate to 
say: over-recording) of excavation 
works.

4.1 Camera Platform

Fortunately the camera-platform 
problem .has been solved several years 
ago by someone that one can not say 
whether he is a photogrammetrist, an 
archaeologist or an architect since he is, 
most probably, all three of them. Julian 
Whittlesey has developed the Bipod in 
1964 [15], the Balloon in 1966 [16] and 
recently his multispectral system [17]. 
The Bipod and the Balloon have both 
merits and, moreover, the one is compli
mentary to the other. The bipod works 
to heights up to 10 m and the balloon 
goes from 10 to 100 m. If only one 
of the two can be made ava:lable, the 
balloon will be preferred for a good 
number of reasons that will become 
apparent later on.

1.2 Data acquisition sub-system

The most aecute problem is the 
camera. A Graflex cut-film 4'x5' came
ra is available, which, by good lack, has 
an exceptionally good lens of 50 μ 
distortion. A fiducials frame has been 
installed in the camera and supporting 
pieces of equipment (radio command 
unit, cassette feeding system etc.) will 
be supplied. The Graflex is a reason
ably good camera for monoscopic and 
analytical work.

It is necessary, though, to empha
size that the photographic system of an 
excavation expedition has to be capable 

of providing with images that can be 
utilized with any kind of data reduction 

system. The use of such a system will 
increase slightly the initial capital 
investment, but it will make possible 
the acquisition of a perfect record wh;ch 
can be usable at will under budgeting 
conditions later on. Based on available 
information two systems can be suggest
ed and have been requested for the 
proposed system. The one is based on 
the Hasselbiad EL camera and includes 
the Zeiss lenses Planar 3.5/100 and 
B'ogon 5.6/80, as well as a reseau plate. 
The other is based on the Linhof Techni
cs camera and includes the Summar 
5.6/135 and Super Angulon 8/90 lenses, 
to which a reseau glass plate can be 
added.

4.3 Control Configuration

The necessary ground control will 
be established originally before excava
tion beg'ns by traditional surveying 
methods. Thereafter, photogrammetric 
methods will be used for additional 
control, or densification or extension of 
the network.

The control points will be perma
nent and pretargeted. The targets will 
be facing upwards and are designed ns 
concentric rings of 1, 3, 5, 7, 10 cm. 
At least 15 such targets will be est
ablished over an area of 60x60 meters 
on metal stakes at locations that is more 
likely not to be excavated. Additional 
controls will be distributed over the 
entire area under excavat:on. Their 
density is designed to meet the require
ments for the extension of photogram
metric block configurations covering 
the whole area with periodical calibra
tion checks. The total number of 
controls thus needed for a rather flat
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area of approximately 100 by 200 
meters is 50 to 60. The control network 
will be adjusted simultaneously with 
an expected relative accuracy of ± 1.5 
to ±2.0 cm.

The area covered by the original 
control network corresponds to the 
coverage of one photograph at a scale 
of 1/1000 for the Hasselblad with 
Planar 100 or of 1/500 for the Craflcx 
camera. When photographs of a larger 
scale (covering smaller area) will be 
taken, a number of targets s'milar to 
the original ones will be distributed 
over the area to be covered. After the 
necessary photos at the desired scale 
will be taken over the smaller area the 
camera will be lifted to an altitude that 
will cover the whole area and a pair 
photographs will be taken. These small 
scale photographs will be used, if and 
when, necessary to provide, by compu
tational methods, coordinates for the 
controls for the large scale thematic 
photography. Similar process will be 
employed for the replacement of any of 
the original targets, if it need be 
removed.

The above system of providing 
control by purely photogrammetr'c 
methods has the following advantages.

a. The initial ground works can 
be commissioned to aprivate surveyor, 
who will not be needed during the 
excavation.

b. No ground measurement will 
become necessary during the excavation 
period.

c. All photographs will be provid
ed withlmetric control, which will be 
measured if and only if they are going 
to be metrically used.

d. Independent calibration of 
photograph will be poss'ble \vith 
redundancy and

e. The use of the predesignei 
targets ensures a good pointing accurae; 
since their images will be smaller thaj 
100 μ at any scale.

For larger scale thematic photogra. 
phic records, the subject of which wil] 
bn some detail, an independent control 
pattern will be used. A rigid win 
frame 3x3 meters has been constructed 
which supports ten targets in twj 
planes. The geometry of the frame ii 
known and its construction ensures a 
minimum loss of photographic deta' 
This pre-constructed control will be 
overlaid on the detail which will lie 
photographed at scale larger than 
1/100 and the camera will be us« 
manually. This photography will, not 
necessarily be vert’cal.

l.l Data reduction sub-system

The lens—distor-tion—characteristic^ 
of the data acquisition sub-system allow 
for the monoscopic plotting of photo 
graphs at a scale up to 1/500. Applying 
Schut’s formulae for model deformn 
tions due to image distortion (takinj 
into consideration their effect to boti 
parallax measurements and relatiw 
orientation), we find that the photo 
graphs can be used for conventions 
stereoplotting up to a scale of 1/50.·

Under these conditions the acquire! 
vertical photography will be used in tin 
majority of the cases, in a “success^ 
rectification” fashion. This means thtf

* For both judgments a reasonable acc· 
racy of ± 2.5 cm has been used. 
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t]je object imaged on a certain photo
graph will be divided to areas that can 
be considered plane and horizontal. The 
piaximuni perspective displacement for 
5uch an area Avill be within 5 cm for 
detail po’nts of a certain interest. A 
network of image points will be selected 
that will define these areas and their 
coordinates will be measured with an 
accuracy of 20 μ. For the plane 
coordinates of these points, as well as 
of the control points, a mod'fied 
P-CATS monocomparator will be used. 
The coordinate system of the plane 
image measurements will be completely 
independent since the Direct Linear 
Transformation [1] computational me
thod will be used.

The computed space coordinates of 
the image points, that will define the 
basic geometric characteristics of the 
finds, will be used in two ways. First, 
they will be stored on magnetic tape 
to constitute a basic data bank for 
future computer oriented appl· cations — 
such as drawing of perspectives and 
axonometrics of the finds etc. Secondly, 
they are going to be drawn on paper 
at the desired scale so that they will 
form the framework of detail b’ne- 
drawing records of the excavation. This 
framework will be filled-in by analogue 
rectification of each flat and horizontal 
area using the Jena Sketchmaster.

The number of points which will 
be involved in each numerical evalua
tion of a certain frame will be deter
mined by the detail included in the 
photo, the anaglyph of the finds and 
the regularity of their form. Basically, 
the method will be equivalent of the 
ground surveying one. The distinct 

advantage being that the record will be 
permanently available for us to extract 
additional information, if needed, and 
the judgments on the number and 
location of necessary po’nts will be 
based on bird’s eye view in the peace
ful environment of our office. More
over, the photographic image will 
provide with details of minor interest 
that will make our drawings more 
realistic.

For details that will be photograph
ed at a scale larger than 1/50 stereosco
pic conventional plotting will be per
formed, if needed. The Jena Stereopan
tometer will be used for such stereo
compilation. If more accurate drawings 
will become necessary consideration will 
be given to other p:eces of photo 
grammetric hardware and methods 
(such as digital modelling). At any 
rate such cases are not in the main 
production line of the proposed system, 
and they will be given consideration on 

• an ad hoc bas;s.

V. CAN THE "NON-AFFLUENT” FIELD 
ARCHAEOLOLOGIST AFFORD THE 
SYSTEM?

The moment of truth has, inevitably 
come! We have to look at the cost of 
the system and define who is “non
affluent.”

Two major cost factors have to be 
looked at. The initial capital invest
ment and the operational cost of the 
recording process.

The data acquisit:on sub-system, is 
mandatory both in quantity and, in my 
opinion, in quality, because after the 
photos are taken we have to live with 
them. Therefore, a balloon assembly 
and a very good photographic system 
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with more than one lenses are essential. 
The cost of the balloon in 1966 was 
approximately $350 [16] ; adding infla
tion, devaluation of the dollar etc. a 
cost of $500 can be considered reason
able for 1972. The cost of the complete 
Hasselblad camera system used by 
J. Whittlesey in 1966 plus the modifi
cations he considered necessary was 
$2000. More recent information do not 
change this figure much. It can be 
also suggested that a Rollei camera 
body can be used with a Planar lens 
which will reduce the figure. The fact 
remains that the total cost of the init’al 
investment for a good platform and 
camera system has a ceiling of $2500— 
$2800.

The data reduction sub-system has 
a much larger range of cost which 
depends on the requirements of the 
archaeologist. The only badly needed 
pieces of hardware are the monocompa
rator and the Sketehmaster. A reason
able moncomparator, based on the 
P-CATS, costs less than $1000, accord
ing to copies of invoices that are avail
able. But even this cost can be cut 
down if less accurate, and more tidious, 
methods is decided to be employed. The 
Sketchmaster has a cost of $700.

The above figures make the total 
capital investment of a^photogrammetric 
system based on vertical photography, 
capability of photography for any use, 
computational stereoscopic and analogue 
monoscopic data reduction to rise at the 

level of $4000 to $4500.
The operational cost has to 

considered drastically cut in compai-j. 
son to the traditional methods. Tlit 
f’eld survey is cut to an insignificant 
level and will not be considered. The 
cost of flying the balloon depends og 
the local conditions, but with the 
perspective of using hot-air balloon the 
cost is kept to a minimum while the 
flexibility of the system increases 
drastically. No surveyor crews are 
needed during the excavation and the 
laborers can assist ip the picture taking 
that will be planned and directed_.by 
the archaeologist himself.

The office work depends on the 
amount of information needed. Some 
book-keeping is inevitably added, and 
has to be strictly enforced. The cost 
of a program run of the Direct Linear 
Transformation, which is not an itera
tive process, is around $2.50 for an 
IBM 360 system and largely inde
pendent, within reason, of the number 
of points processed.

Now you might ask who is the 
‘ ‘ non-af fluent ’ ’ archaeologist. The 
answer according to the above informa
tion, is that everybody who can afford 
a capital investment over $5000 is 
“affluent”. But the “starving” one, 
who cannot- afford the $4000 to start 
using photogrammetric methods, night 
end up, after a few excavation seasons, 
to run a much more expensive and, for 
sure, a much less efficient operation.
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Fig.3 Distortion curves for a series of four 

lenses (after K. Schwidefsky I H.Kellner C123)
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Fig. 4 Radial distortion for two lenses of Hasselblad at different 
focus settings (after Jean 0uclouxE73)
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Fig 5 Flatness contours of Glass Plot· for 

Hasselblad EL-Data Camera 

(after Haller t C 9 □)

Fig. 6 Flatness contours of Pressure Plate for

Hasselblad EL- Oata Camera

(after Hallert C9 3)
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ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ·

ΥΠΟ SΤΑΥΡΟΥ ΛΥΤΡΑ
Μαθητου Στ' Τάξεως Γυμνασίου Λευκάρων

ΕΙς τήν παρούσαν έργασίαν θά μελετή- 
σωμεν τήν περιοχήν Λευκάρων.

Ή ώς άνω περιοχή εύρίσκεται Νοτιο- 
δυτικώς τής Κύπρου είς ΰψόμετρον 2.200 
ποδών άπό τής έπιφανείας τής θαλάσσης.

Τό κλίμα τής περιοχής παρουσιάζεται 
άρκετά Ιδιόμορφον. Ή μέση έτησία βρο- 
χόπτωσις φθάνει τά 520 μμ. Διαγράμμα
τα έμφαίνοντα τήν πορείαν τής θερμο
κρασίας καί τής βροχοπτώσεως τής περιο
χής κατά τό 1971 άπό έπίσημα στοιχεία 
τής Μετερεωλογικής Υπηρεσίας καί τοΟ 
’Εργαστηρίου Φυσικής καί Χημείας τοΰ 
Έλλ. Γυμν. Λευκάρων δίδονται κατωτέρω. 

γοντες οί όποιοι έπηρεάζουν τήν δλάστη. 
σιν μιας περιοχής είναι δύο, ήτοι τό έδα- 
φος καί τό κλίμα.

Τά κυριώτερα στοιχεία τά όποια συν. 
Θέτουν τόν παράγοντα «κλίμα» είναι ή 
θερμοκρασία, ή βροχόπτωσις, τό φως καί 
οί άνεμοι.

Ή έπίδρασις δμως τών στοιχείων τοΰ 
κλίμοττος είναι διάφορος.

Ή έπικρατοΰσα βροχόπτωσις είς τήν 
υπό έξέτασιν περιοχήν παρουσιάζει δύο 
αίχμάς κατά τήν περίοδον τοΰ έτους. "Ε· 
να μέγιστον κατά τούς μήνας Δεκέμβριον 
— ’Ιανουάριον — Φεβρουάριον καί ένα έ-

ΚλΤμαξ έμφαίνουοα τήν μεγίοτην θερμοκρασίαν κατά τό 1971

Είναι άναμφισβήτητον γεγονός δτι ή 
ϋπαρξις ώρισμένης χλωρίδος καί πανίδος 
είς μίαν περιοχήν είναι συνάρτησις τών 
έπικρατουσών έδαφοκλιματολογικών συν
θηκών είς αύτήν. ΟΙ κυριώτεροι παρά- 

λάχιστον τό όποιον τείνει συνεχώς πρός τό 
μηδέν κατά τούς θερινούς μήνας Μάϊον — 
Ιούνιον — ‘Ιούλιον.

Ή τοιαύτη κατανομή τής βροχοπτώσεως 
έχει ώς άποτέλεσμα νά περιορίζη τάς δυ- 

*Μελέτη βραβευθεϊσα διά πρώτου βραβείου είς τόν προκηρυχθέντα ύπό τοΰ Γεωγραφικού 
’Ομίλου Κύπρου Β' Παγκύπριον Μαθητικόν Διαγωνισμόν Γεωγραφίας.
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νοτνότητας έκμεταλλεύσεως πολλών είδών 
καί ποικιλιών φυτών.

Ή μικρή βροχόπτωσις κοιτά τούς άνοι- 

είναι ή πατάτα, ό άραβόσιτος, τό βαμβά
κι κ.ά.

Ή μεγάλη βροχόπτωσις κατά τόν χειμώ- 

Κλιμαξ εμφαίνουσα τήν έλαχίστην θερμοκρασίαν κατά τό 1971

Κλμιαξ εμφαίνουσα τήν έτησίαν βροχόπτωσιν χατά τό 1971

ζιάτικους καί ή μηδενική κατά τούς θερι- να, ό όποιος τυγχάνει νά είναι καί ή νε- 
νούς μήνας δέν έπιτρέπουν τήν έκμετάλ- κρά περίοδος άπό βλαστικής άπόψεως, 
λευσιν άνοιξιάτικων καλλιεργειών δπως διότι τώρα περιοριστικός παράγων είς τήν
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βλάστησιν τών φυτών είναι αΐ χαμηλα! 
θερμοκρασίαι, at δποϊαι μας περιορίζουν 
είς τήν έκμετάλλευσιν χειμερινών καλλιερ
γειών δπως εϊναι τό σιτάρι, τό κριθάρι 
καί δένδρων περισσότερον άνθεκτικών είς 
τήν ξηρασίαν δπως είναι ή έλαία, ή χα
ρουπιά, ή άμυγδαλιά καί τό άμπέλι.

Ό άλλος παράγων τοΰ κλίματος, ήτοι ή 
θερμοκρασία, μέ τήν Ιδιομορφίαν τήν ό
ποιαν παρουσιάζει είς τήν ύπό έξέτασιν 
περιοχήν παίζει σημαντικόν ρόλον είς τήν 
έξάπλωσιν καί έκμετάλλευσιν καλλιεργη
σίμων είδών.

Ή θερμοκρασία είς τήν περιοχήν, ώς 
έμφαίνεται είς τά διαγράμματα 1 καί 
2 παρουσιάζει μίαν άρκετά μεγάλην 
διακύμανσιν κατά τούς διαφόρους μήνας. 
Οΰτω έχομεν τόν Φεβρουάριον μέ μίαν μέ- 
σην μεγίστην θερμοκρασία 11,5»C καί μίαν 
μέσην έλαχίστην 5,5°C καί τόν Αύγου
στον μίαν μέσην μεγίστην 32°C καί μέ 
μίαν μέσην έλαχίστην 21 °C. Μεταξύ τών 
δύο αύτών άκραίων τιμών εύρίσκονται al 
θερμοκρασίαι τών υπολοίπων μηνών μέ 
μίαν παρουσιαζομένην άνοδικήν πορείαν 
άπό Φεβρουάριον πρός Αύγουστον καί 
μίαν καθοδικήν άπό Αύγουστον πρός Φε
βρουάριον.

At χαμηλαΐ θερμοκρασίαι κατά τόν 
χειμώνα έμποδίζουν τήν έκμετάλλευσιν 
τών περισσοτέρων θερμοαπαιτητικών φυ
τών δπως είναι ή τομάτα, τό άγγουράκι, 
τά κολοκυθάκια ύπό έλευθέρσν μορφήν, 
ήτοι έκτός θερμοκηπίων.

"Αλλη έπίδρασις της θερμοκρασίας έπΐ 
τών καλλιεργειών είναι ή μή δυνατότης 
άξιοποιήσεως φυτών τά όποια άπαιτοΰν 
δμαλωτέραν πορείαν της θερμοκρασίας 
καί μή κατερχομένην είς τά κατώτερα έπί- 
πεδα τοΰ χειμώνος.

