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THE PRODUCTION OF PHOTOMAPS AT THE SCALE
OF 1:5.000 IN NORDRHEIN-WESTFALEN

By
GEORG KRAUP.

1. Introduction

The Land Nordrhein-Westfalen is the 
most densely populated part of the Federal 
Republic of Germany. There are about 
17 million inhabitants living on 34.000 
sq. kl. i.e. about 500 inhabitants per sq. km. 
In the Rhein-Ruhr conurbations the popu
lation even amounts to 1.036 inhabitants 
per sq. kl. against an average of 148 inha
bitants per sq. kl. in the Federal Republic 
of Germany as a whole.

This very dense settlement pattern re
quires the various administrative and com
mercial levels to be provided with accurate 
maps, most various in type for a great va
riety of planning projects. Above all, there 
is a strong demand for large-scale mapping 
showing a maximum of up-to-date infor
mation.

After World War II the Land Surveying 
Office of Nordrhein-Westfalen has taken 
up a new topographic mapping project 
at a scale as large as 1:5.000, and, as of 
1954, has continued the project by the em
ployment of photogrammetric methods. 
The so-called “Deutsches Grundkartenwerk 
1:5.000” (Basic Map Series of Germany) 
includes 8,634 sheets that cover Nordrhein- 
Westfalen. Although all efforts had been 
concentrated on this project, in early 1971 
mapping of planimetric features was still 
to be done for 30% of the total area i.e. 
for 2,800 sheets, and of relief features, for 
82% of the country i.e. for 7,050 sheets.

The requirement for these large-scale 
maps including those to be completed be
came more and more urgent, but could 
not be met by conventional surveying and 
mapping methods in the time required. 
The 1:5.000 photomosaics we used to pro
duce until recently in large quantities 

(yearly ca. 20% of our country) were me
rely considered emergency map substitu
tes. They certainly contained a large num
ber of up-to-date information, but per
mitted neither plotting nor obtaining hori
zontal positions.

2. Work Schedule

In 1969 it was planned to cover those 
areas of the country for which the plani
metric features were still to be plotted at 
the scale of 1:5,000 (for about 3,000 
sheets) by 1:5,000 scale photomaps within 
a period of 3 years, i.e. from 1970 through 
1972.

These photomaps were intended to be
come an integral part of the Basic Map 
of Germany. Therefore, they are designed 
on the same sheet lines as the sheets of 
the Basic Map. Since the photomap is 
not intended to replace the conventional 
line map, cartographic symbolization 
added is restricted to the following items: 
map frame, some names, road classifica
tions, and contour lines. This way, the 
abundance of information shown by the air 
photo is retained as well as the ease of 
interpretation and, at the same time, easy 
reproduction and maintenance of the pho
tomaps is achieved. The large scale re
quires the local agencies to receive a 
transparent copy of the photomap from 
which they are enabled to produce copies 
with a surface suitable for drawing by 
simple methods (blueprints or diazo).

The 1:5.000 photomaps as an integral 
part of the 1:5,000 scale scale Basic Map of 
Germany must meet the horizontal and 
vertical accuracy instructions established 
for mapping at this scale. These standards 
are:
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1. Accuracy of horizontal and vertical 
positions

mL = 4: 3 m or 0.6 mm for 1:5,000 
mH, = ± 0.2 m in flat terrain 
mH2 = ± 0.3 m in hilly terrain

2. Vertical accuracy for contour lines

mh| = ± θ·3 m in flat terrain 
mh2 = ± (θ·4 + 3 tgd) in hilly terrain 
By the employment of standard stereo

photogrammetric plotting methods in our 
office we achieve the following vertical 
accuracies:

a) for clearly identifiable points 
mh = 4: 0-17 m

b) for contour lines
mh = 4z (0.2 m + 2 tgd).

3. Working Technique

3.1 Photographic Flights and
Flight Data

The method to be employed is mainly 
dependent upon the type of terrain. The 
total area to be photographed has been 
classified into 3 terrain types. For 42% 
of the sheets the difference in elevation is 
less than 4: 10.0 m. For this type of ter
rain a normal aerial mapping camera 
(30/23) and a photographic scale of 
1:12,000 are used, so that a single rectified 
air photo completely covers the area cover
ed by a single Basic Map sheet.

For 37% of the sheets of our country 
the terrain covered exhibits differences in 
elevation larger than 4z 25 m. These dif
ferences in elevation require rectification 
of air photos by orthophoto techniques. 
The photographs are taken by an aerial 
mapping wide angle camera (15/23) on 
the scale of 1:13,000 and a forward lap 
of 90% in such a way that the total area 
of a 1:5,000 scale map sheet is covered by 
2 stereo pairs each (Figure 1) and, for 
orthophoto mapping purposes, also by a 
single photo.

Fig. 1
Photographic Flight Design 
Photographic Flight Data

The sheets covering terrain with dif
ferences in elevation varying between 4z 
J 0 m and 4z 35 m will be produced either 
by the orthophoto-mapping technique or 
by the standard rectification method 
(single-photo-rectification), depending up
on number and location of sheets involved 
and general terrain conditions.

3.2 Control Points
For conventional rectification of single 

photographs as performed by the use of 
SEG-V, only horizontal control points are 
required. In level terrain horizontal con
trol points are considered to have the same 
elevation. This method does not rise to 
undue errors in horizontal position even 
when plotting planimetric features by 
stereophotogrammetric methods. If plani
metry is available in any form, it will be 
used in this type of photogrammetric 
plotting as a base. But generally, plani
metry will not be available so that hori
zontal control will have to be extended by 
aerotriangulation. This method is also 
employed in orthophoto mapping (Figure 
2) to obtain horizontal control required 
for orienting stereoscopic models. Owing 
to the greater differences in elevation also 
vertical control to be determined for the 
absolute orientation of the models by com
putational routines. Depending on the in
tended use of the final product, i.e. whe
ther or not the photomap is to represent 
relief to a lower or higher degree of verti
cal accuracy, the vertical control is either 
obtained from existing 1:25,000 topogra
phic mapping, or determined by photo
grammetric triangulation with spatial 
block adjustment, or by ground surveys. 
I consider it most essential to draw your 
orientation of spatial models is a steady 
of all the values required for the exterior 
orientation of spatial models is a steady 
by-product of this type of photogrammetric 
triangulation.
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Fig. 2
The Determination of Control Points 
in the Production of the Basic Map 

of Germany
(Photomap) 1/5,000 

by Phototriangulation and Block 
Adjustment

The availability of these control data will 
considerably reduce the time required for 
orienting the individual models in the 
stereoplotting instrument and, consequent
ly, also the time required for plotting the 
profiles and for producing orthophoto
maps.

3.3 Rectification
In rectifying single air photos by the 

SEG-V rectifier it is most practical to use 
the original negative. But in differential 
rectification with the “Orthoprojektor 
GZ-1” (orthophoto plotter) the use of a 
positive is preferable.

Fig. 3
Photomechanical Steps for Producing 

Large-Scale Photomaps

The off-line system, i.e. the storage (or 
memory) system of the GZ-1 orthophoto 
plotter, has proven most advantageous both 
technically and economically. Specific 
tests have left no doubt that the profiles 
recorded on storage plates may be used 
again provided that the flight design is 
the same as that of the first flight. There
fore, activities required for a new photo
map are the photographic flight, the dif
ferential rectification process from exist
ing profile plates, and the combination 
with the existing cartographic symboliza
tion plate containing map frame, type and 
contours.

3.4 Reproduction

In view of the tremendous amount of 
sheets to be produced it is necessary that 
each step of reproduction is controlled and 
specified by standard values. Furthermore, 
the most simple method, which is also 

considered the most economical, should 
be selected (Figure 3). This requires de
termination of maximum and minimum 
densities for each step as well as mainte
nance of the accepted contrast (1.2). 
Since the 1:5,000 photomaps are scarely 
reproduced by the standard printing pro
cess but almost exclusively by the Diazo 
process a halftone-screen (70 lines/cm) 
is used to break up the continuous tone 
image into a pattern of small dots.

4. Representation of Relief 
on Photomaps

As stated before, relief features repres
ented on the photomap will have to meet 
established accuracy requirements. The
refore, efforts are made to establish ele
vations by stereophotogrammetric methods, 
because this is the only method by which 
stated accouracy values may be obtained. 
This method requires vertical control po
ints to be determined by ground surveys 
to an accuracy of + 5 cm + 10 cm. In 
level terrain special photographic flights 
with a mapping wide angle camera (15/ 
23) and a scale of 1:8,000 are necessary 
to meet the high requirements. For the 
other terrain categories the aerial photo
graphy (15/23, m 1:13,000) obtained 
for orthophotoscopic methods may as well 
be used for this purpose. However, the 
large number of more than 1,000 photo
maps to be produced every year does not 
permit us to determine elevations and 
measure the contour lines always by this 
method. If elevations need to be deter
mined for sheets where vertical positions 
cannot be determined by stereophotogram
metric means, elevation data is derived 
from dropped lines at the present. For this 
purpose vertical control is established by 
spatial stereotriangulation to an accuracy 
of about + 0.40 m. However, obtaining 
elevation data from dropped lines for the 
following reasons:

1. the average vertical error is too large 
(m = + 0.8 ot + 1.0 m)

2. many minor features are not
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depicted
3. frequent occurrence of systematic 

errors
4. no vertical data is available for 

escarpments and embankments
5. no vertical determination for nume

rous clearly identifiable points
6. the work requires a well trained ope

rator and the time requirement is 
nearly the same as for stereophoto
grammetric extension.

Whether better results will be achieved 
by the automatic contour plotter, the Land 
Survey Office will soon be provided with, 
remains to be seen. But this art of con
tour line plotting will certainly provide a 
useful base areas where vertical accuracy 
requirements are less stringent.
5. Time and Cost Requirements

Figure 4 shows man-hours and costs re
quired for the production of a 1:5,000 
photomap by conventional rectification 
methods. The time factor varies between 
0.8 and 3.0 days, while the costs vary from 
DM 280.— to DM 760.— depending upon 
the availability of points or maps for 
rectification and marginal cartographic in 
formation.

Figure 5 shows man-hours and costs re
quired for the production of a 1:5,000 
photomap by the orthophoto technique. 
The production will take from 5.5 to 17.5 
days while the costs may vary between 
DM 1.890.— and DM 5.090.— depending 
upon the desired final product. A nor

mal photomap, completed only by a frame, 
and some types costs only DM 1.890.—, 
but a photomap with contour lines 
measured by stereophotogrammetric me
thods costs DM 5.000.—

If an orthophoto map is produced from 
new aerial protography that is rectified by 
orthophoto techniques from already exist
ing profiles and minor changes only are 
required to be made to existing cartogra
phic symbolization (frame, type and con
tours), the total costs for this new pho
tomap will only amount to DM 650.— 
or 700.—.
6. Conclusions

To date appreciable quantities of the 
1:5,000 scale photomap described in the 
preceding paragraphs are produced only 
in Nordrhein-Westfalen. But already in 
the short period of approximately 3 years 
this type of photomapping has met with 
so approval that the other states of the 
Federal Republic will start similar pro
jects.

Production of a such large number of 
sheet will be feasible only if production 
techniques are clearly specified and if, for 
the time being, orthophotomapping is 
restricted to the scale of 1:5,000 only. 
Further requirements are continuous work 
control and close cooperation with the pri
vate firms involved in orthophotography 
to ensure that all final products are of the 
same quality. The photogrammetric soft
ware developed by our agency has proved 
most advantageous for tbis type of work.
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΣΙΝ

ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΝ ΤΟΥ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ *

* PANTAZIS, Th. Μ.: A Contribution to the Petrology, Oregeology and Geochemi
stry of the Troodos Ophiolitic Complex, Cyprus

ΥΠΟ

ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ Μ. ΠΑΝΤΑΖΗ

[Μετά 60 εΙκόνων, 41 πινάκων καί 11 φωτογραφικών πινάκων]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ή παρούσα εργασία, γενομένη ύπδ τήν καθοδήγησιν τού καθηγητοΰ τής 
Κοιτασματολογίας τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΓΟΠΟΓΛΟΓ, 
πραγματεύεται τήν πετρολογίαν, τήν μεταλλογένεσιν καί τήν γεωχημείαν τοΰ όφιο- 
λιθικοΰ συμπλέγματος τοΰ Τροόδους καί είδικώτερον των διαβασικών πετρωμάτων, 
τά δποΐα περικλείουν θειοΰχον μεταλλογένεσιν ύπό τήν μορφήν σιδηροπυριτών καί 
χαλκούχων σιδηροπυριτών. Μελετάται έπίσης έν λεπτομερείς διά τής εφαρμογής 
γεωχημικών μεθόδων ή διασπορά τών ιχνοστοιχείων Cu, Zn, Ni καί Co έντδς τών 
δφιολιθικών πετρωμάτων, τά όποια περιβάλλουν τδ κοίτασμα σιδηροπυριτών τοΰ με
ταλλείου Μαθιάτη.

Θεωρώ καθήκον μου, όπως καί έντεΰθεν εύχαριστήσω θερμώς τδν καθηγητήν 
μου κ. Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΓΟΠΟΓΛΟΝ διά τήν έπιλογήν καί άνάθεσιν εις έμέ τοΰ ύπδ 
άνάπτυξιν θέματος καί διά τήν έν γένει καθοδήγησιν καί πολλαπλήν συνδρομήν 
αύτοΰ καθ’ απαντα τά στάδια τής έκπονήσεως τής παρούσης μελέτης.

Εύχαριστίας έκφράζω έπίσης εις τδν καθηγητήν - διευθυντήν τοΰ ’Εργα
στηρίου Γεωλογίας κα'ι Παλαιοντολογίας τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Γ. ΜΑΡΙ
ΝΟΝ και τδν καθηγητήν ’Ορυκτολογίας καί Πετρολογίας τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
ζ. ΓΡ. ΜΑΡΑΚΗΝ διά τδ έπιδειχθέν ένδιαφέρον αύτών ως καί εις τδν διευθυντήν 
τής Γεωλογικής Υπηρεσίας Κύπρου κ. Γ. X". ΣΤΑΓΡΙΝΟΓ διά τήν διάθεσιν τών 
έργαστηριακών εύκολιών τής ύπηρεσίας πρδς πραγματοποίησή τής μελέτης ταύτης.

Τέλος έκφράζω εύχαριστίας εις τδν Γενικόν Διευθυντήν καί τδν ’Αναπληρω
τήν Γενικόν Διευθυντήν τής Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας κ.κ. Π. ΠΑΣΧΑ- 
ΑΙΔΗΝ καϊ Σ. ΛΟΤΖίΔΗΝ διά τήν διάθεσιν χρησίμων στοιχείων δσον άφορά 
τδ μεταλλεΐον Μαθιάτη.

Μάρτιος, 1973
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ΓΕΝΙΚΑ

I. Οέοις καί έκτασις

Τό όφιολιθικόν σύμπλεγμα τοΰ Τροόδους, τό όποιον Αποτελεί τό άντικεί- 
μενον τής παρούσης μελέτης, καταλαμβάνει έκτασιν περίπου 3.240 τετραγωνι
κών χιλιομέτρων, ήτοι καλύπτει σχεδόν τό 1/3 τής νήσου, ισχηματίζον τόν πυ
ρήνα τής όροσει,ράς τοΰ Τροό&ους, ή όποια έχει ΒΔ—ΝΑ κατεύ&υνσιν, κατα- 
λαμβάνουσα τό νότιον καί νοτιοδυτικόν τμήμα τής νήσου.

Εις τήν εΐκ. 1 φαίνεται ή θέσις τοΰ όφιολιθικοΰ συμπλέγματος του Τρο
ό&ους ώς καί ή γενική γεωλογική κατάσκευή τής νήσου Κύπρου.

II. Ιστορικόν

Πρώτη μνεία των έκ,ρηξιγενών πετρωμάτων τοΰ Τροόδους έγένετο ύπό 
τοΰ GAUDRY (1862), ό όποιος περιέγραψε ταΰτα ώς άνήκοντα εις τήν όμάδα 
των «όφιολίθων» μετά πετρολσγικών τύπων ώς οι σερπεντινΐται, άφανΐται, «γρα- 
νιτόνοι» κλπ. Οί άφανΐται τοΰ CAUDRY περιεγράφησαν άργότερον ύπό των 
UNGER καί K0TCHY (1865) ώς διαβάσης καί οί «γρανιτόνοι» ώς σωσσυριτιωμέ- 
νοι γάββροι. Ό BERGEAT (1892) ύπεστήριξε τήν υπαρξιν μιας Εκτεταμένης 
ζώνης λαβών πέριξ τής 'κεντρικής μάζης τοΰ Τροό&ους, τάς όποιας έχαρακτήρι- 
σεν ώς άν&εσίτας. Οί CULLIS ικαί EDGE (1922), οί ό'ποΐοι έμελέτησαν τήν θει- 
όΰχον με'τΟλλογένεσιν τής Σ κουριωτίσσης, άνεγνώρισαν διά πρώτην φοράν τό 
έλλειψοειδές σχήμα τών έκρηξιγενών πετρωμάτων τών περιβαλλόντων τά κοι
τάσματα καί προέτειναν ότι ταΰτα είναι ύποθαλάσσιοι έκχύσεις pillow—λαβών. 
Ακολούθως οί HENSON, BROWNE καί McGINTY (1949) έγενίκευσαν τόν δρον 
τοΰτον χαρακτηρίσαντες ολόκληρον τήν σειράν τών διάβασών τοΰ όφιολιθιικοΟ 
συμπλέγματος τοΰ Τροόδους ώς «pillow—λάβας» 'θεωρήσαντες ταύτας ώς τυπι
κός υποθαλασσίους έκχύσεις pillow—λαβών.

’Από τοΰ έτους 1950 καί έντεΰθεν, κατόπιν τής ίδρύσεως τής Γεωλογικής 
'Υπηρεσίας Κύπρου, άνελήφθη λεπτομερής έπισκόπησις τών διαφόρων περιοχών 
τής όρασειρας τοΰ Τροό&ους, ώς Αποτέλεσμα τής όποιας έδημοσιεύθησαν 7 έρ- 
γασίαι ύπό μορφήν Απομνημονευμάτων ύπό τών WILSON καί INGHAM (1959) , 
CARR ικαί BEAR (1960), BEAR (1960), GASS (1960), BAGNALL (1960), 
BEAR καί MOREL (1960) καί PANTAZIS (1967).

Εις άπάσας τάς έργασίας ταύτας, ώς καί εις τάς μετέπειτα έπεκράτηισεν 
ή άποψις τών CULLIS καί EDGE (1922) καί τών HENSON et al. (1949) δτι οί 
διαβάσαι ύπό μορφήν pillow είναι ύποθαλάσσιοι έκχύσεις καί δτι δύνανται νά 
διαχωρισθσΰν εις τρεις στρωματογραφικούς όρίζοντας μετά ιδιαιτέρων πετρο
λογικών χαρακτηριστικών, ώς προέτεινεν ό BEAR (1959).

Τήν τελευταίοον ταύτην άποψιν περί διαχωρισμού τών οΰτω καλουμένων 
pillow—λαβών εις τρεις στρωματογραφικούς όρίζοντας ήμφεσβήτησαν βάσει πε
τρολογικών καί γεωχημικών κριτηρίων, διά πρώτην φοράν, οί GOVETT καί 
PANTAZIS (1971)·

Ή γένεσις τοΰ όφιολιθικοΰ συμπλέγματος τοΰ Τροό&ους έθεωρή'θη ύφ’ 
δλων τών νεωτέρων έρευνητών ώς συντελεσθεΐσα πρό τής ίζηματογενέσεως τών 
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κρητίδων μαιστριχτίου ήλικίας καί τών σιδηρομαγγανιούχων αργιλικών καί 
ραδιολαριτικών πετρωμάτων. Τά τελευταία ταϋτα πετρώματα έθεωροΰντο ώς 
Ιονρασικά (WILSON καί INGHAM, 1959), άργότερον δμως άπεδείχθη δτι είναι 
καμπανιού ήλικίας (ΠΑΝΤΑΖΗΣ, 1956,1967).

Ή θειούχος μεταλλογένεσις τών διαβασικών πετρωμάτων τοΰ όφιολιθι- 
κοΰ συμπλέγματος τοΰ Τροόδους άπετέλε'σαν άντικείμενον μελέτης πολλών έ- 
ρευνητών, οϊ όποιοι έξέφρασαν διαφόρους άπόψεις τόσον δσον άφορα τόν χρό
νον, δσον καί τόν τρόπον γενέ’σεως τών θειούχων κοιτασμάτων της νήσου.

Ή πρώτη άποψις, ή ό“ποία προετάθη ύπό τών CULLIS ικαί EDGE (1922), 
είναι δτι τά θειοΰχα κοιτάσματα τής Κύπρου έσχηματίσθησαν ύδροθερμι-κώς δι’ 
άντικαταστάσεως τών έκρηξιγενών πετρωμάτων εις χρόνον μετά—ήφαιστειακόν 
καί κατόπιν τής ίζηματογε'νέσεως τών άργιλικών ·καί ραδιολαριτικών ιζημά
των. Τήν άποψιν ταύτην ΰπεστήριξαν ol HILLS (1928), ό ΜΟΥΣΟΥΛΟΣ 
(1957) καί ό BEAR (1963).

ΟΙ LESPINEUX καί de MAGNEE (1935) καί ό PANTAZIS (1967), &ν 
καί ΰπεστήριξαν τήν άνωτέρω θεωρίαν τής ύδροθερμι'κής άντικαταστάσεως, 
διεφώνησαν ώς προς τό θέμα τής ήλικίας τής μετάλλογενέσεως, ύπΟστηρίξαντες 
δτι ή υδροθερμική δράσις ήτο συνηφαι'στειακή εις χρόνον καί προέλευσιν. Τήν 
άποψιν ταύτην ύποστήριξαν σί HUTCHINSON ικαί SEARLE (1965, 1971), 
άλλ’ οδτοι προέτειναν ότι τά σιδηροπυριτικά κοιτάσματα τής νήσου έ'σχηματί- 
σθηίσαν ύποθαλασσίως δι’ ίζηιμιατογενέσεως κατά τήν διάρκειαν ήρεμίας μεταξύ 
διαδοχικών έκχύσεων λάβας καί ούχί δι’ υδροθερμικής άντικαταστάσεως. Τήν 
άποψιν ταύτην ΰπεστήριξαν ό JOHNSON (1970) ώς καί ol CONSTANTINOU 
καί GOVETT (1972).

ΟΙ τελευταίοι καθώρισαν ώς χρόνον τής μετάλλογενέσεως τήν θεωρηθεϊ- 
σαν ύπ’ αύτών περίοδον ήρεμίας άκριβώς πρό τής έκχύσεως τών pillow—λαβών 
του ’Ανώτερου Όρίζοντος. Άντιθέτως ό SEARLE (1972), έπανελθών έπί τοΰ θέ
ματος τοΰ σχηματισμού τών σίδηρΟπυριτικών μεταλλευμάτων τής νήσου, διετύ- 
πωσε τήν άποψιν δτι ύπάρχουν δύο περίοδοι ήρεμίας έντός τών οΰτω καλουμέτ 
νων pillow—λαβών καί δτι ή μεταλλογένεσις έλαβε χώραν πρός τής έκχύσεως καί 
τοΰ Άνωτέρου καί τοΰ Κατωτέρου Όρίζοντος τών pillow—λαβών. Ό CLARK 
(1971) έλαβεν ένδιάμεσον θέσιν μεταξύ τών δύο άπόψεων τής υδροθερμικής άν- 
τικατα στάσεως καί τής ύποθαλασσίας ίζηματογενέσεως, ύποστηρίξας δτι τά 
θειοΰχα κοιτάσματα έσχηματίσθησαν μερικώς δι’ ύδροθερμικής σντικαταστά- 
σεως καί μερικώς δι’ ίζηματογενέσεως έντός ήφαιστειακών κρατήρων.

’Έρευναι διά τής έφηρμοσμένης γεωχημείας διά τήν μελέτην τής διαΟπο- 
ρας τών διαφόρων ιχνοστοιχείων τόσον έντός τών έκρηξιγενών πεΤρω'μάτων, τά 
όποια περιβάλλουν τά θειοΰχα κοιτάσματα, δσον καί έντός παρομοίων πετρω
μάτων μακράν τής μετάλλογενέσεως έφηρμόσ'θησαν διά πρώτην φοράν εις Κύ
προν ύπό τών GOVETT καί PANTAZIS (1968, 1971) καί έσυνεχίσθησαν έκτοτε 
ύπό τοΰ γράφοντος.
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ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ
Τό όφιολιθικόν σύμπλεγμα τοΰ Τροό&ους περιλαμβάνει μεγάλην ποικι

λίαν πετρολογικών τύπων, άρχομένων άπό ύπερβασικά μέλη (περιδοτΐται, πυ- 
ροξενϊται, σερπεντινΐται) καί βασικά (γάββροι, διαβάσαι καί σπιλΐται) καί κα- 
τάληγόντων εις όξινους τύπους (τροντζεμιτικούς γρανοδιορίτας). 'Η αναμφι
σβήτητος γεωγραφική συνύπαρξις ώς καί ή έν τω χρόνω διάδοχή καί ή έν τω 
χώρω άνάπτυξις τών έν λόγω πετρωμάτων μας έπέβαλον τόν δρον «όψιολιθικόν 
σύμπλεγμα» κατ’ άντίθεσιν πρός τόν δρον «έκρηξιγενές σύμπλεγμα», ό όποιος 
ήκολουθήθη ύπό τών προηγουμένων έρευνητών.

Ή πετρολογική ταξινόμηΐσις τών πετρωμάτων τοΰ όφιολιθικοΰ συμπλέ
γματος τού Τροό&ους έγέίνετο έπί τη βάσει έξετάσεως εις τό πολωτικόν μικρό- 
σκόπιον πλήθους λεπτών τομών καί έστηρίχθη τόσον έπί τοΰ εϊ&ους καί τής συ- 
στώσεως τών όρυκτών, ώς τηροέτεινεν ό STRECKEISEN (1967), δσον καί έπί 
τοΰ ίστοΰ τοΰ πετρώματος, καθ’ δτι οΰτος άποτελεΐ γνώρισμα ουσιώδες ικαί στα
θερόν χαρακτηριστικόν 6ι’ έκαστον πέτρωμα καί συνδέεται άμεσα μετά τών 
φυσικοχημικών ιδιοτήτων τοΰ μάγματος καθώς καί μετά τοΰ τρόπου τοποθετή- 
σεως, ήτοι μετά τοΰ μηχανυσμοΰ άποψύξεως καί κρυσταλλώσεως τοΰ μάγματος.

Διά τόν προσδιορισμόν τής βασικότητος τών πλαγιοκλάστων καί τής συ- 
στάσεως τών άλλων όρυκτών έγένετο χρήσις, εις ώρισμένας περιπτώσεις, καί 
τής περιστρέπτου τραπέζης.

Χημικαί άνάλύσεις έπί αντιπροσωπευτικών δειγμάτων καί έπεξεργασία 
τών άποτελεσμάτων τούτων συνεπλή,ρωοαν τήν πετρολογικήν έξέτοοσιν.

Α' ΥΠΕΡ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τά πετρώματα ταΰτα συνιστοΰν τόν πυρήνα τοΰ όφιολιθικοΰ συμπλέγμα
τος τοΰ Τροό&ους, άποτελοΰνται δέ έκ δουνιτών, περιδοτιτών, πυροξενιτών καί 
σερπεντινιτών.

Διά τήν περαιτέρω ύποδιαίρεσιν τών ύπερβασικών πετρωμάτων ήκολου- 
θή'θη ή ταξινόμησις ή προταθεΐ'σα ύπό τοΰ ROST (εις STRECKEISEN, 1967), ή 
όποια συνοψίζεται εις τόν πίνακα 1.

Άμφιβολικοί καί μαρμαρυγιακοί περιδοτΐται ώς καί κεροστιλβΐται δέν 
άπαντοΰν έντός τοΰ όφιολιθικοΰ συμπλέγματος τοΰ Τροό&ους- Έν τούτοις ανευ
ρίσκονται ένίοτε τρεμολίτης ή κεροστίλβη έντός τών περιδοτιτών καί τών πυρο- 
ξενιτών, άλλά πάντοτε εις ποσότητας μικροτέρας τών πυροξένων.

1. Δουνΐται

Οί δουνΐται άνευρίσκονται συνήθως έντός τών περιδοτιτών σχηματίζοντες 
άκανονίστους φακούς. Αί μεγαλύτεραι εμφανίσεις δουνιτών παρατηρούνται εις 
τό κεντρικόν μέρος τής όροσειρας τοΰ Τροόδους, δπου συνδυάζονται έν πολλοΐς 
μετά κοιτασμάτων χρωμίτου.