Ώς άποτέλεσμα αύτής της έξαρτήσεως 
της κατανομής τών φυτών άπό τό ύψος 
καί τήν πορείαν τής θερμοκρασίας ένός 
τόπου είναι καί ή μή δυνατότης καλλιερ- 
γείας φυτών τής ’Αφρικής είς τήν Κύπρον 
καί είδικώτερον είς τήν ύπό έξέτασιν πε
ριοχήν δπως είναι έπΐ παραδείγματι τό 
ζακχαροκάλαμον.

Είς τήν περιοχήν δέν έπικρατοΰν Ισχυ
ροί άνεμοι.

Διά τόν λόγον αύτόν δ παράγων toq 
κλίμοΓΓος άνεμος δέν παίζει σημαντικό; 
ρόλον είς τήν διαμόρφωσιν τής καλλυ>& 
γείας τής περιοχής.

Ή ήλιοφάνεια λόγφ τής άφθόνου ύπάρ. 
ξεως είς τήν περιοχήν δέν παρουσιάζει χ^, 
νένα έμπόδιον είς τήν διαμόρφωσιν xQ| 
κατανομήν τής βλαστήσεως.

Ή έπίδρασις τοΰ κλίματος είναι κατμ. 
φανής καί είς τήν άνάπτυξιν τής κτηνοτρο. 
φίας τής περιοχής.

“Οπως άνεφέρθη άνωτέρφ, λόγφ τής έ\. 
λείψεως ύδατος κατά τούς θερινούς μήνας 
ή βλάστησις καί διατήρησις κτηνοτροφι. 
κών φυτών περιορίζεται κατά τούς χειμε. 
ρινούς μονάχα μήνας. Διά τόν λόγον αΰ- 
τόν καί διά τό όρεινόν τοΰ έδάφους, αί 
συνθήκαι προσφέρονται καλύτερον διά τήν 
άνάπτυξιν τής αίγοπροβατοτροφίας καί 
κυρίως τών αΙγών, αί όποϊαι μπορούν νά 
άξιοποιήσουν τήν πενιχρόν βλάστησιν τής 
περιοχής καί είναι πλέον άνθεκτικαί είς 
τάς κλιματολογικάς μεταβολάς καί άντι- 
ξοότητας.

'Ένας άλλος παράγων δ όποιος παίζει 
σπουδαϊον ρόλον είς τήν καλλιέργειαν ώ- 
ρισμένων φυτών είναι άναμφιβόλως τό έ
δαφος. Τό έδαφος δμως δέν παραμένει 
Ανεπηρέαστου άπό τάς καιρικός μεταβο
λάς, καθ’ δτι προερχόμενον άπό τήν άπο· 
σάθρωσιν κυρίως τών πετρωμάτων, ύφί- 
σταται τήν άμεσον έπίδρασιν τοΰ κλίμα
τος.

Έκτός τών διαβρωτικών έπιδράσεων 
τοΰ κλίματος έχομεν καί ούσιωδεστέραν 
έπίδρασιν τούτου έπΐ τοΰ ύπό έκμετάλλευ- 
σιν έδάφους. Λύτη είναι ή φυσική άντί- 
δρασις τοΰ έδάφους καί ή φυσική κατά- 
στασις αύτοΰ, Ιδιότητες έπηρεάζουσαι τά 
μέγιστα τήν μορφήν τής βλαστήσεως. Είς 
τήν πρώτην περίπτωσιν έχομεν τήν δξύ- 
τητα τοΰ έδάφους.

Ό κυριώτερος παράγων δ όποιος συν
τελεί είς τήν όξύτητα τοΰ έδάφους είναι 
τό κλίμα καί σπουδαιότερος οώτοΰ παρά
γων ή ύγρασία. "Εχει παρατηρηθή δτι είς 
ύγρά κλίματα αύξάνει ή όξύτης τοΰ έδά- 
φου'ς μέ άποτέλεσμα νά περεμποδίζεται ή 
καί νά καθίσταται άδύνατος ή έκμετάλλευ- 
σις ώρισμένων εύπαθών είς τήν ύψηλήν 
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οξύτητα φυτών. Τοΰτο συμβαίνει έπίσης 
Ε[ς τά καλυπτόμενα μέ κωνοφόρα δάση 
έ&άφΊ λόγω τών συνθηκών πού άναπτύσ- 
Οονται κάτω άπό τά φύλλα τών πεύκων.

Ή κατάστασις αΰτη βελτιοΰται διά 
^ής προσθήκης'άνοργάνων καί όργανικών 
φασμάτων.

"Αλλη έπίδρασις τοΰ κλίματος έπί τοΰ 
εδάφους έχουσα άντίκτυπον έπΐ τών καλ
λιεργειών είναι ή φυσική κατάστασις αύ- 
τοΰ. Ή δημιουργία συνεκτικών καί άμμω- 
5ων έδαφών έχει ώς άποτέλεσμα τήν 
ουγκράτησιν περισοτέρου ή όλιγωτέρου 
βδατος, τήν εΟκολον ή δύσκολον πρόσλη
ψή τούτων ύπό τών φυτών, μ’ δλας τάς 
Εύνοϊκάς ή δυσμενείς έπιπτώσεις έπ*  αύ- 
χών. Συνεκτικά έδάφη συγκροτούν πε
ρισσότερον ύδωρ άπό τά άμμώδη καί άπο- 
δίδουν τούτο δυσκολώτερον. Είναι δέ 
ψυχρότερα καί όψιμώτερα τών άμμωδών 
έδαφών. Τοΰτο έχει ώς άποτέλεσμα τήν 
άνάγκην έκλογής τοΰ καταλλήλου έδά- 
φους διά κάθε είδος φυτόν καί διά κάθε 
περίπτωσιν.

"Οπως έχομεν άναφέρει καί είς τήν άρ- 
χήν τής παρούσης έργασίας, είς τήν ύπώ 
μελέτην περιοχήν καλλιεργούνται είς με- 
γάλην κλίμακα, κυρίως τά σιτηρά (σιτά
ρι-κριθάρι), κτηνοτροφικά ψυχανθή (ρό
δι - βίκος) καί αί δενδρώδεις καλλιέρ- 
γειαι (έλιά - χαρουπιά - άμυγδαλιά - ά- 
μπέλια).

θά έξετάσωμεν τώρα τήν έπίδρασιν έ- 
νός έκάστου παριάγοντος συνθέτοντος τό 
κλίμα έπί τών διαφόρων καλλιεργειών.

‘Η έλλειψις βροχοπτώσεως κατά τούς 
θερινούς καί τούς πρώτους φθινοπωρινούς 
μήνας, ήτοι Σεπτέμβριον καί έν πολλοΐς 
’Οκτώβριον, είς τήν περιοχήν μετατοπίζουν 
τόν χρόνον σποράς άρκετάς ή μέρας όψι- 
μώτερον, ήτοι τό 2ον 15νθήμερον τοΰ Νοεμ
βρίου έως τέλος Δεκεμβρίου, άρχής γενο- 
μένης άπό τό κριθάρι καί τελειώνοντας 
μέ τό σιτάρι, καί τοΰτο λόγω τής διαφο
ρετικής άντοχής τών δύο αύτών φυτών είς 
τό κρΰο.

'Επομένως είς αύτήν τήν περίπτωσιν 
έρχονται νά έπιβάλουν περιορισμόν αί χα
μηλοί θερμοκρασία τοΰ χειμώνος αί δ- 
~σ"αι άκολουθοΰν. Ή ΰπαρξις βροχοπτώ

σεως καί ύψηλής θερμοκρασίας γύρω είς 
τούς 20°C ευνοεί τήν βλάστησιν καί τήν 
καλήν άνάπτυξιν τοΰ σίτου καί τής κριθής, 
μέ άντίκτυπον έπί τής πρωΐμότητος, τής 
άντοχής εις τά έπερχόμενα κρΰα τοΰ χει
μώνος καί τήν καλήν άπόδοσιν του.

Ή έπίδρασις τών στοιχείων τοΰ κλίμα
τος έπί τών δένδρων είναι έμφανής είς Ά
λα τά ύπάρχοντα εις τήν ύπό μελέτην πε
ριοχήν.

Ή έλλειψις βροχοπτώσεως κατά τήν 
κρίσιμον περίοδον τής άνθοφορίας τής έ- 
ληας, ήτοι κατά τούς μήνας Μάρτιον-Ά· 
πρίλιον-Μάϊον έχει ώς άποτέλεσμα τήν κα
ταστροφήν τών άνθέων τής έλαίας καί τήν 
μετατροπήν αύτών εις άρρενα ώς καί τήν 
συχνήν παρινιαυτοφορίαν τοΰ δένδρου ή ό
ποια είναι σύνηθες φαινόμενον είς τήν πε
ριοχήν Λευκάρων.

Εις τήν περιοχήν μας έπίσης άπό άνομ- 
βρίαν ύποφέρουν καί άλλαι δενδρώδεις 
καλλιέργειαι, μέ άμεσον άποτέλεσμα τήν 
μείωσιν τής παραγωγής ή καί τήν μηδε
νικήν άπόδοσιν τούτων.

"Αλλος δυσμενής παράγων εις τήν πε- 
ρίπτωσιν αύτήν είναι ή χάλαζα.

"Αν συγκρίνωμεν τις δύο καμπύλες δηλ. 
τής θερμοκρασίας καί τής βροχοπτώσεως 
τής περιοχής θά παρατηρήσωμεν ότι αί 
καμπύλαι αύταί άκολουθοΰν άκριβώς άν- 
τίθετον πορείαν. "Οταν ή θερμοκρασία άπο- 
βαίνει περιοριστικός παράγων είς τήν ά- 
νάπτυξιν τών φυτών έχομεν καί τήν μεγα- 
λυτέροτν βροχόπτωσιν, ένώ κατά τήν περί
οδον Άνοίξεως καί θέρους όπου αί θερ- 
μοκρασίαι είναι εύνοϊκαί διά τήν άνάπτυ- 
ξιν παρατηρεΐται έλλειψις ύδατος. Τοΰτο 
έχει ώς άποτέλεσμα νά παρεμποδίζη τήν 
έξάπλωσιν καί έπιτυχίαν ώρισμένων φυ
τών εις τήν περιοχήν μας.

Αύτός είναι καί ό κυριώτερος λόγος διά 
τόν όποιον εις τήν περιοχήν έπικρατοΰν τά 
σιτηρά καί αί ξηροφυτικαί καλλιέργειαι. 
Ό πλέον περιοριστικός παράγων διά τήν 
άνάπτυξιν έντατικής γεωργίας είς τήν ύπό 
μελέτην περιοχήν τών Λευκάρων είναι ή 
έλλειψις Οδατος.

"Εν τινι μέτρω περιοριστικός παράγων 
διά τήν εύδοκίμησιν ώρισμένων φυτών εις 
τήν περιοχήν είναι καί ή θερμοκρασία. Ή 
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ποικιλίας μηλιάς Red Delicious καί Golden 
Delicious δέν δύνανται νά έπιτύχουν λόγφ 
τοΰ δτι αί θερμοκρασίαι τόν χειμώνα δέν 
κατέρχονται κάτω τοΰ μηδενός. ΑΙ ποικι- 
λίαι αύταί χρειάζονται περί τάς 700 ώρας 
θερμοκρασίας κάτω τοΰ μηδενός διά νά 
διακόψουν τόν λήθαργον τών όφθαλμών 
τους καί νά άνθίσουν.

ΑΙ πρώιμοι ποικιλίαι άμυγδαλιας συχνά 
ύφίστανται καταστροφάς τών άνθέων έκ 
τών παγετών τοΰ χειμώνος καί τούς πρωί
μους παγετούς της άνοίξεως.

ΑΙ κατά τό 1971 καταστροφαί έκ τής 
χαλάζης είς τά άμύγδαλα άνήλθον είς τά 
80% της παραγωγής, έπί τής άμπέλου είς 
τά 25% τής παραγωγής.

Ή προσπάθεια του άνθρώπου διά τήν 
καλυτέρευσιν τών συνθηκών τής ζωής του 
δέν περιωρίσθηκαν μόνον είς τήν φυσικήν 
έπιλογήν καί εΰνοιαν τών έδαφοκλιματο- 
λογικών συνθηκών τής περιοχής του διά 
τήν καλλιέργειαν ένός είδους φυτού ή έκ- 
τροφής μιάς φυλής ζώου. ΕΙς τάς άντι- 
ξοότητας τοΰ περιβάλλοντος προέβαλε τήν 
δικήν του δημιουργικήν σκέψιν καί έφευ- 
ρετικότητα. Έμελέτησε τάς συνθήκας 
εύνοϊκής άναπτύξεως ένός έκάστου φυτού 
καί συμπεριεφέρθη άναλόγως.

Τήν δυσμένειαν έκ τής έλλείψεως Οδα- 
τος τήν άντιμετωπίζει διά τής κατασκευής 
Φραγμάτων καί τής χρησιμοποιήσεως κα
ταλλήλων καί οίκονομικών άπό πλευράς 
ΰδατος μεθόδων άρδεύσεως καί διά τής 
κατά τό δυνατόν καλυτέρας άξιοποιήσεως 
τών βροχοπτώσεων διά τής κατασκευής 
άντιδιαβρωτικών έργων, καταλλήλου καλ- 
λιεργείας καί χρησιμοποιήσεως φυτών ά- 
ζιοποιούντων κατά τόν καλύτερον τρόπον 
τήν βροχόπτωσιν.

Τήν δυσμενή έπίδρασιν τής θερμοκρα
σίας δ άνθρωπος κατώρθωσε νά άντιμετω- 
πίση διά τής δημιουργίας τεχνητού περί» 
βάλλοντος διά τά φυτά. Τοιαΰτα τεχνητά 
περιβάλλοντα δημιουργοΰνται διά τών 
θερμοκηπίων, τά όποια δύνανται νά είναι 
διαφόρων σχημάτων, διαστάσεων καί νά 
έχουν διάφορον πηγήν θερμάνσεως, δπως 
είναι ό ήλιος ή ή τεχνητή θέρμανσις. Τέ
τοια θερμοκήπια χρησιμοποιούνται διά τήν 
παραγωγήν πρωίμων λαχανικών τά όποια

άπολσμβάνουν Ικανοποιητικών τιμών 
τήν έπιτόπιον καί ξένην άγοράν.

Δέν άγνοεϊται είς τήν περίπτωσιν δΐ) 
μιουργίας τεχνητού περιβάλλοντος ή 
ξησις τοΰ κόστους παραγωγής, δ όποΐ0(, 
είναι σημαντικός παράγων διά μίαν γε^ρ 
γικήν έκμετάλλευσιν.

Ό άλλος σημαντικός παράγων τοΰ 
ματος δηλ. δ άνεμος άντιμετωπίζεται δι^ 
τής δημιουργίας τών άνεμοθραυστών. 
χει εύρεθή δτι έκαστος άνεμοθραύστης 
προστατεύει άπό τόν άνεμον δεκαπλασί^ 
έκτασιν τοΰ ύψους του.

"Ολα αΰτά τά μέτρα σκοπόν έχουν τήν 
προστασίαν τών φυτών άπό τάς κλιματο. 
λογικάς άντιξοότητας καί τήν δημιουρ. 
γίαν ένός περιβάλλοντος εύνοϊκοΰ διά τήν 
άνάπτυξιν καί τήν άπόδοσίν των.

Δυστυχώς, είς τήν ύπό μελέτην περιοχήν 
δέν υπάρχουν τοιαΰται έγκαταστάσεις άλ· 
λαγής περιβάλλοντος, διότι ώς έχομεν 4 
ναφέρει καί είς τήν άρχήν οί κάτοικοι τής 
έν λόγφ περιοχής δέν άσχολοΰνται μέ τήν 
έντατικήν έκμετάλλευσιν εύπαθών είς τάς 
καιρικός συνθήκας φυτών.

Είς τήν περιοχήν μας πρός τό παρόν δέν 
ύπάρχει έντατική, άλλά έκτατική γεωργία. 
'Ίσως δμως είς τό έγγύς μέλλον μέ τήν 
δημιουργίαν τοΰ ύδατοφράκιουϊΛευκάρων
άξιοποιηθοϋν αί ύπάρχουσαι άναξιοποίη- 
τοι έκτάσεις έπί τό καλύτερον, τόσον άπό 
άποψιν γεωργικήν δσον καί οίκονομικήν.

Εκτός δμως τής δυσμενούς έπιδράσεως 
τών κλιματολογικών παραγόντων έπί τών 
καλλιεργειών, έχομεν καί τήν έπίδρασιν 
αύτών έπί τών διαφόρων άσθενειών. Ή 
άπόδοσις ένός φυτού έξαρτάται άπό τάς 
κλιματολογικάς συνθήκας τής περιοχής. 
Ώς παράδειγμα άναφέρομεν ώρισμένας 
άσθενείας αί όποϊαι άπαντώνται είς τήν 
ύπό μελέτην περιοχήν.

Ό περονόσπορος τής άμπέλου διά νά 
άναπτυχθή χρειάζεται ώρισμένας κλιματο· 
λογικάς συνθήκας. Οϋτω διά νά έμφανι- 
σθή έπί τής έπιφανείας τών φύλλων μετά 
τήν άρχικήν μόλυνσιν, όπότε γίνεται όρσ- 
τή καί ή προσβολή τού φυτού ύπό τής ά- 
σθενείας, χρειάζεται νά ύπάρχη σχετική 
ύγρασία τού άέρος άνω τών 85% καί ή 
θερμοκρασία νά κυμαίνεται μεταξύ 13oC
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27°θ. ’Εάν ή θερμοκρασία είναι κα
ρτέρα τ“ν 13°C καί ή σχετική ύγρασία 

τών 85% ή άσθένεια δέν έμφανίζεται. 
ΐοιαύτας συνθήκας είς τήν ύπό μελέτην 
κεριοχήν έχομεν κατά τήν περίοδον βλα- 
^τήσεως της άμπέλου, ήτοι κατά τάν μήνα 
Απρίλιον.

"Αλλη άσθένεια, ό έξώασκος της άμυ- 
νδσλιάς χρειάζεται διά νά βλαστήση θερ
μοκρασίαν κυμαινομένην πέριζ τών 10°C. 
c[| θερμοκρασίαν άνω τών 26°C δέν βλα- 
^άνουν τά σπόρια τοΰ μύκητος. Είς τόν 
\byov αύτόν δφείλεται καί ή μεγάλη 
προσβολή τών δένδρων κατά τήν έποχήν 
<ής άναπτύξεως τών φύλλων καί ή μή 
ϋπαρξις προσβολής κατά τούς θερινούς 
μήνας.

Τό κυκλοκόνιον τής έλαίας διά νά άνα- 
κτυχθή χρειάζεται σταγόνιον ϋδατος καί 
θερμοκρασίαν κυμαινομένην άπό 7°C έως 
25°Ο·

Ή σκωρίωσις τών σιτηρών άναπτύσσε- 
ται εύνοΐκώς ύπό ύγρόν καιρόν καί θερ
μοκρασίαν γύρω είς τούς 9°C μέ άνωτέ- 
ραν 30°C. "Ανω καί κάτω τών όρίων αύ- 
ιών ή άνάπτυξις τής άσθενείας δέν είναι 
δυνατή.

'Εκτός τών δύο άνωτέρω άναφερθέντων 
ποιχείων τοϋ κλίματος, καί έν άλλον στοι- 
χεϊον δ άνεμος παίζει σημαντικώτατον ρό
λον είς τήν έξάπλωσιν τών άσθενειών.

“Ολαι αί άναφερθεϊσαι άσθένειαι μετα
δίδονται διά σπορίων. Ό κυριώτερος φο- 
ρεύς αύτών είναι δ άνεμος. “Εχει πα- 
ρατηρηθή δτι σπόρια τοΰ περονοσπόρου 
μεταφέρονται ύπό του άνέμου είς άρκετάς 
δεκάδας μιλίων, μέ άποτέλεσμα τό 1962 
νά μεταφερθοΰν σπόρια περονοσπόρου τοΰ 
καπνού καί νά καλύψουν δλα τά καπνικά
διαμερίσματα τής ‘Ελλάδος έντός έλαχί- 
που χρονικού διαστήματος.

Σπόρια τής σκωριάσεως τών σιτηρών 
μεταφέρονται ύπό τοΰ άνέμου είς τάς βο
ρείους πολιτείας τής ‘Αμερικής καί τοΰ 
Καναδά άπό τό Μεξικόν καί τό Τέξας.

Άπό τά άνωτέρω παραδείγματα κατα
φαίνεται ή σημασία τών κλιματολογικών 
συνθηκών είς τήν μετάδοσιν τών άσθενειών, 
ήν άνάπτυξιν αύτών καί τήν έν γένει έπί- 
δρασιν των έπί τών καλλιεργειών.

’Εκτός τής προστασίας τών φυτών άπό 
τάς άσθενείας οί γεωργοί μας έχουν νά 
άντιμετωπίσουν καί άλλους δυσμενείς πα
ράγοντας καί δή κλιματολογικούς, δπως 
είναι αί πλήμμυραι κλπ.

Λόγφ τοΰ έπικλινοΰς τού έδάφους τής 
περιοχής παρατηρεϊται συχνά μεγάλης έν- 
τάσεως διάβρωσις έστω καί μέ τήν λίγην 
βροχόπτωσιν τοΰ έτους έξ αίτιας τής ρα
γδαίας μορφής αύτής. Τό πρόβλημα τού
το άντιμετωπίζεται διά τής κατασκευής 
άντιδιαβρωτικών έργων.

Ή έλλειψις έπαρκοΰς βροχοπτώσεως θά 
άντιμετωπισθή προσεχώς διά τής κατα
σκευής τοΰ φράγματος Λευκάρων, τοΰ ό
ποιου ήρχισαν ήδη αί έργασίαι καί πιστεύ
εται δτι θά περατωθή τό προσεχές ή μετα- 
προσεχές έτος. Οδτος θά είναι άπό τούς 
μεγαλυτέρους τής Κύπρου καί θά άρδεύη 
έκτασιν γύρω είς τάς 500 κ. σκάλας. Μέ
ρος τοΰ Οδατος θά χρησιμοποιήται δι’ ϋ- 
δρευσιν τής Άμμοχώστου, κατόπιν διΰλί- 
σεως ή όποία θά γίνεται είς τά διυλιστή
ρια Χοιροκιτίας.

Διά τοΰ πολυδαπάνου αύτοΰ έργου πι- 
στεΰομεν άκραδάντως, δτι θά λυθή τό άρ- 
δευτικόν καί ύδρευτικόν πρόβλημα τής 
περιοχής καί θά άντιμετωπισθή δ δυσμενέ
στερος κλιματολογικός παράγων, συμ- 
βάλλον οδτω είς τήν έντατικήν άξιο- 
ποίησιν τής καλλιεργησίμου γής τής πε
ριοχής.

‘Εν συμπεράσματι βλέπομεν, δτι ή έλ- 
λειψις άρδευσίμου ϋδατος καί έργατικών 
χειρών, πρός τό παρόν τουλάχιστον, κατα
δικάζουν τήν γεωργίαν καί τήν κτηνοτρο
φίαν μας είς έκτατικήν μορφήν.

Οί γεωργοί γνωρίζοντες τά εύεργετικά 
άποτελέσματα πού δύνανται νά προκό
ψουν έκ τής δρθολογιστικής καί προσεκτι
κής καλλιεργείας τών φυτών, καταβάλ
λουν κάθε δυνατήν προσπάθειαν πρός κα- 
λυτέραν έφαρμογήν καί άξιοποίησιν τών 
νέων μεθόδων, συμβάλλοντες οδτω είς 
τήν άνοδον τής έτησίας γεωργικής παρα
γωγής τής περιοχής.

Τά άποτελέσματα αύτής τής άνόδου θά 
ώφελήσουν κατά πρώτον καί κύριον λόγον 
τόν παραγωγόν καί γενικότερα τό κοινω 
νικόν σύνολον.
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POPULATION TRENDS IN EGYPT
By

Dr. MOHAMED SOBHY ABDEL HAKIM
Head 

Hononary

Population Growth in Egypt:
History tells us that several attempts 

have been made in different ages to esti
mate the population of Egypt — at the 
times of the Pharaos, the Ptolemies and 
the Arabs. More often than not, such 
estimates were rather inaccurate, for some 
were based on guesswork, and others were 
based on the tax estimates. Estimates 
were sometimes made according to the 
number of soldiers, assuming that there 
was a certain proportion between the num
ber of soldiers and the population in ge
neral. In other cases, estimates were bas
ed on the agricultural production of the 
country in general, and the wheat pro
duction of the country in particular. All 
such bases underlying these estimates were 
open to suspicion, and subpect to the 
exaggeration of the historians.

On the other hand, we have in modern 
times more accurate and more certain in
formation. The first modem estimate of 
the population in Egypt is that of Jomard, 
one of the scientists of the French Expedi
tion in 1800. According to this estimate, 
the Egyptian population amounted to 
about 2.5 million.

The estimate of the population of Egypt, 
following that of Jomard, was made in 
1821 on the basis of the tax list, and it 
fixed the number at approximately the 
same figure of the 1800 estimate. This 
means that the "population in Egypt did 
not increase during the first twenty 
years of the nineteenth century. This 
stability of the population in Egypt may 
be accounted for by the fact that during 
that period the country had not yet fully 
awakened after the reign of the Mamelukes 
and Ottomans. Besides, Mohamed Ali had 
not inaugurated his agricultural revolution 
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until 1823 when he established the Bar, 
rages.

Afterwards, we find many estimates oj 
the population of Egypt in some books and 
reports made by the consuls and travellers. 
However varied these estimates may be, 
they throw’ light on the population growth 
in Egypt during the period 1821—1836, 
from 2.5 to 3.5 million.

There were also four estimates of the 
population in 1846, 1848, 1872 and 1877, 
From the figures of these estimates, we 
can infer that the Egyptian population 
increased by about two million in less than 
thirty years, for, according to the latest 
of these four estimates, the number 
amounted to about 5.5 million.

The first census of the- population in 
Egypt was undertaken in 1882. However, 
the results of this census are open to sus
picion, for it was undertaken under most 
unfavourable and chaotic conditions, due 
to the outbreak of the Orabi Revolution 
and the occurrence of the British Occupa
tion. Hence, the results of this census 
were so much less than the real ones, that 
some writers attempted to correct their fi
gures. The second census was then under
taken in 1897. It is in fact the first reliable 
census. Then census was regularly under
taken every ten years until 1947. The fol
lowing census was not undertaken until 
1960, and it has been the latest compre
hensive census ever undertaken. Another 
sample census was undertaken in 1966.

From the estimates of population under
taken during the nineteenth century, we 
learn that the population of Egypt in
creased four times within that century, 
for it increased from 2.5 million in 1800 
to about ten million at the end of the last 
century.
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We also learn that the population in 
Egypt doubled during the first fifty years 
of the twentieth century, for it increased 
from ten to about twenty million. Accord
ing to the 1966 census, the population in 
Egypt amounted to about thirty million. 
It is estimated at present (1971) at about 
34 million.

According to the results of the censuses 
of population from 1897 to 1966, we 
realize that the annual percentage of in
crease has risen considerably since 1947, 
for it has amounted to about 2.7% every 
year, whereas it had not exceeded 2% 
before that date.

'l?he rates of the population growth vary 
from one region to another inside the 
United Arab Republic. In the big towns 
such as Cairo, Alexandria and the towns 
of the Suez Canal area (Suez, Ismailia 
and Port-Said), they vary from 3.3% to 
4.7%. However, the population growth 
is less than the general rate in the rural 
governorates both in Upper and Lower 
Egypt. It is worthwhile noting that the 
annual population growth in Upper Egypt, 
is generally less than that in Lower Egypt, 
for it amounts to about 2.1% in Upper 
Egypt, whereas it is about 2.6% in Lower 
Egypt.

The big differences in the rates of po
pulation growth in the towns and the 
country are due to the internal migra
tion flowing^ from the country into the 
towns, as we are going to see later on.

Births and Deaths:
The population growth in Egypt is due 

to the natural increase, that is, the diffe
rence between the births and deaths, for 
the external migration does not play a 
considerable role in the population growth, 
whether that role be negative or positive.

In Egypt, we have reliable vital statistics 
on which we can greatly depend in our 
studies, starting from 1917.

If we examine the vital statistics since 
that date, we notice that the birth rate has 
ranged from 40 to 44 per thousand, that 
is, with an average estimated at 42 per 

thousand. No decline has been marked 
in this rate except since 1968. We can 
hardly attribute this decline to the efforts 
exerted in the area of family planning 
since 1966, whereas the war conditions 
may account for it.

On the other hand, the death rate had 
fluctuated around the figure 26 per thous
and, until the end of the Second World 
War. Since 1946, it has shown constant 
decline and has amounted lately to about 
15 per thousand, that is, it has dropped 
from 26 to 15 per thousand in the last 
twenty five years. As a result of the 
stability of the last birth rate, and the 
decline of the death rate, the gap between 
them has increased. In other words, the 
rate of natural increase has risen from 16 
per thousand in 1946 to about 27 per 
thousand in the recent years.

This means that the Egyptian popula
tion had continued to increase — accord
ing to the vital statistics — at a rate of 
1.6% every year until the end of the 
Second World War, and has then increased 
at a rate of 2.7 every year.

Thus, the results of the census almost 
agree with the vital statistics, when we 
analyse the trends of the population 
growth in Egypt in the last fifty years.

It is useful in this connexion to refer 
to the most up-to-date population theories 
related to the population growth, namely, 
the Demographic Transitional Theory, to 
realize how far it can be applied to the 
population growth in Egypt

This theory may be summarized thus: 
the peoples of the world pass through three 
demographic stages, namely, the Primitive 
Stage, the Transitional Stage and the Ma
turity Stage.

The Primitive Stage is characterized by 
the increase in the birth rate, ranging 
from 40 to 50 per thousand, and the 
increase in the death rate, ranging from 
30 to 35 per thousand. At this stage, the 
people are subject to epidemics and fami- 
nes, during which the death rate in
creases. Besides, the infant mortality 
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increases considerably, amountaing even 
to 400 per thousand. Accordingly, the 
rales of the population growth decline 
during this stage.

On the other hand, the Transitional 
Stage is characterized by a rapid constant 
increase of population due to a consider
able decline in the death rate, while the 
birth rate remains high. Hence, the gap 
between the birth and deaths widens, and 
the natural increase rises accordingly. 
The birth rate ranges, during this period, 
from 35 to 45 par thousand, whereas the 
death rate ranges from 15 to 25 per 
thousand. Accordingly, the average natu
ral increase amounts to about 20 per 
thousand.

The societies begin to pass through this 
Transitional Stage when the government 
system reaches a stage of stability and 
security, when the people enjoy a constant 
livelihood, when education begins to 
spread and when health welfare develops. 
Consequently, there is a constant decline 
in the death rate, while the birth rate is 
not considerably affected and almost re
mains high.

This stage is called the Demographic 
Revolution, or the Demographic Explosion. 
This stage is considered the critical stage 
in the history of population of any country, 
and is also considered the dangerous spot 
in the population situation in the world.

As regards the third stage, namely, the 
Stage of Maturity, it is characterized by 
the reasonable growth of population. The 
nations move into this stage, after the 
means of reform prevail in the various 
aspects of society, and the standard of 
living continues to be high. Consequenty, 
the birth rate tends to decline after the 
death rate has declined to the minimum. 
This usually ranges from 7 to 10 per 
thousand. Thus the gap between the birth 
rate and the death rate gradually narrows 
down, and the rate of the natural increase 
drops accordingly. This stage is charac
terized by the increase of the average life
time, amounting to 70 years or more, as 

well as the rise in the standard of living
It can be seen that these three stage3 

indicate general population trends. Each 
stage may vary in its details. Besides 
the geographical distribution of these 
stages in the world is not constant, for it 
varies from time to time, according to the 
dynamics of population.

If we want to know how far the transi. 
tional demographic theory applies to 
Egypt, we can say, in the light of 
the previous discussion that Egypt 
has moved right into the heart of 
the transitional stage, or the stage of de
mographic explosion, since the end of the 
Second World War, and is still living in 
this stag··. The death rate is expected to 
continue its decline in the coming years. 
If the birth rate remains constant, we 
expect the rate of the natural increase to 
rise from 27 per thousand, at present, 
to 31 or 35 per thousand, in the near 
future.

In order to illustrate the rapid increase 
of the Egyptian population, we may point 
out that we receive at present 1,400,000 
new births every year, that is to say, 
117.000 every month, he. 1000 every day, 
or about 165 every hour, or 2.7 every 
minute (i.e. 8 new children every three 
minutes). On the other hand, the deaths 
amount to about half-a-million every year. 
This means that the net- increase in the 
Egyptian population amounts to about 
900,000 every year. We need not say 
that this figure is not constant, for it in
creases according to the increase of the 
general size of population.

If the population in Egypt is estimated 
al present at about 34 milion, it is expect
ed to rise according to the estimation of 
some researchers to about 39.7 milion in 
1975, to about 45.7 million in 1980, and 
to about 52.5 million in 1985.

The Distribution of Population:
The most outstanding characteristic of 

the distribution of population in Egypt, is 
lhe strong concentration of the population 
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jn the valley and the Delta in a limited 
area of land; for about 99% of the total 
population of Egypt live in an area of 
35.000 square kilometres, that is, about 
3.5% of the total area of Egypt.

Thus, there is a strong contrast in the 
density of population between the Nile Val
ley and the Delta, on one hand, and the 
Egyptian deserts, on the other. The den
sity of population in the Valley and the 
Delta is considered one of the highest den
sities in the world, where as the density 
in the Egyptian deserts is considered one 
of the lowest in the world.

We can thus say that the Egyptian 
I “Oekumene” is in the Valley and the Delta, 
and this “Oekumene” looks like a lotus, 
with the Valley as its stem, and the Delta 
as its flower, and the depression of 
Fayoum as its bud. This “Oekumene” 
does not represent more than 1/30 of the 
total area of Egypt.

On the other hand, the Egyptian deserts 
which form most of the area of the coun
try, are not inhabited except by 350,000 
of the total population of Egypt, estimated 
according to the 1966 census at about 
thirty million.

The limited number of the desert popu
lation is distributed among the three 
Egyptian deserts: the Western Desert, 
the Eastern Desert and the Sinai Penin
sula. The inhabitants of these deserts 
gather in small numbers, in the following 
way:

(a) Where there is surface water re
sulting from the little rainfall, which pro
vides for poor agriculture or pasture, 
as on the coast of Mariut between Alexan
dria and Sallum in the north of the West
ern Wesert, and the northern coast of the 
Sinai Peninsula. There have risen the 
two biggest settlements in the Egyptian 
deserts, namely, Mersa Matruh on the 
western coast of the Mediterranean, and 
Arish in the north of Sinai. These two 
represent the capitals of two of the four 
desert governorates, namely, the go
vernorates of Matruh and Sinai.