Οί δουνΐται πετρογραφικώς άποτελοΰνται άπό όλιβίνην ή σερπεντινιωμέ- 
νον όλιβίνην εις άναλογίαν πέραν τών 90%, πυροξένους, χρωμίτην καί μαγνητί
την. Ό όλιβίνης είναι άχρους, έχει σύστασιν φορστερίτου (μαγνησιούχου όλιβί- 
νου), σχηματίζει δέ κρυστάλλους μεγέθους συνήθως 2—3 χιλιοστών, άλλοτριο- 
μόρφους ή ύπιδιομόρφους, οί όποιοι έπικάθηνται δ εις έπί τοΰ έτέρου, δημιουρ- 
γουμένου ούτως είς τούς δουνίτας ένός ίστοΰ κοκκώδους. Ό όλιβίνης είναι συνή 
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θως μερικώς ή όλικώς σερπεντινιωμένος. Τδ σύνηθες δρυκτόν σερπεντινιώσεως 
τούτων είναι ό άντιγορίτης, δ όποιος σχηματίζει γενικώς ινώδη συσσωματώμα
τα κατά μήκος ρωγμών τοΰ δλιβίνου ή αντικαθιστά πλήρως τον δλιβίνην σχη- 
ματίζων ψεύδομορφώσεις.

Οί πυρόξενοι είναι συστάσεως ένστατίτου ύπερσθενοΰς ή διοψιδίου, είναι 
δέ συνήθως σερπεντινιωμένοι ή ένίοτε έξηλλοιωμ'ένοι εις άκτινολιθικόν τρεμολί- 
την. Ή ποσότης τών πυροξένων έντός τών δουνιτών είναι λίαν μικρά, δλιγωτέ- 
ρα τών 10%.

ΠΙΝΑΞ 1: Κατάταξις τών ύπερβασικών πετρωμάτων κατά F. ROST

Ό λ ι 6 ί ν η ς % ΠΕΤΡΩΜΑ

90-100 Δ © Υ Ν I Τ Η 2

30- 90

1

Π Ε Ρ I Δ © Τ I Τ Η 2
Ειδικοί όνομασίαι άναλόγως τών μελανοκρατικών όρυ- 
κτών πλήν τοΰ δλιβίνου

(ϊ) Σαξωνίτης: όλιβίνης+ένστατίτης/βρονζίτης
(ίί) Χαρτοβουργίτης: όλιβίνης+ύπερσθενής
(iii) Λερζόλιβο$: δλιβίνης+δρθοπυρόξενος+ικλινοπυρό- 

ξενος
(ίν) Βερλίτηξ: όλιβίνης+ίκλινοπυρόξενος
(ν) Άμφιβολικος περιδοτίτης: όλιβίνης+άμφίβο-

λος (± δευτερεύουσαι ποσότητες 
πυροξένου)

(νί) Μαρμαρυγιακός περιόοτίτη;: όλιβΟνης+ιμαρμαρυ- 
γίας (ώς έπί τό πλεΐστον φλογοπίτης) 

+μεταπυριτικά δρυκτά

0- 30
Π Υ Ρ © S Ε Ν I Τ Η 2 
Κ Ε Ρ © 2 Τ I Λ Β I Τ Η 2

Τά κυριώτερα σύνδρομα όροκτά τών δουνιτών είναι ό μαγνητίτης και δ 
χρωμίτης. Έκ τούτων δ χρωμίτης, παρετηρήθη νά σχηματίζη ένίοτε έγκλείσμα- 
τα έντός κρυστάλλων δλιβίνου ένώ ό μαγνητίτης ανευρίσκεται εις μεγαλύτε
ρος συγκεντρώσεις εντός τών σερπεντινιωμένων δουνιτών.

Ή περιεκτικότης τών δουνιτών είς χρώμιον ποικίλλει αύξανομένη εις τοι- 
οΰτον βαθμόν, ώστε νά σχηματίζη ίκατά τόπους πλούσια κοιτάσματα χρωμίτου 
ύπό μορφήν φακών άκανονίστου σχήματος.

2. Περιύοτΐται

Οί περιδοτΐται άποτελοΰν τά κατ’ έξοχήν συνήθη ύπερβασικά πετρώματα 
τοΰ δφιολιθικοΰ συμπλέγματος τοΰ Τροόδους καί σχηματίζουν τόν πυρήνα τής 
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δρόσε ιράς τοΰ Τροόδους καί τοΰ δάσους τής Λεμεσού (κεντρικόν νοτιοανατολι
κόν τμήμα τής όροσειράς τοΰ Τροόδους).

Τά κύρια όρυκτά τών περιδοτιτών είναι ό όλιβίνης, δστις ανευρίσκεται 
εις ποσότητας κυμαινομένας έκ 30—90%, τοΰ ύπολοίπου άποτελουμένου κυρίως 
έκ πυροξένων. Εις ώρισμένας περιπτώσεις άνευρίσκονται έπίσης μικραί ποσό
τητες τρεμολίτου, σπανιώτερον δέ καί κερόστίλβης.

"Απαντες οί περιδοτΐται έχουν ύπσστή, τούλάχιστον είς τινα βαθμόν, τήν 
έπίδρασιν τής σερπεντινιώσεως, άμφότερα δέ τά κύρια όρυκτά τών περιδοτιτών, 
ήτοι ό όλιβίνης καί οί πυρόξενοι, είναι μερικώς ή όλικώς σερπεντινιωμένα σχη- 
μστίζοντα ψευδομορφώσεις. Οί πλέον συνήθεις περιδοτΐται είναι οί λερζό- 
λιθοι, οί βερλΐται, οί χαρτσβουργΐται καί οί σαξωνΐται. Οί τύποι περιδοτιτών δέν 
έχουν σαφή όρια μεταξύ των οΰτε καί άναπτύσσονται κεχωρισμένως. Οΰτως εί
ναι σύνηθες νά ληφθοΰν έκ τοΰ αύτοΰ σημείου δείγματα περιδοτίτου, τά όποια 
νά άντιπροισωπεύουν πέραν τών δύο άνωτέρω πετρολογικών τύπων. Μερικήν έ- 
ξαίρεσιν άποτελοΰν οί σαξωνΐται (ένστατιτικοί περιδοτΐται), οί όποιοι λαμβά
νουν κατά τόπους μεγάλη ν άνάπτυξιν είς τό κεντρικόν Τρόοδος.

Οί περιδοτΐται μεταπίπτουν έπίσης άνευ σαφών όρίων μεταξύ των άφ’ 
ένός μέν είς τούς δουνίτας δι’ αύξήσεως τοΰ όλιβίνου, άφ’ έτέρου δέ είς τούς 
πυροξενίτας δι’ έλαττώσεως τούτου καί αύξήσεως τών πυροξένων.

Κοινόν όρυκιτόν τών άνωτέρω περιδοτιτών είναι ό όλιβίνης, δστις είναι 
γενικώς άχρους, άλλοτριόμορφος, μετά γωνίας 2V περίπου 90°, ήτοι συστάσεως 
φορστερίτου — χρυσολίθου. Τά σύνδρομα όρυκτά τοΰ μαγνητίτου καί χρωμίτου 
(σπινέλιοι) είναι έπίσης κοινά είς δλους τούς περιδοτίτας, διαφέρει δμως ή πε- 
ριεκτικότης τούτων άπό τόπου είς τόπον άκόμη καί έντός τοΰ αύτοΰ είδους πε
τρώματος. Παρατηρεΐται έπίσης όλίγον πλαγιόκλαστον συστάσεως συνήθως ά- 
νορθίτου ή καί βυτοβνίτου, δπερ πληροί τά ένδιάμεσα κενά τών άλλων όρυκτών 
ή δι’ ώρισμένας περιπτώσεις είναι έγκεκλεισμένον έντός τών πυροξένων.

Οί πλέον συνήθεις πυρόξενοι, οί όποιοι άνευρίσκονται έντός τών περιδο- 
τιτών είναι έικ τών όρθοπυροξένων ό ένστατίτης (ή βρονζίτης) μετά γωνίας 2V 
περίπου +70° καί ό ύπερσθενής μετά γωνίας 2V περίπου 90°, έκ δέ τών κλινοπυ- 
ροξένων ό διοψίδιος (ή διαλλαγής) μετά γωνιών όρθογωνίου σχισμοϋ Ng/c 
=40°-44° καί γωνίας 2V πέριξ τών +60°. Οί πυρόξενοι μεταπίπτουν συχνάκις 
πρός άμφιβόλους.

Έκ τών άμφιβόλων ό συνηθέστερος τύπος, δστις άνευρίσκεται έντός τών 
περιδοτιτών είναι ό τρεμολίτης. ’Ενίοτε καί συνηθέστερον έντός ένδιαμέσων τύ
πων μεταξύ περιδοτιτών καί πυροξενιτών «άνευρίσκεται κεροστίλβη σχετικώς 
βασαλτικής συστάσεως μετά πλεοχρωϊσμοΰ έξ έλαφροΰ φαιού είς σκοτεινώς 
φαιόν χρώμα.

Ό ποικιλιτικός ιστός είναι λίαν διαδεδομένος «καί χαρακτηριστικός τώί» 
περιδοτιτών· Μεγάλοι ύπιδιόμορφοι ή άλλοτριόμορφοι πυρόξενοι περικλείουν 
μικροτέρους άλλοτριομόρφους κρυστάλλους όλιβίνου (Πίναξ I, Είκ. 1), είς δέ 
τάς περιπτώσεις ύπάρξεως μικρών ποσοτήτων πλαγιοκλάστου, τοΰτο άνευρί
σκεται συνήθως έγκεκλεισμένον έντός τών πυροξένων.

Οί περιδοτΐται έχουν ύπσστή κατά τόπους καί ιδιαιτέρως είς τήν έπαφήν 
μετά τών γάββρωίν μεταλλογένεσιν χαλκούχου καί νικελιοφόρου μοτγνητοπυ- 
ρίτου, άλλά μέχρι σήμερον δέν άνευρέθησαν οικονομικά κοιτάσματα, οΰτε τοΰ 
χαλκοΰ οδτε τοΰ νικελίου.

Οί λερζόλιθοι περιέχουν συνήθως άμφότερα τά είδη όρθοπυροξένων ώς 
καί διοψίδιον, άποτελοΰν δέ ένδιάμεσα πετρώματα τών τυπικών χαρτσβουργι- 
τών καί σαξωνιτών άφ’ ένός καί τών βερλιτών άφ’ έτέρου. Οί λερζόλιθοι άποτε- 
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λοΰν ιόν κυριώτερον τύπον τών ύπερβασικών πετρωμάτων τοΰ όφιολιθΐ!κοΰ συμ
πλέγματος τοΰ Τροόδους.

Οί χαρτσβουργϊται αποτελούνται σχεδόν μόνον έξ όλιβίνου και ύπερσθε- 
νοΰς, ό τύπος δέ οΰτος τών περϊδοτιτών είναι λίαν περιορισμένος-

Οί σσξωνϊται είναι ένστατιτικοί ή βρονζιτικοί περιδοτϊται και είναι λίαν 
διαδεδομένα πετρώματα έντός τοΰ όφιολιθικσΰ συμπλέγματος τοΰ Τροόδους. Ό 
ένστατίτης έχει συνήθως γωνίαν 2V περίπου +70°, σχηματίζει ύπιδιομόρφους ή 
ίδιομόρφους κρυστάλλους μήκους μέχρι 2 έκατοστών και συνήθως περικλείει 
άλλοτριομόρψους κρυστάλλους όλιβίνου, σχηματίζων τυπυκόν ποικιλιτικόν Ι
στόν (Πίναξ I, Είκ. 1). Κατόπιν σερπεντινιώσεως μεταπίπτει γενικώς είς βαστί- 
την, ό όποιος λάμπει είς τό άνακλώμενον φώς, λόγω δέ της μεγάλης άναπτύξε- 
ως τών κρυστάλλων τούτων δύνανται εύκόλως νά διαχωρισθοΰν. Ούτως οί σα
ξωνΐται, οί όποιοι ύπέστησαν ισχυρόν σερπεντινίωσιν, μετέπεσαν είς βαστιτι- 
κούς σερπεντινίτας, οί όποιοι αποτελούν τόν κυριώτερον τύπον σερπεντινιτών 
τοΰ όφιοίλιθικοΰ συμπλέγματος τοΰ Τροόδους.

Βερλΐται περιέχοντες μόνον δλιβίνην καί κλινοπυροξένους είναι λίαν πε- 
ριωρισμένος τύπος πετρωμάτων έντός τοΰ όφιολιθίικοΰ συμπλέγματος τοΰ 
Τ ροόδους.

3. Πυροξενϊται

Οί πυροξενϊται σχηματίζουν μικρός ασυνεχείς έμφανίσεις ή ένίοτε και 
στρώσεις έντός τών άλλων ύπερβασικών πετρωμάτων, μεταπίπτουν δέ όκανο- 
νίστως είς περιδοτίτας- Οί πυροξενϊται έχουν γενικώς ύπιδιόμορφον ιστόν (Πί
ναξ I, Είκ. 2), περιέχοντες ώς κύριον συστατικόν πυρΟξένους καί όλιβίνην είς 
άνάλογίαν μικροτέραν τών 30%· Ό όλιβίνης έχει τήν αύτήν σύστασιν καί χαρα
κτηριστικό ώς είς τούς περιδοτίτας.

Οί κυριώτεροι τύποι πυροξενιτών έν Κύπρω είναι ό ένστατιτικός πυρο- 
ξενίτης, ό διοψίδικός περίδοτίτης καί ό διαλλαγικός περιδοτίτης. Πλήν τών 
πυροξένων καί όλιβίνου Ανευρίσκεται ένίοτε καί κεροστίλβη είς σχετικώς ρε
γάλας ποσότητας. Αϋτη είναι βασαλτικής συστάσεως, δεικνύει δέ ισχυρόν πλεο- 
χρωϊσμόν έξ έλαφροΟ φαιοΰ είς σκοτεινόν φαιόν χρώμα.

Γενικώς δλοι οί πυροξενϊται είναι άδροκοκκώδη πετρώματα μετά έπιμή- 
κων ίδιομόρφων ή ύπιδιομόρφων κρυστάλλων πυροξένων.

4. Σ ερπεντινΐται

“Απαντα τά ανωτέρω ύπερβασικά πλουτώνια πετρώματα, ώς ήδη άνεφέρ- 
θη, έχουν σερπεντινιωθή είς κυμαινόμενον βαθμόν. Είς τήν περίπτωσιν σημαντι
κής σερπεντινιώσεως έσχηματίσθησαν σερπεντινϊται μετά λαμπροΰ πρασίνου, 
τεφροπρασίνου ή ένίοτε ιώδους χρώματος, οί όποιοι εύκόλως διακρίνονται είς

ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 1 (Φωτ.: PANTAZTS, 1967)

Είκ. 1: Περιδοτίτης (σαξωνίτης). Άλλοτριόμορφοι κρύσταλλοι όλιβίνου έντός μεγαλυτέρου 
κρυστάλλου ένστατίτου (ιτοικιλιτικός ιστός). Nicols //> Μεγ. X 40.

Είκ. 2: Πυροξενίτης. Κρύσταλλοι κλινοπυροξένων. Nicols //. Μεγ. X 40.
Είκ. 3: Σερπεντινίτης. Nicols +, Μεγ. X 40.
Είκ. 4: Γάββρος. Κλινοπυρόξενοι καί πλαγιόκλαστα δεικνύοντα διδυμίαν κατά τόν νόμον άλδί- 

του καί περικλινοΰς. Nicols +. Μεγ. X 40.
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ΠΙΝΑΞ I

Είκ. 1 Εϊκ. 2

Είκ. 3 Είκ. 4



δύο τύπους, ήτοι τόν βαστιτικόν σερπεντινίτην καί τόν συνήθη σερπεντινίτην 
Λόγω τοΰ ίάχυροΰ θρΟμμοοτισμοΟ τών σερπεντινιτών, αί έπαφαί τούτων πρός τά 
γειτνιάζοντα έκρηξιγενή πετρώματα, πλήν τής περιπτώσεως φακών ύπερδασι
κών πετρωμάτων, είναι άπότομοι.

Ό δαστιτικός σερπεντινίτης διακ,ρίνεται τών άλλων σερπεντινιτών έκ 
τών σχετικώς μεγάλων πλακοειδών κρυστάλλων βαστίτου (μήκους συνήθως πε
ρί τό 1 έκ.), οί όποιοι λάμπουν εις τό άνακλώμενον φώς. Ό βαστίτης προήλθεν 
έκ τής σερπεντινιώσεως τών ρομβικών πυροξένων καί ιδιαιτέρως τοΰ έν- 
στατίτου καί βρονζί'του. Ό δαστιτικός σερπεντινίτης είναι μάλλον συμπαγής, 
διασχίζεται δμως ύπό συστήματος μιΚρών ρωγμών, αί όποΐαι πληροϋνται συ
νήθως διά φλεδιδίων άντιγορίτου, χρυσοτίλου, πικρολίθου ή ένίοτε καί τάλκου. 
Ό δαστιτικός σερπεντινίτης μεταπίπτει εις τόν συνήθη σερπεντινίτην άνευ άπο- 
τόμων 'ορίων μεταξύ των.

Ό συνήθης σερπεντινίτης (ΙΠίναξ I, Είικ. 3) προήλθεν έ)κ τής σερπεντι- 
νιώσεως τών διαφόρων τύπων τών ύπερδασικών πετρωμάτων πλήν τών σαξω- 
νιτών. Ό σερπεντινίτης οδτος παρουσιάζει συνήθως ισχυρόν θρυμίματισμόν καί 
πλήθος ρωγμών, πλεΐσται τών όποιων πληροϋνται ύπό διαφόρων όρυκτών ώς 
ό άντιγορίτης, ό χρυσοτίλης, ό πικρόλιθος ώς καί ένίοτε ό τάλκης. Τό πλαγιό- 
κλαστον, τό όποιον «άπαντά εις μικράς ποσότητας, εις ώρισμένους περιδοτίτας 
έχει έξάλλοιωθή ώς έπί τό πλεΐστον εις σερικ'ίΤην·

Εις τό νότιον καί νοτιοδυτικόν τμήμα τής όροσειράς τοΰ Τροόδους, καί 
κυρίως κατά μήκος ισχυρών ρηξιγενών καί πτυχωσιγενών ζωνών, ύπάρχουν 
μάζαι λίαν θρυμματισμένου καί πυριτιωμένου σερπεντινίτου γνωστού εις τήν Κυ
πριακήν βιβλιογραφίαν ώς σερπεντινίτου τοΰ συμπλέγματος τών Μαμωνίων. Ό 
πυριτιωμένος σερπεντινίτης φαίνεται δτι είχεν άρχικώς παρσμοίαν σύστασιν 
πρός τούς σερπεντινίτας τοΰ όφιολιθικοΰ συμπλέγματος τοΰ Τροόδους, άλλ’ ύ- 
πύστη πυριτίωσιν μέ άποτέλεσμα νά ΐκοίταστραφή ό αρχικός ιστός τοΰ πετρώ
ματος, τό δε χρώμα του νά καταστή σκοτεινώς τεφρόν· Έντός τών πυριτιωμέ- 
νων σερπεντινιτών ύπάρχουν μικρότεραι μάζαι συνήθους σερπεντινίτου ώς καί 
<|>ακοΐ διαφόρων τύπων ύπερβασικών πετρωμάτων, παρομοίων πρός τούς όφιο- 
λίθους τοΰ Τροόδους. Κατά τόπους ό σερπεντινίτης οδτος περικλείει έπίσης τε
μάχια ιζηματογενών πετρωμάτων ώς π.χ. ασβεστόλιθους άνω τριαδικής ήλι
κίας κ·ά.

Τό κυριώτερον σύνδρομον όρυκτόν όλων τών άνωτέρω τύπων τοΰ σερπεν
τινίτου είναι ό χρωμίτης, ό όποιος σχηματίζει καί συγκεντρώσεις οίκονομικοΰ 
ένδιαφέροντος, κυρίως έντός τών σερπεντινιωμένων 'δουνιτών.

’Ινώδης άμίαντος ώς καί φλεβίδια άμιάντου (χρυσοτίλης) άνευρίσκσν- 
ται σχεδόν εις δλους τούς τύπους σερπεντινιτών, σχηματίζουν δέ πλούσια οικο
νομικά κοιτάσματα έντός τών σερπεντινιτών τοΰ κεντρυκοΰ Τροόδους.

Β' ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τά πετρώματα ταϋτα γενικώς περιβάλλουν τά ύπερβασικά πετρώματα 
τοΰ όφιολιθικοΰ συμπλέγματος τοΰ Τροόδους, άπστελοΟνται δέ έκ γάδβρων καί 
διάβασών.

"Απαντες οί τύποι γάδβρων καί διάβασών έμπίπτουν έντός τής περιοχής 
ύπ*  άριθμόν 10 (Είκ. 2) τοΰ διπλοΰ τριγωνικοΰ διαγράμματος τοΰ STRECKEISEN 
(1967)

14



1. Γάββρβι

Οί γάββροι τοΰ όφιολιθικοΰ συμπλέγματος τοΰ Τροόδους διακρίνονται είς 
δύο τύπους, τον πυροξενικόν καί τόν κεροστιλβικόν γάββρον. Οί τύποι οΰτοι 
τών γάββρων δέν έχουν σαφή δρια μεταξύ των, ούτε καί μετά τών ύπερβασικών 
πετρωμάτων. Ενδιάμεσοι τύποι τοιούτων πετρωμάτων, ώς π.χ· όλιδινικοί γά&- 
βροι, είναι λίαν συνήθεις.

α' Π υ ,ρ ο ξ ενικοί γάββροι

Οί κλινοπυροξενικοί γάββροι είναι ό πλέον διαδεδομένος τύπος τών πυ
ροξενικών γάββρων. Οΰτοι έχουν άπλήν όρυκτολογικήν σύστασιν, συνήθως δέ 
τά μελανοκρατικά όρυκτά άποτελοΰν περίπου τά 55% τοΰ όλου πετρώματος-

Ή όρυκτολογική αυτών σύστασις έχει γενικώς ώς έξής:

κλινοπυρόξενοι (συνήθως διαλλαγής ή διοψίδιος) περίπου 
όρθοπυρόξενοι »
πλαγιόκλαστον (λαβράδόριον—βυτοβνίτης) >
ζεόλιθοι, σπινέλιοι κ·ά. σύνδρομα όρυκτά >

40-65%
0-10%

35-407«
1- 47»

Ό κλινοπυρόξενος έχει σύστασιν διοψιδίου έως αϋγίτου ή ένίοτε διαλλα- 
γοΰς, είναι άχρους έως ύποκιτρινόφαιος ή ύποπράσινος, έχει έμφανή σχισμόν 
καί σχηματίζει ύπιδιομόρφους κρυστάλλους. Οί κλινοπυρόξενοι έχουν τιμάς 
2V=+50° έως 60° καί γωνίας όρθογωνίσυ σχισμοΰ Ng/ic=40° — 44". Οί πυρόξενοι 
έξαλλοιοΰνται ένίοτε μερικώς είς κεροστίλβην, ινώδη άκτινόλιθον ή χλωρίτην.

Ή κεροστίλβη είναι πλεοχρωϊκή μετά βαθέος πρασίνου έως ύποκιτρινο- 
φαίου χρώματος, είς έξαιρετικάς δέ περιπτώσεις παρατηρεΐται είς τό κέντρον 
τής κερόστίλβης έτερος τύπος κερόστίλβης μετά πλεοχρωϊσμοΰ έκ βαθέος ραί
ου έως κιτρινοφαίου χρώματος.

Ό άκτινόλιθος έχει ινώδη υφήν, άποτελεΐ δέ τήν πλέον συνήθη μορφήν 
έξαλλοιώσεως τό'σον τών κλινοπυρσξένων όσον καί τής κερόστίλβης. Σύνηθες 
προϊόν έξαλλοιώσεως τών άκτινολίθων καί πυροξένων είναι είς ύποπράσινος 
χλωρίτης συστάσεως ώς έπί τό πλεΐστον πεννίνου.

Ό όρθοπυρόξενος, έχων συνήθως σύστασιν ύπερσθενοΰς ή ένίοτε ένστατί- 
του, άνευρίσκεται μόνον είς μερικός περιπτώσεις έντός τών πυροξενικών γάβ- 
βρων καί Ιδιαιτέρως είς τους γάββρους, οί όποιοι γειτνιάζουν πρός τούς 
νορίτας-

Τό πλαγιόκλαστον έχει ώς έπί τό πλεΐστον σύστασιν λαβραδορίου ή βυ- 
τοβνίτου, σχηματίζει δέ λεπτοπλακοειδεΐς καί ύπιδιομόρφους κρυστάλλους, 
οί όποιοι είναι συνήθως δίδυμοι ή ένίοτε καί πολύδυμοι (Πίναξ I, ΕΊκ. 4).

Τά κυριώτερα σύνδρομα όρυκτά τών γάββρων είναι ό ίλμενίτης, ό μα
γνητίτης καί ό τιτανίτης. Έπίδοτον ώς καί μικραί ποσότητες χαλαζίου είναι συ
νήθη σύνδρομα δευτερογενή όρυκτά είς τούς έξηλλοιωμένους γάββρους. Ένίο
τε άνευρίσκονται έ'πί'σης δευτερογενείς ζεόλιθοι ύπό μορφήν φλεβίδίων, τινές 
τών όποιων είναι ρομβικοί.

Οί ν ο ρ ΐ τ α ι είναι λίαν περιορισμένος τύπος γάββρων, έμφανίζονται δέ 
ύπό μορφήν φακών έντός τών κλινοπυροξενικών γάββρων. Οΰτοι είναι γενικώς 
περισσότερον λεπτοκοκκώδεις καί μελανοκρατικοί τών κλινοπυροξενικών γάβ
βρων, έχουν δέ ώς κύρια συστατικά όρυκτά τούς όρθοπυροξένους, τούς κλινο- 
πυροξένους καί τό πλαγιόκλαστον. Ό όρθοπυρόξενος είναι είτε ένστατίτης είτε 
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ύπερσθενής είτε άμφότεροι, ό δέ κλινσπυράξενος είναι διοψίδιος, διαλλα- 
γής ή αύγίτης. Τό πλαγιόκλαστον είναι δασικόν λαδραδόριον ή δυτοδνίτης. Τά 
σύνδρομα όρυκτά καί τά όρυκτά έξαλλοιώσεως τούτων είναι παρόμοια πρός 
τούς πυροξενικούς γάδδρους.

Οί πυροξενικοί γάδδροι καί νορΐται έχουν ώς έπί τό πλεΐστον ιστόν κοκ
κώδη ύπιδιόμορφον έως όφιτικόν. Έν τούτοις κατά τόπους δύνανται νά άνευρε- 
θοϋν γάδδροι περιωρισμένης έκτάσεως μετά ίσχυρώς πηγματιτικοΰ ίστοΰ μετά 
κρυστάλλων πυροξένων καί πλαγιοκλάστου δυναμένων νά φθάσουν μήκος 3 
έκατοστών.

Μεταξύ τών περϊδοτιτών καί τών πυροξενικών γάδδρων άνευρίσκονται 
συνήθως ένδιάμεσοι τύποι πετρωμάτων ώς οί δλιδινικοί γάδδροι καί οί μελα- 
γάδδοοι. Οΰτοι σχηματίζουν είτε φακοειδή σώματα μεταξύ τών περϊδοτιτών

χαλαζιαχά 
■ε χρώματα

16 Περιδοτ injrg 

Πυροξενίτι ς 

Κεροοχιλβίτχς nit

Μ=90 - 100

νοριτης

ΆλΒιτου)

ιτλαγιοχλασ τοφονιαιτ ις

φ οτδΐχης
Μ Μιλανοκρατικά όρυκτά

F

Q Πυριτικά ‘Ορυκτά (κυρίως χαλαζίας)

F — 45 60 Πλούσια »'«ς άστρ·ο«ι6ήF - ‘Αστριοκιδή

45 60 Πλούσια <«ς χαλαζίαν

Q 5 20 Χα\αζ»ακύ

F = 0--10 ‘Αστριοκιδιαϋχα

Λ = ‘Αλκαλικοί Άστριοι ("Αλβίτης An,..,,)

θίραλιτιχος

αοιδιττις

φογιαΐτιχος

40 ί δ 1X1 ς

Τροντζεμίχις

( z λευκό - χαλαζιαχός - διβριτχς)

Τονάλιθος
( = βιοτιτιχος - χεροοτ ιλ>ιχός- 
χαλαζιαχός - βιορϊτ^ς)

20/-------/Μ ’ >

/ ο ϊ / /
ΓΤΊ \ιο \

\ <*\9 \
\ μονζ οδιορίτ ης\ ζ» \ y

/ * ° / ο υ χ ν ϊ χ χ ς / μον ζονίτχ ς \ μονζογάββρος \ °,λ
\ V0 35\ /βδ 90/ /

Είκ. 2· Ταξινομηοις τών πλουτωνίων πετρωμάτων έντός τοΰ διπλού τριγώνου 
άνάλόγως τής πραγματικής αύτών όρυκτολογικής συστάσεως κατά STRECKEI- 

SEN (1967)

16



καί τών γάδβρων είτε στρώσεις έναλλασσομένας μετά τών πετρωμάτων τούτων.
Ό Ιστός τών όλιβινικών γάδβρων είναι κοκκώδης ύπιδιόμορφος ή όφιτι- 

κός μεταπίπτων εις ποι'κίλιτικόν εις τούς μελαγάββρους.
Όρυκτολογικώς οί όλι'βινικοί γάββροι καί οί μελαγάββροι άποτελοΰνται 

κυρίως έκ πλαγιοκλάστου συστάσεως βυτοβνίτου έως άνορθίτου, δλιβίνου συ
στάσεως φο,ρστερίτου, κλινοπυροξένων διοψίδικής 'συστάσεως, δρθοπυροξένων 
συστάσεως ένστατίτου ή ύπερσθενοϋς καί συνδρόμων όρυκτών σπινελίων.