(b) Where there is underground water, 
as in the depressions of the Western 
Desert, where the five big oases in the 
Egyptian deserst have come into being, 
namely, Siwa, Bahria, Farafra, Kharga 
and Dakhla. In the last two oases, an 
agricultural project has been made with the 
aim of exploiting the underground water 
gathered in the underground water store 
in the south of the Western Desert, known 
as the project of the New Valley.

(c) Where the mineral rescources have 
been discovered, thus enabling settlements 
to exploit these resources, as on the coast 
of the Red Sea and the eastern coast of 
ihe Gulf of Suez in the Sinai Peninsula. 
These resources are represented by oil, 
phosphate and manganese. The most im
portant settlements on the Red Sea coast 
are Ras Ghareb, Horgada and Koseir, and, 
in the south west of Sinai are Abu Ze- 
neima. Abu Rodeis and Balaem. It is 
w orthwhile noting that the discovery of 
the oil field south of Alamein a few years 
ago, and the oil field of Abu El Charadik 
recently in the north of the Western 
Desert, and the expected discovery of oil 
in the area of the Siwa oasis, will eventual-
1) create some settlements, and ‘pull’ num
bers of inhabitants to exploit this oil.

This is concerning the Egyptian deserts. 
On the other hand, concerning the Valley 
and the Delta, where there is the real Egy
ptian “Oekumene”, the most outstanding 
thing about the distribution of population, 
is that the inhabitants of the governorate 
of Cairo have amounted, according to the 
1966 census, to more than four million, 
that is, about 14% of the total population 
of the Republic. If we add Giza which is 
the extension of Cairo on the western bank 
of the Nile, as well as Shubra El Kheima, 
the extension of Cairo northward, the po
pulation of Greater Cairo will amount to 
about five million, that is, about 16.5% 
of the total population of the Republic. 
This means that about 1/6 of the Egyptian 
population is concentrated in Greater 
Cairo. This qualifies Cairo to rank se
venth among the biggest cities in the world 
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as regards population, for it is outnumber
ed only by Tokyo, New York, London, 
Moscow, Changhai and Pekin.

The density of population in the go
vernorate of Cairo has risen considerably, 
for this density amounts to about 20,000 
per square kilometre. The density of 
population varies strongly from one dis
trict to another within the governorate of 
Cairo. It is at its highest at Bab El Sharia 
(135,000 per square kilometre); it also 
increases notably in the districts of Rod 
El Farag, Saida Zeinab and Bulak, whe
reas it declines in the districts of Helio
polis, Maadi, Kasr El Nil and Mataria.

The United Arab Republic also includes 
another· ‘Million’ city besides Cairo, na
mely Alexandria, the population of which 
amounts to about two million. In fact, 
Cairo and Alexandria are not the only 
two ‘Million’ cities in Egypt, but also in 
the Arab World and in Africa as a whole.

The two cities of Cairo and Alexandria 
include together about seven million, that 
is, about 23% of the total population of 
the United Arab Republic. On the other 
hand, the population of each of the other 
Egyptian towns, numerous ae they are, is 
much less than that of Cairo or Alexan
dria.

The total urban population, according to 
the 1966 census, is slightly more than 12 
million, that is, about 40% of the total 
Egyptian population. It is worthwhile 
noting that the rate of the urban popu
lation is constantly increasing from one 
census to another. This rate was 21% 
in the 1917 census. This means that the 
urban population has doubled in about 
fifty years.

If there is a strong variation between 
the density of population in the Vallery 
and the Delta on one hand and that of the 
Egyptian deserts on the other, there is 
yet another notable variation in the density 
of population inside the Valley and the 
Delta between the towns on one hand and 
the rural areas on the other, for the den
sity of population in the Egyptian country
side is comparatively less than that in the 

towns, due to the fact that most of 
areas in the towns are occupied by houses 
whereas agricultural lands occupy fjJ 
areas in the countryside. However, the 
density of population in the Egyptian 
countryside is concidered one of the high, 
est rural densities in the world, for it has 
an average of about 750 per square kilo
metre in most areas of the south of the 
Delta.

We can divide the rural areas in the 
Valley and the Delta, as regards the den- 
sity of population into:

First·. High Density Areas: where the 
density exceeds 900 per square kilomerte. 
These are represented in the southern half 
of the Delta as well as the area surround
ing Cairo. The density increases very 
much in the areas surrounding Cairo for 
it amounts to about 1500 in the go
vernorate of Giza and about 1300 in the 
governorate of Kaliubia, whereas it- 
ranges from 900 to 1000 in the governorate 
of Menufia and Gharbia which occupy 
Die southern half of Mid Delta. Besides, 
the areas of high density in Mid Upper 
Egypt are represented particularly in the 
governorates of Assiut and Sohag, where 
die density in the former slightly exceedes 
900, and is about 1100 per square kilo
metre in the latter.

Second·. Average Density Areas, where 
the density ranges from 600 to 900 per 
square kilometre. These are represented 
in the governorates of Dakahlia and Da- 
mietta in the north east Delta, and in the 
governorates of Beni Suef and Minia in 
Gentral Egypt.

Third: Low Density Areas, where the 
density ranges from 300 to 600 per square 
kilometre. These are found in the north
ern parts of the Delta — represented by 
the governorate of Kafr El Sheikh (321), 
the eastern parts of the Delta — repres
ented by the governorate of Sharkia 
(452) — and the western parts of the 
Delta — represented by the governorate 
of Beheira (431). On the other hand, 
these areas are represented in Upper 
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jjgypt by the governorate of Fayoum 
(519) and the governorate of Aswan 
(591).

As regards the Delta, it can be said 
that the high density areas are those nearer 
to the two branches of the Delta, because 
of the factors of agricultural settlement. 
These areas have the most fertile soil, 
abundance of water and the greatest com
munication facilitities. On the other hand, 
the low density areas are those farther 
fronuthe Delta branches, for they are the 
least fertile, and the ones that are in the 
greatest need of irrigation and communi
cation.

In the light of this fact, we can interpret 
the low density of the northern, eastern and 
western parts of the Delta, and the high 
density in the southern half of the Delta. 
In this connexion, we can add that the soil 
in the northern parts of the Delta is not 
ao good because of its high salinity, whe
reas in the eastern and western parts of 
the Delta, this is due to its high sandiness.

The boundaries between the northern 
low density parts and the high density 
parts in the Delta almost coincide with 7 
metre-countour. This means that there is 
a clear correlation between the type of the 
soil and the distribution of the density of 
population. The soil of the areas lying 
north of the 7-metre contour has a high 
salinity in the north and a high sandiness 
in the east and west. In these areas, the 
inhabitants have to exert an effort in 
order to be able to obtain a production that 
will satisfy their needs, for the agricultural 
wealth here is obtained after a severe 
struggle with nature, unlike the situation in 
the southern half of the Delta where the 
soil is free, to a great extent, from salt and 
sand. All this has led to the considerable 
difference between the density of popu
lation in the south of the Delta and that in 
the north, east and west

This is concerning the Delta, whereas 
in Upper Egypt, the low density of popu
lation in Fayoum is due to the bad quality 
of the soil, for its fertility is reduced by 

deficiencies in its mechanical formation 
and chemical construction. The soil in 
Fayoum is heavy-black-muddy in some 
areas, and light-sandy in others, not to 
mention the high salinity of the northern 
parts of the Fayoum depression. The ir
regularity of the surface in Fayoum has led 
to the existence of high lands which drain 
into neighbouring low lands, thus sub
jecting the soil of the latter to the danger 
of pooling all the harmful substances in it.

In the light of the ahove-mentioned sur
vey, we can divide Egypt, as far as the 
density population is concerned, into the 
following:

First: Urban Regions, including the ci
ties of Cairo and Alexandria, as well as 
the capitals of the governorates and other 
small towns (Marakiz).

Second: Rural Regions, including the 
rural areas in the Valley and the Delta of 
the Nile.

Third: Desert Regions, including the 
Western Desert, the Eastern Desert and the 
Sinai Peninsula.

Internal Migration:
Internal migration plays an important 

part in the redistribution of population in 
Egypt The dominating trend in internal 
migration in Egypt is an individual spon
taneous one. The only exception is the 
re settlement of the Egyptian Nubian in
habitants from their original homeland 
into Nasr District at Kom Ombo. This 
process was planned and carried out by the 
government and has taken a collective 
and planned form. The reason for this 
migration was the inundation of the Nuba 
by the Nile waters stored before the Aswan 
High Dam.

We can depend on the information about 
the birth places mentioned in the popula
tion censuses from 1917 to 1969, in order 
to trace the currents of internal migration 
in Egypt on a statistical basis.

On the basis of these statistical data, we 
can divide the Egyptian governorates into:

First: Pull Regions, represented by the 
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governorates of Cairo, Alexandria, Suez, 
Ismailia, Port Said, Giza and Aswan.

Second: Push Regions, including the 
other Egyptian governorates, at the top 
of which are the governorates of Menoufia 
& Gharbia in Southern Mid Delta, and the 
governorates of Sohag and Kena in Upper 
Egypt.

It is quite evident that the pull regions 
are represented by the governorates in
cluding the biggest Egyptian towns, except 
Giza, as the town of Giza is considered 
an extension of the city of Cairo; it is 
even a part of Greater Cairo. Besides, 
there is Aswan where the conditions of 
building the High Dam and the ensuing 
industrial expansion have led to the ‘pull’ 
of tens of thousands of workers. Hence, 
Aswan was soon changed from a ‘push’ 
to a ‘pull’ region.

The principal ‘pull’ factor for the im
migrants from the country to the towns 
is the attraction of the fields of industry 
and services for them, because of their 
higher wages compared to the agricultural 
labour market which is too limited for the 
new generations which have been motivat
ed by education to aspire to higher econo
mic standards, and which have enjoyed 
the taste of a better life during their mili
tary service, in which they came to learn 
new occupations. Consequently, they came 
to prefer staying in the town to return
ing to a life of deprivation in the village.

In the light of-the statistical data, we can 
distinguish clear migration currents com
ing from Upper Egypt, namely:

(1) A current from South Upper Egypt 
(the governorates of Assiut, Sohag, Kena 
and Aswan) going to Cairo.

(2) A current from South Upper Egypt, 
going to Alexandria.

(3) A current from South Upper Egypt, 
going to the Suez Canal area.

(4) A current from South Upper Egypt, 
going to the Red Sea coast and the Sinai 
Peninsula.

(5) A current from North Upper Egypt

(the governorates of Minia, Beni SUej 
and Fayoum), going to Greater Cairo.

(6) A current within South Upp^ 
Egypt, from the governorate of Kena 
going to the governorate of Aswan.

As regards Lower Egypt, we can distftj. 
guish the migration currents leaving ft 
as follows:

1) A current from the Delta, going to 
Greater Cairo.

2) A current from East Delta going t0 
the Suez Canal area.

3) A current from West and North 
Delta, going to Alexandria.

4) A current within the Delta, from 
south to north.

If Cairo is the biggest ‘pull’ area for 
the immigrants, Menoufia in the south 
Delta is the biggest ‘push’ area for its in
habitants. Where do the immigrants to 
Cairo come from? And where do the im
migrants from Menoufia go to?

First: As far as Cairo is concerned, 
according to the 1960 census, the immi
grants to Cairo amounted to about 
1,200,000 persons, representing about one- 
third of the population of Cairo at that 
time. Menoufia is the biggest governora
te sending immigrants to Cairo. Second 
to Menoufia, are the governorates of Ghar
bia, Sharkia, Kaliubia and Dakahlia, res
pectively, in Lower Egypt. On the other 
hand, in Upper Egypt, are the· Assiut, 
Sohaf and Kena.

This means that the south Delta region 
is considered the biggest ‘push’ region of 
its inhabitants to Cairo. On the other 
hand, the north Delta region sends only 
limited numbers of its inhabitants to Cai
ro, for the ‘pull’ factors in this region are 
stronger than the ‘push’ factors, to the 
extent that it generally wins immigrants 
from the south Delta region.

Il goes without saying that the diffe
rences in the economic and population 
conditions between the regions of north 
and south Delta lead to a disequilibrium 
in migration between them on one side
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j Cairo on the other. We can also add 
Lat the distance factor also plays its part 
n making Cairo ‘pull’ the immigrants from 

joUth Delta, whereas most immigrants 
^jOve from west and north-west Delta to 
Alexandria.

This is concerning Lower Egypt, but 
there is a slight difference concerning Up
per Egypt, for most of the immigrants 
coming from there, come from south and 
pot from north Upper Egypt. There is no 
doubt that the economic and demographic 
■push’ factors in south Upper Egypt are 
generally stronger than in north Upper 
j/gypt. Cairo is considered the nearest 
‘pull’ area for the immigrants from south 
Upper Egypt.

Sscond: As far as Menoufia is concern
ed, more than 20% of the births in Me- 
uoufia live outside the governorate and are 
considered immigrants from it. Most of 
die immigrants from Menoufia go to Cairo 
and change from farming to working in 
various urban occupations. Other gover
norates that ‘pull’ immigrants from Me
noufia in big numbers are Alexandria, Be- 
heira, Kafr El Sheikh and Giza. The con
ditions pulling these immigrants to Cairo 

.are the same conditions pulling them to 
Alexandria and Giza, for Alexandria ranks 
second among the Egyptian towns, and 
Giza is an extension to Cairo. On the 
other hand, Beheira and Kafr El Sheikh 
have vast areas of agricultural reclama
tion lands both in north and west Delta. 
All these lands always need agricultural 
workers to immigrate to them. It is quite 
natural that the inhabitants of Menoufia 
should be at the head of these immigrants, 
because of the fact that Menoufia has a 
thick agricultural population. It is extre
mely significant that Menoufia was of 
prime importance while choosing the in
habitants of Mudiriet El Tahrir (The 
Tahrir Province), which is one of the agri
cultural reclamation areas in west Delta.

To sum up, we can distinguish two prin
cipal currents in internal migration in 
Egypt:

First·. The migration current from the 
country to the towns in general, and to 
Cairo, Alexandria and the towns of the 
Suez Canal area, in particular.

Second: The migration current from 
the over-populated rural areas to the new 
areas of agricultural reclamation. This 
current is naturally smaller in form than 
the first one.

The Problem of Population in Egypt:
Egypt suffers from a two-fold popula

tion problem:
First: The disequilibrium and lack of 

balance between the population and eco
nomic resources. This disequilibrium is 
due in the first place to the population 
explosion witnessed by Egypt since the 
end of the Second World War; this ex
plosion which obliterates the effect of the 
strenuous investment and the huge effort 
exerted in the field of economic develop
ment to cope with the increase in popula
tion, and to combat the lowering of the 
standard of living.

Sscond: The overgrowth of population 
in Cairo as a result of the ever-increasing 
migration to it, thus rendering it incap
able of holding this increasing flow of im
migrants. Besides, the various utilities, 
such as the means of transport and commu
nication, water supply, electricity and 
sewage, become incapable of satisfying the 
needs of the inhabitants.

We can realize the size of the problem 
of over-population in Egypt, when we study 
the economic and social effects of the 
population problem. If we follow the cul
tivated area and the crop area from the 
beginning of the present century, we can 
realize that the cultivated area has not 
increased, during sixty years or so, except 
by about 14% only, and that the increase 
in the crop area has not exceeded 52%. 
Meanwhile, the population has increased, 
within the same period, by about 168%. 
As a result of the disequilibrium between 
lhe increase of the cultivated area and the 
crop area on one hand, and the popula
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tion growth on the other, an individual’s 
share of the cultivated area has dropped 
in the §ame period from less than half a 
feddan (N.B. A feddan = 4200 square 
metres) to less than a quarter of a feddan. 
Besides an individual’s share of the crop 
area has dropped from .7 feddan to about 
.4 feddan.

This means that, a feddan of cultivated 
land used to sustain two persons sixty 
jears ago, but it has come to sustain four 
and a half persons at present, and that 
a feddan of the crop area used to sustain 
one and a half persons now has come to 
sustain two and a half persons. Conse
quently, there has been a heavy population 
pressure from the countrymen and man
power on the agricultural lands.

One of the effects of this population 
pressure in the country, is the fragmenta
tion of agricultural holdings, for 70% of 
the total landowners hold less than one 
feddan with an average of less than half 
a feddan for each owner. These pygmy 
holdings are considered the prevailing 
pattern of land holding in the Egyptian 
countryside.

Besides, another effect of the population 
pressure on agricultural land in the Egypti
an countryside, is unemployment with its 
various aspects, such as: complete, season
al and hidden unemployment. This has 
led to the flow of the immigrants from the 
country to the big towns — as we mention
ed before — in the hope of finding better 
chances for work and earning a living.

Another illustration of the population 
pressure on the agricultural land, is the 
inadequacy of most of the food crops to 
cope with the needs of population. Despite 
the considerable increase in our wheat pro
duction, for example, our imports of this 
crop are constantly increasing and wheat 
has come to rank first among the imports 
in our foreign trade, and has come to 
form a big proportion of it, after Egypt 
had once been supplying the Roman Em
pire with its needes of wheat.

If the population pressure on the agri

cultural sector is not a reliable evident 
industry — despite its rapid growth 
tlie recent years and despite its potential 
ities for growth in the coming stage 
will, most likely, fail to cope with the 
surplus population, and will also fail t0 
keep pace with the rapid increase of pQ. 
pulation in the coming period.

If we were to use the national income 
and the per capita income as a statistica] 
measure of the standard of living, 
could say that the rapid increase in popu. 
lalion would hinder the rise of the per ca- 
pita income in spite of the increase of the 
total national income.