Σ ύνη'θες όρυκτόν έξαλλοιώσεως τοΰ δλιβίνου είναι δ ίδιγκσίτης, τών δέ 
πυροξένων εις ύποκίτρινος αμφίβολος συστάσεως ούραλίτου μετά γωνιών 2V 
πέριξ τών —80°.

Είκ. 3: Ταξινόμησις τών έκρηξιγενών πετρωμάτων έντός τοΰ διπλιοΰ τριγώνου 
Q—A—Ρ—F άναλόγως τής πραγματικής ή ύπολογισθείσης όρυκτολογικής αύ

τών συστάσεως κατά STRECKEISEN (1967)
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&' Κεροστιλβικοίγάββροι

Όί κεροστιλβικοί γάββροι έχουν 'μεγάλην άνάπτυξιν έντός τών γάββρων 
τοΰ όφιολιθικοΰ συμπλέγματος τοΰ Τροόδους.

Τά κύρια όρυκτολογικά συστατικά τών κεροστιλβικών γάββρων είναι ή 
κεροστίλβη καί τό πλαγιόκλαστον, σκελετώδεις κρύσταλλοι πυρσξένων και μι- 
κρα'ι ποσότητες έπι'δότου καί χαλάζιου. Τό σύνηθες σύνδρομον όρυκτον τοΰ τύ
που τούτου τών γάββρων είναι ό μαγνητίτης ώς καί είς τήν περίπτωσιν τών 
πυροξενικών γάββρων.

'Η κεροστίλβη έχει ύποπράσινον έως πράσινον χρώμα μετά πλεοχρωΐ- 
σμοΰ έκ βαθέος πρασίνου έως ύποπρασίνου 'καί ύποκιτρινοφαίου χρώματος. 'Η 
κεροστίλβη έχει σύστάσιν ορραλίτου καί γωνίαν 2V πέριξ τών —80°, φαίνεται 6έ 
δτι προήλθεν έκ τής έξαλλοιώσεως τών πυροξένων, ώς δεικνύουν τά λείψανα 
τών έξηλλοιωμένων πυροξένων, τά όποια άνευρίσκονται έντός τών πετρωμάτων 
τούτων.

Ό άκτινόλιθος έμφανίζεται συνήθως ύπό τήν μορφήν ινωδών συσσωμα
τώσεων ή όξυλή(κτων κρυστάλλων μετά άσθενοΰς πλεοχρωϊσμοΰ έξ άχρόου έως 
κιτρινοπράσινου χρώματος.

Ό ύποπράσινος χλωρίτης καί ιδιαιτέρως ή μορφή πεννίνου άποτελοΰν 
συνήθη έξαλλοίωσιν τών άμφιβόλων, ένίοτε δέ καί τών λειψάνων τών πυρο
ξένων.

Τό πλαγιόκλαστον είναι ώς έπί τό πλεΐστον ζωνώδες. Ό πυρήν τών 
κρυστάλλων άποτελεΐται πάντοτε έκ βασικωτέρου πλαγιοκλάστου συστάσεως 
λαβραδορίου έως βυτοβνίτου, ένώ ή έξωτερική ζώνη άποτελεΐται έκ πλέον όξι
νου πλαγιοκλάστου μετά συστάσεως συνήθως λαβραδορίου. Ουτω π.χ. τό κέν- 
τρον δύναται νά άποτελήται έκ βυτοβνίτου συστάσεως Απ75, ένώ ή έξωτερι'κή 
ζώνη έκ λαβραδορίου συστάσεως Αηω κλπ. Δέον νά σημειωθή δτι ή μετάπτω- 
σις έκ τοΰ ένός είς τόν άλλον τύπον πλαγιοκλάστου είς τά ζωνώδη πλΟγιό- 
κλαστα δέν είναι άπότομος.

Λόγω σωσσυριτιώσεως τό πλαγιόκλαστον άνευρίσκεται είς έξαιρετικάς 
περιπτώσεις μερικώς άλβιτιωμένον, ιδιαιτέρως κατά μήκος ρωγμών. Ό άλβί- 
της οΰτος δέν παρουσιάζει περατωτικάς έδρας. Λόγω τής αύτής έξαλλοιώσεως 
προέκυψεν έπίσης έπίδοτον, τό όποιον σχηματίζει είτε άκτινωτάς συσσωματώ
σεις είτε μικρούς βραχυπρισματικοΰς κρυστάλλους, ώς καί χαλαζίας, δστις 
σχηματίζει κρυστάλλους άνευ περατωτικών έδρών, πληρών τά διάμεσα τών 
κρυστάλλων ή σχηματίζων ένίοτε ύποτυπώδεις μυρμηκιτικάς συμφύσεις αετά 
τοΰ πλαγιοκλάστου.

Είς σπανίας περιπτώσεις, συνήθως πλησίον τών σερπεντινιτών καί ιδιαι
τέρως έντός ίσχυρώς θρυμματισμένων ζωνών, άνευρίσκονται μικροί φακοί έξηλ- 
λοιωμένων γάββρων. Τά πλάγιόκλαστα τούτων έχουν μεταβληθή κατά τόπους 
έλαφρώς είς σκαπολίθους ένδιαμέσου συστάσεως μεταξύ μαριαλίτου καί μειο- 
νίτου. Ζεόλιθος είναι δυνατόν ένίοτε νά άνευρίσκεται έντός τών γάββρων τούτων 
ύπό τήν μορφήν φλεβ ιδίων.

2. Διαβάσαι
Οί διάβάσαι τοΰ όφιολιθικοΰ συμπλέγματος τοΰ Τροόδους δύνανται νά 

ύποδιαιρεθοΰν είς τρεις κατηγορίας ώς έξης:—
(α) Διαβάσαι έντός τών γάββρων
(β) Διάβάσαι έντός τών pillow
(γ) Διαβάσαι ύπό μορφήν pillow
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Είικ. 1 ■ Πολλαπλαΐ διαβασικα'ι διεισδύσεις έντός τών γάδβρων. 
Περιοχή Τυλλιρίας.

Είικ. 2; Πολλαπλαΐ διαδασικαί διεισδύσεις έντός τών γάδβρων. 
Περιοχή Λευκάρων — Βαβατσινιας.



α' Διαβάσαι έντός τών γ ά β β ρ ω ν

Οί διαβάσαι οδτοι αναπτύσσονται ύπό τήν μορφήν φλεβών ή πολλαπλών 
φλεβών έντός τών γάββρων (Πίνάξ 11, Είκ· 1 & 2). Είς πολλάς περιπτώσεις ό
μως καί Ιδιαιτέρως εις τάς πολλατΐλάς φλέβας ή μία φλέψ φαίνεται διεισδύσα- 
σα πλησίον της άλλης, χωρίς νά άφίνη ύπολείμματα τοΰ γάββρου. Τό πάχος τών 
φλεβών τούτων κυμαίνεται έξ όλίγων έκατοστών έως περίπου 3 μέτρα, συνήθως 
δέ λαμβάνουν πάχος μόνον 60 περίπου έκατοστών.

Ααμβανομένων ύπ’ δψιν τής πετρολογικής συστάσεως (καί τού ιστού, ot 
διαβάσαι οδτοι δύνανται νά ύποδιαιρεθοΰν είς τούς κάτωθι τύπους1—

(i) Διαίβάσαι μεθ’ όλοκρυσταλλικοΰ ίστοΰ
(ϋ) » μετ’ όφιτικοΰ ίστοΰ
(ϊϋ) Χαλαζιακοί διαβάσαι
(ϊν) Άλβιτικοί διαβάσαι (σπιλΐται)
Οί όροι ιστός καί ύφή χρησιμοποιούνται ένταϋθα ύπό τήν έννοιαν, τήν δο- 

θεΐσαν υπό τοΰ 'Γ. ΠΑΡΑΣ'ΚΕΥΟ’ΠΟΥΛΟΥ (1969).
Ή διάκρισις τών διαφόρων τούτων τύπων τών διάβασών έν ύπαίθρω εί

ναι άδύνατος.
‘Άπαντες οί ώς άνω τύποι τοΰ διαβάσου έμπίπτουν έντός τής περιοχής 

ύπ’ αριθμόν 10 (Είκ. 3) τοΰ διαγράμματος τοΰ διπλοΰ τριγώνου τοΰ STRECK- 
EISEN (1967).

Επειδή έξακολουθεΐ νά ύπάρχη ασάφεια καί έν πολλοΐς διϊστάμεναι άπό- 
ψεις έπί τών σπιλιτικών πετρωμάτων, θεωροΰμεν απαραίτητον τήν σύντομον ά- 
ναδρομήν είς τό ιστορικόν καί τάς σημερινός άπόψεις έπί τοΰ θέματος τούτου.

Είς τήν γεωλογικήν βιβλιογραφίαν ό όρος «σπιλίτης» προετάθη ύπό τοΰ 
BRONGIART (1827) διά τήν περιγραφήν άφανιτικών ήφαιστιτών, οί όποιοι μα- 
κροσκοπικώς είχον πράσινον έως έρυθρωπόν χρώμα.

Μετά τό 1900 ό όρος σπιλίτης έχρησιμοποιήθη κοοτά δύο διαφορετικούς 
τρόπους- ’Άλλοι έθεώρησαν τήν ϋπαρξιν άλβίτου καί χλωρίτου ώς άπόδειξιν 
μιας δευτερογενούς προελεύσεως καί ούτως έθεώρησαν τούς σπιλίτας ώς «δευ
τερογενώς έξαλλοιωθέντα βασαλτικά πετρώματα». ’Άλλοι έν τούτοις ύπεστή- 
ριξαν ότι είναι δυνατόν ιαύτά τά δύο όιρυκτά καί ό άσβεστίτης, χαλαζίας, πρενί- 
της, έπίδοτΟν κΐλπ. νά έσχηματίσθησαν πρωτογενώς.

Οϋτω μέχρι τών μέσων τοΰ εικοστού αίώνος έπικρατοΰσαν έκ διαμέτρου 
αντίθετοι άπόψεις καί θεωρίαι (AMSTUTZ, 1968) έπί τών σπιλιτών (Πίναξ 2).

ΠΙΝΑΞ 2: ’Απόψεις καί θεωρίαι έπί τών σπιλιτών

1. Περιεκτικότης είς Na περισσοτέ- 
ρα τής «κανονικής»·

1. Περιεκτικότης είς Na καί Κ πε
ρισσότερα τής «κανονικής»

2· ‘Όλοι έξηλλοιωμένοι διαγενετι- 
κώς ή λόγω μεταμορφώσεως.

2. Μόνον μερικώς έξηλλοιωμένοι 
καί ένίοτε μή έξηλλοιωμένοι

3. Μόνον γεωσυγκλινεΐς 3. Ούχί μόνον γεωσυγκλινεΐς

4. Μόνον παλαιοί είς ήλικίαν (τού- 
λάχιστον Με'σοζωΐκοί)

4· Ούχί κατ’ ανάγκην παλαιοί

5. Μόνον ώς pillow—λάβαι, ήτοι ύπο- 
θαλάσσιοι έκχύσεις

5. Όύχί κατ’ ανάγκην ώς pillow— ι 
λάβαι ούτε πάντοτε ύποβαλάσσι- 
οι έκχύσεις
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Πάραλλήλως πρός τάς ανωτέρω απόψεις και θεωρίας έμελετήθη εις έκ- 
τασιν καί ή ύφη τών σπιλιτών λόγω της σημασίας τούτων εις την γένεσιν τών 
σπιλιτών καί οϋτω κατέληξαν είς τόν διαχωρισμόν τών σπιλιτών βάσει τής ύ- 
φής είς διαφόρους όμάδας.

Αί πρόσφατοι έπικρατοΰσαι άντιλήψεις (STRECKEISEN, 1967) είναι δτι 
είς τήν όνοματολογίαν τών πετρωμάτων δέον νά μη λαμβάνεται ύπ’ δψιν ό τρό
πος γενέσεως, άλλα ή όρυκτολογική των σύστασις ώς είς τήν περίπτωσιν τών 
γρανιτών, Ούτω προετάθη, δπως θεωρηθούν ώς σπιλϊται δλα τά πετρώματα τά 
όποια έχουν τήν άναγκαίαν ύφήν ικαί όρυκτολογικήν σύστασιν, χωρίς νά ληφθή 
ύπ’ δψιν ή προέλευσίς των. Έν τούτοις ό AMSTUTZ (1968) περιορίζει τόν όρον 
«σπιλϊται» είς τά πετρώματα τής ανωτέρω συστάσεως, τά όποια διατηρούν τόν 
πρωτογενή ιστόν των ό όποιος αναγνωρίζεται, κατά τόν AMSTUTZ (1968), έκ 
τής συμμετρικής διατάξεως έν τώ χώρω τών διαφόρων ορυκτών. Τά πετρώμα
τα τά όποια δέν έχουν τή'ν ανωτέρω συμμετρικήν 'κατανομήν τών όρυκτών θεω
ρούνται υπό τού AMSTUTZ (1968) ώς δευτερογενείς σπιλϊται καί προτείνει δ
πως όναμάζονται μεταβασάλται ή μετασπιλϊται.

Ούτω δυναται νά λεχθή δτι οί σπιλϊται είναι μικρολιθικά πετρώματα με
τά μεγάλης ποικιλότητος δσον άφορα τήν όρυκτολογικήν καί χημικήν σύστα- 
σιν. Τά κυριώτερα συστατικά όρυκτά είναι ό άλβίτης, ό χλωρίτης, τό έπίδοτον, 
ό ασβεστίτης καί τά οξείδια τού σιδήρου μετά πυροξένου ένίοτε είς μεγάλας 
ποσότητας· Ή σύστασις αύτη άντιδιαστέλλει τούς σπιλίτας άπό τούς βασάλτας. 
Έπί τού θέματος τού πρωτογενούς ή δευτερογενούς σχηματισμού τών σπιλιτών 
έξακολουθεΐ νά ύπάρχη μεγάλη διάστασις.

Άξιοσημείωτον είναι τό γεγονός δτι ή μετάπτωσις τής συμμετρικής (γε
ωμετρικής) διατάξεως τών ορυκτών είναι μεταβατική, λαμβάνει δέ κατά 
AMSTUTZ δύο κατευθύνσεις:

(1) Είς δευτερογενείς έξάλλοιώσεις λόγω ύδρΟθερμικών αιτίων.
(2) Είς έξάλλοιώσεις διαγενετικώς ή λόγω μεταμορφώσεως (burial or 

regional metamorphism).

(i) Λιαδάσαι μεθ’ όλοκρυσταλλνκοΰ ίστοΰ

Οί διαβάσαι μεθ’ όλοκρυστοίλλικού ίστοΰ (Πίναξ IX, Είικ. 1) συνίστανται 
έκ πλαγιοκλάστων καί πυρσξένων ώς έπίσης καί προϊόντων έξαλλοιώσεως τού
των, ώς π.χ. χλωρίτου, άμφιβόλων, έπιδότου καί άσβεστίτου. Τά πλέον συνήθη 
σύνδρομα όρυκτά τών πετρωμάτων τούτων είναι ό τιτανίτης, ό ίλμενίτης καί δ 
μαγνητίτης·

Τά όρυκτά είναι όλοκρυσταλλικά σχηματίζοντα ύπιδιομόρφους κρυστάλ
λους μέτριου μεγέθους. Είς όλίγας περιπτώσεις οί πυρόξενοι λαμβάνουν μεγά- 
λην άνάπτυξιν προσδίδοντες είς τό πέτρωμα πορφυροειδή ιστόν.

Τό πλεϊστον τών πυροξένων είναι κλινοπυρόξενοι συστάσεως διοψ'δίου 
μετά γωνιών 2V πέιριξ τών +50° καί όρθογωνίου σχισμού Ng/'c πέριξ τών 42°. 
Οί όρθοπυρόξενοι είναι συνήθως συστάσεως ένστατίτου μετά γωνιών 2V πέριξ 
τών 88°, ανευρίσκονται δέ εις λίαν μικρός ποσότητας έντός τών πετρωμάτων 
τούτων.

Τό πλαγιόκλαστον είναι σχεδόν βραχυπρισματικόν σχηματίζον συνήθως 
λεπτοπλακώδεις διδύμους 'κρυστάλλους κατά τόν νόμον τού άλβίτου. Πε(ριικλι- 
νής ή συνδυασμένη διδυμία κατά τόν νόμον άλβίτου — carlsbad είναι σπάνιαι. Ή 
σύστασις τού πλαγιοκλάστου κυμαίνεται έκ λαβράδορίου είς βυτοδνίτην. Τό 
πλέον βασικόν πλαγιόκλαστον, τό όιτοϊον προάδιωρίσθη ύφ’ ήμών έντός τών 
διάβασών τούτων, είναι περιεκτιικότητος 85% An.
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Οΐ έξ έξαλλοιώσεως τών πυροξένων προκύάτοντες άμφίβολοι είναι ή κε- 
ροστίλβη καί ό άκτινόλιθος, ό δέ χλωρίτης είναι ό πεννίνης. "Η κεροστίλβη εί
ναι συστάσεως ούραλιτικής.

Εΐς ώρισμένα δείγματα διαβάσου παρατηρούνται μικραί ποσότητες δια- 
σπάρτων κρυστάλλων χαλαζιού άνευ καλώς περατωτικών έδρών, ώς έπίσης καί 
έπίδοτον είς λίαν περιωρυσμένας ποσότητας.

(ίΐ) Διαδάσαι μετ’ όφιτιχοΰ ίστοΰ

Οί διαβάσαι μετ’ όφιτικοΰ ίστοΰ έχουν τήν αυτήν όρυκτολογικήν σύστα- 
σιν μετά τών διάβασών μεθ’ όλο κρυσταλλικού ίστοΰ, ήτοι συνίστανται κυρίως 
έκ πλαγιοκλάστων καί πυροξένων, ώς έπίσης καί έκ τών προϊόντων έξαλλοιώ- 
σεως τούτων, ώς π.χ. χλωρίτης, αμφίβολος, έπίδοτον καί ασβεστίτης (είς λίαν 
μικράς ποσότητας)· Σύνδρομα όρυκτά είναι ό τιτανίτης καί άδιαφανη όρυκτά.

Τά πλαγιόκλαστα τών διάβασών τούτων είναι σχεδόν βραχυπρισματικά 
σχηματίζοντα πλέγμα, τά διάκενα τοΰ όποιου καταλαμβάνουν οί κρύσταλλοι 
τών πυροξένων, πρσκύπτοντος οδτω τοΰ όφιτικοΰ Ιστοΰ. Δέον νά σημειωθή δτι 
συχνά παρατηρεΐται τάσις μεταβάσεως άπό τόν όφιτικόν είς τόν πουκιλιτικόν 
ιστόν έντός ένός καί τοΰ αύτοΰ δείγματος. Είς έξαιρετυκάς περιπτώσεις είναι 
δυνατόν νά παρατηρηθή έλαφρώς πορφυροειδής ιστός μετά έπιμήικων φαινο- 
κρυστάλλων πυροξένων.

(ίύ) Χαλαζιαζ-οί δια&άσαι

Οί χαλαζιακοί διαβάσαι είναι εύρέως διαδεδομένοι μεταξύ τών διάβα
σών. Είς τήν σύστασιν τών διάβασών τούτων λαμβάνουν μέρος ούχί μόνον τά 
πλαγιόκλαστα, οί πυρόξενοι καί τά προϊόντα έξαλλοιώσεως τούτων, άλλά καί 
χαλαζίας (Πίναξ IX, Είκ. 1).

Ό χαλαζίας άναπτύσσεται είς ύπιδιομόρφους κρυστάλλους, άνευρίσκε
ται ύπό διάσπαρτον μορφήν μεταξύ τών άλλων όρυκτών, άποτελεΐ δέ τό 5% έως 
10% τοΰ πετρώματος. Οί κρύσταλλοι τοΰ χαλαζιού είναι πάντοτε μικρότεροι 
τοΰ 0,5 χιλιοστού, τό πλεΐστον δέ τούτων δέον δπως θεωρηθήι δευτερογενούς 
προελεύσεως.

Τό πλαγιόκλαστον σχηματίζει διδύμους κρυστάλλους συνήθως κατά τόν 
νόμον τοΰ άλβίτου, έχει δέ σύστασιν κυμαινομένην έκ βυτοβνίτου έως όλιγο- 
κλάστου. Τό βασικώτερον πλαγιόκλαστον, τό όποιον διεπιστώθη ύφ’ ήμών, είναι 
βυτοβνίτης περιεκτικότητος 80% An.

Είς τούς χαλαζιακούς διαβάσας παρατηρεΐται μεγαλυτέρα έξαλλοίωσις 
τών πυροξένων τόσον είς αμφιβόλους δσον καί είς χλωρίτην.

Ό αμφίβολος είναι πλεοχρωϊκός έξ ύποφαιοπρασίνου είς ύποπράσινον 
χρώμα, έχει δέ σύστασιν κερόστίλβης (ούραλίτου).

Τόσον τά ύπολείμματα τών πυροξένων δσον καί οί άμφίβολοι έχουν χλω- 
ριτιωθή είς κυμαινόμενον βαθμόν. Ό πλέον συνήθης χλωρίτης είναι ό πεννίνης 
ώς καί είς τούς άλλους τύπους τών διάβασών.

Τά άδιαφανη σύνδρομα όρυκτά είναι συνήθως ό ΐλμενίτης καί ό μαγνη
τίτης ώς καί είς τούς άλλους τύπους διάβασών, άλλ’ είς τήν περίπτωσιν τών 
χαλαζιακών διάβασών παρατηρεΐται σχετική· αυξησις τούτων.

Ό ιστός τών χαλαζιακών διάβασών είναι ώς έπί τό πλεΐστον μικ,ροκοικ- 
κώδης καταστραφείς μερικώς λόγω έξαλλοιώσεως.
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(iv) Άλβιτιχοΐ διαβάσαι (σπιλϊται)

Ό τύπος οδτος τών διάβασών παρουσιάζει σχετικώς εύρεΐαν άνάπτυξιν 
έντός τών διάβασών, συνυπάρχει δέ μετά τών άλλων τύπων τών διάβασών.

Είς τήν σύστασιν τών άλβιτικών διάβασών λαμβάνουν μέρος ώς κύρια 
όρυκτολογικά συστατικά ό άλβίτης, οί πυρόξενοι καί ό χλωρίτης· Παρατηρεΐ
ται έπίσης συμμετοχή είς ηύξημένον βαθμόν άδιαφανών όρυκτών, τά όποια συ- 
νιστανται ως έπι το πλεΐστον εξ όξειδίων του σιδήρου. Ένίοτε άνευρίσκονται 
έπίσης μικ,ραί ποσότητες κερόστίλβης (ούραλίτου) καί χαλαζιού.

Ό άλβίτης σχηματίζει πλακώδεις βραχυπρ ιαματικούς ’κρυστάλλους, έχει 
σύστασιν 5—10% An καί είναι συνήθως θολός λόγω έξαλλοιώσεως.

Οί πυρόξενοι ώς καί τά άλλα όρυκτά ®χουν παρομοίαν σύστασιν προς 
τούς άλλους διαβάσας.

β' Διαβάσαι έντός τών pillow

Οί διάβάσαι έντός τών pillow αναπτύσσονται ύπό τήν μορφήν όριζοντίων 
ή κεκλιμένων φλεβών έντός τών pillow, δίδουσαι τήν έντύπωσιν φλεβών τροφο
δοσίας τών pillow ('Πίναξ II I, Είκ. 1 & 2) ή ύπό τήν μορφήν διεισδύσεως έντός 
άλλων φλεβικών διάβασών (Πίναξ IV, Είκ. 2).

Οί διάβάσαι οΰτοι είναι όλο κρυσταλλικοί, άλλά περισσότερον μυκροκοκ- 
κώδεις τών «διάβασών έντός τών γάββρων», δπερ έπιτρέπει τήν διάκρισιν με
ταξύ των.

Γενικώς έν ύπαίθρω ή διάκρισις τών διάβασών τούτων έικ τών άλλων διά
βασών είναι εύκολος. Έν τούτοις πλησίον τής έπάφής παρατηρεΐται όμαλή με- 
τάβασις τών διάβασών τούτων πρός τόν «διαβάσην έντός τών γάββρων» άνευ 
άποτσμων όρίων μεταξύ τών δύο τούτων τύπων, δπερ δημιουργεί προβληματι
κήν τήν διάκρισιν μεταξύ των κατά μήκος τής έπαφής τών δύο τούτων τύπων.

Οί διαβάσαι έντός τών pillow δύνανται νά ύποδιαιρεθοΰν βάσει τής όρυ- 
κτολογικής των συστάσεως είς τούς έξής τύπους:

(ϊ) Μελαδιαβάσαι
(ii) Πυροξενικοί διάβάσαι
(ϋϊ) Χαλάζιακοί διάβάσαι
(iv) Άλβιτικοί διαβάσαι (σπιλΐται)

Ή περαιτέρω διάκρισις τών πετρωμάτων τούτων έγένετο βάσει τοΰ ίστοΰ 
ή καί τοΰ είδους τοΰ έπικρατοΰντος όρυκτοΰ.

Ή διάκρισις τών διαφόρων τούτων τύπων τών διάβασών έν ύπαίθρω είναι 
άδύνστος πλήν τής περιπτώσεως τών μελάδιαβασών, οί όποιοι δυακρίνονται έκ 
τοΰ σκοτεινού αύτών χρώματος καί τοΰ όλιβίνου.

(i) Μελαδιαβάσαι

Οί μελαδιαβάσαι διακρίνονται βάσει τής όρυκτολογικής των συστάσεως 
είς δύο τύπους. Είς τούς μελάδιάβάσας μετά όλιβίνου ώς έπικρατοΰντος όρυ
κτοΰ καί τούς μελαδιαβάσας είς τούς όποιους έπικρατοΰν οί πυρόξενοι. Οί όλι- 
βινικοί μελαδιαβάσαι αναπτύσσονται είτε ύπό τήν μορφήν ιδιαιτέρων φλεβικών 
διεισδύσεων έντός τών πυροξενικών διάβασών (Πίναξ IV, Εικ. 2) είτε άποτε
λοΰν τήν βάσιν όριζοντίων φλεβικών διεισδύσεων (ΐΠιναξ IV, Είκ. 1). Είς τήν
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ΠΙΝΑ3 ΓΓΙ

Είκ, 1: ‘Οριζόντιοι διαβασικαί διεισδύσεις τροφοδοσίας τών διάβασών ύπό μορφήν pillow-

Είκ. 2: Κατακόρυφοι διεισδύσεις τροφοδοσίας τών διάβασών ύπό μορφήν pillow- 
(Φωτ.: BEAR, 1960).



Π IN AS IV

Εικ. 1: ‘Οριζόντια διείσδυσις μελαδιοοβάσου ύποκειμένη άλλουβικχκών κορημμάτων.

ΕΙκ, 2: Κεκλιμένη διείσδυσις μελαδιαβάσου έντός διάβασών.



τελευταίαν περίπτωσιν ή μετάβασις έκ τοΰ ένός τύπου πετρώματος εις τόν άλ
λον είναι συνεχής άνευ άποτόμων όρίων.