As regards the social effects of the pro. 
blem of population, the most outstanding 
one is the inadequacy of health and edu. 
cational services for the needs of the po. 
pulation. Notwithstanding the strenuous 
efforts and the huge investments earmark
ed by the State for the establishment of 
hospitals and schools, all these efforts and 
imestments have no clear effect, because 
of the rapid increase of population which 
reduces the effects of these efforts.

If Egypt as a whole suffers from over
population, Cairo suffers from a more 
nrute and more serious one, as a result 
of the endless flow of migrations from 
the country. This over-population reflects 
strongly on the public utilities in Cairo, 
rendering them incapable of coping with 
the needs of the rapidly increasing popu
lation, in spite of all the efforts exerted 
to solve the problem of housing, commu
nication and other utilities and services.

This is the problem, and these are its 
economic and social effects. Now, let us 
discuss the means for remedying it, and 
for coping with and overcoming it

We can distinguish three means for re
medying it:

First'. Out-Migration.
Second: Economic Development.
Third: Birth-Control.
As regards the first means, namely, 

Out-Migration, we may notice that the 

118



Egyptians have recently known emigration 
0 9oine Arab countries, and since a few 
,ears only, to foreign countries. However, 
Migration has been attempted only by a 
fery small proportion of the population, 
[or the maximum figure of emigration to 

foreign countries was in 1969, when 
56-15 emigrated to the U.S.A., Canada and 
Australia, in particular, whereas the Arab 
jountries, especially Kuwait, Saudi Arabia 
jnd Libya have ‘pulled’ slightly bigger 
numbers than those who have emigrated 
jo foreign countries.

We should bear in mind, while discus- 
jing emigration as a remedy for the pro
blem of population in Egypt, that the 
Egyptians in general are reluctant to emi
grate, and that the Egyptian farmer is mo
re relucting than others to emigrate. In 
fact, when w& think of emigrating the 
Egyptians, we are but thinking of enigrat- 
ing the farmers in particular, in order to 
absorb the surplus of population in the 
Egyptian countryside on one hand, and to 
stop its flow into the towns, on the other.

We then have two more means, namely, 
economic development and birth-control. 
The second means is not less important 
than the first, for, notwithstanding the 
care, efforts, investments and plans ear
marked for the economic development, it 
will never keep pace with the rapid increase 
of population.

We cannot afford the space to deal in 
much detail with the various economic 
projects that have been actually carried 
out, or that are going to be carried out, 
whether they are related to developing 
agricultural production both horizontally 
and vertically, or to developing industrial 
production with its various sectors. The 
Aswan High Dam ranks first among the 
projects that have been carried out The 
Iron and Steel Complex at Helwan ranks 
first among the projects that have recently 
started to be carried out Besides, there 
are also the serious attempts to search 
for mineral resources in general, and for 
oil in particular.

It goes without saying that the economic 
develpoment contributes to the solution 
of the problem of population, but it is not 
the decisive solution for the problem. 
Hence, it is essential that we should do 
our best to reduce the increase in popu
lation through birth control. In 1966, the 
government established the Executive 
Agency For Family Planning, and it is 
expected that the efforts exerted by the 
Agency should reflect on the birth rate, 
by reducing it gradually within the com
ing few years.

This is concerning coping with the pro
blem of over-population in the Republic 
as a whole; but concerning the problem 
of immigration to Cairo, we can divide the 
immigration factors into ‘pull’ factors 
latent in the city of Cairo, and ‘push’ 
factors latent in the other governorates 
especially the rural ones sending the immi- 
grants.

The solutions for the problem of immi- 
gration to Cairo should aim at reducing 
the differences in the standard of living 
between Cairo on one hand, and the ru
ral governorates on the other. This can 
be achieved through regional planning of 
the various regions of the Republic, with 
the aim of creating opportunities for work 
and for earning a living in these regions 
and of supplying them with services and 
utilities.

It is taken for granted that to prepare 
regional planning for the whole Republic 
is a strenuous process that requires a 
long time and huge investments. There
fore, we can start planning for some re
gions of the Republic. In this case, we 
should give priority to the governorates 
that contribute much to the immigration to 
Cairo, namely, Menoufia & Gharbia in 
Lower Egypt, and Assiut, Sohag and Kena 
in Upper Egypt.

It is worthwhile noting that the regional 
planning for such governorates would in
clude planning the principal towns in them. 
It goes without saying that planning such 
towns would enable them to absorb some 
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immigrants who move from the country
side of these governorates to Cairo. It 
may even lead to the return of some of 
those who have actually immigrated to 
Cairo from these governorates. This means 
that planning these towns would eventually 
lead to the creation of regional urban 
‘pull’ centres, which can compete with 
Cairo ‘pulling’ the immigrants from the 
country. Consequently, this may reduce 
the acuteness of immigration to Cairo.

Besides, we may offer some subsidiary 
suggestions to start with, until the regional 
planning is put into effect:

First’. Restricting the over-growth of 
the government machinery and the admi
nistrations of institutions and companies 
in Cairo, by applying a system of decen
tralization, and by consolidating the sy
stem of local adminstration and develop

ing it, in order to achieve local govern, 
ment.

Second: Declaring Cairo a closed city 
before any new industrial project, and 
being satisfied with economic expansion in 
existing industries and adding complemen. 
tary industries within the narrowest pOs. 
sible limits, and making a regional indu. 
strial plan, aiming at the gradual decentra, 
lization of industry.

Third: Restricting the expansion [ 
University & Higher Education in Cairo. 
We may even reduce it, if necessary. 
Meanwhile, we should continue to establish 
provincial universities that can absorb 
big numbers of students that would other
wise go to Cairo. We should also do our 
best to develop a cultural life in the pro
vinces that would ‘pull’ the university gra
duates to live in provincial towns.
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ΤΟ ΩΡΓΑΝΩΜΕΝΟΝ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

Ύπό τοΰ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ
Προέδρου τοΰ ’Εκδρομικού Συνδέσμου Λάρνακας

Δέν είναι άσφαλώς όλίγοι ot συμπα- 
ριώται έκεΐνοι, οί όποιοι, είτε ώς μέλη 
Εκδρομικών Σωματείων, είτε ώς προσκε- 
λημένοι, έγκαταλείπουν κάθε Σαββοττο- 
(ΐιρίακον τήν ρουτίνα της πόλεως καί μέ 
ό σακκίδιον είς τόν ώμον, άναζητοϋν μέ- 
;α άπό τόν μυροβόλον άέρα της ύπαί- 
ίρου, είς τά καταπράσινα μονοπάτια τών 
ίπαραμίλλων Κυπριακών βουνών καί τά 
γραφικά τοπία της νήσου, μίαν άλλαγήν.

Τήν άλλαγήν, ή όποία θά τούς ξεκου- 
ίάση τό μάτι, θά καθαρίση τούς πνεύμο
νας, θά άπαλύνη τήν σκέψιν καί θά έξευ- 
γενίση τόν έσωτερικόν κόσμον, Τήν τόσον 
τονωτικήν τοΰ σώματος νέαν δύναμιν, διά 
ήν συνέχισιν τής βλοσυρός καί καταθλι- 
ττικής βιοπάλης.

- Τά 'Εκδρομικά Σωματεία της Κύπρου, 
τά όποια όλίγων μόνων έτών άριθμοϋν 
ζωήν, έπιτελοΰν είς τόν τομέα τούτον, έ- 
ζαίρετον έργον. ’Εντός έλαχίστου χρό
νου, έπέδειξαν τόσην πρόοδον, ώστε δικαί
ως άπέσπασαν καί τήν έκτίμησιν της Κοι
νωνίας.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Πρώτος σταθμός της ώργανωμένης έκ- 
δρομικής κινήσεως τής Κύπρου, ύπήρξεν 
ή ίδρυσις τοΰ 'Εκδρομικού Συνδέσμου 
Λευκωσίας κατά τό 1943, ύπό μιας δρα- 
κός ένθουσιωδών νέων καί άγνών φυσιο
λατρών, τής δποίας τό πρώτον παράδει
γμα έπέπρωτο νά άκολουθήσουν μέ τόν 
ίδιον ζήλον καί φανατισμόν, νέοι είς τάς 
δλλας πόλεις.

Βεβαίως, ύπήρχον πρό τής Ιδρύσεως 
τοΰ ’Εκδρομικού Συνδέσμου Λευκωσίας, 
έκδρομικά σωματεία είς τήν νήσον. Ή 

«'Υπαίθριος Ζωή» Άμμοχώστου καί ό 
«’Ορειβατικός» Λευκωσίας. Οΰδέν δμως 
έκ τών δύο τούτων Σωματείων διεδραμά- 
τισε τοιοΰτον ρόλον είς τήν διάδοσιν τής 
φυσιολατρικής Ιδέας έν Κύπρφ, ώστε ή 
ίδρυσις του νά θεωρηθή ώς άποτελοΰσα 
σταθμόν είς τήν έκδρομικήν μας Ιστορίαν.

Δεύτερος σταθμός αύτής, ύπήρξεν 
άναμφιβόλως, ό άλησμόνητος είς πολλούς 
έορτασμός τών πενταχρόνων τοΰ 'Εκ
δρομικού Συνδέσμου Λευκωσίας, τόν ’Α
πρίλιον τοΰ 1953 είς Χαλεύκαν. Δέν έν- 
νοοΰμεν τόν έορτασμόν αύτόν καθ’ έαυτόν, 
παρ' δλον δτι οδτος άφήκεν έποχήν, δχι 
μόνον διά τήν άρτιότητα τής όργοτνώσεώς 
του καί τό εΰστοχον πρόγραμμά του, άλλά 
καί διά τήν πρωτοτυπίαν τής πολυπρόσω
που υπαιθρίου έξορμήσεως καί μυσταγω
γίας. ΈννοοΟμεν κυρίως, δτι δ έορτα
σμός οδτος, άπετέλεσε τό έπιστέγασμα 
τών έντατικών καί προσεκτικών προσπα
θειών τοΰ όργανωτικοΰ έξοπλισμοΰ τοΰ 
Συνδέσμου, ό όποιος μέχρι τότε, έξεπρο- 
σώπει τό Κυπριακόν έκδρομικόν κίνημα, 
τάς πρώτας έπιτυχεΐς έξετάσεις δργανώ- 
σεως αύτοΰ καί τό πρώτον βήμα διασαλ- 
πίσεως τής φυσιολατρικής Ιδέας είς κάθε 
γωνίαν τής νήσου καί διαδόσεως τών 
ύγιών έκπολιτιστικών άρχών της.

Τρίτον σταθμόν τοΰ Κυπριακού έκδρο- 
μικοΰ κινήματος, άπετέλεσεν ή τολμηρά 
καί άξιόλογος πρωτοβουλία τοΰ Εκδρο
μικού Συνδέσμου Λευκωσίας νά έκδώση 
τό πρώτον φυσιολατρικόν περιοδικόν έν 
Κύπρω, τό γνωστόν είς πάντας διά τήν 
καλλιτεχνικήν του έμφάνισιν καί σοβαράν 
άρθρογραφίαν του, τήν πλουσίαν καί έ- 
κλεκτήν συνεργασίοτν του καί τόν άδολον 
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Ιδεαλισμόν του, «Μηνιαΐον Δελτίον τοΰ 
Εκδρομικού». Διά τού περιοδικού τούτου, 
τό όποιον ήρχισε νά έκδίδεται άνελλιπώς 
άπό τοΰ Σεπτεμβρίου 1947 ύπό τήν άξιέ- 
παινον καί έμπειρον διεύθυνσιν τού κ. 
Λοΐζου Μ. Κυθραιώτη, μέχρι τοΰ ’Ιουνίου 
1953, ή φυσιολατρεία έκαλλιεργήθη καί 
διεδόθη συστηματικώτερον καθ’ άπασαν 
τήν νήσον, ό δέ Κυπριακός έκδρομισμός καί 
τά έπιτεύγματά του, έγένοντο γνωστά καί 
πέραν τών στενών δρίων αύτής. ΕΙς τό 
«Μηνιαΐον Δελτίον τοΰ Έκδρομικοΰ», τό 
όποιον έξετιμήθη τόσον έν Κύπρφ όσον 
καί έν Έλλάδι, κατατασσόμενον μεταξύ 
τών καλυτέρων τοΰ είδους του περιοδι
κών τοΰ Έλληνισμοΰ, δφείλεται άνυπολό- 
γιστα τό έκδρομικόν μας κίνημα. Διά 
τοΰτο, δικαίως ή έκδοσίς του άποτελεϊ 
λαμπρόν σταθμόν είς τά φυσιολατρικά 
χρονικά της πατρίδος μας.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΔΔΑΔΙΚΟΣ 
ΕΚΔΡΟΜΙΣΜΟΣ

Στενή έπαφή ύπάρχει μεταξύ τοΰ Κυ
πριακού καί Έλλαδικοΰ έκδρομισμοΰ. Ή 
έπαφή αύτη χρονολογείται άπό τοΰ ’Απρι
λίου 1946, δτε τό πρώτον, ό ’Εκδρομικός 
Σύνδεσμος Λευκωσίας έγένετο ένθουσιω- 
δώς δεκτός ώς μέλος της 'Ομοσπονδίας 
’Εκδρομικών Σωματείων τής ’Ελλάδος. 
Τό γεγονός τούτο, άποτελεϊ έτερον φωτει
νόν σταθμόν τού Κυπριακοΰ ’Εκδρομισμού, 
δεδομένου δτι αί άναπτυχθεϊσαι έκτοτε 
σχέσεις, άπέβησαν εύεργετικώταται διά 
τήν έτι καλυτέραν δργάνωσιν καί άνάπτυ- 
ξιν αυτού.

Έτερος σταθμός τοΰ φυσιολατρικού 
μας κινήματος, ύπήρξεν ή είς τάς πόλεις 
ΐδρυσις Εκδρομικών Σωματείων, διά τών 
όποίων ή Ιδέα κατέστη καί έν τη πράξει 
Παγκύπριος.

ΑΛΛΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

“Αλλα ’Εκδρομικά Σωματεία έν Κύ"- 
πρφ πλήν τών προαναφερθέντων, ή σαν ή 
«Υπαίθριος Ζωή» Άμμοχώστου, ήτις προ- 
ϋπήρχε τοΰ ’Εκδρομικού Συνδέσμου Λευ
κωσίας, δ ’Εκδρομικός "Ομιλος Άμμοχώ
στου, ό ’Ορειβατικός Φυσιολατρικός "Ομι
λος Λεμεσού, δ Φυδιολατρικός "Ομιλος 

Πάφου, δ Φυσιολατρικός "Ομιλος XpUoQ 
χοϋς καί δ ’Ελληνικός Φυσιολατρικός -q 
μιλος Λάρνακος (Ε.Φ.Ο.Λ.), δστις πρα' 
ϋπήρχε τού ’Εκδρομικού Συνδέσμου Λά 
νακος.

ΚΑΜΨΙΣ

Ό Κυπριακός 'Εκδρομισμός, παρά τήν 
νεαράν του ήλικίαν, είχε φθάσει είς I 
ξαιρετικόν σημεΐον άνοσττύξεως, τό δποΐον 
δικαίως εΐχεν έπισύρει τόν έπαινον καί 
θαυμασμόν. Τελευταίως δμως, έπήλθε κά. 
ποια κάμψις, ή δποία δυνατόν νά όφείλε. 
ται είς κάποιαν χαλάρωσιν τής πνεύμα^, 
κής πλαισιώσεως τού κινήματος, ήτις Ε(ς 
τό παρελθόν έπετέλεσε θαύματα είς τήν 
τομέα τής τονώσεως τού φυσιολατρικού 
φρονήματος, τής άνυψώσεώς του καί τού 
έμπλουτισμοΟ του δι’ ύψηλοτέρου νοήμα. 
τος. " I σως πάλιν νά δφείλεται είς τήν έλ- 
λειψιν έντυπωσιακών πρωτοβουλιών cd 
δποϊαι συνήθως ήλεκτρίζουν καί προσθέ
τουν νέους όπαδούς καί γόητρον. Δυνα
τόν έπίσης, ή παρατηρουμένη στασιμότης 
νά δφείλεται είς τυχόν άπουσίαν νέου αί
ματος, ύγιοΰς καί ζωντανού. Περισσότε
ρον δμως παντός άλλου, τήν κάμψιν έπέ- 
οερεν ή άπορρόφησις τών φίλων τού έκ- 
δρομισμοϋ καί Ιδιαιτέρως τών νέων, ύπό 
τού συνεχούς άγώνος διά τήν έλευθερίαν, 
τόν όποιον ή Κύπρος άνέλαβεν άπό τού 
1955 καί δ όποιος άκόμη δέν έχει λήξει.