Ο'ι όλιβινικοί μελαδιαβάσαι έχουν ώς κύρια όρυκτολογιικά συστατικά τόν 
όλιβίνην, οστις έπικρατεΐ τών άλλων όρυκτών, πυροξένους κόΛ όλίγον πλαγιό
κλαστον·

Ό όλιβίνης είναι ώς έπί τό πλευστόν ύπό μορφήν ιδιόμορφων φαινοκρυ- 
στάλλων, προσδίδων είς τό πέτρωμα πορφυ,ροΕίδή Ιστόν, έχει δέ σύστασιν φορ- 
στερίτου, ήτοι είναι ίσχυρώς μαγνησιοΰχος. Δι’ έξαλλοιώσεως μεταπίπτει είς 
σερπεντινίτην ή ίδιγκσίτην ή αντικαθίσταται ύπό ψευδομορφώσεων άσβεστίτου.

Οί πυρόξενοι είναι ώς έπί τό -κλειστόν μονο,κλινεΐς, συστάσεως διοψιδίου 
έως αύγίτου μετά τών αύτών όρυκτολογικών χαρακτηριστικών ώς καί είς τούς 
άλλους διαβάσας. Οί όρΟοπυρόξένοι ανευρίσκονται μόνον είς περιωρισμένας 
ποσότητας, έχουν δέ συνήθως σύστασιν ένστατίτου.

Οί πυρόξενοι σχηματίζουν ίδιομόρφους -κρυστάλλους, μερικοί τών όποιων 
αναπτύσσονται είς φαινοκρυστάλλους, άλλ’ οδτοι είναι μικρότεροι είς μέγεθος 
τών φαινοκρυστάλλων τοΰ δλιβίνου.

Τό πλαγιόκλαστον είναι έπίμηκες λεπτοπλακώδες ή βελονοειδές καί έχει 
σύστασιν βυτοβνίτου ή ένίοτε καί άνορθίτου.

Ή θεμελιώδης μάζα τοΰ πετρώματος είναι ένίοτε έξηλλοιωμένη είς χλω- 
ρίτην

Οί πυροξενικοί μελαδιαβάσαι έχουν ώς κύρια όρυκτολογικά συστατικά 
τούς πυροξένους, ένώ ό όλιβίνης καί τά πλαγιόκλαστα σπανίζουν.

Οί πυρόξενοι, ό όλιβίνης καί τά πλαγιόκλαστα έχουν τήν αύτήν σύστα- 
σιν πρός τούς όλιβινικούς μελαδιαβάσας, ό ιστός όμως τοΰ πετρώματος δέν εί
ναι πορφυροειδής, άλλ’ έχει τάσιν πρός δενδροειδή ιστόν.

Ή πλέον συνήθης έξαλλσίωσις τών πυροξένων είναι ή χλωριτίωσις. Πα
ρατηρούνται έπίσης άδιαφανή όρυκτά όξειδίων τοΰ σιδήρου.

Είς ώρισμένους μελαδιαβάσας άνευρίσκονται ελάχιστα όρυκταμύγδαλα 
άπστελούμενα έξ άσβεστίτου ή καί ζεολίθων (άναλκίμου ή ούλανδίτου).

(ϋ) Πυροξενικοί διαβάσαι

Οί πυροξενικοί διαβάσαι είναι ό πλέον διαδεδομένος τύπος τών διάβα
σών. Οί διαβάσαι οδτοι αποτελούνται κυρίως έκ πυροξένων καί πλαγιοκλάστων 
ώς καί όρυκτών τά όποια προκύπτουν έκ της έξαλλοιώσεως τούτων·

Οί πυροξενικοί διαβάσαι δύνανται νά ύποδιαιρεθοΰν περαιτέρω βάσε·. 
τοΰ ίστοΰ είς τούς έξης τύπους:

(α) Πυροξενικοί διαβάσαι μετ’ όφιτικοΰ ίστοΰ

Ή διάκρισις τών διαφόρων τούτων τύπων τών διάβασών έν ύπαιθρω δέν 
είναι δυνατή.

(β) » » μεθ’ ίστοΰ μυκρολιθικοΰ — πορφυροειδοΰς.

(α) Πυροξενικοί διαβάσαι μετ’ όφιτικοΰ ίστοΰ

Τά πετρώματα ταΰτα διακρίνονται τών άλλων πυροξενικών διάβασών, 
καθ’ δτι τά πλαγιόκλαστα σχηματίζουν πλέγμα τά διάκενα τοΰ όποιου κατα
λαμβάνουν οί πυρόξενοι καί ό χλωρίτης (Πίναξ V, Είκ. 1).

Οί πυρόξενοι είναι ώς έπί τό πλεΐστον μονοκλινεΐς, συστάσεως διοψι
δίου έως αύγίτου, μετά γωνιών 2V=+50° έως +55° καί όρθογωνίου σχισμοΰ Ng/e 
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πέριξ τών 42°, ώς καί εις τούς άλλους διαβάσας. Οί όρθοπυρόξενοι σπανίζουν, 
έχουν δέ σύστασιν ένστατίτου.

Τό πλαγιόκλαστον είναι δασικόν, συστάσεως λαβραδορίου έως βυτοβνί
του. Τό πλέον βασικόν πλαγιόκλαστον τών πετρωμάτων τούτων έχει σύστασιν 
78% An.

Ή πλέον συνήθης έξαλλοίωσις τών πυροξένων είναι ή χλωριτίωσις ή άμ- 
φιβολιτίωσις. Ό χλωρίτης έχει συνήθως σύστασιν πεννίνου, ό δέ άμφίβολος ού- 
ραλιτικής κερόστίλβης.

Τά σύνδρομα άδιαφανη όρυκτά συνίστανται έξ όξειδίων τοΰ σιδήρου.
Ή θεμελιώδης μάζα είναι ώς έπί τό πλεΐστον χλωριτιωμένη. Όρυκταμύγ- 

δαλα 'σπανίζουν, πληροΰνται δέ ύπό άσβε'στίτσυ, ζεσλίθων, χλωρίτου καί ένίοτε 
έκ κελαδονίτου.

Ail πολυγωνικοί θηκαι, αί καθοριζόμενοι ύπό τών δοκίδων τών άστρίων, 
κατέχονται ένίοτε άποκλειστικώς ύπό εύρέως κρυσταλλωθέντων πυροξένων 
(Πίναξ V, Είκ. 2).

(β) Πνροξενικοί διαβάσαι μεϋ’ ίστοΰ μικρολιϋικοϋ - πορφυροειδονς

Ό τύπος οδτος τών διάβασών χαρακτηρίζεται έξ ένός ίστοΰ μυκρολιθικοϋ 
καί έλαφρώς πορφυρο'ειδοΰς (Πίναξ V, Είκ. 3), άπαντάται συνήθως είς διεισδύ
σεις μικροΰ πάχους.

Ή όρυκτολογική σύστασις τών πυροξένων καί πλαγιοκλάστων ώς καί 
τών όρυκτών τών προκυπτόντων έξ έξαλλοιώσεως τούτων είναι παρόμοιος πρός 
τά τών άλλων πυροξενικών διάβασών. ’Επίσης τά όρυκτά τών ήρυκταμυγδάλων 
είναι τά αυτά.

(ϊίϊ) Χαλαζιακοί διαβάσαι

Οί χαλαζιακοί διαβάσαι είναι πυροξενικοί διαβάσαι μετ’ όλίγου ποσο
στού διασπάρτων κρυστάλλων χαλαζιού-

Τό ποσοστόν τών μελανοκρατικών όρυκτών έναντι τών λευκοκρατικών εί
ναι είς τόν τύπον τούτον τών διάβασών μικρότερον τοΰ ποσοστού τών μελανο- 
κρατικών όρυκτών τών πυροξενικών διάβασών άλλά τό ποσοστόν τών μελανο
κρατικών όρυκτών παραμένει πάντοτε άνω τών 40%.

ΟΙ πυρόξενοι είναι ώς έπί τό πλεΐστονιμονοκλίνεις, συστάσεως διοψιδίου έως 
αύγίτου ώς καί είς τούς άλλους πυροξενι'κούς διαβάσας. Οί όρθοπυρόξενοι 
σπανίζουν, έχουν δέ σύστασιν ένστατίτου.

Τά πλαγιόκλαστα έχουν σύστασιν κυμαινομένην μεταξύ άνδεσίνου καί 
λαβραδορίου, είναι δέ μερικώς θολά λόγω έξαλλοιώσεως. Τό έπικρατέστε- 
ρον πλαγιόκλαστον τοΰ τόπου τούτου τών διάβασών είναι τό λαβραδόριον όξι
νου τύπου.

Ό χαλαζίας σχηματίζει άλλοτριομόρφους κρυστάλλους, άποτελεΐ δέ πε
ρίπου τό 5% τών χαλαζιακών διάβασών έκτός όλίγων έξαιρέσεων, δπότε φθάνει 
τό ποσοστόν τών 10%. ‘Είς τάς περιπτώσεις ταύτας είναι φανερόν δτι τό πλεΐ
στον τοΰ χαλαζιού είναι δευτερογενούς προελεύσεως.

Τά άδιαφανη όρυκτά συνίστανται έξ όξειδίων τοΰ σιδήρου- Είς τούς χα- 
λαζιακούς διαβάσας, τούς γειτνιάζοντας πρός τά κοιτάσματα σιδηροπυριτών ή 
μεταλλογενών περιοχών, παρατηρούνται έπίσης κρύσταλλοι διασπάρτου σιδηρο
πυρίτου έντός τών χαλαζιακών διάβασών. Μετά τοΰ σιδηροπυρίτου παρατηρεΐ
ται συνήθως αΰξησις καί τοΰ χαλαζιού, ό όποιος είναι ύπό τήν μορφήν διασπάρ- 
των άλλοτριομόρφων κρυστάλλων.
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Όρυκταμύγδάλα σπανίζουν έντός τών πετρωμάτων τούτων, συνίστανται 
δέ έκ τών αύτών δρυκτών ώς και τά δρυκταμύγδαλα τών πυρσξενικών διαπα
σών, άλλά καί χαλάζιου.

Έντός τών χαλαζιακών διάβασών τοποθετούνται καί ώρισμένα φλεβί- 
δια ύελώδη, τά όποια ανευρίσκονται λίαν σπανίως έντός κυρίως της ζώνης 
θρυμματισ,μού τών διάβασών καί τά όποια περιεγράφησαν ύπό προηγουμένων 
έρευνητών -(’BEAR, 1960) ώς δα-κΐται. Τά πετρώματα ταΰτα πλήν της ηύξημένηξ 
ποσότητος τού χαλαζιού, δστις προφανώς είναι κατά τό πλεΐστον δευτερογενής, 
έχουν όρυκτολογιικήν σύστάσιν παρομοίαν προς τούς χαλαζιακούς διάβάσας.

(ϊν) Άλβντικβΐ διαβάσαι (σπιλϊται)

Ό τύπος οδτος τών διάβασών άνευρίσκεται είς στενωτάτην σχέσιν πρός 
τούς πυροξενικούς διαβάσας, είναι δέ άδύνατος ή διάκρισις αύτοΰ έν τώ ύπαί- 
θρω έκ τών άλλων διάβασών.

Εις τήν σύστάσιν τών πετρωμάτων τούτων λαμβάνουν μέρος ώς κύρια 
όρυκτολογικά συστατικά ό άλβίτης, οί κλινοπυρόξενοι καί ό χλωρίτης. -Παρα
τηρείται έπίσης συμμετοχή άδιαφανών δρυκτών, τά όποια συνίστανται ώς έπί 
τό πλεΐστον έξ όξειδίων τοΰ σιδήρου-

Οί κλινοπυρόξενοι είναι συστάσεως διοψιδίου έως αύγίτου μετά γωνιών 2V 
=50° έως 60° καί ορθογωνίου σχισμοΰ πέριξ τών 42°. Οί πυρόξενοι έξαλλοιοΰν- 
ται μερικώς είτε είς χλωρίτην συστάσεως πεννίνου είτε είς κεροστίλβην (ούρα- 
λίτην).

Ό άλβίτης σχηματίζει πλακώδεις βραχυπριίσματικούς ^κρυστάλλους, έχει 
σύστάσιν 5—10% An καί είναι συνήθως θολός λόγω έξαλλοιώσεως.

‘Η θεμελιώδης μάζα είναι χλωριτιωμένη, ό δέ ί'στός τών πετρωμάτων 
τούτων, έν άντιθέσει πρός τούς «άλβιτικούς διαβάσας έντός τών γάββρων», εί
ναι μικραλιθυκός.

Όρυκταμύγδαλα σπανίζουν έντός τών πετρωμάτων τούτων, ώς καί είς 
τούς άλλους «διαβάσας 'έντός τών pillow», συνίστανται δέ έκ τών αυτών δρυ
κτών ώς καί είς τούς πυροξενικούς διαβάσας-

γ' Διαβάσαι ύπό μορφήν -pillow

Οί διαβάσαι ύπό μορφήν pillow άναπτύσσονται ε'ίς τήν έξωτεριικήν περι
φέρειαν τοΰ όφιολιθικοϋ συμπλέγματος τοΰ Τροόδους.

Αί pillow λαμβάνουν ποικιλίαν σχημάτων άπό σφαιρικόν ή έλλειψοειδές 
('Πίναξ VI, Είκ. 1), είς ασκοειδές, πεπλατυσμένον σωληνοειδές ή ικαί άκανόνι- 
στον (Πίνάξ VI, Είκ. 2), δπερ αντιδιαστέλλει ταύτας τών σπιλιτικών pillow τών 
"Αλπεων.

Τό -μέγεθος τών pillow κάί ασκών κυμαίνεται σημαντικώς άπό τόπου είς 
τόπον έξ δλίγων έκατοστομέτρων ε’ίς πέραν τών 2 μέτρων, γενικώς δμως είναι 
μεταξύ 50 έως 150 έκατοστόμετρα. Είς ώρισμένας περιπτώσεις παρατηρούνται 
καί γιγαντώδεις pillow διαμέτρου πέραν τών 8 μέτρων.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ V
Είκ. 1: Διαβάσης. Όφιτικός ιστός. Nicols +. Μεγ. X 100.
ΕΙκ 2: Διαβάσης. Όφιτικός ιστός μέ άφθονίαν πυροζένων είς τά διάκενα τοΰ πλέγματος. 

NiCO-ls +, Μεγ. X 100.
Είκ. 3: Διαβάσης. Μικρολιθικός ιστός -μετά ιδιόμορφων φαινοκρυστάλλων πλαγιοκλάστου. 

Nicols +. Μεγ. X 100.
Είκ- 4: Διαβάσης. Μικρολιθικός ιστός μετά Ιδιομόρφων φαινοκρυστάλλων κλινσπυροξένων. 

Nicols +, Μεγ. X 100.
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ΠΙΝΑΞ V



Αί pillow καί οί ασκοί έπικάθηνται ό εις έπί τοΰ άλλου, σχηματίζοντες 
συνήθως μικράν προβολήν πρός τά κάτω (Πίναξ VI, Είκ. 1). Μεταξύ τών pillow 
καί τών άσκών υπάρχει ώς έπί τό πλεΐστον μικρά ποσότης αργιλικού ύλικοΰ, 
τεμαχίων διαβάσου, ένίοτε δέ καί φωλεαί (κρυστάλλων ζεολίθων, ασβεστίτου, 
χαλαζιού καί χαλκηδονίου. Είς ώρισμένας περιπτώσεις αί pillow καί οί άσκοί 
έφάπτονται κατ’ εύθεΐαν μεταξύ των χωρίς ένδιάμεσον ύλικόν.

Αί pillow ικαί οί άσκοί άλλοτε μέν έχουν έμφανή ύελώδη έπίδερμίδα με
τά σφαιρολίθων, άλλοτε δέ, δέν έμφανίζουν παρά έν λεπτότατον ύελώδες ύμέ- 
νιον (Πίναξ VI, Είκ. 1 & 2).

'Η επιφάνεια τών pillow καί τών άσκών παρουσιάζει λίαν συχνά πολυγώ
νους ρωγμάς, αί όποΐαι είς ώρισμένας pillow είναι λίαν έντονοι, διαχωρίζουσαι 
ταύτας είς στηλοειδή πρισματικά τεμάχια άκτινοειδώς τοποθετημένα έκ τοΰ 
κέντρου πρός τήν περιφέρειαν. Τοιαύτη άκτινωτή στηλοειδής (κατατομή παρα
τηρεΐται έπίσης είς τάς γιγαντώδεις pillow.

Ούδαμοΰ άνευρέθησαν ήφαιστειακοί κώνοι ή ήφαιστειακοί τόφφοι ύπο- 
δηλοΰντες έκχυσιν τοΰ μάγματος.

Οί «διαβάσαι ύπό μορφήν pillow» έχουν στενωτάτην γενετυκήν σχέσιν με
τά τών «διάβασών έντός τών pillow». Οί τελευταίοι άποτελοΰν άναμφισβήτως δι
εισδύσεις τροφοδοσίας τών διάβασών ύπό μορφήν pillow (Πίναξ III, Είκ. 1&2). 
’ΑίμφότεροΊ οί τύποι οΰτοι τών διάβασών συνυπάρχουν άλλά τό ποσοστόν τοΰ 
ένός τύπου έναντι τοΰ άλλου κυμαίνεται οημαντικώς άπό τόπου είς τόπον.

'Άν καί είναι φυσικόν νά άναμένεται μείωσις τών διάβασών ύπό μορφήν 
pillow έναντι τών διάβασών ύπό μορφήν φλεβών πρός τούς ύψηλοτέρους στρωμα- 
τογραφυκούς όρίζοντας, έν τσύτοις οί διάβάσαι οΰτοι δέν δύνανται νά διαχω- 
ρισθοΰν είς ιδιαιτέρας στρωματογραφικάς μονάδας με διάφορον ήλικίαν ώς 
προέτεινεν ό BEAR (1959), κάθ’ δτι ούδαμοΰ παρετηρήθη πραγματική ασυμφω
νία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οριζόντων. ΆντιΟέτως πιστεύομεν δτι άπασαι 
αί έν ύπαίθρω παρατηρήσεις ώς καί αί πετρογ,ράφικαί καί πετρογενετικά! έν- 
δείξεις συνηγορούν ύπέρ ένός φαινομένου όφιολιθικής διεισδύσεως.

Κατά τόπους καί κυρίως πλησίον τής έπαφής τών διάβασών ύπό μορφήν 
pillow μετά τών ύπερκειμένων ιζηματογενών πετρωμάτων άνευρίσκεται μία έκ- 
τεταμύνη ζώνη θρυμματισμοΰ. Έντός τής ζώνης ταύτης άνευρίσκονται έπανα- 
συγκολληθέντα τεμάχια διαφόρου μεγέθους διαβασικών πετρωμάτων ώς καί 
τεμάχια πηλιτών, αίματιτικών πηλιτών καί σιδηρομαγγανιούχων ιζημάτων.

Ένστρώσεις πηλιτών ικαί σιδηρομαγγανιούχων ιζηματογενών πετρωμά
των άνευρίσκονται έπίσης κατά τόπους μεταξύ τών pillow ή άσκών σχηματί- 
ζουσαι στρώσεις συνήθως μικροΰ πάχους. Τά ιζήματα ταΰτα δύνανται νά δια- 
χωρισθοΰν είς τάς κάτωθι όμάδας:

(ϊ) πηλΐται καί άργιλοι
(Η) αίμάτιτικοί πηλΐται γνωστοί ώς “haematitic shales”
(iii) ισιδηίροιμαγγανιΟΰχα ίζήμοοτα γνωστά ώς οΰμβραι
(iv) άσβεστόλιΟοι

Οί πηλΐται καί άργιλοι είναι πετρώματα άποτελούμενα κυρίως έξ άργί- 
λου μοντμοριλλονιτικής συστάσεως καί σιδηρομαγγανιούχων όξειδίων. Άνευρί
σκονται συνήθως είς στρώματα, μη ύπερβαίνοντα τά 15 έκατοστόμετρα είς πά- 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ Π1ΝΑΚΟΣ VI
Είκ. 1: Διαδάσαι ύπό μορφήν pplow σφαιρικού καί έλλειψοειδοΰς σχήματος. 
Είκ. 2: Διαβάσαι ύπό μορφήν pillow πεπλατυσμένου έλλειψοειδοΰς ή άκανονίστου σχήματος.
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χος καί έναλλασσόμενα μετά διαβασικών πετρωμάτων (Πίναξ VII, Είκ. 1). Τά 
Ιζήματα ταΰτα έθεωρήθησαν ύπό μερικών Ερευνητών (WILSON, 1959) ώς ή έ
ποψή τών «pillow—λαβών» τοΰ «άνωτέρου» καί «κατωτέρου όρίζοντος»’ άλλά ή 
περιωρισμένη άνάπτυξις τών ιζημάτων τούτων συντόμως έθεσεν είς αμφιβο
λίας τά πρώτα ταΰτα συμπεράσματα.

Είναι άξιο'σημείωτον τό γεγονός δτι κατά μήκος τών αργιλικών πηλιτών 
τοΰ πίνακος VII, είκ. 1, παρατηιρεϊται έμφανώς διείσδυσις τών διάβασών τόσον 
άνωθεν δσον καί κάτωθεν τούτων, δπερ συνηγορεί ύπέρ τής διεισδύσεως τών 
διάβασών έντός προϋπαρχότων αργιλικών ιζημάτων.

Έντός τών αργιλικών τούτων ιζημάτων μέχρι τελευταίως δέν εΐχον ά- 
νευρεθή άπολιθώματα πλήν μορφών προσομοιαζουσών πρός άκτινόζωα. Προσ- 
φάτως δμως δείγμα τοιούτου ιζήματος ληφθέν έκ βάθους 140—143 μέτρων μιας 
γεωτρήσεως έντός τών «διάβασών ύπό μορφήν pillow» έδωσε πανίδα τρηματο- 
φόρων συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ είδους Thomasinella aegyptia OMARA 1956, 
κενομανίου ήλικίας (MANTIS, 1971).

ΟΙ πηλΐται οδτοι είναι κατά τόπους άνάμεικτοι μετά τεμαχίων έκ Θρυμμα
τισμένων διάβασών, δεικνύουν δέ σαφώς στρώσιν μετ’ άδρομεροΰς ύλικοΰ είς 
τήν βάσιν καί λεπτοκόκκου άλικου είς τήν οροφήν τοΰ στρώματος. Είς τήν πε- 
ρίπτωσιν οπού τά ιζήματα ταΰτα άνευρίσκονται πλησίον τής θρυμματισμένης 
ζώνης τών διάβασών παρατηρεΐται ηύξημένη συμμετοχή όξειδίων τοΰ σιδήρου, 
όπότε λάμβάνουν έρυθρωπόν χιρώμα-

Τά ιζήματα ταΰτα είναι ασυνεχή, έχουν δέ πάχος συνήθως 50 έκατοστο- 
μέτρων έως έν μέτρον, είς ώρισμένα δμως σημεία παρετηρήθη καί πάχος 7—8 
μέτρων.

Τά σιδηρομαγγανιοΰχα ιζήματα (οΰμβραι) συνίιστανται έξ όξειδίων σιδή
ρου καί μοιγγανίου ώς καί άργίλου, άνευρίσκονται δέ ύπό μορφήν στρώσεων 
τόσον έντός τών διάβασών ύπό μορφήν pillow δσον καί έντός τής Θρυμματισμέ
νης ζώνης, ώς έπίσης ύπό μορφήν ιζημάτων ύπερκειμένων τών διάβασών. Τά 
σιδηρομαγγανιοΰχα ιζήματα άναπτύσσονται άσυνεχώς πλησίον τής έπαφής τών 
διαβσσυκών πετρωμάτων μετά τών ύπερκειμένων κρητίδων τής όμάδος τών 
Λευκάρων (μαιστριχτίου ήλικίας) καί ιδιαιτέρως πέριξ ή εις άμεσον έπαφήν 
μετά τών θειούχων κοιτασμάτων τών διάβασών. Είς ώρισμένας περιπτώσεις 
(κοίτασμα Σ κουριωτίσσης) μέρος τής όροφής τοΰ κοιτάσματος περιέχει στρώ
σεις σιδηρομαγγανιούχων ιζημάτων έναλλασσομένων μετά σιδηροπυριτών.

Είς τήν βάσιν τών σιδηρομαγγανιούχων Ιζημάτων ή έντός αύτών ύπάρ
χουν στρώσεις μικρού πάχους ή φακοί ραδιολαριτών. Οί ραδιολαρΐται οδτοι πε
ριέχουν προσμείξεις άργίλου καί όξειδίων τοΰ σιδήρου καί μαγγανίου, προσδί- 
δουσαι είς τό πέτρωμα φαιόν έως σκοτεινώς φαιόν χρώμα.

Χημικαί άναλύσεις τών ιχνοστοιχείων ώς καί περαιτέρω άναφορά έπί 
τών σιδηρομαγγανιούχων καί ραδιολαριτικών ιζημάτων δίδεται είς τό κεφά- 
λαιον τής μετάλλογενέσεως, λόγω τής στενής σχέσεως τών ιζημάτων τούτων 
μετά τών θειούχων κοιτασμάτων τών διάβασών.

’Ασβεστόλιθοι δέν άνευρέθησαν μέχρι σήμερον ύπό μορφήν στρώσεων έν
τός οίωνδήποτε διαβασικών πετρωμάτων. Έν τούτοις είς ~τό νότιον τμήμα τής 
όρσσειρας ύπάρχει στενωτάτη σχέσις μεταξύ τών διάβασών καί πελαγικών ά
σβεστολίθων τριαδικής ήλικίας. *Η  έμφάνισις αϋτη τών άσβεστολίθων έχε<. έκ- 
τασιν 200X100 περίπου μέτρων, είς ώρισμένα δέ σημεία παρατηρεΐται^έμφανώς 
διείσδυσις τών διάβασών έντός τών άσβεστολίθων, ώς άποτέλεσμα τής όποιας 
τεμάχια τούτου περικλείονται έντός τών διάβασών (Είκ. 4). Τούς άσβεστολί-
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Είκ. 1: Στρώσις μαγγανιούχου ράδιολαριτικής άργίλου έντός τών διάβασών ύπό μορφήν 
pillow, χωρίον Καμπιά (Φωτ.: BEAR, 1960).

Είκ. 2: Διείσδυσις τών διάβασών ύπό μορφήν pillow έντός τών ιζηματογενών πετρωμάτων τής 
όροσειρας Κυρηνείας (Πενταδακτύλου) (Φωτ.: MOORE, 1960).
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Μαργαϊκαί κρητίδες μαιστριχτίσύ ηλικίας
Άργιλοι καμπανιού ήλικίας
Ψαμμϊται κρητιδικής ήλικίας
Μεσοζωικοί 'ασβεστόλιθοι μετά κερατολιθων χατά τόπους

[χχχ*χ)  Διεισδύσεις διαβάσου

------~ Ρΐϊγμα
ΕΙκ. 4: Γεωλογική τομή παρά τόν 42ον μιλιάδείκτην της όδού 

Λευκωσίας—Λεμεσού

υους τούτους ό ΊΊΑΝΤΙΑΖΗ Σ (1966) τοποθετεί έντός τού σχηιματί'σμσΰ τοΰ Πεν- 
τακώμου μετά άνω τριάδι'κής ή προκαμπανίου ήλικίας.

Διεισδύσεις διάβασών έντός ιζημάτων παρατηρούνται καί είς άλλα ση
μεία της νήσου.

Ούτως εις τήν νοτιοδυτικήν Κύπρον παρατηρούνται είς πλεΐστα σημεία

Τριαδικοί ασβεστόλιθοι μετά κερατολίθων κατά τόπους 
Μεσοζωικοί ψαμμϊται

Διεισδύσεις διάβασών

Σερπεντινϊται
Ρήγμα

ΕΙκ. 5= Γεωλογική τομή πλησίον "Ινιας Πάφου. 

34



διεισδύσεις (Είκ. 5) έντός τών τριαδικών ιζημάτων, ιδιαιτέρως τών χαλαζισ
κών ψαμμιτών καί τών άσβεότσλίθων.

Είς τό βόρειον τμήμα τής νήσου κατά μήκος τής όροσειράς τής Κυρη- 
νείας (Πενταδακτύλου) διαβάσαι ανάλογου όρυκτολογικής συστάσεως και 
μορφής πρός τούς διαβάσας τοΰ όφιολιθικοΰ συμπλέγματος τοΰ Τροόδους, δι
εισδύουν έντός μεσοζωικών άσβεστολίθων καί άνωκρητιδικών έως όλιγοκαινι- 
κών κρητίδων καί εύρίσκονται είς στενήν έπαφήν μετά τών βασικών Ιζημάτων 
τοΰ φλύσχου ήωκαινικής έως μειοκαινικής ήλικίας (Πίναξ VH, Είικ. 2).