Όφείλομεν νά άναφέρωμεν δτι μοναδι
κήν έξαίρεσιν είς τήν κάμψιν τού Κυπρια
κού ’Εκδρομισμού, άποτελεϊ δ ’Εκδρομι
κός Σύνδεσμος Λευκωσίας, δ όποιος δέν 
διέκοψε τήν έκδρομικήν του κίνησιν, οΰτε 
καί είς τά χρόνια τοΰ θρυλικού άγώνος 
τής ΕΟΚΑ, παρ’ δλον δτι εϊχον τότε λη· 
φθή άπό τήν άποικιοκρατικήν Δύναμιν 
πού κατείχε τήν Κύπρον, δρακόντια μέ
τρα διά νά παρεμποδίζουν τήν έλευθέραν 
διακίνησιν τοΰ 'Ελληνικού πληθυσμού καί 
άπειλοΰσαν μεγάλοι κίνδυνοι δσους περι- 
εφρονοΰσαν τά μέτρα αύτά. Παρ’ δλ’ αύ- 
τά, δ ’Εκδρομικός Σύνδεσμος Λευκωσίας 
δέν έφοβήθη καί δέν διέκοψε τήν δραστη
ριότητα του. Έσυνέχισε πρός δλας τάς 
κατευθύνσεις τάς έξορμήσεις του καί μά- 
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ματα, μέ κύριον πλέον σκοπόν, όχι τήν φυ
σιολατρικήν άπόλαυσιν, δσον τήν έθνικήν 
^οστολήν. Νά ένισχύη τό έθνικόν φρό
νημα καί νά τονώνη τόν λαόν της υπαί
θρου διά νά μή ύποκύψη είς τήν κτηνώδη 
6(αν της ξένης κατοχής. Συνέβαλεν ό 
Εκδρομικός Σύνδεσμος Λευκωσίας μέ 
βαθυτάτην πίστιν καί μέ δλην του τήν ά- 
ποφασιστικότητα είς τόν άγώνα τοΰ Κυ
πριακού Ελληνισμού διά τήν έθνικήν του 
άποκατάστασιν, τήν “Ενωσιν της Κύπρου 

μέ τήν Μητέρα Πατρίδα, τήν ’Ελλάδα. Ή 
συμβολή του αύτή έξετιμήθη καί άνεγνω- 
ρίσθη έπισήμως άπό τούς ύπευθύνους ή- 
γέτας τοΰ Κυπριακού Άγώνος.

Έλπίζεται πάντως δτι πρόκειται περί 
παροδικής ύφέσεως τής έκδρομικής κινή- 
σεώς μας, ήτις, τερματιζομένου τοΰ ’Ενω
τικού μας Άγώνος, θά συνέχιση τόν διά 
πολλών θυσιών καί μόχθων άνοιγέντα λα
μπρόν δρόμον της καί θά φθάση είς νέους 
άνταξίους τής φήμης της σταθμούς.
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
Ιανουάριος 1972 — Δεκέμβριος 1972

Δ' ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ό Υπουργός Γεωργίας καί Φυσικών 
Πόρων κ. Π. Τουμαζής έτέλεσε τήν 6.30 
μ.μ. της 17ης Μαρτίου 1972, είς τό ξενοδο- 
χεΐον «ΧΙλτον», τά έγκαίνια της Δ' Διε
θνούς Χαρτογραφικής Έκθέσεως Κύπρου, 
ή δπο(α ώργανώθη ύπό τοΰ Γεωγραφικού 
Όμίλου Κύπρου.

Είς τήν όμιλίαν του κατά τά έγκαΐ- 
νια ό κ. Τουμαζής είπε τά έξής:

«Πράγματι αίσθάνομαι ίκανοποίησιν 
καί χαράν διότι έχω τήν ευκαιρίαν' νά 
τελέσω τά έγκαίνια τής 4ης Διεθνούς 
Χαρτογραφικής Έκθέσεως τού Γεωγρα
φικού Όμίλου Κύπρου.

Ό Γεωγραφικός Όμιλος, όταν Ιδρύ
θηκε στην Κύπρο έδωσε σέ όσους γνωρί
ζουν περί γεωγραφίας τή μεγάλη χαρά 
ότι θά καλλιεργηθή καί έδώ τό ένδιαφέ- 
ρον καί ή άγάπη πρός ένα έπιστημονι- 
κόν κλάδον, ό όποιος άπό πολλούς δέν 
έτύγχανε τής άπαιτουμένης άναγνωρί- 
σεως, όχι άπό περιφρόνησιν ή έλλειψιν 
έκτιμήσεως, άλλά άπό άγνοιαν τοΰ τί 
είναι γεωγραφία είς τήν πλατύτερη έν
νοια.

Είναι τόσο νέο καί μεγάλο τό πεδίο 
τό όποιον καλύπτει ή έπιστήμη «Γεωγρα
φία» πού μόνο σέ όσους ασχολούνται εί- 
δικώτερα μέ αύτό είναι σαφής ή έκτασίς 
του. Χάρις όμως είς τές δραστηριότητες 
τών είδικών είς όλον τόν κόσμον 'Ομί
λων καί είς τήν Κύπρον τοΰ Γεωγραφι
κού Όμίλου Κύπρου, σιγά-σιγά ευρύνε
ται ό κύκλος τών άνθρώπων πού ένδια- 
φέρονται καί άσχολούνται μέ τήν γεω
γραφίαν.

Αί έκθέσεις πού όργανώνει ό Όμι

λος προσφέρουν κάθε χρόνο είς τό Κυ- 
τριακόν κοινό άμέσως καί είς ξένους όρ. 
γανισμούς έμμέσως μεγάλας ύπηρεσίας 
είς τό θέμα διά τό όποιον γίνεται ή έκ- 
θεσις. Είναι βέβαιον, ότι διά χρόνια δέν 
θά παραστή άνάγκη έπαναλήψεως έκθέ
σεως έπί τοΰ ίδιου θέματος διότι ύπάρ. 
χουν πάρα πολλές πτυχές τής έπιστήμης 
«Γεωγραφία», οί όποιες ένδείκνυται νά 
προβληθούν κάθε μία μέ την ίδικήν της 
έκθεσιν. Διότι ή γεωγραφία άσχολεΐται 
μέ την έπιφάνειαν τής γής, τήν έκτασιν, 
τό σχήμα καί τήν διαμόρφωσιν τοΰ έδά- 
φους, διά την ξηράν ή τήν θάλασσαν, τήν 
καλλιέργειαν τής γής, τήν φύσιν τοΰ έ- 
δάφους, τό έμπόριον, τήν βιομηχανίαν, 
τόν τρόπον τής άναπτύξεως καί τής καλ
λιέργειας, τήν συγκοινωνίαν, τήν διασπο- 
δάν, διακίνησιν άνθρώπων καί άλλα. Ά
σχολεΐται μέ τό ύπέδαφος, μέ τές διά
φορες παραλλαγές τούτου, τήν έκμετάλ- 
λευσίν του, τήν άξιοποίησίν του, άσχολεϊ- 
ται μέ καιρικές συνθήκες, υδρογραφίαν 
κλπ.

Ή πλήρης έναρμόνισις τών δραστηρι
οτήτων τών Κυπρίων πού ασχολούνται 
μέ τήν γεωγραφίαν πρός τάς δραστηριό
τητας όργανισμών τοΰ έξωτερικοΰ απαι
τεί χρόνον καί ένβουσιασμόν, έντατικήν 
εργασίαν καί έπιμέλειαν, Ιδιότητες τές 
οποίες άπό δ,τι έχει διαπιστωθή μέχρι 
σήμερα κατέχουν τά μέλη τοΰ Γεωγρα
φικού Όμίλου Κύπρου.

Ή χαρτογράφησις είναι ένας μεγά
λος τομέας μέ τόν όποιον άσχολεΐται ή 
γεωγραφία καί οί χάρτες ©ί όποιοι έτοι- 
μάζονται είναι βασικόν στοιχείον διά
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«ολλούς τομείς προόδου καί άναπτύξεως.
Δέν είναι συζητήσιμον κάν ότι ή έ- 

νίσχυσις ή όποια δίδεται από όπου είναι 
δυνατόν καί έφικτόν πρός ένθάρρυνσιν 
καί ύποστήριξιν των δραστηριοτήτων διά 
χαρτογράφησιν είναι αναγκαία καί απο
δοτική καί υποβοηθά τήν πολιτιστικήν, 
πνευματικήν καί οικονομικήν μας πρόο
δον.

’Ασφαλώς έγιναν αρκετά μέχρι σή
μερα, άλλά χρειάζονται πολλά άκόμη νά 
γίνουν καί ένδείκνυνται νά άντιληφθώ- 
μεν τί θά κερδίση ή Κύπρος άπό τήν 
καλλιέργειαν τής έννοιας «Γεωγραφία» 
καί νά δοθή κάθε ήθική καί υλική συμπα- 
ράστασις.

Είναι παρήγορον τό οτι εις τήν μι- 
κράν σχετικώς ήλικίαν του ό "Ομιλος 
έχει άνδρωθή Ικανοποιητικά, ή δέ άπό 
έτους εις έτος βελτίωσις των περί αύτόν 
δίδει μεγάλες έλπίδες ότι σύντομα θά 
είναι εις θέσιν νά προσφέρη έκεινο πού 
φιλοδοξεί ό ίδιος, καί οι Ασχολούμενοι 
καί γνωρίζοντες τί είναι γεωγραφία ανα
μένουν άπό αύτόν.

Ή σημερινή Χαρτογραφική "Εκθεσις, 
ή όποια παρουσιάζει χάρτας χρήσεως τής 
γής, θά δώση εις τους έπισκέπτας της 
μίαν εικόνα τοΰ τί έργασία γίνεται διά 
τόν σκοπόν καί τί ώφελιμότης προκύπτει 
άπό τήν άπεικόνισιν εις χάρτας τοΰ τρό
που, τής έκτάσεως καί τοΰ είδους καλ
λιέργειας εις διάφορα έδάφη καί μέρη. 
"Ενας χάρτης είναι όλόκληρον βιβλίον 
διά τόν ειδικόν καί τόν ήσκημένον νά 
διαβάζη χάρτας. Είναι έργασία πνευμα
τική καί σωματική συμπεπυκνωμένη καί 
παρουσιαζομένη εις σχέδιον ή καί εικόνα, 
άναγιγνωσκομένη δέ κατατοπίζει εις έλά- 
χιστον χρόνον τόν ένδιαφερόμενον εις 
τό θέμα τό όποιον άπεικονίζει.

ΟΙ εύχές καί ή συμπαράστασις όλων 
μας προσφέρονται τόσον διά τές σημερι
νές δραστηριότητες καί έκθέσεις τοΰ 'Ο
μίλου οσον κεί εις μελλοντικές τοιαΰτες».

Εις εισαγωγικήν όμιλίαν, δ Πρό
εδρος τοΰ Γεωγραφικού 'Ομίλου κ. Γ. 
Καρούζης έτόνισε τήν σημασίαν της έκθέ- 
σεως καί Ιδίως των χαρτών χρήσεως γης, 

διά τόν προγραμματισμόν καί τά σχέδια 
άναπτύξεως καί έκμεταλλεύσεως της γής 
καί ηύχαρίστησε τάς 22 χώρας καί τάς 
διεθνείς όργανώσεις ΟΥΝΕΣΚΟ καί ΦΑΟ, 
αί όποΐαι συμμετέσχον της Έκθέσεως.

Εις τήν τελετήν παρέστησαν δ 'Υπουρ
γός Συγκοινωνιών καί "Εργων κ. Ν. Ροΰ- 
σος, ό Ειδικός ’Αντιπρόσωπος τοΰ Γενι
κού Γραμματέως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 
έν Κύπρφ κ. Όζόριο Ταφάλ, Πρέσβεις καί 
μέλη Πρεσβειών, ό Διοικητής της ΕΛΔΥΚ 
Συνταγματάρχης κ. Π. Παπαδάκης, έκ- 
πρόσωποι τοΰ ΓΕΕΦ, Τμηματάρχαι καί Α
νώτεροι κυβερνητικοί λειτουργοί, έπιστή- 
μονες, έκπαιδευτικοί καί πλήθος κόσμου.

Τό πλήρες κείμενον τής όμιλίας τοΰ 
κ. Καρούζη έχει ώς άκολούμως:

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

Έκ μέρους τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τοΰ Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου 
καί τής 'Οργανωτικής 'Επιτροπής τής 
Έκθέσεως, σάς καλωσορίζω εις τήν διε
θνή αύτήν έκδήλωσιν τοΰ 'Ομίλου.

Ή Τετάρτη Διεθνής Χαρτογραφική 
"Εκθεσις, έχει ώς κύριον έκθεμά της 
τούς χάρτας χρήσεως γής. Τό είδος αύτό 
τοΰ χάρτου θεωρείται άπό τά σημαντικώ- 
τερα τής θεματικής χαρτογραφίας καί 
αποτελεί τήν βάσιν οίουδήποτε προγραμ
ματισμού έκμεταλλεύσεως τής γής.

Δέν είναι όμως έργον τής παρούσης 
στιγμής νά είσέλθωμεν εις τήν ιστορικήν 
έξέλιξιν τοΰ χάρτου τούτου ούτε καί νά 
άσχοληθώμεν μέ τάς μεθόδους χαρτογρα- 
φήσεως αϊτινες έντός όλίγου θά παρελά- 
σουν πρό τών όφθαλμών μας. Εύτυχώς 
εις τήν έφετεινήν έκθεσιν περιλαμβάνον
ται ύψηλής ποιότητος χάρται παρασκευα- 
σθέντες φωτογραμμετρικώς ώς καί σχέδια 
έτοιμασθέντα διά κλασσικών μεθόδων τά 
όποια θά μάς βοηθήσουν νά άντιληφθώμεν 
τήν σημασίαν τοΰ θεματικού τούτου χάρ
του.

ΟΙ σκοποί τής Διεθνούς αύτής Χαρτο
γραφικής Έκθέσεως έχουν άναλυθή εις 

125



δημοσιογραφικήν διάακεψιν μόλις προ
χθές, αί δέ μέθοδοι χαρτογραφησεως Ιδιαι
τέρως όσον άφορά τήν Κύπρον έχουν 
περιληφθή είς είδικάν άρθρον τοΰ δευτέ
ρου τεύχους τοΰ έξαμπνιαίου δελτίου τοΰ 
'Ομίλου, άντίτυπα τοΰ όποιου δύνανται 
νά ληφθώσιν έκ τοΰ 'Ομίλου.

Διά τών διεθνών αύτών χαρτογραφί- 
κών έκδηλώαεων, ό "Ομιλός μας πρβσπα- 
θεΐ νά καταστησπ σαφές ότι ό ραφιναρι- 
σμένος προγραμματισμός είναι άνέφικτος 

άνευ τής ύπάρξεως καί τής χρησιμοποιή. 
σεως άρκετών χαρτών σχολαστικής άκρ(. 
δείας καί καταλλήλου κλίμακας.

Προτού όμως παρακαλέσω τόν "Εντι. 
μον Κύριον 'Υπουργόν Γεωργίας καί 
σικών Πόρων νά άνοίξη τήν έκθεσιν, έπι. 
τρέψατέ μου νά εύχαριστήσω τάς χώρας 
αϊτινες συμμετέχουν είς τήν έκθεσιν 
πλείσται τών όποιων έχουν στείλει βΙΔι. 
κά; αντιπροσωπείας αί όποϊαι εύρίσκον- 
ται τώρα μεθ' ήμών.

Your Excellencies, 
Uadies and Gentlemen, .

On behalf of the Cyprus Geographical 
Association I welcome you to the Fourth 
International Cartographic Exhibition. Al
together 22 countries and two International 
organizations are participating in this 
year's exhibition. Our thanks and appre
ciation are extended to these countries and 
organizations for their prompt response to 
our invitation and their donation of maps 
to the Association.

Alphabetically the participating count
ries are the following:-

1. Australia. This country is partici
pating for first time. The maps exhibited 
are useful for educational as well as for 
planning purposes. A new system of land 
classification called "land systems” is 
worthy of particular attention by those en
gaged in the economy of the rural space.

2. Austria. Participates with Its fa
mous topographic maps on which land use 
classes are Indicated.

3. Belgium. Exhibits a colourless map 
which with tiny symbols gives all kind ol 
land use information.

4. Brazil. Is participating with a map 
showing land suitability classes, useful in 
the development of broad agricultural 
policies.

5. Britain. Its contribution is the well 
known second land utilization survey 
directed by an eminent geographer of 
London University. This is a classical 
example of how land use mapping can be 

achieved from plot to plot visit. I am sure 
you will be faced not with an ordinary 
map but a work of art. We are grateful 
to the High Commissioner of Britain who 
provided this series of maps.

6. Ceylon. Participates with a small 
scale map and another map showing pro
posed development with the existing land 
use pattern,

7. Cyprus. The land use map ol 
Cyprus Indicates through symbols, shadings 
and only one colour the land use pattern 
on a scale useful in the development ol 
broad agricultural policies and plans and 
in the selection of priority areas for more 
detailed surveys to take place probably In 
the future. We thank the Ministry ol 
Interior for the whole series donated to the 
Association.

8. Denmark. Participates with two 
maps indicating through various symbols 
and colours the land use pattern of the 
country. Both show very broad land unili- 
zation categories.

9. Federal Republic of Germany. Some 
of the maps exhibited do show simultane
ously topography and land use. The maps 
on a scale 1/25,000 are perfect examples ol 
how a land use map on such a scale can 
be prepared.

10. Finland. A couple of maps on 
regional planning indicating land use Is 
the participation of this country. The 
land use map of Helsinki Incorporates 
considerable information.

11. F.A.O. Participates with a email 
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scaie land use map using colours and the 
innitlal letters of the various crops.

12. France. The development of carto
graphy and geography In France in the last 
two decades should be considered carefully 
by the Government of Cyprus. It is time 
that some of the techniques employed In 
[Trance should be transplanted in Cyprus. 
When you will be faced with the partici
pation of France I am sure you will be 
astonished at the aesthetic and pleasnat 
choice of colours & symbols. We do 
appreciate such a rich and instructing 
participation.

13. Greece. Participates with one of 
the few large scale maps exhibited this 
year. Although not a typical land use map 
its carefully chosen scale and its accuracy 
are enough for the extraction of any land 
use information. We are thankful to the 
Embassy of Greece.