Οί διαβάσαι ύπό μορφήν pillow τοΰ όφιολιθικοΰ συμπλέγματος τοΰ Τροό
δους δύνανται νά διαχωρισθοΟν βάσει τής πετρολογακής αύτών συστάσεως είς 
τούς έξής τύπους:

(i) μελαδιαβάσαι
(Η) πυροξενικοί διαβάσαι
(ϋί) χαλαζιακοΐ διαβάσαι
(ίν) άλβιτικοί διαβάσαι (σπιλΐται)

Ή περαιτέρω διάκρισις τών πετρωμάτων έγένετο βάσει τοΰ ίστοΰ.
Ή διάκρυσις τών διαφόρων τούτων τύπων τών διάβασών έν ύπαίθρω εί

ναι άδύνατος πλήν τής περιπτώσεως τών μελαδιαβασών, οί όποιοι διακρίνονται 
έκ τοΰ σκοτεινοΰ αύτών χρώματος καί τοΰ όλιβίνου, ό όποιος σχηματίζει μι
κρούς φαινοκρυστάλλους όρατούς διά τοΰ γυμνού όφθαλμοΰ.

Οί διαβάσαι ύπό μορφήν pillow περιέχουν πόρους καί όρυκταμύγδαλα 
είς μεγάλον συνήθως ποσοστόν τοΰ Ολου πετρώματος.

Τά όρυκταμύγδαλα είναι πλήρη δρυκτών ώς π.χ. ασβεστίτου, ζεολίθων, 
χαλαζιού, χλωρίτου καί ένίοτε κελαδονίτου.

Τά όρυκτά ταΰτα καί Ιδιαιτέρως ό τύπος τών ζεολίθων καί ή ΰπαρξις χα
λαζιού καί έπιδότου έχρησιμοποιήθηΟαν ύπό τοΰ BEAR (1959) διά τήν διάκρι- 
σιν τών διάβασών ύπό μορφήν pillow καί τών έντός αύτών διάβασών είς τρεις 
όρίζοντας.

Αί ήμέτεραι έρευναι κατέδειξαν δτι τά όρυκτά ταΰτα δέν δύνανται νά 
θεωρηθούν ώς κριτήρια, καθ’ δτι πλήθος δειγμάτων διάβασών ληφθέντων έ'κ 
τής αύτής θέσεως καί κατά διαστήματα έδειξεν δτι έντός τής αύτής pillow ή 
άσκού άνευρίσκονται άμφότεροι οί τύποι ζεολίθων (άνάλκιμον καί ρομβι
κοί ζεόλιθοι), οί όποιοι έθεωρήθησαν ύπό τοΰ BEAR (1959) ώς διαγνωστικοί 
τοΰ οΓρωματογραφικοΰ δρίζοντος τών διαβασικών πετρωμάτων. Επίσης ή 6- 
παρξις χαλαζιού συνδυάζεται μετά τής πετρσλογικής συστάσεως τού διαβάσου 
ή τοΰ βαθμοΰ μετάλλογενέσεως τών πετρωμάτων τούτων. Τό έπίδοτον, δπερ έ- 
χρησιμοποιήθη ώς τό κυριώτερον χαρακτηριστικόν διά τήν διάκρισιν τοΰ όρί- 
ζοντος βάσεως, άφθονεϊ έντός δλων τών τύπων τών διάβασών τών περιβαλλόν
των τά θειούχα κοιτάσματα.

Πετρογραφικώς οί διαβάσαι ύπό μορφήν pillow τοΰ δφιολιθι'κοΰ συμπλέ
γματος τοΰ Τροόδους διαφέρουν των σπιλιτικων pillow—λαβών των Αλπεων. Αί 
κυριώτεραι διαφοραί είναι δτι είς τάς σπιλιτικάς pillow τών "Αλπεων τό ορυ
κτόν συνδέσεως είναι ό άστριος (άλβίτης) καί ύπάρχει χημική διαφορά μετα
ξύ κέντρου καί ύελώδους έπιδερμίδος, ένώ καί είς τάς pillow τοΰ Τροόδους ώς 
καί ιής Palagonia (κατά VUAGNAT, 1959) δέν παρατηρεΐται ούσιώδης χημική 
διαφορά τοΰ κέντρου καί ύελώδους έπιδερμίδος τών pillow, τό πλαγιόκλαστον, 
έξαιρέσει τών σπιλιτικων pillow, είναι βασικόν καί τό όρυκτσν συνδέσεως έν μέ- 
ρει είναι ό αύγίτης. ’Επίσης δέν παρατηρεΐται ούσιώδης διαφορά ίστοΰ μεταξύ 
τών κεντρικών καί περιφερειακών τμημάτων τών pillow τοΰ Τροόδους, ώς συμ
βαίνει είς τήν περίπτωσιν τών σπιλιτικών pillow τών “Αλπεων.
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(i) Μελαδιαβάσαι

Οί μελαδιαβάσαι διακρίνονται βάσει τοΰ ίστοΰ είς δύο τύπους ώς έξης
(α) μελαδιαβάσαι μετά δενδριτικοΰ—θυσανοειδούς ίστοΰ
(β) μελαδιαβάσαι μετά δενδριτικοΰ—πορφυροειδοΰς ίστοΰ

Ή διάκρισις τών δύο τούτων τύπων έν ύπαίθρω είναι ένίοτε δυνατή λό
γω της ύπάρξεως μικρών φαινοκρυστά'λλων όλιβίνου έντός τών μελάδιαβασών 
μετά πορφυροειδοΰς ίστοΰ, ορατών διά τοΰ γομνοΰ όφθαλμ'οΰ·

(α) Μελαδιαβάσαι μετά δενδριτικοΰ - ϋυσανοειδονς ίστοΰ

Ό τύπος οδτος τών μελαδιαβασών χαρακτηρίζεται ύπό ένός ίστοΰ δεν- 
δριτικοΰ, ό όποιος ικατά τόπους μεταπίπτει είς 'θυσανοειδή (Πίναξ VIII, Είκ. 3 
& 4).

Τά ικύρια όρυκτολογικά συστατικά τοΰ τύπου τούτου τών μελαδιαβασών 
είναι οί πυρόξενοι, όλιβίνης είς κυμαινόμενον ποσοστόν καί όλίγον πλαγιό
κλαστον. Ή θεμελιώδης μάζα είναι συνήθως χλωριτιωμένη, περιέχει δέ περιω- 
ρισμένον άρι'θμόν όρυκταμυγδάλων, τά όποια δυνατόν νά περικλείουν άσβε- 
στίτην, ζεολίθους ή χλωρίτην.

Ό όλιβίνης αναπτύσσεται είς ύπιδιομόρφους καί ιδιόμορφους πρισματι
κούς κρυστάλλους άνευ ιδιαιτέρου προσανατολισμού καί είναι συστάσεως φορ- 
στερίτου.

Οί πυρόξενοι είναι ώς έπί τό πλεΐστον μονσκλινεΐς, συστάσεως διοψι- 
δίου έως αύγίτου ώς καί είς τούς άλλους διαβάσας. Όρθοπυρόξενοι συστάσεως 
ώς έπί τό πλεΐστον ένστατιτικής έχουν παρατηρη'θή είς μυκρόν ποσοστόν δειγμά
των, άλλ’ ή ποσότης τούτων είναι πάντοτε κατά πολύ μικροτέρα τών κλινοπυ- 
ροξένων.

Οί πυρόξενοι αναπτύσσονται ύπό μορφήν ύπιδιομόρφων βραχυπρισματι- 
κών κρυστάλλων ικαί έπιμήκων δοκίδων λαμβανόντων δενδριτικήν ή θυσανοειδή 
άνάπτυξιν. Είς τήν τελευταίαν περίπτωσιν οί θύσανοι είναι τόσον καλώς άνε- 
πτυγμένοι, ώστε όμοιάζουν πρός φυσικούς τοιούτους.

Τά πλαγιόκλαστα σπανίζουν, λαμβάνουν δέ μορφήν βελονοειδή. Ή σύ- 
στασις των είναι συνήθως βυτοβνίτης.

Ό όλιβίνης δι’ έξαλλοιώσεως μεταπίπτει μερικώς είς σερπεντίνην ή ί- 
διγκσίτην ή αντικαθίσταται ύπό ψευδομορφώσεων άσβεστίτου.

'Η συνήθης έξαλλοίωσις τών πυροξένων καί τής θεμελιώδους μάζης εί
ναι ή χλωριτίωσις.

(β) Μελαδιαβάσαι μετά δενδριτικοΰ - πορφυροειδοΰς ίστοΰ

Ό τύπος οδτος τών μελαδιαβασών διακρίνεται τών μελαδιαβασών δεν- 
δριτικοΰ—θυσανοειδούς ίστοΰ, καθ’ δτι περιέχει μικρούς φαινοκρυστάλλους ό-

ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ VHI
Είκ. 1: Μελαδιαβάσης. Μικρολιθικός πορφυροειδής ιστός, φαινοκρΰσταλλος ίδιομόρφου κρυ

στάλλου δλιβίνου μετά μικροφαινοκρυστάλλων · πυροξένων. Nicols +. Μεγ. X 110.
Είκ. 2: Μελαδιαβάσης. Δενδροειδής—θυσανοειδής—πορφυροειδής ιστός. Φαινοκρύσταλλοι δλιβίνου 

μετά δενδροειδών καί θυσανοειδών κρυστάλλων πυροξένων. Nicols +. Μεγ. X 110.
Είκ. 3: Μελαδιαβάσης. Δενδροειδής καί θυσανοειδής Ιστός. Nicols +, Μεγ. X 110.
Είκ. 4: Μελαδιαβάσης. θυσανοειδής ιστός. Nicols +, Μεγ. X 300.
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λιβίνου, οί όποιοι προσδίδουν είς τό πέτρωμα πορφυροειδή Ιστόν (Πίναξ VIII, 
Είκ. 1 & 2).

Οί πυρόξενοι αναπτύσσονται ύπό τήν μορφήν έπιμήκων δοκίδων προσδί- 
δοντες είς τό πέτρωμα δεύδριτικόν ιστόν ('Πίναξ VIII, Είκ. 2).

Όρυκτολογικώς ό τύπος ούτος τών μελαδιαβασών είναι παρόμοιος πρός 
τούς μελαδιαβάσας μετά δενδριτικοΰ—θυσανοειδούς ίστοΰ, άλλα ό όλιβίνης ά- 
πανταται είς ηύξημένον ποσοστόν.

(ΐϊ) Πυροξενικοί όιαόάσαι

Οί πυροξενικοί διαβάσαι είναι ό πλέον διαδεδομένος τύπος τών διάβα
σών υπό μορφήν pillow. Οί διαβάσαι οδτοι άποτελούνται κυρίως έκ πυροξένων 
καί πλαγιοκλάστων ώς καί όρυκτών, τά όποια προκύπτουν έκ τής έξάλλοιώ- 
σεως τούτων.

Οί πυροξενικοί διαβάσαι δύνανται νά ύποδιαιρεθοΰν περαιτέρω Θάσε, 
τού ίστοΰ είς τούς έξής τύπους:

(α) πυροξενικοί διαβάσαι μετ’ όφιτικοΰ ίστοΰ
(β) » » ιμείθ· ίστοΰ μίκιροίλιθικον-πορφυροειδοΟς

Δέον έπίσης νά σημειωθή δτι άνευρίσκονται καί ένδιάμεισοι τύποι τών α
νωτέρω ιστών, ώς καί μετάπτωσις τοΰ ένός τύπου εις τόν άλλον άκόμη καί έν 
τός τής αύτής λεπτής τομής.

Ή διάκρισις τών διαφόρων τούτων τύπων έν ύπαίθρω είναι άδύνατος.

Πυροξενικοί διαβάσαι μετ όφιτικοΰ ίστοΰ

Τά πετρώματα ταΰτα διακρίνονται τών άλλων πυροξενικών διάβασών, 
καθ’ δτι τά πλαγιόκλαστα σχηματίζουν πλέγμα, τά διάκενα τού όποιου κα
ταλαμβάνουν οί πυρόξενοι καί ό χλωρίνης.

Οί πυρόξενοι είναι ώς έπί τό πλεΐστον μονσκλινεΐς, συστάσεως διοψι- 
δίου έως αύγίτου μετά γωνιών 2V=+50° έως 55° καί όρθογωνίου σχισμοΰ Ng/c 
πέριξ τών 42° ώς καί είς τούς άλλους διαβάσας. 01 όρθοπυρόξενοι σπανίζουν, έ
χουν δέ σύστάσιν ένστατίτου.

Τό πλαγιόκλαστον είναι βασικόν, συστάσεως λαβραδορίου έως βυτοβνί- 
του. Τό πλέον βασικόν πλαγιόκλαστον τών πετρωμάτων τούτων έχει σύστάσιν 
75% An.

Οί πυρόξενοι έξαλλοιοΰνται συνήθως είς χλωρίτην ή σπανίως είς άκτινό- 
λιθον. Ό χλωρίτης είναι ώς έπί τό πλεΐστον συστάσεως πεννίνου.

Ή θεμελιώδης μάζα είναι μικρολιθική πλήρως χλωριτιωμένη, ή άντικα- 
θίσταται κατά τόπους ύπό άσβεστίτου καί έχει συνήθως μεγάλον άριθμόν πό
ρων καί όρυκταμυγδάλων.

Τά πλέον συνήθη όρυκτά τών όρυκταμυγδάλων είναι ό ασβεστίτης, οί 
ζεόλιθοι, ό χλωρίτης, ένίοτε δέ καί ό κελαδονίτης.

(β) Πυροξενικοί διαβάσαι μεδ' ίστοΰ μικρολι&ικοΰ - ϊίορφυροειδοΰς

Ό τύπος οΰτος τών διάβασών χαρακτηρίζεται έξ ένός ίστοΰ μικρολιθι- 
κοΰ έως ύποφιτικοΰ καί έλαφρώς πορφυροειδοΰς (Πίναξ V, Είκ. 3 & 4).

Οί πυρόξενοι έχουν τήν αύτήν σύστάσιν προς τούς άλλους πυροξενικούς 
διαβάσας, άναπτύσσονται δέ εις δύο γενεάς κρυστάλλων. Οί φαινοκρύσταλλοι 
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είναι πρισματικοί Ιδιόμορφοι καί δεικνύουν τάσιν σχηματισμού μικρών συγκεν
τρώσεων. Οί μικρότεροι κρύσταλλοι είτε σχηματίζουν σμήνη είτε άναπτύσσον- 
ται εις έπιμήπεις ύπιδιομόρφους κρυστάλλους άνευ συγκεκριμένου προσανατο
λισμού.

Τό πλαγιόκλαστον είναι συστάσως λαβράδορίου ή βυτοβνίτου ή δέ θε
μελιώδης μάζα είναι μικρολιθική ϊσχυρώς ή πλήρως χλωριτιωμένη.

Τά όρυκταμύγδαλα τών διάβασών τούτων πληιροΰνται ύπό όρυκτών πα
ρομοίων πρός τά όρυκτά τών όρυκταμυγδάλων τών άλλων πυροξενικών διά
βασών.

(iii) Χαλαζιαχοι διαβάσαι

ΟΙ χαλαζιακοί διαβάσαι έχουν ώς κύρια όρυκτολογικά συστατικά τούς 
πυροξένους καί τά πλαγιόκλαστα, περιέχουν δέ μικράς ποσότητας χαλαζιού.

Τό ποσοστόν τών μελανοκρατικών όρυκτών έναντι τών λευκοκρατικών 
είναι είς τόν τύπον τούτον τών διάβασών μικρότερον τού ποσοστού τών μελανο- 
κρατικών όρυκτών τών πυροξενικών διάβασών, άλλά τό ποσοστόν τών μελανο
κρατικών όρυκτών παραμένει πάντοτε άνω ή πέριξ τών 40%.

Οΐ πυρόξενοι είναι ώς έπί τό πλεΐστον μονοκλινεΐς, συστάσεως διοψι- 
δίου έως αύγίτου ώς καί είς τούς άλλους πυροξενικούς διαβάσας, άλλ’ είς τά 
πετρώματα ταΰτα οί πυρόξενοι είναι μερικώς κατεστραμμένοι (σκελετώδεις) 
λόγω έξαλλοιώσεώς των είς χλωρίτην ή ένίοτε είς άκτινόλιθον.

Τό πλαγιόκλαστον είναι σαφώς όξινώτερον τών πυροξενικών διάβασών 
συστάσεως άνδεσίνου έως όξινου λαβραδορίου, είναι δέ μερικώς θολόν λό
γω έξαλλοιώσεως. Τό πλαγιόκλαστον καθίσταται πλακώδες είς τούς διαβά
σας τούτους καί ένίοτε σχηματίζει μικρούς φαινοκρυστάλλους προσδίδοντας εις 
τό πέτρωμα Ιστόν πορφυροειδή. Οί μικρότεροι κρύσταλλοι τού πλαγιοκλάστου 
είναι λεπτοί καί σχετικώς έπιμήκεις.

Ό χαλαζίας είναι ύπό τήν μο,ρφήν άλλοτριομόρφων κρυστάλλων λίαν μι
κρού μεγέθους, ύπό διάσπαρτον μορφήν έντός τής θεμελιώδους μάζης καί με
ταξύ τών άλλων όρυκτών. Ό χαλαζίας άνευρίσκεται έπίσης έντός τών όρυ- 
κταμυγδάλων (Πίνάξ IX, Είκ. 2) άναπτυσσόμενος εις κρυστάλλους μετά πε- 
ρατωιιικών έδρών ύπό μορφήν μωσαϊκού μετά ζεολίθων, ασβεστίτου ή χλωρί- 
του. Ό συνηθέστερος τύπος ζεολίθων τών χαλαζιακών διάβασών είναι οί 
ρομβικοί ζεόλιθοι καί ιδιαιτέρως ό υοατρόλιθος. Αναλύσεις δι’ άκτίνων Rontgen 
έδειξαν έπίσης τήν ύπαρξιν μορδενίτου καί δολομίτου έντός ώρισμένων δειγμά
των.

’Εντός τών χαλαζιακών διάβασών, οΐ όποιοι 'έχουν έπηρεασθή ύπό της 
μεταλλογενέσεως, παρατηρεΐται λίαν ηύξημένη ποσότης άλλοτριομόρφων δευ
τερογενών κρυστάλλων χαλαζιού ώς έπίσης καί διάσπαρτοι λεπτόκοκκοι κρύ- 
σταλοι σιδηροπυρίτου.

(iv) Άλβιτικοί διαβάσαι (σπιλϊται)

Ό τύπος οδτος τών διάβασών άνευρίσκεται είς στενωτάτην σχέσιν πρός 
τούς πυροξενικούς διαβάσας, είναι δέ άδύνατος ή διάκρισις αύτοΰ έν τω υπαί- 
θρφ έκ τών άλλων διάβασών.

Είς τήν σύστασιν τών άλδιτικών διάβασών λαμβάνουν μέρος ώς κύρια όρυ
κτολογικά συστατικά ό άλβίτης, οί πυρόξενοι καί ό χλωρίτης. Παρατηρεΐται έ
πίσης συμμετοχή άδιαφανών όρυκτών, τά όποια συνίστανται ώς έπι τό πλεΐστον 
έξ όξειδίων τοΰ σιδήρου.
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Οΐ πυρόξενοι είναι συστάσεως διοψιδίου έως αύγίτου μετά γωνιών 2V— 
+52° έως 60" καί όρθογωνίου σχισμοΰ Ng/c=40° έως 42°.

Ό άλβίτης σχηματίζει λεπτούς έπιμήκεις ή βελονοειδείς κρυστάλλους, 
έχει σύστασιν 5—10% An καί είναι συνήθως θολός λόγω έξαλλοιώσεως.

Ή θεμελιώδης μαζα είναι λίαν μικρσλιθική έξαλλοιωθεΐσα εις χλωρίτην. 
Έντός τής θεμελιώδους μάζης παρατηρούνται ένίοτε μικροί σφαιρόλιθοι χαλ- 
κηδονίου, όλίγσς χαλαζίας καί σφαιρόλιθοι πλαγιοκλάστου, τό όποιον έχει σύ- 
στασιν πλέον βασικήν τοΰ άλβίτου.

Έντός τών όρυκταμυγδάλων άνευρίσκονται συνήθως ζεόλιθοι ύπό μορ
φήν σφαιρολίθων άκτινωτών ή άσβεστίτης.

Ό ιστός τών άλβιτικών διάβασών είναι μικρολιθικός βελονοειδής έως 
μικρολιθικός έλαφρώς πορφυροειδής.

Γ' ΟΞΙΝΑ ΜΕΛΗ

Τά όξινα πετρώματα άνευρίσκονται έντός τών «διάβασών έντός τών γάβ- 
βρων», έμπίπτουν δέ έντός τής Περιοχής 5 (Είικ. 3) τοΰ διαγράμματος τοΰ δι
πλού τριγώνου τοΰ STRECKEISEN (1967).

Τά πετρώματα ταΰτα δύνανται νά υποδιαιρεθούν είς τούς έξής τύπους:
1. μικρογρανοδιορίτας
2. γρανοφύρας
3- γιρανοδιοιρντικούς πορφύρας
'Άπαντες οί άνωτέρω τύποι μεταπίπτουν ό εις είς τόν άλλον συχνάκις 

έντός τής αυτής έμφανίσεως.

1. Μικρογρανοόιορϊται

Οί μικρογρανοδιορΐται έχουν τροντζεμιτικήν σύστασιν, συνίστανται δέ 
κυρίως έκ πλαγιοκλάστων καί χαλάζιου ε'ίς ΐσας περίπου ποσότητας καί μι
κρών ποσοτήτων άμφιβόλων.

Τό πλαγιόκλαστον είναι πλακώδες έως βραχυπρισματικόν συστάσεως 
άλβίτου μετά 5—10% An ή ένίοτε όλιγοκλάστου, ένίοτε σχηματίζον διδύμους 
κατά τόν νόμον τοΰ άλβίτου. Είς έξαιρέτικάς περιπτώσεις, όπου τό πέτρωμα έ
χει ένδιάμεσον σύστασιν μεταξύ μικρογρανοδιοριτών ικαί διάβασών, το πλαγιό- 
κλασιον δύναται νά έχη σύστασιν άνδεσίνου ή άκόμη καί όξινου λαβραδορίου 
συστάσεως 55% An.

Το πλαγιόκλαστον είναι συνήθως έλαφρώς ζωνώδες καί θολόν λόγω έ
ξαλλοιώσεως·

Ό χαλαζίας άναπτύσσεται είς ύπιδιομόρφους ή ένίοτε καί ίδιομόιρφους 
κρυστάλλους, κατά τόπους δέ παρατηιρεΐται τάσις πρός μυρμηΐκιτικάς συμφύ
σεις μεταξύ χαλαζιού καί πλαγιοκλάστων.

Ό κυριώτερος άμφίβολος, δστις παρατηρεΐται έντός τών μικρογρανόδιο- 
ριτών, είναι ώς έπί τό πλεΐστον ή κεροστΐλβη, ήτις είναι έπιμηκης καί όξύλη-

ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ IX
Είκ. 1: Χαλαζιακός διαδάσης. Όλοκρυσταλλικός μικρολιθικός Ιστός. Nicols +. Μεγ. X 110.
Είκ. 2: Διαδάσης μετά όρυκταμυγδάλων χαλαζιού, Nicols +. Μεγ. X 40.
Είκ. 3: Γρανοφύρης. Χαλαζίας καί άλδίτης μετά μυρμηκιτικης ύφής. Nicols +. Μεγ. X 100.
Είκ. 4: Γρανοδιοριτικός πορφύρης. Φαινοκρύσταλλοι χαλαζιού καί άλδίτου έντός μικροκρυσταλ- 

λικής μάζης χαλαζιού καί πλαγιοκλάστου. Nicols +, Μεγ. X 40.
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κτος μετά πλεοχρωϊσμοΰ έκ πρασίνου έως κίτρινου, κιτρινοφαίου ή έλαφρώς 
κυανοΰ. Ή κεροστίλβη αυτή έχει γωνίαν 2V— —48° έως —50° και όρθογώνι'ον 
σχισμόν Ng/c=14°—15°, έχει σύστασιν ούραλίτου, προήλθε δέ έκ τής έξαλλοιώ
σεως τών πυροξένων. Ή κεροστίλβη έξαλλοιοΰται μερικώς είς χλωρίτην συστά
σεως πεννίνου.

Τά πλέον συνήθη σύνδρομα όρυκτά είναι τό έπίδοτον καί ό τιτανίτης. Πα- 
ρετηρήθησαν έπίσης ζιρκόνιον, ζωϊσίτης, αδιαφανή όρυκτά, άπατίτης δέ καί 
όρθόκλαστον είς έξαιρετικώς μικράς ποσότητας.

Ό ιστός τών πετρωμάτων τούτων είναι κοκκώδης μέ τάσιν μικροπηγμα- 
τιτικοΰ, γραφικού καί μυρμηκιτικοΰ ίστοΰ.

2. Γρανοφΰραι

Οί γρανοφΰραι είναι λίαν λευκσκρατικά πετρώματα, άπτοτελοΰνται δέ έκ 
χαλαζιού καί άλβίτου μετά μικρών ποσοτήτων κερόστίλβης.

Ό χαλαζίας καί ό άλβίτης σχηματίζουν τυπικός μυρμηκιτικάς συμφύσεις 
('Πίναξ IX, Είκ- 3).

Ό άλβίτης έχει σύστασιν πέριξ τών 5—10% An, είναι δέ θολός λόγω έξαλ
λοιώσεως.

Ή κεροστίλβη είναι ούραλιτική, όξύληκτος ικαί έχει παρομοίαν σύστασιν 
πρός τήν κεροστίλβην τών μικρογρανοδιοριτών. Τό σύνηθες όρυκτόν έξαλλοιώ
σεως ταύτης είναι καί πάλιν ό χλωρίτης συστάσεως πεννίνου.

Τά σύνδρομα όρυκτά είναι παρόμοια πρός τά σύνδρομα όρυκτά τών ιμι- 
κρογμανοδιοριτών μέ συνηθέστερον τό έπίδοτον.

3. Γρανούιοριτικοί ηορφΰραι

Οϊ γρανοδιοριτικοί πορφΰραι είναι στενώς συνδεδεμένοι μετά τών άλλων 
όξινων πετρωμάτων τοΰ όφιολίθιίκοΰ συμπλέγματος τοΰ Τροόδους, δύνανται ό
μως νά διακριθοΰν έν ύπαίθρω λόγω τής άναπτύξεως τών πλαγιοκλάστων καί 
τοΰ χαλαζιού είς μικρούς φαινοκρυστάλλους.

'Ο χαλαζίας καί τό πλαγιόκλαστον άπαντώνται είς ϊσας περίπου ποσό
τητας, αναπτύσσονται δέ είς δύο γενεάς, ήτοι ύπό μορφήν μικροκρυσταλλικήν 
έντός τής θεμελιώδους μάζης καί ύπό μορφήν ίδιομόρφων φαινοκρυστάλλων ό- 
ρατών διά γυμνοΰ όφθαλμοΰ, προσδίδοντες είς τό πέτρωμα μικρολιθικόν πορ
φυρό ειδή ιστόν (Πίναξ IX, 'Είκ. 4).

Τό πλαγιόκλαστον είναι θολόν συστάσεως συνήθως άλβίτου 5—10% 
An, άλλ’ ένίοτε δύνοιται νά είναι όξινος άνδεσίνης.

Ή κεροστίλβη, τό έπίδοτον ‘καί τά άλλα σύνδρομα όρυκτά, τά 'όποια ά
νευρίσκονται έντός τών μικρογρανοδιοριτών, παρατηρούνται καί έντός τών πε
τρωμάτων τούτων, άλλ’ ή κεροστίλβη είναι περισσότερον έξηλλοιωμένη είς 
χλωρίτην.
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ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΣΙΣ
Α' ΧΗΜΙΣΜΟΣ

Ό χημισμός τών ύπερβασικών, βασικών καί όξινων πετρωμάτων τοΰ ό- 
φιολιθικοΰ συμπλέγματος τοΰ Τροόδους έμελετή'θη δι” έξή'κοντα (60) χημι
κών Αναλύσεων Αντιπροσωπευτικών δειγμάτων (πίνακες 3, 6, 9, 12, 15). Έκ 
των άναλύσεων τούτων είκοσι είναι νέαι τοιαΰται έπί δειγμάτων συλλεγέντων 
ύπό τοΰ γρά φαντός, σημείουνται δέ δι’ Αστερίσκου, ένω αί ύπόλοιποι έχουν 
θάλλε γη έκ δημοσιευμάτων τής Γεωλογικής Υπηρεσίας Κύπρου. Είς τήν κατα
γραφήν τών χημικών Αποτελεσμάτων τά δείγματα έκάστης όμάδος έτοποθετή- 
θησαν κατά σειράν αύξήσεως τής περιεκτικότητός των είς SiO2, έκτος έάν πλείο- 
να τοΰ ένός δείγματα προήρχοντο έκ τής αύτής pillow ή φλεβός.

Ή έπεξεργασία δλων τών άνωτέρω χημικών άναλύσεων έγένετο έπί τή 
βάσει τής μεθόδου N1GGLI (1933). Είς τούς πίνακας 4, 7, 10, 13 καί 16 παρα
τίθενται τά έκ τής έπεξεργασίας τών χημικών άναλύσεων «χημικά μεγέθη 
NIGGL1» καί ό Αριθμός “qz”. ’Επίσης είς τούς αύτούς πίνακας περιλαμβάνονται 
αί Αντίστοιχοι μαγματικαί όμάδες καί οί μαγματικοί τύποι τών Αναλυθέντων 
πετρωμάτων. Είς τούς πίνακας 5, 8, 11, 14 καί 17 παρατίθενται αί «βάσεις 
NIGGL1» καί τά μεγέθη Q, L, Μ, π, γ καί μ·

Κατά τόν ύπσλογισμόν τών μεγεθών NTCrGL.1 ήκολουθήθη ή παροπήρησις 
τού NIGGLI (1933), κατά τήν όποιαν μικιραί ποσότητες τών Ρ, Cl, F καί S δέον 
νά μή λαμβάνωνται ύπ’ δψιν, έκτος έάν εύρίσκωνται είς σχετικώς μεγάλας πο
σότητας, όπότε τά στοιχεία ταΰτα δέον νά χρησιμοποιηθούν διά τόν σχηματι
σμόν τοΰ Cp, Hl, Fr καί Pr. Τό αυτό ισχύει καί διά τήν περίπτωσιν τών Ανθρα
κικών, π.χ. χρησιμοποίησις τούτων διά τόν σχηματισμόν Cc έάν τό άνθρακικόν 
άσβέστιον εύρίσκεται ώς πρωτογενές συστατικόν. Είς τά όφισλιθικά πετρώματα 
τοΰ Τροόδους έχρησιμοποιήθη μόνον τό Cp λόγω μή ύπάρξεως μεγάλων ποσο
τήτων Cl, F καί S καί λόγω τοΰ δτι τό άνθρακικόν άσβέστιον είναι δευτερογενές.

Β' ΔΙΕΡΕΥΝΗΣ ΙΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ή δ.ιερεύνησις τών χημικών Αποτελεσμάτων έγένετο διά γραφικών πα
ραστάσεων καί προβολών ώς Ακολούθως:

1. Ιϊεριεχτιχότηξ τών πετρωμάτων εί$ όξείδια, συναρτήσει τοΰ SiO2

Βάσει τών Αποτελεσμάτων τών άνωτέρω χημικών άναλύσεων έγένον- 
το cd γραφικαί παραστάσεις τών Α12Ο3, MgO, CaO, Κ2Ο, Na20, MnO, TiO2, P2O5 
Fe2O3 καί FeO συναρτήσει τής περιεκτικότητός τών πετρωμάτων εις SiO2 (Είκ. 6).

(α) SiO2

Ή περιεκτικότης τών όφιολιθικών πετρωμάτων τοΰ Τροόδους είς SiO2 κυ
μαίνεται εις τά ύπερβασικά έκ περίπου 33% εις 46%, είς τούς γάββρους έκ 43% 
είς 55%, είς τούς διαβάσας έντός τών γάββρων έκ 49% είς 59%, είς τούς διαβά- 
σας έντός τών pillow καί ύπό μορφήν pillow έκ 37% εις 66%, εις δέ τά όξινα πε
τρώματα έξ 73% είς 81%·

Δέον νά σημειωθή δτι μέρος τοΰ SiO2 τών χαλαζιακών διάβασών είναι 
δευτερογενές.
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(β) Α12Ο3

Τό A12Oj είναι έξαιρετικώς χαμηλόν εις τά ύπερδασικά πετρώματα (<5— 
15%), παρουσιάζει δέ σαφώς αυξησιν έκ τών ύπειρβασικών εις τούς μελαγάβ- 
δρους καί γάββρους, δπερ όφείλεται εις τήν παρουσίαν βασικοί) πλαγιοκλάστου 
ώς πρωτογενούς όρυκτοΰ. Διά ιπεριεικτυκότηπα SiO2 πείραν τών 49% τό Α12Ο3 g. 
χει τιμάς ύψηλοτέρας δλων τών άλλων οξειδίων.

Ή περιεκτικότης τοΰ Α12Ο3 είς τούς δλιβινυκούς μελαδιαβάσας είναι μι- 
κιροτέρα δλων τών άλλων διάβασών, κυμαίνεται δέ έκ περίπου 4,5% είς 12%, έ
νώ είς τά ύπερβασιϊκά πετρώματα τούτο κυμαίνεται έκ 0,5% είς 5,15%. Είς τούς 
συνήθεις μ'ελαδιάβάσας καί τούς διαβάσας τό Α12Ο3 έχει τιμάς ύψηλοτέίρας δ
λων τών άλλων όξειδίων.

(y) Mgo

Τά ύπερβασικά πετρώματα περιέχουν λίαν ηΰξημένον ποσοστόν MgO καί; 
σαφώς ύψηλότερον δλων τών άλλων όφιολιθικών πετρωμάτων, τοΰτο δέ όφείλε
ται είς τήν ΰπαρξιν μαγνησιούχου όλιβίνου (φορστερίτου) έντός τών πετρωμά
των τούτων. Έκ τών ύπερβασικών πετρωμάτων παρατηρεΐται σαφώς έλάττωσις 
τοΰ MgO πρός τούς γάββρους καί τά όξινα πετρώματα εις τοιοΰτον βαθμόν, ώ
στε έντός τών τελευταίων πετρωμάτων ή περιεκτικότης τούτου νά καθίσταται 
μηδαμινή.

Ή περιεκτικότης τοΰ MgO είς τούς όλιβινικούς μελαδιαβάσας είναι έ- 
ξαιρετικά ύψηλή καί σαφώς μεγαλύτερα δλων τών άλλων διαβασικών πετρω
μάτων, παραμένει όμως μικροτέρα τών 34%, ένώ είς τά ύπερβασικά πετρώματα 
τό MgO είναι ύψηλότερον, κυμαινόμενον έκ περίπου 29% είς 42%. Έκ τών όλιβι- 
νικών μελαδιάβασών παρατηρεΐται σαφώς μείωσις τοΰ MgO πρός τούς μελαδια
βάσας, διαβάσας καί χαλαζιακούς διαβάσας.

(δ) CaO

'Η περιεκτικότης τοΰ CaO είναι χαμηλή έντός τών πτωχών εις SiO2 ύπερ
βασικών πετρωμάτων, αυξάνεται δμως σημαντικώς έντός τών μελαγάββρων 
καί τών γάββρων. Είς τούς διαβάσας τό CaO παρουσιάζει μίαν μικράν τάσιν 
μειώσεως έν σχέσει πρός τήν αΰξησιν τοΰ SiO2> άλλά γενικώς παρουσιάζει ισχυ
ρός αύξομειώσεις. Έντός τών όξίνων πετρωμάτων ή μείωσις τοΰ CaO είναι έν- 
τονωτέρα. Ή τοιαύτη διακύμανσις είναι ή άναμενομένη, καθ’ δτι άρχικώς είς 
τά ύπερβασικά πετρώματα έλλείπει τό πλαγιόκλαστον, ένώ εις τούς μελαγάβ- 
βρους ύπάρχει βασικόν πλαγιόκλαστον είς μεγάλας ποσότητας. Έν συνεχείφ τό 
CaO αύξομειοΰται έντός τών διάβασών ένεκα της διακυμάνσεως της βασικότη- 
τος τοΰ πλαγιοκλάστου, μειοΰται δέ περαιτέρω είς τά δξινα πετρώματα, καθ’ 
δτι τό πλαγιόκλαστον καθίσταται περισσότερον δξινον.

Δέον νά σημειωθή ότι έντός τών διαβάσών ύπάρχει δευτερογενές άνθρα- 
κικόν άσβέστιον καί ζεόλιθος έντός τών πόρων, τά όποια έπηρεάζουν τά άπο- 
τελέσματα.

(ε) Na2O

Ή περιεκτικότης δλων τών όφιολιθικών πετρωμάτων είς Na2O, πλήν έλα- 
χίστων περιπτώσεων, είναι μεγαλυτέρα της περιεκτίκότητός των είς~Κ2Ο. πα
ρουσιάζει δέ γενικώς μικράν αυξησιν έν σχέσει πρός τήν αΰξησιν τοΰ SiO2 ώς 
άνεμένετο λόγω της διαφοροποιήσεως τοΰ μάγματος.
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ΔΙΑΒΑΣΑΙ
(έντός τών pillow χαί ύπό μορφήν pillow)

■------ SiO2 —-τ*

Όξινα πετρώματα. ■ Διαβάσαι 
τών pillow χαί ύπό μορφήν pillow 
έξηλλοιωμενοι διαβάσαι

• Ύπερβασιχά πετρώματα · Όλιβινιχοί μελαγάββροτ ο Γάββροι · 
έντός τών γάββρων. ο Όλιβινιχοί μελαδιαβάσαι. · Διαβάσαι έντός 
ο Δείγματα ύποστάντα δευτερογενή πυριτίωσιν. · Ύδροθερμιχώς

Είκ. 6: Προ&ολή τών άποτελεσμάτων της χηιμυκής άναλύσεως τών όφιοΙλίθων 
τοΰ Τροό&ους
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(or) KjO

Τό Κ2Ο παραμένει είς άπαντα τά όφιολιθικά πετρώματα, πλήν έλαχι
στών περιπτώσεων, λίαν χαμηλόν μετά μικρών αύξομειώσεων άνευ ιδιαιτέρας 
προΐιμήσεως, πλήν τοΰ δτι ή περιεκτικότης τούτου καθίσταται σχεδόν μηδέν 
είς τούς ύπερβασικούς τύπους. Τούτο όφείλεται είς τήν σχεδόν παντελή έλλει- 
ψιν τών άστρίων έντός τών πετρωμάτων τούτων και τήν μικράν περιεκτικότητα 
τοΰ μάγματος είς Κ2Ο.

(ζ) ΜηΟ

Τό ΜπιΟ παραμένει είς άπαντα τά όφιολιθικά πετρώματα λίαν χαμηλόν 
καί άνευ άξιολόγων αύξομειώσεων-

(η) Ρβ/), καί FeO

Άμφότερα τά όξείδια τοϋ σιδήρου παρουσιάζουν αυξομειώσεις εις άπαν
τα τά όφιολιθικά πετρώματα ή όλική δέ περιεκτικότης τούτων ούδέποτε ύπερβαί 
νει τά 14%, πλήν μιας περιπτώσεως ύδροθερμικώς έξηλλοιωμένου διαβάσου, 
ληφθέντος έκ μεταλλευτικής περιοχής. Είς τήν τελευταίαν τούτην περίπτωσιν ή 
ηύξημένη περιε'κτιϊκότης τοΰ σιδήρου όφείλεται είς τήν μεταλλογένεσιν.

Τό FeO δεικνύει σαφώς μείωσιν έντός τών όξινων πετρωμάτων, ώς άνε- 
μένετο λόγω τής μειώσεως τοΰ ποσοστού τών μελανακρατιικών όρυκτών.

2. Περιεκτικότης τών πετρωμάτων εις όξείδια συναρτήσει τοΰ δείκτου 
στερεοποιήσεως SI, ώς καθορίζεται ύπό τοΰ WAGER (1960)

(Slr^gOxlOO/MgO+FeO+FCjOj+NajO+KjO)

Ώς γνωστόν, τό διάγραμμα τοΰ δείκτου στερεοποιήσεως δύναται νά δώ- 
ση χρησίμους πληροφορίας έπί τών διαφόρων σταδίων τής διαφοροποιήσεως δυ- 
ναμένας νά συμπληρώσουν ή καί νά βελτιώσουν τήν εικόνα, ή όποια προκύπτει 
έκ τοΰ τυπικού διαγράμματος τοΰ SiO2 (ίδε WAGER & DEER, 1939 ώς καί 
WALKER & POLDERVAART, 1949). Ό δείκτης στερεοποιήσεως χαρακτηρίζεται 
ώς SI, ίοοΰται δέ πρός SI=MgOxlOO/MgO+ FeO+Fe203+Na20+K20. Ή τιμή τοΰ 
SI, ώς έμφαίνεται έκ τής προβολής οίασδήποτε διαφοροποιημένης σει,ρας έντός 
τοΰ διαγράμματος MFA (Έίικ. 16), μευοΰται καθ’ δσον προχωρεί ή κλασματική 
κρυστάλλωσις, Θεωρείται δέ δτι ή τοιάύτη μείωσις είναι άνάλογος πρός τό πο
σοστό ν τοΰ υπολοίπου πήγματος (WAGER, 1960).

’Εκ τών διαγραμμάτων τοΰ 'δείκτου στερεοποιήσεως μετά τών διαφόρων 
όξειδίων (Είκ. 7) συνάγονται τά άκόλουθα'

(α) SiO2

Ή περιεκτικότης τοΰ SiO2 αύξάνεται όμαλώς καθ’ δσον προχωρεί ή κρυ- 
στάλλωσις τοΰ μάγματος έκ τών ύπερβασικών εις τά βασικά πετρώματα. Εις 
τά δξινα πετρώματα (SI<10) παρατηρεΐται άπότομος αΰξησις τοΰ SiO2. Δέον νά 
σημειωθή δτι αί τιμαί τών διάβασών έντός τών γάββρων τοποθετούνται πέριξ 
τής περιοχής τών γάββρων, οί όποιοι έχουν SI<50, ήτοι τών γάββρων τών σχη- 
ματισθέντων κατά τό τέλος τοΰ σταδίου κρυσταλλώσεώς των.

(β) Α12Ο3

Τό Α12Ο3 είναι λίαν χαμηλόν είς τά πρώτα στάδια τής κρυσταλλώσε- 
ως (SI>79), αυξάνεται δέ σημαντικώς έντός τών γάββρων, παραμένον σχεδόν
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ατάθερόν προΐούσης της διαφοροποιήσεως καί κρυοταλλώσεως τόσον είς τούς 
διαβάσας όσον καί είς τά όξινα πετρώματα. Αί τιμαί τών διάβασών έντός τών 
γάββρων τοποθετούνται ώς έπί τό πλεΐστον έντός τής περιοχής τών γάββρων οί 
όποιοι έχουν SI>50) ώς είς τήν περίπτωσιν τού SiO2.

ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΑ ΠΕΤΡΟΜΑΤΑ, ΓΑΒΒΡΟΙ, 
ΔΙΑΒΑΣΑΙ (εντός τών γάββρων) χαί 

ΟΞΙΝΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ΔΙΑΒΑΣΑ!

• Υπερβαοιχά πετρώματα · Όλιβινιχοι μελαγαββροι <> Γαββροι · Όξινα πετρώματα ■ Διαβάοαι 
’εντός τών γάββρων. Όλιβινιχοΐ μελαδιαβάσαι. · Διαβασαι έντός τών pillow χαί ύπό μορφήν pillow
• ‘ΥβροθερμιχώΓ έξηλλοιωμένοι διαβάοαι

Είκ. ?: Προβολή τών αποτελεσμάτων τής χηιμυκής άναλύσεως τών όφιολύθων 
τού Τροόδους έν σχέσει πρός τόν δείκτην στερεοποιήσεως (SI)
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(V) Mgo
Τό MgO είναι έξαιρετικώς ύψηλόν εις τά πρώτα στάδια τής κρυσταλλώοε- 

ως (SI>70), μειοΰται δέ όμαλώς έλαττουμένου τοΰ δείκτου στερεοποιήσεως 
(προΐούσης τής διαφοροποιήσεως και κρυσταλλώσεως τοΰ μάγματος) έκ τών 
ύπερδασικών πετρωμάτων μέσω τών γάδβρων καί διαδασών είς τά όξινα πε
τρώματα, ικαθισταμένου σχεδόν μηδέν διά SI<10. Οί διαδάσαι έντός τών γάδ
δρων λαμδάνουν τιμάς τοποθετουμένας πέριξ τών γάδδρων διά SI<50 ώς καί 
είς τάς προηγουμένας περιπτώσεις.

(δ) CaO
Τό CaO δέν δεικνύει τόσον σαφείς τάσεις αϋξομειώσεως ώς είς τήν περί- 

πωσιν τοΰ διαγράμματος τοΰ SiO2, άλλά καί πάλιν δεικνύει σαφώς τήν σχέσιν 
τών γάδδρων μετά τών έντός τούτων διαδασών.

(ε) Na2O
Τό NajO παρουσιάζει σαφή αΰξησιν έντός όλων τών όφισλιθικών πετρω

μάτων προΐούσης τής κρυσταλλώσεως καί διαφοροποιήσεως τοΰ μάγματος. Τό 
Κ2Ο δεικνύει παρομοίαν διαφοροποίησιν, άλλά λόγω τής μικράς περιεκτικότη
τας τοΰ μάγματος εις Κ2Ο, ή αυξησις αυτή δέν είναι τόσον 'έμφανής ώς εις τό 
NajO. Οί διαδάσαι έντός τών γάδδρων δεικνύουν τήν αύτήν σχέσιν πρός τούς 
γάδδρους ώς καί είς τά άλλα δξείδια.

(στ) ΤίΟ2
Τό 1ΪΟ2 είναι γενικώς χαμηλόν έντός όλων τών όφισλιθικών πετρωμάτων 

παρουσιάζει όμως σχετικώς ύψηλήν αΰξησιν διά SI μεταξύ περίπου 30 καί 10. Τά 
ύπερδασικά καί τά όξινα πετρώματα έχουν έξαιρετικώς μικράς τιμάς ΤΐΟ2 οί 
διαδάσαι όμως δεικνύουν σημαντικήν αΰξησιν μέχρι 1,5% έντός τοΰ όρίου 81= 
30-10.

(5) ρ2ο,
Τό Ρ2Ο5 παρουσιάζει μέν αύξομειώσεις έντός τών όφισλιθικών πετρωμά

των, παραμένει δμως γενικώς χαμηλόν καί άνευ συγκεκριμένης προτιμήσεως 
πλήν τής περιπτώσεως τών διαδασών έντός τών γάδδρων, οί όποιοι καί πάλιν 
συμπίπτουν μετά τής περιοχής τών γάδδρων έχόντων SI<50.

(n) Fe2O3 καί FeO
Τό σύνολον τών όξειδίων τοΰ σιδήρου παραμένει πάντοτε χαμηλόν 

(<14%) είς «άπαντα τά όφιολιθικά πετρώματα πλήν μιας περιπτώσεως διαβά
σου,, δστις έλήφθη έκ μεταλλείου σιδηροπυριτών καί ό όποιος έχει έπηρεασθή ύ
πό τής μετάλλογενέσεως. Οί διαδάσαι έντός τών γάδδρων λαμδάνουν τιμάς το
ποθετουμένας πέριξ τών γάδδρων μετά SI<50, ώς είς όλα τά άλλα δξείδια.

Παρ’ δλον τό μικρόν ποσοστόν τών όξειδίων τοΰ σιδήρου παρατηρεΐται 
έμφανής μείωσις τούτου έντός τών δξίνων πετρωμάτων λόγω μειώσεως τοΰ πο
σοστού τών μελανό κρατικών όρυκτών.

3. Διάγραμμα τών κυριωτέρων μεγεθών NIGGLI
Έκ τής προβολής τών μεγεθών al, fm, c, alk, καί si (Είκ. 8) συνάγονται 

τά έξής συμπεράσματα;
Τά ύπερβασικά πετρώματα έχουν τιμάς si κυμαινομένας μεταξύ 49 καί 

73, λίαν ύψηλόν fm (μεταξύ 77 καί 99), c μεταξύ 0,2 καί 21 καί σημαντικώς μι
κρός τιμάς τών al καί alk (>al<5 καί alk<l).
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Οί γάδδροι έχουν τιμάς si μεταξύ 79 καί 139 καί τιμάς τών al, alk καί c 
όψηλοτέρας τών ύπερβασικών πετρωμάτων. Οΰτω τό c παίρνει τιμάς 18 εως 39, 
τό al τιμάς 10 έως 27 καί τό alk 0,2 έως 7, ένώ τό fm μειοΰται έως τά 33. Γενικώς 
τό fm παραμένει μεγαλύτερον δλων τών άλλων μεγεθών, ένώ τά ύπόλοιπα με
γέθη έχουν πάντοτε τήν σχέ'σιν c> al>alk άνεξαρτήτως τής ποσότητος τοΰ με
γέθους si.

Οί διαβάσαι λαμβάνουν τιμάς si κυμαινομένας μεταξύ τοΰ 65 κα'ι 318, 
ήτοι άντιστοιχοΰν πρός τήν ένδιάμεσσν πε,ριοχήν μεταξύ τών ύπερδασικών κα'ι 
όξινων πετρωμάτων. Ιδιαιτέρως οί διαδάσαι έντός τών γάββρων λαμδάνουν 
τιμάς τοΰ si μεταξύ 116 και 204 μόνον.

Αΐ τιμα'ι τοΰ al παραμένουν πάντοτε μεγαλύτεροι τοΰ alk, είναι παράλλη
λοι μεταξύ των καί έχουν τήν αύτήν περίπου διακύμανσιν τιμών ώς καί σχετι
κήν αυξησιν συναρτήσει τοΰ si ώς είς τήν περίπτωσιν τών άλλων όψιολιθικών πε
τρωμάτων.

Τό fm είναι γενικώς ύψηλότερον τών c, alk καί al, μειοΰται δέ συναρτήσει 
πρός τήν αυξησιν τοΰ si, παραμένει δμως σχεδόν πάντοτε ύψηλότερον τών 
άλλων.

Τό e άν καί έχη λίαν διακυμαινΟμένας τιμάς, έν τούτοις γενικώς διά τι
μάς τοΰ si<145 κυμαίνεται πέριξ τών τιμών τοΰ μεγέθους al, διά τιμάς δμως 
si>145 τό c καθίσταται έμψανώς μικρότερον τοΰ al. Δέον νά σημειωθή δτι είς 
ώρισμένας περιπτώσεις τό c καθίσταται μικρότερον τοΰ alk.

Γενικώς τά μεγέθη al καί alk αύξάνονται παραλλήλως πρός τήν αΰξησιν 
τοΰ si.

Τά όξινα πετρώματα χαρακτηρίζονται ύπό μιας μεγάλης αύξήσεως τοΰ 
si, αί τιμαί τοΰ όποιου κυμαίνονται είς τά άναλυθέντα δείγματα έκ 372 
είς 616. To fm μειοΰται αύξοινομένου τοΰ si παραμένον μικρότερον τοΰ al καί 
καθιστάμενον σχετικώς σταθερόν (πέριξ τής τιμής τοΰ 16) διά τιμάς τοΰ si> 
410. Τά μεγέθη al καί alk παραμένουν παράλληλα καί μέ τιμάς πάντοτε 
al>alk δΓ άπάσας τάς τιμάς τοΰ si, άλλά τό c λαμβάνει αϋξομειουμένας τιμάς 
άλλά έμψανώς χαμηλάς διά si>540.

4. Προβολή τών μεγεβών k καί 2alk/al+alk

Έκ τής προβολής τών μεγεθών k καί 2alk/al+alk τής είίκόνος 9 συνάγον
ται τά έξής συμπεράσματα:

Ή αναλογία τών καλιούχων άστρίων έν σχέσει πρός τούς νατριούχους 
έμψανίζεται έξαιρετικώς μειωμένη, ήτοι μικροτέρα τοΰ 0,2 είς άπαντα τά όψιολι- 
θικά πετρώματα, πλήν περιωρισμένων έξαιρέσεων διάβασών μετ’ άνδεσινικοΰ 
πλάγιο κλάστου. Καί είς τήν τελευταίαν δμως ταύτην περίπτωσιν ή περιεκτικό
της είς καλιούχους άστρίους ούδέ,ποτε ύπερβαίνει τά 30% τοΰ συνόλου τών 
άστρίων.

Ή δασικότης τών δυνητικών πλαγιοκλάστων τών ύπερβασικών πετρω
μάτων (περϊδοτιτών) είναι μεταξύ Απ74 κα'ι Απ100, ήτοι βυτοβνίτης έως άνορθί- 
της, τών μελαγάββρων καί νοριτών μεταξύ ΑηΜ καί Απ^, ήτοι λαβραδόριον έως 
άνορθίτης, καί τών γάββρων (συμπεριλαμβανομένων τών κεροστιλβικών καί 
τών χαλαζιακών γάββρων) μεταξύ Αη32 καί Απ89, ήτοι άνδεσίνης έως βυτοβνί
της.

Ή δασικότης τών δυνητικών πλαγιοκλάστων τών διάβασών έντός τών 
pillow ανευρίσκεται διά μέν τούς διαβάσας μεταξύ Αη^ καί Αη91, ήτοι άνδε
σίνης έως βυτοβνίτης ή όξινος άνορθίτης. Ό δυνητικός άλβίτης τών δια- 
βασικών σπιλιτικών πετρωμάτων έμψανίζεται βασικώτερος έπισκιαζόμενος με-
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Είκ. 9: Διάγραμμα ύπάλογισμοΰ ιών άναλογιών όρθοκλάστου—πλογιακλάστου 
ώς ικαί τοΰ είδους τοΰ πλαγιοκλάστου κατά NIGG-LI

ρικώς άφ’ ένός μέν έκ τής ύπάρξεως έντός τών πετρωμάτων, πλήν τοΰ άλβίτου, 
καί μικρολίθων βασικωτέρου πλαγιοκλάστου, άφ’ έτέρου δέ έκ τής χρησιμο- 
ποιήσεως όλοκλήρου τής περιεκτικότητος τών πετρωμάτων είς CaO δι’ «υπολο
γισμόν τοΰ δυνητικού άνορθίτου. Έίς τά όξινα πετρώματα τό δυνητικόν πλαγιό
κλαστον κυμαίνεται μεταξύ Αη12 καί Αη^, ήτοι όλιγόκλαστον έως ά^δεσίνης.

5. Διάγραμμα k—mg

Έκ τής προβολής τοΰ μεγέθους mg συναρτήσει τοΰ k τής είκόνος 10 προ
κύπτουν τά ακόλουθα:

Τά ύπερβασικά πετρώματα έχουν λίαν ύψηλόν mg (mg>0,8) καί χαμη
λόν k κυμαινόμενον έκ 0—0,3. Οί γάββροι καί οί μελοτγάββροι έχουν ύψηλόν mg, 
γενικώς δέ 0,6<mg <0,8 καί 0<k <0,3 τά δέ όξινα πετρώματα έχουν χαμηλάς 
τιμάς mg κυμαινομένας έκ 0,05—0,50 καί λίαν χαμηλάς τιμάς k (πάντοτε τό 
k<°,l).

Αί τιμαί τών διάβασών τοποθετούνται είς όλην τήν έκτασιν μεταξύ τών ΰ- 
περβασικών καί όξινων πετρωμάτων. Έπίσης παρατηρεΐται μία περίπτωσις δια
βάσου, ό όποιος έχει μέν μέτριας τιμάς mg άλλά λίαν μεγάλας τιμάς k (k>0,5). 
’Ιδιαιτέρως αί τιμαι τών διάβασών έντός τών γάββρων τοποθετούνται πέριξ τής 
περιοχής τών γάββρων.

6. Διάγραμμα fm—al

Έκ τής προβολής τών μεγεθών fm καί al τής εΐκόνος 11 βάσει τοΰ δια
γράμματος τοΰ BURRI (1964) προκύπτουν τά άκόλουθα:

“Απαντα τά ύπερβασικά πετρώματα ώς καί οί μελαγάββροι έμπίπτουν 
έντός τής περιοχής “femic”.
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Είκ. ΙΟ: Προβδλή τών .μεγεθών mg και k

ΟΙ συνήθεις γάββροι καταλαμβάνουν τήν περιοχήν fm 33 έως 43 καί al 22 
έως 27, ανήκουν δέ εις τάς περιοχάς “femic” καί “subalic”. "Εν δείγμα τούτων 
έμπίπτει έντός τής περιοχής “isofalic” ’Ελάχιστα δείγματα διάβασών περιλαμ
βάνονται έντός τής περιοχής “semifemic”.

Τα όξινα πετρώματα έχουν fm κυμαινόμενον μεταξύ 12 καί 28 καί 
al 37 έως 48,2, ήτοι παρουσιάζουν Ισχυρόν μείωσιν τοΰ fm καί αΰξησιν του al ώς 
άνεμέ νέτο. Ταΰτα τοποθετούνται κυρίως έντός τής περιοχής “salic”, όλίγα δέ έν
τός τής περιοχής “semisalic”.