14. Hungary. Among the maps exhibi
ted by Hungary there are two maps to 

sbe considered closely, the land use of a 
cooperative farm and particularly the land 
use map prepared by a leading Hungarian 
geographer and one of Europe’s top agro
geographers. There is so much Information 
and so much variety of coulours and 
symbols that pages of statistical data can 
be extracted from it In fact the map Is 
unique in its kind. We are most grateful 
to the Commercial Attache of the Hunga
rian Embassy.

15. India. Three maps on different 
scales portraying topography and land use 
Is the participation of India this year. 
The symbols succeed in indicating the 
land use pattern.

16. Israel. The neighbouring country 
Is participating with a variety of high 
quality maps. The land use of two settle
ments on a large scale is worthy of close 
examination. A special map showing the 
interrelationship of an aerial photo and a 
cadastral plan requires special considera
tion particularly by those involved in plan
ning. We appreciate this successful parti

cipation of Israel.
17. Japan. Although Japan participt- 

tes for second time, it Is now that we get 
to appreciate how advanced is the carto
graphy in this country. The maps exhibited 
show how well known are the natural re
sources in this country. One of the land 
use maps exhibited is the .product of 1972.

18. Netherlands. Two maps characte
rized by refined draughtsmanship and high 
accuracy are exhibited.

19. New Zealand. Participates for first 
time with some excellent sample studies. 
In faot New Zealand with its participation 
reinforces the view of some distinguished 
geographers and planners that for planning 
a considerable number of maps brought 
to the same scale is required before deci
sions are to be taken.

20. Republic of China. The two maps 
exhibited are mainly for educational pur
poses. Through colour variations the soil 
categories are indicated and through re
presentative pictures the land use pattern 
is shown.

21. Sweden. The maps of Sweden are 
a perfect example of refined draughtsman
ship. The variety of symbols used and the 
minute detail portrayed are a source of 
inspiration for Cypriots involved in Carto
graphy.

22. UNESCO. Is participating with 
the well known vegetation map of the 
Mediterranean region.

23. U.S.A. One of the best maps from 
the participation of U.S.A, is a land use 
map of the bower Mekong Basin, showing 
the International Geographic Union land 
use system. Once again the reinforced 
paper used by American cartographers is 
worthy of consideration.

24. Venezuela. The map exhibited is 
a useful map on a very small scale. 
It has been prepared by a U.S.A, agency. 
We are very sorry for not being able to 
exhibit the participation of Jordan and 
Argentine. The maps sent are not exactly 
what this kind of Exhibition demands.

127



Your Excellencies, ping are participating In this Exhibition
Ladles and Gentlemen,

As you have heard the leading countries Thank you for coming here this evenly
In the world in the field of land use map- I wish you will enjoy the exhibits.

ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝ ΓΕ9ΓΡΑΦΟΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ
Κατόπιν προσκλήσεως τοΰ Γεωγραφι

κού 'Ομίλου Κύπρου άφίκετο τήν 1ην Μαΐ- 
ου 1972 είς Κύπρον δι’ Επίσκεψιν μίας Ε- 
βδομάδος ό Καθηγητής της ΟΙκονομικής 
Γεωγραφίας είς τήν Σχολήν Νομικών καί 
ΟΙκονομικών Επιστημών τού Άριστοτελεί- 
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Στυ
λιανός Πουλόπουλος.

Κατά τήν διάρκειαν της ένταϋθα πα
ραμονής του ό κ. Πουλόπουλος είχε δια
φόρους έπαφάς μετά Επισήμων κυβερνητι
κών παραγόντων άσχολουμένων μέ θέ- 
μοττα της είδικότητός του καί έγένετο 
δεκτός ΰπό της Α.Μ. τοΰ Προέδρου της 
Δημοκρατίας ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Ό κ. Πουλόπουλος έπεσκέφθη άξιο- 
θέατα καί άρχαιότητας της Νήσου ξενα- 
γηθείς ΰπό μελών τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Γ.Ο.Κ. καί Εδωσε τέσσαρες 
διαλέξεις ώς άκολούθως:

1. Τήν Τρίτην, 2αν Μαΐου 1972, μέ 
θέμα: «Ή Γεωγραφία ώς Επιστήμη πολ
λαπλών συσχετίσεων».

2. Τήν Τετάρτην, 3ην Μαΐου, μέ θέμα: 
«Αί κατευθύνσεις σκέψεως καί ή παράδο- 
σις είς τήν Γεωγραφίαν τών ’Αρχαίων Ελ
λήνων».

3. Τήν Πέμπτην, 4ην Μαΐου, μέ θέμα: 
«Καθολική καί συνθετική θεώρησις τού 
Έλλαδικού χώρου καί κατευθύνσεις διά 
τήν ένδεικνυομένην άναδιοργάνωσίν του», 
καί

4. Τήν Παρασκευήν, 5ην Μαΐου, μέ θέ
μα, «Τό Κοινωνικο-οικονιμικόν σύστημα 
τής Ελλάδος καί αί Επιδράσεις Επί τοΰ 
Έλλαδικού χώρου».

Αί διαλέξεις έδόθησαν είς τό Άμφι- 
θέατρον τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας 
Κύπρου.

Κατά τήν διάρκειαν συνεστιάσεως, είς 
τήν όποίαν παρευρίσκετο καί ό Σύμβου
λος τής 'Ελληνικής Πρεσβείας κ. ’Αλέξιος 
Ζαφειρίου άντηλλάγησαν θερμαί προπό
σεις καί ό Πρόεδρος τοΰ Γ.Ο.Κ. άνεκήρυ- 
ξε τόν κ. Πουλόπουλον ώς ’Επίτιμον Μέ
λος τού ‘Ομίλου. Ό κ. Πουλόπουλος ά- 
φήκεν είς Κύπρον τάς καλυτέρας τών Εντυ
πώσεων ώς "Ανθρωπος, “Ελλην καί διακε
κριμένος Επιστήμων.

Αποτελέσματα τού Β’ ΠαγκυπρΙου 
Μαθητικού Διαγωνισμού Γεωγραφίας

Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου, Εν 
τή προσπάθεια του νά προαγάγη τήν γεω
γραφικήν γνώσιν καί Ερευναν Εν Κύπρο 
καθιέρωσεν, Εν συνεργασίφ μετά τού 
'Υπουργείου Παιδείας, Παγκύπριον Μαθη

τικόν Διαγωνισμόν είς τήν Γεωγραφίαν. 
Είς τόν προσφάτως προκηρυχθέντα Β’ 
Παγκύπριον Διαγωνισμόν Ελαβον μέρος 
μαθηταί Εκ 12 σχολείων Μέσης Έκπαιδεύ- 
σεως.
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‘Η Κριτική ’Επιτροπή, άπαρτιζομένη 
έκ τών Ο. Γιαγκουλλή, Ε. Κατσιαμπίρτα 
ΓΊ. Πιπερ(δη καί Γ. Φιλίππου, μελών τοΰ 
Δ.Σ. τοΰ Γ.Ο.Κ., καί Α. Κελεπενιώτη, έκ- 
προσώπου τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας, άπε- 
φάσισεν δπως άπονε (μη τό Ιον βραβεΐον 
(γεωγραφικά δώρα άξίας £10) είς τόν μα
θητήν Λύτραν Σταύρον τοΰ Γυμνασίου 
Λευκάρων διά τήν μελέτην «Έπίδρασις 
του κλίματος έπί τών καλλιεργειών της 
περιοχής Λευκάρων». Τό 2ον βραβεΐον 
(γεωγραφικά δώρα άξίας £5) άπενεμήθη 
έξ ίσου είς τόν Φυλακτοΰ "Ανδρον τοΰ 
Ίωάννου, Γεωργικόν Γυμνάσιον Μόρφου, 
διά τήν μελέτην «/Αγροτικός Οίκισμός 
Παλαιομύλου» καί Γραφιά Γιούλα, Ίωαν- 
νίδου 'Ελένη καί 'Αντωνίου 'Ελένη, Γυμνά- 
σιον Νεαπόλεως, διά τήν μελέτην «Διάρ- 
θρωσις του πληθυσμού τοΰ χωρίου Βου
νού». Τό 3ον βραβεΐον (γεωγραφικά δώ
ρα άξίας £2) άπενεμήθη έξ ίσου είς τόν 
μαθητήν τού Παγκυπρίου Γυμνασίου Κόκ
κου Ίακωβίδην Κώσταν τοΰ Χριστάκη διά 
τήν μελέτην «Ή Λάπηθος» καί είς τόν μα
θητήν τού Παγκυπρίου Γυμνασίου (Κεν
τρικού) Δημητριάδην Χρίστον τού Άνδρέ- 
ου διά τήν μελέτην «Διάρθρωσις Πληθυ
σμού “Αλωνας».

Διά τήν μελέτην «Ή πεδινή περιοχή 
τής Πάφου», ύποβληθεΐσαν ύπό τών μαθη
τριών τού Α' Γυμνασίου Πάφου Χατζηκυ
ριάκου Μάρως καί Άβρααμίδου Τούλας, 
μολονότι δέν έκπληροΐ τούς δρους τού δια

γωνισμού, ή κριτική έπιτροπή άπεφάσισεν 
δπως άπονείμη τό 4ον βραβεΐον (έκδόσεις 
τού Γ.Ο.Κ.). Ή έπιτροπή προέβη είς αύ- 
τήν τήν άπόφασιν λόγφ τοΰ δτι έκρινεν δτι 
ή μελέτη αύτη ήτο λίαν ένδιαφέρουσα με 
έκδηλα σημεία έντατικής έρεύνης ύπό τών 
μαθητριών. Τό δον βραβεΐον (έκδόσεις 
Γ.Ο.Κ.), άπενεμήθη έξ ίσου είς τόν Λοϊζί- 
δην Σωκράτην, μαθητήν τού Γυμνασίου 
Νεαπόλεως, διά τήν μελέτην «'Αγροτικός 
Οικισμός Δικώμου» καί Μιχαήλ Φοίβον 
τού Άνδρέου, μαθητήν τού Γυμνασίου Πό- 
λεως Χρυσοχούς, διά τήν μελέτην «Αγρο
τικός Οίκισμός Πωμού».

Εύφημος μνεία γίνεται διά τάς άκο- 
λούθους μελέτας:

«Ή Κυπεροΰντα», ύπό Χατζηχαραλά- 
μπους 'Ελένης, Α' Γυμνάσιον Μόρφου, 
«’Αγροτικός Οίκισμός Μιτσερού» ύπό 
θεοδώρου Φλώρας τού Λεοντίου, Γυμνά- 
σιον Στροβόλου, «Διάρθρωσις Πληθυσμού 
Ριζοκαρπάσου» ύπό Μαρίας καί Γεωργίας 
Χαραλάμπους, Γυμνάσιον Ριζοκαρπάσου, 
«’Αγροτικός Οίκισμός Πάνω Ζώδιας» ύπό 
Βοσκού Παρασκευής, Α' Γυμνάσιον Μόρ
φου, «Διάρθρωσις Πληθυσμού Φοίτης», ύπό 
Σταυρινού Χρυσάνθης τού Χριστοδούλου 
Γυμνάσιον Πολεμίου, «Διάρθρωσις Πληθυ
σμού Δικώμου», ύπό Κωνσταντίνου Κώστα, 
Γυμνάσιον Νεοιπόλεως καί «Οίκισμός Ξε
ρού» τής μαθήτριας Στεφάνου ’Ελευθερί
ας έκ Ξερού.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΤΕΠΡΟΣΠΠΕΥΘΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ Φ9ΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΓΑΣ

Ό κ. Άνδρέας Χριστόφη, Ανώτερος 
Λειτουργός Χωρομετρίας τού Τμήματος 
Κτηματολογίου καί Χωρομετρίας καί Πρό
εδρος τής Κυπριακής Φωτογραμμετρικής 
Εταιρείας, άντεπροσώπευσε τήν Κύπρον 
είς τό 12ον Διεθνές Συνέδριον Φωτογραμ- 
μετρίας, τό όποιον διωργανώθη ύπό τής 
Διεθνούς Φωτογραμμετρικής Εταιρείας είς 
τήν Όττάβα τού Καναδά, μεταξύ τής 
23ης ’Ιουλίου καί τής 5ης Αύγούστου. Τό 
Συνέδριον, είς τό όποιον έλαβον μέρος 
1300 άντιπρόσωποι έκ 58 χωρών, ήνοιξεν 

ό 'Υπουργός Ένεργείας τού Καναδά.
Ώς είναι γνωστόν άπό τάς έν Κύπρφ 

δραστηριότητας τής Κυπριακής Φωτο
γραμμετρικής Εταιρείας, ή όποία κατέ
στη μέλος τής έν λόγφ Εταιρείας τό πα
ρελθόν έτος, ή κατασκευή λεπτομερών καί 
μεγάλης άκριβείας τοπογραφικών χαρ
τών παραμένει ή κυρία έφαρμογή τής Φω- 
τογραμμετρίας. Έν τούτοις, ή άνάπτυξις 
τής τεχνολογίας κατά τά τελευταία έτη 
έχει αύξήσει σημαντικώς τούς διαφόρους 
τομείς έφαρμογής τής Φωτογραμμετρίας.



Πλήν τών γνωστών πεδίων έφαρμογής αύ- μεγάλην έπιτυχίαν είς τήν φυτοπαθολογι- 
τής, ώς δασονομία, γεωλογία, έδαφολο- αν, τήν έντόπισιν μολυσμένων ύδάτων, ώς 
γία, πολεοδομία, Αρχαιολογία κλπ., κατά καί είς διαφόρους κλάδους της Ιατρικής, 
τά τελευταία Ετη Εχει έφαρμοσθή αΟτη μέ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑΣ
Ή Διεθνής Γεωγραφική "Ενωσις Εχει 

προσκαλέσει τόν Γεωγραφικόν “Ομιλον 
Κύπρου, μέσφ τής 'Ακαδημίας 'Επιστημών 
τής Πολωνίας, ή όποία χρηματοδοτεί τό 
σχέδιον, δπως συμμετάσχη είς τήν κατα
σκευήν Παγκοσμίου Χάρτου Γεωργικής 
Τυπολογίας. Τό λεπτόν καί Επίμοχθο τού
το Εργον Εχει άνατεθή είς δέκα Γεωγρα
φικός 'Οργανώσεις — μέλη τής ΔιεθνοΟς 
Γεωγραφικής Ένώσεως.

Ό Χάρτης οδτος είναι ύψίστης σημα
σίας διά τόν χωροταξικόν προγραμματι
σμόν καί θά κατασκευααθή Εχων ώς βάσιν 

τήν διακατοχήν καί χρήσιν γής, τόν πολυ- 
τεμαχισμόν καί τό μέγεθος τοΰ κλήρου, 
τήν Εδαφολογίαν, τήν κλιματολογίαν χοή 
άλλα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.

Ό Γεωγραφικός “Ομιλος Κύπρου, ό 
όποιος Εκπροσωπεί τήν Κύπρον είς τήν 
Διεθνή Γεωγραφικήν "Ενωσιν, είναι ώ- 
σαύτως μέλος τής ΔιεθνοΟς ‘Ενώσεως 
Διατηρήσεως τοΰ Φυσικοΰ Περιβάλλοντος, 
τοΰ Κοινοπολιτειακοϋ Γεωγραφικού Γρα
φείου καί Εχει ύποβάλει αίτησιν διά νά 
καταστή μέλος τής ΔιεθνοΟς Χαρτογραφι
κής Ένώσεως.

ΑΛΛΑ1 ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

1. Χριστουγεννιάτικες Κάρτες
Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου έ 

ξετύπωσε καί κατά τό 1972 Χριστουγεννιά 
τικες Κάρτες, αί όποΐαι Απεικονίζουν τήν 
κορυφήν Βουφαβέντο τής 'Οροσειράς τοΰ 
Πενταδακτύλου. Αδται διετέθησαν είς- ση
μαντικόν άριθμόν.

2. Κινηματογραφική Βραδυά

Τήν 6ην Δεκεμβρίου 1972 διωργανώ- 
θη είς τήν αίθουσα προβολών τοΰ Γραφεί
ου Δημοσίων Πληροφοριών Κινηματογρα
φική Βραδυά Αφιερωμένη είς τήν Ρουμα-

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Τήν Κυριακήν, 2Οήν 'Οκτωβρίου 1972, 
έπραγματοποιήθη είς τήν αίθουσαν προ
βολών τοΰ Γραφείου Δημοσίων Πληροφο
ριών ή Γενική Συνέλευσις τών μελών τοΰ 
'Ομίλου. Κατά τήν διάρκειαν τής Συνε- 
λεύσεως έπενέχθησαν ώρισμέναι τροπο
ποιήσεις είς τό Καταστατικόν, άνεγνώσθη- 
σαν ή Ταμειακή "Εκθεσις καί ή "Εκθεσις 
'Ελεγκτών, έλογοδότησεν ό Πρόεδρος τοΰ 
'Ομίλου καί διηνεργήθησαν άρχαιρεσίαι 
συμφώνως τών νέων προνοιών τοΰ Κατα- 

νίαν. Προεβλήθησαν τέσσαρες ταινίες έπί 
τής Γεωγραφίας τής Ρουμανίας διαρκείας 
μίας ώρας.