7. Μέγεθος c

Εις τήν εικόνα 11 τοποθετούνται αί τιμαί τοΰ c κατά μήκος τοΰ άξονος 
τοΰ y διαχωριζόμενοι είς 3 όμάδας ήτοι c<15 (πτωχά εις cl, Ί5< c<25 (κανονι
κά είς c) καί 025 (πλούσια εις c), έκ τοΰ διαγράμματος δέ τούτου προκύπτουν 
τά άκόλούθα:

Τά ύπερβασικά πετρώματα έμπίπτουν είς τά πτωχά έως κανονικά είς 
c πετρώματα, οί μελαγάββροι εις τά κανονικά, οι δέ γάββροι εις τά πλούσια 
είς c πετρώματα.
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EIk. 11: Προβολαί τών μεγεθών fm, al καί c

ΟΙ διαβάσαι λαμβάνουν τιμάς τοΰ c άνηκούσας είς δλας τάς περιοχάς, ή
τοι περιλαμβάνουν τύπους πτωχούς, 'κανονικούς καί πλουσίους, όσον άφορα τό 
μέγεθος c. ’Εν τούτοις οί πλεΐστοι διαβάσαι άνήκουν είς τάς πτωχάς καί κανο
νικός είς c περιοχάς.

Τά όξινα πετρώματα είναι κυρίως πτωχά εις c ή κανονικά.

8. Διάγραμμα al—alk

Έκ τής προβολής τών μεγεθών al καί alk τής είκόνος 12 προκύπτουν τά 
Ακόλουθα:

Ούδέν δείγμα τών όψιολιθικών πετρωμάτων τοΰ Τροόδους άνήκει εις τήν 
περιοχήν τών ύπεραλκαλικών πετρωμάτων.

"'Απαντα τά ύπερβασικά πετρώματα καί οί γάββροι περιλαμβάνονται έν
τός τής περιοχής τών «σχετικώς πτωχών είς αλκάλια» πετρωμάτων.

Οί διαβάσαι άνήκουν κυρίως είς τήν περιοχήν τών σχετικώς πτωχών εις 
άλ’κάλια πετρωμάτων.

Τά όξινα πετρώματα τοποθετούνται έντός καί τών τριών άνωτέρω περιο
χών.

Έκ τής ιδίας είκόνος έμφαίνεται έπίσης ή κατεόθυνσις διαφοροποιήσεως 
τοΰ μάγματος έκ τών ύπερβασικών πετρωμάτων είς τούς γάββρους, διαβάσας 
καί όξινα πετρώματα, καταλαμβάνοντα χαρακτηριστικώς συγκεκριμένας περιο- 
χάς έντός τοΰ διαγράμματος al, alk. Γενικώς παρατηρεΐται αΰξησις τοΰ μεγέ
θους al έν σχέσει πρός τό alk έκ τών ύπερβασικών πετρωμάτων μέσω τών γάβ
βρων καί διάβασών είς τά όξινα πετρώματα.

9. Διάγραμμα Q—Μ—L

Είς τό διάγραμμα Q—Μ—L τής είκόνος 13 τό Μ πα,ριστα ούχί μόνον τά
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Σχετικως πλούσια 
εις άλκάλια

Είκ. 12: Προβολή τών μεγεθών al καί alk

Os+Fs+Fo+Fa άλλά καί τάς βάσεις τών συνδρόμων όρυκτών π.χ. Cp, Ru κλπ. 
'Ek τοΰ διαγράμματος τούτου προκύπτουν τά άκόλουθα:

Πάσαι αί τιμαί τών ύπερβασικών πετρωμάτων καί μελαγάββρων τοποθε
τούνται κάτωθεν της γραμμής Ρ—F ή όποια, ώς γνωστόν, παριστα τήν γραμ
μήν κορεσμού ένός πετρώματος είς θεωρητικόν χαλαζίαν (έφ’ δσον ύπάρχει 
κρυστάλλωσις πυροξένων καί άστρίων) καί δή έντός τού τριγώνου MPF. Τά 
ύπερβασικά συγ κέντρου νται πλησίον τής κορυφής Μ, οί δέ (μελαγάββροι λαμ
βάνουν ενδιάμεσον θέσιν μεταξύ ύπερβασικών πετρωμάτων καί γάββρων.

Αί τιμαί τών γάββρων καί χαλαζιακών γάββρων συγκέντρουνται είς τό 
Κέιντρον τού τριγώνου QML, τών μέν πρώτων ύπό τήν γραμμήν Ρ—F, τών δέ χα- 
λαζιακών γάββρων άνωθεν τής γραμμής Ρ—F, ώς άνεμένετο.

Αί τιμαί τών λευκό κρατικών πετρωμάτων συγ κεντρού νται πλησίον τής 
πλευράς Q—L τού τριγώνου QML σαφώς ΰπερθεν τής γραμμής Ρ—F, ώς άνεμέ
νετο.

"Απασαι αϊ τιμαί τών διάβασών τοποθετούνται έντός τών τριγώνων 
MPF καί QPF, τό πλεΐστον δέ τούτων συγκεντροΰται είς τό κέντρον τοΰ τριγώνου 
QML, τόσον άνωθεν, δσον καί κάτωθεν τής γραμμής Ρ—F άναλόγως τής ύπάρ
ξεως χαλαζιού έντός τών πετρωμάτων τούτων. ’Ιδιαιτέρως οί διαβάσαι έντός 
τών γάββρων τοποθετούνται πέριξ τής περιοχής τών γάββρων.

Ή Εκατοστιαία αναλογία τοΰ μεγέθους Μ έν σχέσει πρός τά μεγέθη Q 
καί L κυμαίνεται είς μέν τά ύπερβασικά πετρώματα έξ 100 είς 78%, είς τούς με- 
λαγάββρους έκ περίπου 60% είς 45%, είς τούς γάββρους έκ περίπου 45% εις 
30%, είς δέ τούς διαβάσας έκ περίπου 81% εις 15%. Τά όξινα πετρώματα έχουν 
Μ περίπου 12% Εως 3%.
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Είκ. 13: Προβολή τών μεγεθών Q, Μ καί L
10. Διάγραμμα η—k

Έ'κ τής προβολής τών μεγεθών π καί k τής είκόνος 14 γίνεται φανερόν 
ότι άπαντα τά όφιολιθικά πετρώματα έχουν μικράς τιμάς του k, άλλά τό π πα
ρουσιάζει μεγάλην διακύμανσιν έξ έλαχίστων τιμών έως λίαν ύψηλάς. ΟΟτως 
οί γάββροι δεικνύουν διακύμανσιν τοΰ π έκ περίπου 0,50 είς 0,92, οΐ διαβάσαι 
έκ περίπου 0 εις 1, τά δέ όξινα πετρώματα έκ περίπου 0 εις 0,55. Τά ύπερβασικά 
πετρώματα έχουν π είτε μεγαλύτερον τοΰ 0,80 είτε ίσον πρός μηδέν.
11. Διάγραμμα mg—γ

Έκ τής προβολής τών μεγεθών mg καί γ τής είίκόνος 15 προκύπτουν τά 
άκόλουθα:'

Τά ύπερβασικά πετρώματα έχουν λίαν υψηλόν mg καί μικράς τιμάς γ, 
ήτοι έμπίπτουν είς τήν περιοχήν του φορστερίτου. Οί γάββροι έχουν μέάας 
τιμάς mg καί γ.

ΟΙ διαβάσαι πλήν όλίγων έξαιρέσεων μετά σχετικώς μέτριου γ έχουν 
μικράς τιμάς γ καί λαμβάνουν δλας τάς τιμάς τοΰ mg, έκτός τών διάβασών έν
τός τών γάββρων, οί όποιοι λαμβάνουν μέσας τιμάς τοΰ mg συγκεντρουμέναε 
πέριξ τής περιοχής τών γάββρων.
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Τά όξινα πετρώματα έχουν μικρόν γ κα'ι μικρόν έως μέτριον tng.
Έκ τών άνωτέρω συνάγεται δτι κατά τήν διαφο,ροποίησιν καί κλασματι

κήν χρυστάλλωσιν τοΰ μάγματος τά πυριτικά όρυκτά τοΰ Mg ήλαπτοΰντο μετ’ 
άναλόγου αύξήσεως τών πυριτικών όρυκτών τοΰ Fe. Ή συμμετοχή τών πυρι- 
τικών όρυκτών τοΰ Ca παρέμεινε χαμηλή.

12. Διάγραμμα Μ—F—Α

Έκ τοΰ διαγράμματος Μ—F—Α., ήτοι τών FeO+Fe2O3 (ώς FeO), Na/J+KjO 
κα'ι MgO της είκόνος 16 προκύπτουν τά άκόλουθα:

Αί τιμαί τών ύπερδασικών πετρωμάτων τοποθετούνται πλησίον της κο
ρυφής Μ καί σχεδόν έπί τής πλευράς F—Μ, ήτοι τά πετρώματα ταΰτα έχουν, ώς 
καί ή άνωτέρω διερεύνησις τών χημικών άναλύσεων έδειξεν, ύψηλήν περιεκτι
κότητα είς MgO καί μηδαμινήν περιεκτικότητα εις άστρίους. Αί τιμαί τοΰ όξει- 
δίου τοΰ σιδήρου είναι σχετικώς μικραί.

Είς τούς γάδδρους καί μελαγάδδρους παρατηρεΐται μείωσις τοΰ MgO 
καί αΰξησις τών όξειδίων σιδήρου καί άστρίων έν σχέσει πρός τά ύπερδασικά

66



Mg(Fo»

πετρώματα, ώς άνεμένετο. Αί τιμαί τών πετρωμάτων τούτων συγκεντροϋνται είς 
τό κάτω ήμισυ τοΰ τριγώνου MFA καί πλησίον τής γραμμής F—Μ.

Αί τιμαί τών διάβασών έντός τών γάββρων τοποθετούνται μόνον είς τό 
κέντρον τοΰ τριγώνου, ένώ τών ύπολοίπων διάβασών έκτείνονται τόσον προς 
τήν περιοχήν τών ύπερδασικών, όσον καί τήν περιοχήν τών όξινων πετρωμάτων.

Τά όξινα πετρώματα λαμδάνουν τιμάς συγκεντρουμένας πλησίον τής 
γραμμής F—Α καί δεικνύουν σημαντικήν αυξησιν άλκαλίων.

13. Διάγραμμα Κ—Na—Ca

Έκ τοΰ διαγράμματος Κ2Ο, Na2O, CaO τής είκόνος 17 προκύπτουν τά α
κόλουθα;

Είς άπαντα τά όφιολιθίικά πετρώματα παρατηρεϊται μικρά περιεκτικότης 
Κ2Ο έν σχέσει πρός τό Na2O καί CaO καί ούτως αί τιμαί άπάντων τών πετρωμά
των συγκεντροϋνται πλη'σίον τής γραμμής Na2O—CaO. Μικρά σχετική αΰξησις 
παρατηρεϊται είς μερικά δείγματα διαβάσου.

Παρατηρεϊται έπίσης έμφανής μείωσις τοΰ CaO έκ τών ύπερβασικών είς 
τά όξινα πετρώματα μετά τών γάββρων καί διάβασών, καταλαμβανόντων έν- 
διάμεσον θέσιν. Αί τιμαί τών διάβασών έπισκιάζονται μερικώς έκ τής ύπάρξεως
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H,O.+F»O

Είκ. 16: Προβολή τών τιμών Fe2O3 + FeO, MgO καί Na2O + Κ2Ο 

ασβεστίου κ. ά. δευτερογενών όρυκτών ύπό μορφήν όρυκταμυγδάλων έντός τών 
πετρωμάτων τούτων.

Γ' ΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟΝ ΜΑΓΜΑ ΤΩΝ ΟΦΙΟΛΙΘΩΝ

’Εκ τής διερευνήσεως τών χημικών άναλύσεων καί τών διαγραμμάτων 
τών διαφόρων μεγεθών NIGGLI ώς έπίσης καί έκ τών ποςρατιθεμένων είς τούς 
πίνακας 4, 7, 10, 13 ικάί 16 μαγματικών όμάδων ικαί μαγματικών τύπων κατά 
BUBRI κα!ί NIGGLI (1945) προκύπτει δτι τά πλεΐστα πετρώματα τοϋ όφιολι- 
θικοΰ συμπλέγματος τοΰ Τροόδους έμπίπτουν είς τήν σειράν «Α» τών ά σβε
στοαλκαλικών μαγμάτων, δηλαδή είς τήν σειράν τών μαγμάτων Ε ί ρ η- 
νιικοΰ τύπου κατά NIGGLI (1931, 1954). Έν τούτοις μικρός αριθμός δει
γμάτων διάβασών καί δή σπιλιτών έμπίπτουν είς τήν σειράν «Β» τών νά
τριο ύ χ ω ν μαγμάτων.

Άπό άπόψεως μαγματικών όμάδων καί τύπων τά ύπερβασικά πετρώμα
τα ανήκουν είς τήν όμάδα Orthoaugitic—peridotitic καί τόν τύπον Peridotitic, οΐ δέ 
γάββροι άνήκουν είς τήν όμάδα Gabbroidal καί τόν τύπον Hawaiitic. Οΐ μελα- 
γάββροι τοποθετούνται είς ένδιαμέσους όμάδας καί τύπους μεταξύ ύπερβασι- 
κών πετρωμάτων καί γάββρων.

Έκ τών «διάβασών έντός τών γάββρων» οΐ πλέον βασικοί τοποθετούνται έν
τός της όμάδος Gabbroidal καί τοΰ τύπου Hawaiitic, οί δέ όξινώτεροι τύποι τής 
όμάδος Gabbro—dioritic καί τοΰ τύπου si—Gabbroidal πλήν ένός δείγματος τό ό-
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ΈΙκ. 17; Προβολή τών τιμών Κ2Ο, Na2O καί ClaO

ποιον πλησιάζει εις σύστάσιν τήν όμάδα Sodic—gabbroidal καί τόν τύπον Mugea- 
ritic τής νατριούχου σειράς μαγμάτων. ΟΙ ένδιάμεσοι τύποι τών «'διαβα’σών 
έντός τών γάββρων» τοποθετούνται μεταξύ τών ώς άνω όμάδων.

Οϊ έντός τών pillow όλιθινυκοί μελάδιαβάσαι τοποθετούνται έντός τής δμά- 
δος Orthoaugitic—peridotitic καί τού τύπου Peridotitic ώς τά άντίστοιχα ύπερβα- 
σιικά πετρώματα. Οί διαβάσαι έντός τών όποιων παρατηρεΐται πετρολογική δια
φορά έξ όλιβινικού μελαδιαβάσου είς μελαδιαβάσην τοποθετούνται έντός μα- 
γματίκών όμάδων ένδιαμέσων μεταξύ τής Orthoaugitic—peridotitic, Pyroxenitic 
καί Hornblenditic.

Έκ τών ύπολοίπων διαβάσών έντός καί ύπό μορφήν pillow οί πλέον βασι
κοί τύποι άνήκουν είς τήν όμάδα Gabbroidal, ένώ οί πλέον όξινοι τύποι εις 
τάς όμάδας Gabbro—dioritic, Quartz—dioritic καί Granodioritic. Διά τήν όμάδα Gab
broidal ό συνηθέστερος τύπος είναι ό Hawaiitic, διά τήν Gabbro—dioritic, οί τύποι 
Melagabbro—dioritic καί Normal gabbro—dioritic καί διά τήν Granodioritic ό τύπος 
Granodioritic.

"Εν δείγμα διαβάσου σπιλιτιικής συστάσεως έμπίπτει έντός τής δμάδος 
Sodic—gabbroidal καί τού τύπου Mugearitic, ένώ ετερον δείγμα έκ τών πλέον δ-
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Εΐκ. 18; Σχέσις μεταξύ SiO2 και αλκαλίων (NajO+KjO). Αί παραβοιλσειδεΐς ικαμ- 
πύλαι αντιστοιχούν είς τάς τιμάς σ τοΰ RITTMANN. *Η  καμπύλη σ=4 παρι- 
στα τό δριον τών μαγμάτων Εΐ'ρηνικοΰ τύπου (άσβεστοαλκαλικοϋ) άφ’ ένός 

καί ’Ατλαντικού καί Μεσογειακού τύπου άφ’ έτέρου.

ξίνων διάβασών πλησιάζει είς σύστασιν τήν όμάΐδα Sodic—syenitic ικαί τόν τύπον 
si—Maenitic τής νατριούχου σειράς μαγμάτων.

Τά όξινα πετρώματα έμπίπτουν έντός ή μεταξύ τών όμάδων Trondjemi- 
tic, Granitic ·καί Leucogranitic ικαί τών τύπων Trondjemitic, Adamelfli'tic έως Moyi- 
tic καί Yossmitite—granitic, άντιστοίχως.

Πλήν τής μεθόδου NIGGLI έδοκιμάσθη καί ή μέθοδος RITTMANN (1963), 
ήτοι ή προβολή τοΰ συνόλου τών όξειδίων τών αλκαλίων (Na2O+K2O) έν σχέσει 
προς τό SiO2 είς εκατοστιαίας αναλογίας (Είκ. 18). Ή προβολή τούτων έδειξεν 
δτι άπαντα τά πετρώματα, πλήν έλαχίστων έξαιρέσεων, τοποθετούνται έντός 
τών άσβεστοαλκ αλυκών μαγμάτων γνωστών ώς «Ε ί ρ η ν ι κ ό ς τ ύ- 
πος» μάγματος, δπερ έπιβεβαιοΐ τά έξαχθέντα αποτελέσματα βάσει τής μεθό
δου NIGGLI.

Τά όλίγα δείγματα, άτινα έμπίπτουν έντός τοΰ Άτλαντικοΰ καί Μεσο
γειακού τύπου, συγκεντροϋνται, ώς έπί τό πλεΐστον, πλησίον τής κορυφής τών 
παραβολοειδών καμπύλών τοΰ ιδι'αγ ράμματος (SiO2=43), δποο, ώς γνωστόν, αί 
τιμαί τοΰ σ χάνουν τήν αξίαν των ώς δείκται τοΰ μαγματιικοΰ τύπου.

’Εκτός τής άνωτέρω ταξινομήσεως τών μητρικών μαγμάτων ό KUNO 
(1968) προέτεινεν δπως τά μητρικά βασαλτυκά μάγματα διαχωρισθοΰν είς 
τρεις κατηγορίας, ήτοι (1) τούς θολεΐτας, (2) τούς βασάλτας, πλουσίους εις 
άργίλιον, καί (3) τούς άλκαλικούς όλιβινικοΰς βασάλτας. ΟΙ πρώτοι δύο τύποι 
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μητρικών μαγμάτων, ήτοι οι θολε'ΐ'ται ικαί οί βασόίλται, πλούσιοι είς Αργίλιον, 
έχωρίσθησαν περαιτέρω είς δύο ύποδιαιρέσεις άναλόγως τής περιεκτικότητός 
των είς όξείδια σιδήρου καί ό διαχωρισμός των έτοποθετήθη έμπειρικώς είς τό 
ποσοστόν τοΰ 15% του συνόλου τών όξειδίων τοΰ σιδήρου, έκπεφρασμένου είς 
FeO. Οί θολε'ΐ'ται, οί έχσντες ποσοστόν μικρότερον τοΰ 15% όξειδίων τοΰ σιδή
ρου, διακρίνονται περαιτέρω είς δύο τύπους (α) τόν πιζονιτικόν μετά ύψηλοτέ- 
ρου ποσοστού όξειδίων τοΰ σιδήρου καί (β) τόν ύπερσθενκκόν (μετά χαμηλοτέ- 
ρου ποσοστού όξειδίων τοΰ σιδήρου). Ή άσβεστοολκαλική σειρά μητρι'κών 
μαγμάτων δέον κατά τόν KUNO (1968) νά περιορισθή, ώστε νά συμπίπτη μόνον 
μετά της περιοχής τών θολεΐτών ύπερσθενικοΰ τύπου. Ώς έκ τούτου κρίνεται 
σκόπιμος ή περαιτέρω διερεύνησις τών άποτελεσμάτων τοΰ χημισμού τών όφιο- 
λίθων διά τήν διαπίστωσιν τής σχέσεως τών πετρωμάτων τούτων πρός τήν ταξι- 
νόμησιν τού KUNO (1968). Διά τόν σκοπόν τούτον έχρησιμοποιήθησαν τά δια
γράμματα τών άλκαλίων μετά τών όξειδίων τοΰ άργιλίου καί τοΰ πυριτίου 
(Είκ. 19), τών άλκαλίων καί τοΰ διοξειδίου τοΰ πυριτίου (Είκ. 20) καί τοΰ τρι
γωνικού διαγράμματος F—Μ—Α τών όξειδίων τοΰ σιδήρου, τοΰ μαγνησίου ώς καί 
τών άλκαλίων (Είκ. 21). Έντός τοΰ τελευταίου τούτου διαγράμματος τοΚοθε- 
τοΰνται έπίσης ή άσβεστοαλκαλική καμπύλη τών όφιολίθων άλπι'κοΰ τύπου κα
τά HESS (1960) ώς καί ή καμπύλη διαφοροποιή'σεως τών θολεΐτών τοΰ Skaer- 
gaard Γροιλανδίας, οί όποιοι έχουν λίαν υψηλήν περιεκτικότητα είς σίδηρον, 
πρός σύγκρισιν. Βεβαίως τήν μεγαλυτέραν σημασίαν άποκτοΰν έν προκειμένω 
τά βασικά μάγματα, καθ’ δσον είς τοιαύτα μάγματα θεωρούνται δτι άνήκουν 
τά μητρικά μάγματα τών όφιόλιθικών συμπλεγμάτων.

Έκ τοΰ διαγράμματος τοΰ Α12Ό3 καί άλκαλίων έν συσχετισμώ μετά τοΰ 
SiO2 (Είκ. 19) συνάγεται δτι τά πλεΐστα δείγματα τών όφιόλιθικών πετρωμά
των τοΰ Τροόδους μετά διοξειδίου τοΰ πυριτίου μεταξύ 45% έως 55% τοποθε
τούνται έντός τών θολεΐτών (περιοχή 1). Έξαίρεσιν άποτελοΰν όλίγα δείγματα 
διάβασών, τά όποια περιλαμβάνονται έντός τών περιοχών τών βασαλτών πλου
σίων είς άργίλιον (περιοχή 11) καί άλκαλικών όλιβινικών βασαλτών (περιοχή 
III). Δέον νά σημειωθή δτι τό διάγραμμα τούτο δέν δύναται νά θεωρηθή ώς 
λίαν άναπροσωπευτικόν διότι πολλά δείγματα τών όφιολίθων τοΰ Τροόδους έ
χουν SiO2 πέραν τών όρίων 45% έως 55%.

Έκ τοΰ διαγράμματος τών άλκαλίων καί τοΰ διοξειδίου τοΰ πυριτίου 
('Είκ. 20) συνάγεται έπίσης δτι τά πλεΐστα δείγματα τοΰ «συνόλου τών όφιολιθι- 
κών πετρωμάτων τοΰ Τροόδους έμπίπτουν έντός τών θολεΐτών. Δέον νά ση- 
μειωθή δτι έλάχισται έξαιρέσεις παρατηρούνται καί έντός τών πετρωμάτων, τά 
όποια έχρησιμοποίησεν ό KUNO (1968) διά τήν χάράξιν τών ώς άνω περιοχών. 
Ό γράφων μετέφερε τήν καμπύλην σ =4 τής είκόνος 18, ήτις διαχωρίζει τά μά
γματα Ειρηνικού τύπου (άσβεστοαλκαλικά) έκ τοΰ ’Ατλαντικού καί Μεσο
γειακού τύπου κατά RITTMANN (1963) πρός άμεσον σύγκρισιν τών διαφόρων 
τύπων μαγμάτων.

Έκ τοΰ διαγράμματος F—Μ—Α (Είκ. 21) συνάγεται δτι ή καμπύλη τών όφιο- 
λιθικών πετρωμάτων τοΰ Τροόδους τοποθετείται σαφώς έντός τών θολεΐτών καί 
ιδιαιτέρως έντός τής ύποδιαιρέ'σεως τούτων, ήτις έχει χαμηλότερον ποσοστόν 
όξειδίων τοΰ σιδήρου, ήτοι <15%, έμπίπτουσα τόσον έντός τού ύπερσθενικοΰ 
(άσβεστοαλκαλικός τύπος κατά KUNO, 1968), δσον καί έντός τοΰ πιζονιτικοΰ 
τύπου. Ή καμπύλη τών όφιολίθων τοΰ Τροόδους εύρίσκεται σαφώς δπερθεν τής 
καμπύλης άσβεστοαλκαλικών όφιολίθων άλπικοΰ τύπου κατά HESS (1960)
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• Ύπερβασικά πετρώματα ° Όλιβινικοί μελαδιαβάσαι
® Όλιβινικοί μελαγάββροι ■ Διαβάσαι 'εντός τών γάββρων
0 Γάββροι Διαβάσαι έντός τών pillow καί ύπό μορφήν pillow

Είικ. 19= Προβολή τοΰ Α12Ο3, τών Αλκαλίων (Na^O+KjO) και τοΰ SiO2 τών ό- 
φιολίθων τοΰ Τροόδους έν ουισχετιοιμώ πρός τούς θοίλεΐτίας (περιοχή I), βασάλ- 
τας μετά ύψηίλοΰ αργιλίου (περιοχή ΤΙ) ικαί άλκάλικούς βαισάλτας (περιοχή 
ΕΠ) κατά KUNO (1968) πετρωμάτων έξ ’Ιαπωνίας, Κορέας, Μαντζουρίας καί 

Σαχαλίνης
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• Ύκιρβαοιχά κιτράματα. > Όλιβινικοί μιλαγάββροι ο Γάββροι, λ ‘Ώξινα πετρώματα < Διαβάοαι 
εντός τ«ν γάββρ«ν. ο ‘Ολιβινικοί μελαδιαβάσαι. · Διαβάσαι 'εντός των pillow καί ύπό μορφήν pillow

~ *Τδρ9θερμικίς ‘έξηλλοιωμένοι διαβάσαι. < Δήγματα νποστάντα δευτερογενή πυριτιωσιν

Είκ. 20: Διάγραμμα αλκαλίων — διοξειδίου τοΰ πυριτίου των δφιολίθων Τρο
όδους έν συσχετισμώ πρός τούς θολεΐτας, βασάλτας μετά ύψηλοΰ άργιλίου καί 
άλκαλυκούς όλιβινικούς βασάλτας της Ιαπωνίας, Κορέας καί Μαντζουρίας 

κατά KUN0 (1968).

καί πλησίον της καμπύλης τοΰ Skaergaard, παραμένουσα πάντοτε μεταξύ τών 
δύο τούτων καμπύλών.

Έκ της άνωτέρω διερευνήσεως συνάγεται δτι τό μητρικόν μάγμα 
τών δφιολίθων τοΰ Τροόδους Κύπρου έμπίπτει βάσει τής ταξινομήσεως τοΰ 
KUN0 (1968), έντός τών θολεϊτικών βασαλτικών μαγμάτων μετά χαμηλής έως 
μέτριας περιεκτικότητας είς όξείδια σιδήρου.

Έκ τής γενικής περιγραφής τών πετροιλογικών χαρακτηριστικών τών δ- 
φισλιθικών πετρωμάτων τοΰ Τροόδους καί τής άναπτύξεώς των έν ύπαίθρω (βλ. 
έπίσης γεωλογικόν χάρτην καί τομήν είκόνος 1) διαπιστοΰται δτι ύπάρχει στε
νή σχύσις καί σύνδεσις τών διαφόρων πετρωμάτων τοΰ συμπλέγματος, ύποδη- 
λοΰσα συγγένειαν «αίματος» μεταξύ τών πετρολογικών τύπων τοΰ Τροόδους. 
Είς τά βασικά μέλη παρατηρεΐται βαθμιαία μετάπτωσις έκ τών άδροκρυσταλλι- 
κών τύπων μέσω τών μικροκρυσταλλικών είς μικρολιθικά πετρώματα όφιτικοΰ 
ή πο.ρφυροειδοΰς ίστοΰ, άτινα αναπτύσσονται έν ύπαίθρω μετά άσαφών όρίων 
μεταξύ των. 'Ομοίως παρατηρεΐται μετάβασις έκ τών γάββρων πρός τούς γρα- 
νοφύρας διά τής μεσολαβήσεως μεταβατικών τύπων έκ γρανόδιοριτών. Ή ΰ- 
παρξις ώρισμένων διάβασών σπιλιτικής συστάσεως καί ή στενωτάτη σχέσις αύ
τών μετά τών άλλων διάβασών είναι σύνηθες φαινόμενον παρατηρούμενον καί 
είς άλλας χώρας (ΐδε π.χ. TURNER καί VERHOOGEN, 1960, σελ. 257-272). Τοι- 
αύτη βαθμιαία μετάπτωσις παρετηρήθη καί κατά τήν διερεύνησιν τοΰ χημισμοΰ 
τών πετρωμάτων τοΰ Τροόδους καί ιδιαιτέρως έκ τών διαγραμμάτων τών εί-
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• Περιδοΐϊαι

■> Όλιβινικοϊ μελαγάββρα 

ο Γάββροι

. Όξινα πετρώματα

Η.,Ο-11,0

Καμπύλη θολεϊτών τοΰ Skaergaard
Πιζονιτική σειρά θολεϊτών τής περιοχής lzu Hakone κατά KUNO ( 1968) 
Ύπερσθενική σειρά θολεϊτών τής περιοχής lzu Hakone κατά KUNO (1968) 
Καμπύλη άσβεστοαλκαλικών όφιολίθων άλπικοΰ τύπου καιά HESS (1960) 
Όφιόλιθοι Τροόδους Κύπρου κατά τόν γράφοντα

Είκ. 2U Σύγκρισις τών όφιολίθων τοΰ Τροόδους μετά τών θολεϊτών του Skaer
gaard, τής lzu Hakone (Ιαπωνίας) κατά KUNO (1968) καί τής άσδεστοαλκαλι- 

κής σειράς τών άλπικών πλουτωνιτών κατά HESS (1939).