3. Μαθήματα Γεωγραφίας Πανεπιστη
μιακού Επιπέδου

Έσυνεχίσθησαν καί κατά τό παρελθόν 
Ετος τά όργανούμενα ύπό τοΰ Γ.Ο.Κ. μα
θήματα Γεωγραφίας πρός άπόκτησιν τοΰ 
Διπλώματος Γεωγραφίας τοΰ Πανεπιστημί
ου τοΰ Λονδίνου. Ταΰτα παρηκολούθησαν 
12 φοιτηταί, ώς έπί τό πλεΐστον Εκπαι
δευτικοί.

ΤΏΝ ΜΕΛΏΝ ΤΟΥ Γ.Ο.Κ.

στατικοΰ.
Τά νέα μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβου

λίου διά τήν περίοδον 1972—1974 κατηρτί- 
σθησαν είς σώμα ώς Ακολούθως: 
Γεώργιος Καρούζης, Πρόεδρος 
'Αναστάσιος Στάσή, Αντιπρόεδρος Α' 
Παναγιώτης 'Αργυρίδης, 'Αντιπρόεδρος Β' 
Άνδρέας Κλ. Σοφοκλέους Γ. Γραμματεύς 
Γεώργιος Φιλίππου, Ταμίας 
Νεόφυτος Νέρουπος, Β. Γεν. Γραμματεύς 
Τάκης Ζαχαριάδης, Είσπράκτωρ
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Άνδρέας Μαυρομμάτης
“Εφορος Βιδλιοθήκης-Χσρτοθήκης

Παύλος ΠιπερΙδης,
"Εφορος Δημοσίων Σχέσεων

Χρυστάλλα Χαραλάμπους,
“Εφορος Κοινωνικών 'Εκδηλώσεων 

ΌνησΙφορος Νεοφύτου, “Εφορος
Ταξιδίων καί Τοπικών Μελετών.

Ή Λογοδοσία του Προέδρου τοΰ Γ.Ο.Κ.

'Αγαπητά μέλη,

Είναι Ιδιαιτέρα χαρά καί τιμή δι' έμέ 
νά λογοδοτώ σήμερον έπί τών πεπραγμέ
νων ένός 'Ομίλου ό όποιος έντό; τών 
προσεχών όλίγων ήμερών συμπληρώνει 
τέσσερα χρόνια δημιουργικής ζωής καί 
δράσεως-

Ό "Ομιλος μας, δύναμαι νά εϊπω, κατά 
τό λήξαν έτος, έπέρασε άπό μίαν περίο
δον προβληματισμού καί δοκιμασίας. Με
ρικά σχέδια κατ' άνάγκην έγκατελείφθη- 
σαν έστω καί προσωρινώς, άλλα όμως 
προωθήθησαν καί πέραν τού προγραμματι- 
σθέντος στόχου. Τό Διοικητικόν Συμβού- 
λιον μάλλον έπείσθη, ότι προέχει ή συγ- 
κέντρωσις τών δυνάμεων μας έπί όλίγων 
σχεδίων, άτινα έντός τών δυνατοτήτων 
τόϋ 'Ομίλου δύνανται νά ύλοποιηθοΰν. 
Δέν νομίζει ότι τά πολλαπλά σχέδια τά 
όποια όλοι όμοϋ ένεπνεύσθημεν καί προ- 
ωθήσαμεν είς τό παρελθόν μέχρι σημείου 
τίνος, πρέπει νά έγκαταλειφθοΰν διά 
παντός, άλλά μάλλον πιστεύει ότι μέχρις 
ότου παρβυσιασθώσιν καλύτεραι συνβήκαι 
καί προπτικαί, πρέπει νά περιορισθώμεν 
είς όσα σχέδια θεωρούνται άκρως α
ναγκαία, απαραίτητα καί ύλοποιήσιμα.

Έπιτρέφατέ μου, όπως έν όλίγοις σκια
γραφήσω τά σχέδια έκεΐνα πού κατά τήν 
γνώμην μου πρέπει νά προωθηθούν έντός 
τής περιόδου θητείας τού Νέου Διοικητι
κού Συμβουλίου. Είς τόν τομέα έξευρέ- 
σεως οίκήματος διά τήν στέγασιν τού 'Ο- 
μίλου, νομίζω είναι γνωστόν είς ύμάς τό 
έπίτευγμά μας. “Ηδη έχομεν είς τήν 
διάθεσιν μας είς ώραιβτάτην τοποθεσίαν 
οίκόπεδον καί απομένει τώρα ή έξεύρε- 
σις χρημάτων διά τήν οίκβδόμησιν τού 
κτιρίου. Διά τής έξασφαλίσεως μονίμου 
στέγης αύτομάτως λύεται τό θέμα τής βι
βλιοθήκης· Χαρτοθήκης, τού Γεωγραφικού 

καί Γεωλογικού Μουσείου ώς καί τής αι
θούσης διαλέξεων καί συνεδριάσεων- 
Κατά τήν γνώμην μου πρέπει όλοι μαζί 
νά άγωνισθώμεν κατά τήν νέαν περίο
δον όπως έξεύρωμεν έστω καί τό ήμισυ 
τού άπαιτουμένου ποσού διά νά πραγμα- 
τοποιήσωμεν ένα όνειρο τεσσάρων χρό
νων. Ίδέαι διά τήν κάλυψιν τού στόχου 
αυτού θά είναι εύπρύσδεκτοι άπό όλα τά 
μέλη τοΰ 'Ομίλου μας.

'Όσον άφορά τό θέμα τού μαθήματος 
τής Γεωγραφίας είς τάς σχολάς Μέσης 
Έκπαιδεύσεως, είμαι πεπεισμένο; ότι ο 
"Ομιλός μας έκαμε τήν όρθήν διάγνωσιν- 
Είς τά τελευταία τρία τεύχη τού δελτίου 
μας περιέχονται αρκετά στοιχεία δεικνύ- 
οντα τόν τρόπον προσεγγίσεως τού όλου 
θέματος. “Εχομεν πλέον πεισθη ότι ή 
μεγάλη άπόφασις διάττό μεγάλο αύτό μά
θημα δέον νά ληφθή είς ''Αθήνας. Δι*  
αυτό ό "Ομιλος έχει κάμει όλα τά σχετικά 
διαβήματα διά τήν έπίσκεψιν μιάς άντι- 
προσωπευτικής όμάδβς είς 'Ελλάδα Ινα 
συζητήση τό όλον θέμα μετά τών άρμοδί- 
ων παραγόντων τής Μητρός Πατρίδος.

Ή έπίσκεψις αναμένεται νά πραγματο- 
ποιηθή λίαν συντόμως, έλπίζεται δέ ότι 
τό αποτέλεσμα μιάς τοιαύτης έπισκέψεως 
θά είναι ευνοϊκόν διά τόν γεωγραφικόν 
κόσμον τής Κύπρου καί τής Μητρός Πα- 
τρίδος.

Τό θέμα δημιουργίας νέων γεωγράφων 
είς Κύπρον φαίνεται ότι μέ τάς σπουδάς 
είς Εύρώπην μερικών Κυπρίων φοιτητών, 
τάς πανεπιστημιακά; τάξεις έπί Γεωγρα
φίας είς Κύπρον καί τάς μετεκπαιδεύσεις 
Κυπρίων είς 'Αμερικήν, πιθανώς κατά τά 
τά όλίγα προσεχή έτη νά λυθή κατά 
κάποιον τρόπον, ώστε νά εϊμεθα είς θέ- 
σιν νά δημιουργήσωμεν τόν σκληρόν 
γεωγραφικόν πυρήνα, πού άναμένομεν.
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Επιβάλλεται όμως όπως συνεχισθή ή 
προσπάθεια διά την παραχώρησιν περισ
σοτέρων υποτροφιών είς θέματα Γεωγρα
φίας καί όπως άποκαθίστανται έπαγγελ- 
ματικώς όλοι οί διπλωματούχοι γεωγρά
φοι. ’Εκείνο τό όποιον δέν κατωρθώθη μέ
χρι τώρα είναι νά πεισθή ή μεγάλη τάξις 
τών φυσιογνωστών, ότι μία είδίκευσις εις 
εν θέμα τής Γεωγραφίας θά έκαθίβτα αυ
τούς Ικανούς γεωγράφους είτε νά διδά
ξουν εις σχολάς Μέσης Έκπαιδεύσεως, 
είτε νά διαδραματίσουν τόν ρόλον των 
εις άλλα Κυβερνητικά Τμήματα καί ’Ι
διωτικά; Υπηρεσίας. Δι’ άκόμη μίαν 
φοράν τούς προσκαλοϋμεν νά συνεργα- 
σθοΰν εις ένα εΰγενή άγώνα διά τήν 
προώθησιν τής Γεωγραφικής ’Επιστήμης 
είς τόν' ‘Ελληνικόν χώρον. ‘Ημείς μέ 
τήν πείραν τού 'Ομίλου, μέ τάς διεθνείς 
μας σχέσεις, μέ τήν δύναμιν μας εϊμεθα 
έτοιμοι νά άγωνισθώμεν δι’ αυτούς, έάν 
τό έπιθυμοΰν διά νά άποκτήσούν γεωγρα
φικά προσόντα.

’Έρχομαι τώρα είς τήν έκδοσιν τού 
δελτίου μας διά το όποιον έμίλησαν άρ- 
κετοί κριτικοί ώστε νά περιττεύη έκ μέ
ρους μου κάθε έπαινος. ’Επιβάλλεται ό
πως διατηρηδή, τούλάχιστον έπί τού πα
ρόντος ώς έξαμηνιαίον δελτίον, όπως αί 
σπουδαιότεραί του μελέται, ιδίως αί αυ
τοτελείς τοιαϋται, έκδίδονται είς ειδικά 
άνάτυπα, όπως έξευρεθή τρόπος καλυτέ- 
ρας κυκλοφορίας καί διαδόσεως του καί 
όπως πληρώνωνται αί συνδρομαί κανονι- 
κώς. "Οσοι γεωγράφοι δύνανται νά έ- 
ξεύρουν-τά άπαιτούμενα κονδύλια ή τού
λάχιστον έν μεγάλον μέρος άνω τού 
75% ό 'Όμιλός μας πρέπει, κατά τήν ήμε- 
τέραν γνώμην, νά βοηθή είς τήν έκδοσιν 
γεωγραφικών μελετών, βιβλίων κ.ο.κ- 
Πρέπει νά συνειδητοποιηθή ότι μέ τήν 
μεγαλυτέραν καί πλουσιωτέραν κυκλοφο
ρίαν γεωγραφικών βιβλίων, δελτίων, με
λετών, άνατύπων, κλπ. ό κόσμος τής Κύ
πρου θά γνωρίση περισσότερον τήν Γεω
γραφικήν Επιστήμην καί μέ τήν σειράν 
του θά βοηβήση είς τούς τομείς πού τόν 
άναμένομεν νά συνδράμη. Τώρα ζητού- 
μεν βοήθειαν άπό ένα λαόν άνώριμον είς 
τήν γεωγραφικήν γνώσιν καί άνίδεον είς 

τήν ϋπαρξιν τής Γεωγραφικής ΈπΐσΤή. 
μης.

’Επιβάλλεται έπίσης κατά τήν γνώμην 
μου όπως συνεχισθώσιν αί έπισκέψε^ 
διακεκριμένων γεωγράφων εις Κύπρον 
διότι αύται έξυπηρετοϋν πολλούς axe- 
πούς. Ή Διεθνής Χαρτογραφική Έκθε- 
σις, μία άπό τάς διεθνείς μας έκδηλώσεις 
χρόνον μέ χρόνον βελτιοϋται καί άφήνει 
τάς άρίστας τών έντυπώσεων είς τούς 
έπισκέπτας.

Ό Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμό; 
καί ό Παγκύπριος Διαγωνισμός έπί τή; 
Διατηρήσεως τού Κυπριακού Περιβάλλον
τος ήρχιοαν νά άποδίδουν καρπούς καί 
νά κεντρίζουν άφ’ ένός τό ένδιαφέρον 
τών καθηγητών καί μαθητών διά γεω- 
γραφικάς μελέτας, άφ’ έτέρου δέ νά ώ- 
βουν τούς Κυπρίους χωρικούς νά δηλώ
σουν συμμετοχήν προσπαθώντας νά δη
μιουργήσουν κάτι τό έντυπωσιακόν είς 
τήν κοινότητά των.

Δυστυχώς, μέχρι τώρα δέν κατωρθώθη 
ή παραχώρησις τής χαλίτικης γής πρός 
τόν ’Όμιλον διά τήν ϊδρυσιν δασυλλίου, 
όμως πληροφορούμεθα ότι. τό όλο θέμα 
εύρίσκεται είς προκεχωρημόνον στάδιον 
έξελίξεως-

Περαίνων θά ήθελα δι’ άκόμη μίαν φο
ράν νά ευχαριστήσω όλους έκείνους, μέ
λη καί μή μέλη τού Όμίλου, οϊτινες συν- 
έβαλον είς τήν έπιτυχίαν τών σκοπών 
μας κατά τό λήξαν έτος. Εύχομαι κατά 
τήν άρξαμένην νέαν περίοδον νά έχω- 
μεν περισσότερα μέλη τά όποια νά είναι 
διατεθειμένα νά έργασθοΰν ύπέρ τής προ
όδου τού Όμίλου καί νά μή περιορισθώ- 
μεν εις τούς γνωστούς όλίγους, οί όποιοι 
έπωμίζονται τό βαρύ φορτίον τών πολλών 
έργασιών τού δυναμικού μας Όμίλου.

Τόσον τά μέλη τού άπερχομένου Διοι
κητικού Συμβουλίου όσον καί έγώ προ- 
σωπιώς παραδίδομεν σήμερον τήν σκυτά
λην είς τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον 
ευχόμενοι κάθε πρόοδον καί έπιτυχίαν 
είς τούς στόχους τού Όμίλου.

Εύχαριστώ.
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Όδός Λευκωσίας — Τροόδους

T. Κ. 2262

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 62061 -2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΚΑΑΛΟΙ

ΔΙ' ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΡΩΙ ΝΑ ή ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ
ΜΩΝ διά τήν άπόκτησιν τοΰ Τίτλου Σπουδών Β.Α. U.S.A.

ΘΕΜΑΤΑ: Λογιστική, Οικονομικά, Διοίκησις 'Επιχειρήσεων, 
Στατιστική, Κοστολόγησις, Διαφήμισις, Βιομηχανική 
Διοίκησις, ’Εργατικόν Δίκαιον, Συντεχνιακά, ’Αγγλικά, 
’Εμπορικόν Δίκαιον, Τραπεζικά κ.λ.π.

ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Διετής Φοίτησις) διά 
τήν άπόκτησιν Διπλώματος.

ΘΕΜΑΤΑ: 'Ελληνική Στενογραφία (GREGG), 'Αγγλική Στενογραφία 
(GREGG), Λογιστική, Γεν. ’Εμπορικοί Γνώσεις, 'Αλληλο
γραφία, Δακτυλογραφία, ’Αγγλικά.

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ διά τήν άπόκτησιν τοΰ Τίτλου Β.Α. καί έν συνε
χείς Μ.Α. και Ph.D. ’Αμερικής.

ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ διά τήν άπόκτησιν τοΰ Τίτλου Β.Α. καί έν συνε
χείς Μ.Α. καί Ph.D. 'Αμερικής.

ΣΗΜ. Τό Κολλέγιον Κόπρου κέκτηται έπισήμου δικαιώματος ΰπό τής Πολιτείας 
Washington D.C. όπως άπονέμη τίτλους Β.Α., κατόπιν έπιτυχοϋς συμπλη- 
ρώσεως τετραετούς κύκλου σπουδών. Κάτοχοι τούτων γίνονται δεκτοί διά 
μετεκπαίδευσιν είς ’Αμερικανικά Πανεπιστήμια πρός άπόκτησιν τών τίτλων 
Μ.Α. και Ph.D.
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ΚΥΠΡΙΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ

I

·;
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— Με ευγένεια, χαμόγελο και καλωσύνη ύπο- 
δεχθήτε τούς ξένους της Κύπρου.

— Ό ξένος είναι πρόσωπον ιερόν.
— Βοηθεϊστε τον ξένο δσο μπορείτε. Κάνετέ 

τον να νοιώση πώς είναι σπίτι του.
— ’Άς ξαναζήσουν οί άγραφοι νόμοι τής φιλο

ξενίας καί τής Προστασίας του ξένου στο 
φιλόξενο νησί μας.

— ’Άς 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



ΑΙΜΙΛΙΟ! ΚΑΙΑΛΗί ΛΤΛ.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 

ΛΑΡΝΑΚΑ 

ΜΟΡΦΟΥ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
10 ΤΥΠΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ

Parkinson ΚΟΥΖΙΝΑΙ

Cowan IH
ΑΓΓΛΙΚΗΣ

10ΕΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ

ΓΚΑΖΙΟΥ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ.

/----------*---------- X
(SMEE)

ΚΟΥΖΙΝΑΙ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Pam
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΟΔΕΛΛΩΝ 
25' ΕΓΧΡΩΜΕΣ

ΨΥΓΕΙΑ
ΨΥΓΕΙΑ

IGNIS

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΟΙΚΙΑΚΑ

(ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΝ 
ΘΑΛΑΜΟΝ)

ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΛΣΤΑΙ 
12.000 ΨΥΓΕΙΩΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΨΥΓΕΙΑ
ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΙΡΙΚΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΚΑΠΗΡΟ&ΗΚΕΣ 
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ! 
ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ !

ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ

U ΕΓΓΥϋίΙΪ Μ1ΛΪ ΚΛΑΗΪ ΑΓΟΡΑΣ
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