κόνων 6, 7 καί 21 ,άτινα άντικατοπτρίζουν τά χαρακτηριστικά τής διαφοροποιή- 
σεως τών όφιολίθων τοΰ Τροόδους, ύποδηλοΰσα άναμφισδήτητον συγγένειαν 
«αίματος» όλων τών όφιολιθικών πετρωμάτων τοΰ Τροόδους έκ τών πλέον ύ
περδασικών (περιδοτιτών) είς τούς πλέον όξινους τύπους (γρανοδιορίτας καί 
γρανοφύρας).

Δ' ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΑΛΤΙΚΩΝ ΜΑΓΜΑΤΩΝ

Κατόπιν τής άνωτέρω διερευνήσεως καί διαπιστώ'σεως τοΰ μητρικοΰ μά
γματος τών όφιολίθων τοΰ Τροόδους κρίνεται χρήσιμος ή σύντομος άναδρομή 
είς τάς έπικρατούσας άπόψεις έπί τής προελεύσεως τών τοιούτων πρωτογενών 
δασαλτικών μαγμάτων, καθ’ δτι τούτο θεωρείται ώς εν έκ τών σπουδαιοτέρων 
προβλημάτων τής πετρολογίας τών έκρηξιγενών πετρωμάτων.

'Υπολογισμοί τών καμπύλών θερμοκρασίας ύποδηλουν δτι θερμοκρασίαι 
άναγκαΐαι διά τήν παραγωγήν δασαλτικών μαγμάτων ανευρίσκονται μόνον κά- 
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τωθει της Ασυμφωνίας <Μ» (CLARK & RINGWOOD, 1964). Έπίσης σεισμικά! 
παρατηρήσεις έπί τών κινήσεων τών βασαλτικών μαγμάτων ύποδηλοΰν βάθη 
τουλάχιστον 50—60 km.

Ούτως ή γένεσις τών βασαλτικών μαγμάτων κάτωθεν τών ώκεανών (ά- 
συμφωνία «Μ» είς βάθος 6—10 km) λαμβάνει χώραν άνευ Αμφιβολίας έντός τοΰ 
μανδύου. Κάτωθεν τών ήπείρων μετά φλοιού πάχους 50 km συνάγεται τό ίδιον 
συμπέρασμα, άλλ’ είναι πιθανόν νά ύπάρξη άνάμειξις ύλικοΰ έκ τοΰ φλοιού πλη
σίον της πηγής τοΰ βασαλτιικοΰ μάγματος.

Κατά τόν GREEN (1968) χρειάζεται νά έξετασθοΰν, άνεξαρτήτως άλλή- 
λων, τά κάτωθι αντικείμενα Αφορώ ντα είς τήν προέλευσιν τών βασαλτικών μα
γμάτων:

1. 'Η φΰσις τοΰ ύλικοΰ τοΰ μανδύου έξ οΰ προκύπτει τό μάγμα.
2. Ή φύσις τής πορείας τής δημιουργίας τοΰ τήγματος ύπό διαφορετικός 

συνθήκας μανδύου.
"Οσον αφορά τήν κρυστάλλω'σιν τών πυριτικών συστημάτων (ίδε TUR

NER & VERHOOGEN, I960) έχουν συμβάλει μεγάλως αί έργαστηριακαί έρευ- 
ναι τοΰ BOWEN (1956). Τό αρχικόν μητρικόν μάγμα, έκ τής διαφοροποιήσεως 
τοΰ όποιίου προήλθΟν δλαι αί μέχρι βάθους περίπου 100 km άπό τής έπιφανείας 
τής γής ζώναι αύτής, θεωρείται τόγαβ β ρ ι κόνάρχέίγονονμάγμα 
σιαλομαπικής (θολεϊτοβασαλτικής) συστάσεως.

Ή γενική πορεία τής 'διαφοροποιήσεως έξ ένός γαββρικοΰ μάγματος θε 
ωρεΐται δτι είναι ή Ακόλουθος:

γρανιτικόν μάγμα

t
διοριτικόν μάγμα

ΓΑΒΒΡΙΚΟΝ ΑΡΧΙΚΟΝ ΜΑΓΜΑ

I
περιδοτιτικόν μάγμα

“Οσον Αφορά τό θέμα τής διαφοροποιήσεως ένός όλιβινο γαββρι- 
κ ο 0 μάγματος τοΰτο δέν είναι εΐσέτι έπαρκώς σαφές, άν καί τελευταίως 
έγένοντο πολλα’ι προσπάθειαι πρός λύσιν τοΰ θέματος τούτου. Ούτως «ορισμένοι 
πιστεύουν δτι ή διαφοροποίησις τοΰ δλιβινογαββρικοΰ μάγματος άγει εις τήν 
δημιουργίαν Αλκαλικών μαγμάτων, άλλοι δέ πιστεύουν τελευταίως δτι ύ- 
ψηλαΐ πιέσεις, Ανάλογοι πρός έκείνας αί όποΐαι Αναμένονται νά ύφίστανται είς 
τόν άνώτερον μανδύαν, παίζουν σπουδαΐον ρόλον εις τήν κατεύθυνσιν τής διαφο
ροποιήσεως καί δτι είναι δυνοπή ή δημιουργία τόσον θολεϊτικοΰ δσον καί Αλκα- 
λικοΟ βασαλτικοΰ μάγματος έκ τοΰ αύτοΰ πρωτογενούς ύλικοΰ (YODER καί 
TILLEY, 1962). Οί αύτοί λόγοι ώδήγησαν τόν KUSHIR0 καί KUNO (1963) είς 
τό συμπέρασμα δτι οί βασαλτικοί τύποι μάγματος συμπεριλαμβανομένου καί 
τοΰ ύψηλοΰ είς άργίλιον τύπου δύνανται νά προέλθουν έκ τής μερικής τήξεως 
ένός καί μόνον περιδοτιτικοΰ ύλικοΰ είς διάφορα υψη έντός τοϋ μανδύου.

Έν τούτοις, ώς συμπεραίνει ό YAGI (1967), είναι άναγκαΐαι περισσότε- 
ραι έρευναι καί δή έργαστηριακαί ύπό κανονικός συνθήκας πιέσεως διά νά 
βοηθήσουν είς τήν πλήρη διαλεύκανσιν τών προβλημάτων τής γενέσεως τών 
βασαλτικών πετρωμάτων.
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ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΣΙΣ
I. Γενικά

'Η Κύπρος είναι γνωστή άπό τήν αρχαιότητα διά τήν μεταλλευτικήν της 
σημασίαν, φαίνεται δέ δτι έξήγετο χαλκός άκόμη καί κατά τούς προϊστορικούς 
χρόνους. Οί άρχαΐοι "Ελληνες καί οί Ρωμαίοι έξεμεταλλεύθησαν έντατικώς 
χαλκοΰχα σιδηροπυριτικά μεταλλεύματα της νήσου, ώς δεικνύουν αί μεγάλαι 
συσσωρεύσεις προϊόντων έκκαμινεύσεως (σκωριών), έργαλεΐα καί άγγεΐα, 
ώς έπίσης καί τά αρχαία Ελληνικά καί Λατινικά κείμενα. Ό 'Όμηρος π.χ. α
ναφέρει είς τήν Ίλιάδα δτι ό βασιλεύς της Πάφου Κινύρας πρόσέφερε κάτά 
τήν εκστρατείαν τής Τροίας, ώς βαρύτιμον δώρον είς τον βασιλέα Άγαμέμνο- 
να χάλκινον θώρακα, ό δέ Γαληνός, ό όποιος έπεσκέφθη τό 166 μ.Χ. τήν Κύ
προν, περιγράφει τόν τρόπον τής έξορύξεως καί έκμετάλλεύσεως (μέθοδος έκ- 
κοομινεύσεως) τοΰ χαλκού.

Κατά τήν περίοδον μεταξύ τοΰ κατατεμαχισμοΰ τής Ρωμαϊκής Αυτοκρα
τορίας μέχρι τής καταλήψεως τής νήσου ύπό τών "Αγγλων (1878) παρετηρή- 
θη σχεδόν πλήρης στάσις τής μεταλλευτικής βιομηχανίας είς Κύπρον, τούτο δ- 
μως δέν ώφείλετο είς έλλειψιν μεταλλεύματος.

'Η πρόσφατος άναβίωσις τής μεταλλευτικής βιομηχανίας είς Κύπρον ήρ- 
χίσε κατόπιν τής άνακαλύψεως κατά τό 1914 τοΰ χαλκούχου σιδηροπυριτικου 
κοιτάσματος τής Σ κουριωτίσσης. Τήν έπιτυχίαν ταύτην ήκολούθησαν καί άλλαι 
ανακαλύψεις κοιτασμάτων είς διάφορα σημεία τής νήσου, τά όποια περιεΐχον 
μεγάλα άπσθέίματα χαλκού καί σϊδηροπυριτικοΰ μεταλλεύματος (Πίνάξ 18).

ΓΙ. Τά μεταλλεία

Τά μεταλλεία σιδηροπυριτών και χαλκούχων σιδηροπυριτών (Είκ. 22) 
ανήκουν είς 4 μεταλλευτικάς περιοχάς, ήτοι τήν μεταλλευτικήν περιοχήν Σκου- 
ριωτίοσης, Καλαβασοΰ, Λίμνης καί Ταμασοΰ, έκάστη τών όποιων περιλαμβάνει 
αριθμόν κοιτασμάτων, τά όποια είτε έχουν πλήρως έκμεταλλευθή είτε είναι είς 
τό στάδιον τής έξορύξεως.

Ό πίνάξ 18 δεικνύει τά άρχικά άποθέματα τών διαφόρων κοιτασμάτων 
τής νήσου καί τήν μέσην περιεκτικότητά των είς Cu, S καί Ζη.

Άπό άπόψεως έξαγωγών σιδηροπυρίτου ή Κύπρος κατατάσσεται δευτέ- 
ρα μεταξύ τών ευρωπαϊκών χωρών, τούτο δέ όφείλεται είς τό δτι τά Κυπριακά 
μεταλλεύματα είναι άφ’ ένός μέν χαμηλά είς αρσενικόν ικαί άλλας έπιβλαβεΐς 
προσμείξεις, άφ’ έτέρου δέ περιέχουν χαλκόν.

ΙΓΙ. Χαραχτήρ τής μεταλλογενέαεως

θειούχος μεταλλογένεσις σιδηροπυριτών καί χαλκούχων σιδηροπυριτών 
άνευρίσκεται έντός δλων τών διάβασών, άλλά κοιτάσματα είς έκμεταλλεύσι- 
μον μέγεθος έχουν άνευρεθή μέχρι σήμερον μόνον έντός τών διάβασών ύπό 
μορφήν pillow.

Ή μεταλλογένεσις λαμβάνει τούς έξής δύο κυρίως χαρακτηριστικούς 
τύπους;

(ϊ) συμπαγή ύπό μορφήν κοιτασμάτων καί
(u) δ ιάσπαρτον
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Είς ώρισμένας περιπτώσεις παρατηρεΐται έπίσης, άλλά ύπό λίαν περιω- 
ρισμένην μορφήν, καί τρίτος τύπος μεταλλογενέσεως ύπό μορφήν φλεβοειδή 
πληρούσαν τεκτονικός ρωγμάς έντός τών διαβασικών πετρωμάτων.

IV. Γενικοί χαρακτήρες τών κοιτασμάτων

Ή είκών 23 δεικνύει τήν γεωλογικήν θέσιν τών θειούχων κοιτασμάτων 
τής Κύπρου.

Έκ τής εικόνας ταύτης είναι φανερόν δτι τά θειούχα κοιτάσματα, ύπό 
τήν συμπαγή των μορφήν, σχηματίζονται έντός τών διάβασών ύπό μορφήν pillow

ΠΙΝΑΞ 18: Μέγεθος καί περιεκτικότης είς Cu, S καί Ζη τών κοιτασμάτων 
σιδηροπυρίτου τής Κύπρου

ΚΟΙΤΑΣΜΑ
’Αποθέματα 
εις τόννους Cu% S% Zn%

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ

Μαυροδούνι 16.200.000 3,5 46,6 0,5
Σκουριώτισσα 5.600.000 2,2 44,0 <0.1
Άπλίκι 1.600.000 1,8 30,0 <0,1
Λεύκα «Α» 1.500.000 1,0 30,0 <0,1
’Ανατολική Λεύκα 1.900.000 1,18 26,0 <0,1

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ

Καλαδασός Α 1.500.000 0,5-2,5 20-50 <0.1
» Β 1.500.000 0,5—2,0 20—45 <0,1
» C, D & Ε 300.000 0,5—2,0 20—45 <0,1

Μαύρη Συκιά 500.000 0,5-2,5 20-45 <0,1
Πλατιές 50.000 0,5—2,5 35-50 <0.1
Πέτρα 750.000 0,5—2,5 20-45 1,5
Λαντάρια 150.000 0,5 20-35 <0.1
Μούσουλος 1.000.000 0,5—2,0 30-45 <0.1
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ

Λίμνη 4.100.000 1,37 18,0 0,15
Κυνοΰσα (ύπόγειον) 400.000 2,37 44,5 3,40

» (έπιφανειακόν) 220.000 2,2 48,0 0,75

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΜΑΣΟΥ κ.ά.

Μαθιάτης (Β) 2.800.000 0,24 33,0
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 **Μαθιάτης (Α) 2.100 000 ίχνη 25-43
Σιά 400.000 0,5-1,5 20-35
Καμπιά 1.500.000 — 25-35
Καπέδες 50.000 _ 25-35
Κοκκινοπεζούλα 5.500.000 _ 25-48
•Αγροκήπιά Α 320 000 — 28—46

» Β 60.000 0,5—3 35-50
» (ύπόγειον) 50.000 4,0 40,0

Κοκκινόγια 500.000 2,5-4 26—44
Μεμί 1.500.000 —ι 26,0
Πέρα Βάσα 15.000 0,75 10-45
ΑΛΛΑΙ ΠΕΡΙΟΧΑΙ

Παρεκκλησιά 76.000 1,86 9,0 <1
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Μέτρα άοΛ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Μαιστρίχτιον

Καμπάνιον

Είκ. 23= Σκαρίφημα ΰεικνύον 
τήν θέσιν τών θειούχων κοιτα
σμάτων τής Κύπρου.

ο «. L ι 

ο ο «
ο L

άργανκαί κρητίδες 
Γιδηρομαγγανιοϋχα ιζήματα 
Ραδιολαρΐται
Ζώναι όζειδώσεως (chapeau de fer)
Ώχραι εναλλασσόμενοι μετά σιδηροπυρίτου 
Θειούχα κοιτάσματα ,
Διάσπαρτος μεταλλογένεσις καί 
προπυλιτιωμένοι διαβάσαι
Ζώνη θρυμματισμοϋ διάβασών 
Διαβάσαι εντός τών pillow 
Διαβάσαι ύπό μορφήν pillow 
Διαβάσαι έντός τών γάββρων
Ρήγμα

πλησίον ή είς τήν έπαφήν τούτων μετά τών ύπερκειμένων Ιζημάτων καμπανιού 
ή μαιστριχτίου ήλικίας.

Τό κοίτασμα αναπτύσσεται γενικώς ύπό μορφήν φακών, διαφόρων 'σχη
μάτων καί ποικίλου μεγέθους έντός τοΰ άνωτέρου τμήματος τών διαδασικών 
πετρωμάτων καί δή έντός τών διαδασών ύπό μορφήν pillow. Παρατηρεϊται έπί- 
σης γειτνίασις καί προς τήν θρυμματισμένην ζώνην τών διάβασών, δπου τυχόν 
άπαντα αυτή.

Τά ύπερκείμενα ιζήματα είναι γενικώς σιδηρομαγγανιοΟχοι άργιλοι 
(οδμδραι) μετά κυμαινόμενης περιεκτικστητος εις όξείδια τοΰ Fe καί Μη καί 
έντόνων άποχρώσεων τοΰ έρυθροϋ καί φαιοΰ χρώματος (6λ. σελ. 32), ραδιολα- 
ρΐται, σχιιστολιθικαί άργιλικαί οδμδραι καί πηλΐται.

Πέριξ τοΰ συμπαγοΰς κοιτάσματος παρατηρεϊται έντός τών διαδασών έν
τονος μεταλλογένεσις ύπό μορφήν διάσπαρτον, σχηματιζομένης ουτω μιας με
ταβατικής προπυλιτικής ζώνης μεταξύ τοΰ κοιτάσματος καί τών διαδασών.

Μεταλλογένεσις ύπό μορφήν διάσπαρτον άνευρίσκεται καί έιπός τών 
πολλαπλών φλεδών τών «διαδασών έντός τών γάδδρων», αί όποϊαι εύρίσκονται 
είς δάθος κάτωθεν τοΰ κοιτάσματος.

Είς ώρισμένας περιπτώσεις, ώς είς τήν περίπτωσιν τοΰ κοιτάσματος τής 
Σκουριωτίσσης, έντός τών ύπερκειμένων άργιλικών καί ραδιολαριτικών ίζημά- 
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των παρατηρεΐται μεταλλογένεσις δεικνύουσα έμφανώς δτι ή θειούχος μεταλ- 
λογένεσις έχει λάβει χώραν κατά τήν διείσδυσιν τοΰ όφιολιθικοΰ συμπλέγματος 
έντός τών ύπερκειμένων ιζημάτων.

"Απαντα τά κοιτάσματα σιδηροπυριτών κα'ι χαλκούχων σιδηροπυριτών 
(Έΐ'κ. 23) άνευρίσκονται πλησίον τής έπαφής τών διάβασών ύπό μορφήν pillow 
καί τών ΐζηιματογενών πετρωμάτων.

'Η οροφή τών κοιτασμάτων ή τά τμήματα τοΰ κοιτάσματος, τά όποια 
κεΐνται έντός τής ζώνης όξειδώσεως έχουν ύποστή ίσχυράν όξείδωσιν, σχηματί- 
σαντα χαρακτηριστικόν σιδηροΰν κάλυμμα (Chapeau de fer) λαμπρού έρυ- 
θροΰ ή κιτρινοερυθρωποΰ χρώματος. Είναι αί όξειδώσεις αΰται, αί όποΐαι προ- 
σείλκυσαν τό ένδιαφέρον τών άρχαίων μέ άποτέλεσμα τήν άνακάλυψιν καί έκμε- 
τάλλευσιν τών έπιφανειακών τμημάτων τών κοιτασμάτων. ’Επίσης αί νεώτεραι 
έρευνας αί όποΐαι κατέληξαν είς τήν άνακάλυψιν τών πλεί'στων κοιτασμάτων, 
έστηρίχθησαν κατά πρώτον λόγον είς τήν υπαρξιν τών ισχυρών ζωνών όξειδώ- 
σεως (σιδηιροΰ καλύμματος).

'Η όρυκτσλογική σύστασις τών θειούχων κοιτασμάτων τών Κυπριακών 
διάβασών είναι άπλή καί συνί’σταται σχεδόν έξ όλσκλήρου έκ θειούχων ένώ- 
σεων τοΰ σιδήρου καί χαλκοΰ. Τά κύρια όρυκτά τής μεταλλογενέσεως είναι ό Ισι- 
δηροπυρίτης (FcS2), ό μαρκασίτης (FeS2) καί ό χαλκοπυρίτης (CuFe'S2), είς μι- 
κροτέρας δέ ποσότητας καί ό σφαλερίτης (ZnS).

Τά κυριώτερα δευτερογενή όρυκτά είναι ό κοβελλίνης (CuS), ό χαλκο- 
σίνης (CujS), ό βορνίτης (Cu5FeS4), ό μακιναβίτης (FeS), ό αίματίτης (Fe2O3) 
καί ό μαγνητίτης (Fe304). Έπίσης έχει παρατηρηθή είς ώρισμένα κοιτάσματα 
λεπτοπλακώδης (φυλλώδης) αίματίτης (PANTAZIS, 1969) είς στενήν σχέσιν 
μετά τοΰ χαλκοπυρίτου είς τήν έξωτερικήν ζώνην τών κοιτασμάτων.

Τό πλέον σύνηθες έκ τών συνδρόμων όρυκτών τών σιδηροπυριτικών κοι
τασμάτων είναι ό χάλαζίας.

Οί πίνακες 19 καί 20 δεικνύουν τάς χημικάς άναλύσεις άντιπροσωπευτι- 
κών δειγμάτων μεταλλεύματος έκ τής Σ κουριωτίσσης, Μαυροβούνιου, Άπλι- 
κί'ου, Καλαβασοΰ, Άγροκηπιας καί Κοκκινόγιας.

Έκ τών άναλύσεων τούτων είναι φανερόν δτι τά κοιτάσματα τής Κύπρου, 
πλήν τοΰ υπογείου κοιτάσματος τής Άγροκηπιας, συνίστανται κυρίως έκ σιδή
ρου, θείου, χαλκού καί ψευδαργύρου μετά μικρών ποσοτήτων διοξειδίου του 
πυριτίου καί τριοξειδίου τοΰ άργιλίου. Έπίσης τό άρσενικόν, τό κάδμιον καί 
ό μόλυβδος τών κοιτασμάτων είναι χαμηλά. Είς ώρισμένας περιπτώσεις, ώς 
π.χ. είς τό υπόγειον ικοίτασμα τής Άγροκηπιας, ό ψευδάργυρος λαμβάνει λίαν 
ύψηλάς τιμάς λόγω τής ηύξημένης συμμετοχής τοΰ σφαλερίτου είς τό κοίτασμα 
τούτο. Άξιοσημείωτον είναι έπίσης τό γεγονός δτι τό ίχνοστοιχεϊον του Co εύρί- 
σκεται είς λίαν ηύξημένας ποσότητας, είς ώρισμένας δέ περιπτώσεις ύπερβαίνει 
τά 1000 p.p.m.

'Η όρυκτσλογική σύστασις τεσσάρων άντιπροσωπευτικών δειγμάτων με
ταλλεύματος δίδεται είς τόν πίνακα 21. Έκ τοΰ πίνακος αύτοΰ είναι φανερόν δ- 
τι ό σιδηροπυρίτης (μετά τοΰ μαρκασίτου) καί ό χαλκοπυρίτης είναι τά κύρια 
πρωτογενή όρυκτά. Έπίσης άνευρίσκεται είς μικράς ποσότητας καί μαγνητο- 
πυρίτης. Ό σφαλερίτης, άν καί δέν σημειοΰται είς δύο άναλύσεις τής Σκου- 
ριωτίσσης, έν τούτοις πάντοτε συνυπάρχει μετά τοΰ σιδηροπυρίτου, έστω καί εις 
μικράς ποσότητας, ώς έμφαίνεται έκ τής μελέτης περισσοτέρων δειγμάτων τοΰ 
μεταλλεύματος. Τό κοίτασμα έχει ποικιλίαν δευτερογενών όρυκτών τοΰ χαλκοΰ, 
συνήθως δέ καί όλίγον διοξείδιον τοΰ πυριτίου ύπό μορφήν χαλαζιού. 'Η γύψος, 
δπου άνευρίσκεται, σχηματίζει ιδιόμορφους κρυστάλλους.
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niNAS 20: Χημικού αναλύσεις μεταλλευμάτων

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ

5 6 7 81 2 3 4

S 47,33 49,75 49,04 49,40 46,50 43,35 46,70 38,47
Fe 36,08 44,42 43,75 44,10 42,00 32,07 41,50 35,66
Cu 0,84 0,58 1,20 1,00 0,95 5,25 0,16 3,14
Pb — 0,004 0,01 0,02 0,10 0,22 0,10 0,06
Zn 10,03 0,40 0,31 0,35 0,67 11,77 0,10 —
Cd — — 0,05 —> —
As 0,014 0,003 0,013 0,01 0,01 0,055 0,01 0,015
Cr — —. — —
Co — — 0,007 — — — —
Ni — — — — 0,01 —
Mb Ιχνη
Mn — 0,07 — — 0,003 —
Sn — 0,10 0,001 0,10 —
Sb — — — — 0,10 0,02 0,10 —
Bi — 0,10 0,005 0,10 —
Se _ 0,10 0,003 — 0,014
Ti — —♦ 0,05 — —
P — 0,005 0,002 0,003 0,10 0,005 0,01 —
F _ 0,005 — 0,005 —
Cl — 0,006 0,04 0,004 —
SO, —
0 —
SiO, 1,90 1,94 3,59 2,80 7,9 2,62 9.7 11,04
Ai-,0, 0,50 0,75 0,38 — 1,50 1,14 1,50 6,71
Fe,O, —
FeO —
MgO Ιχνη 0,012 — — 0,10 0,39 0,10 2,35
CaO 0,10 0,16 — — 0,30 — 0,10 0,56
H, 0+ _ 1,71 1.56 —
H,O— —
(Au g/t) — (0,8) (2,0) (2,0) (0,20) (1.3) — —
(Ag g/t) (6,0) (6,0) (5,0) (13,0) (68,3) (8,0) (0,40)

1: Κοίτασμα Μούσουλος. 2—4: Καλαδασός. 5: ’Αγροκήπιά. 6: 'Αγροκήπιά (Υπόγειον). 7: 
Κοκκινοπεζούλα. 8: Κοκκινόγια,

’Αναλυτής:— 1: Κυπριακή Μεταλλευτική 'Εταιρεία. 2—4: "Ελληνική Μεταλλευτική 'Εταιρεία 
5 4 7: Η. BACHFELD, Metallgesellschaft, Frankurt. 6 & 8: Ελληνική Μεταλλευτική 

"Εταιρεία.

Τά κυριώτερα ορυκτά, τά όποια ανευρίσκονται είς τήν ζώνην όξειδώσεως 
τοΟ μεταίλλεύίματος (Chapeau de fer), είναι ό ραιμονδίτης, ό λεμμονίτης 'καί 
σπογγώδες διοξείδιον τοΰ πυριτίου, τά όποια δίδουν είς τήν ζώνην ταΰτην λαμ
πρόν κιτρινέρυθρον χρώμα. Έντός τής ζώνης όξειδώσεως άνευρίσκονται έπίσης 
ύπολείμματα σιδηροπυρίτου άναμεμειγμένα μετά δευτερογενών θειούχων όρυ- 
κτών τοΰ χαλκού, μικρών ποσοτήτων αυτοφυούς χαλκού, όξειδίων Τοΰ σι
δήρου, γύψου κλπ. 'Η όξείδωσις έλαττοΰται είς βάθος, δπου άνευρίσκονται 
συνήθως έξηλλοιωμένοι καί προπυλιτιωμένοι διαβάσαι μετά διασπάρτου σιδηρο
πυρίτου. Ή ποσότης τοΰ μεταλλεύματος αύξάγεται μετά τοΰ βάθους ούτως 
ώστε ή ζώνη αυτή μεταπίπτει είς μικρόν συνήθως βάθος είς συμπαγές μετάλλευ
μα. 'Η ζώνη όξειδώσεως τών διαφόρων κοιτασμάτων δεν συμπίπτει μετά τοΰ 
κέντρου τοΰ κοιτάσματος, άλλά αναπτύσσεται είς τό τμήμα τοΰ κοιτάσματος,

82



ΠΙΝΑΞ 21: Όρυκτολογική σύατασις μεταλλευμάτων

’Αναλυτής: — 1: Columbia University, 2—4: Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία.

Όρυκτά
ΣΚΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝ1

1 2 3 4

Σιδηροπυρίτης ] 
Μαρκασίτης J 94,67 87,78 83,61 84,0

Χαλκοπυρίτης 0,69 1,67 1,93 4,5
Μαγινητοπυρίτης 1,35 —* — -4
Σφαλερίτης 0,345 — — 0,4
Άρσενοπυρίτης 0,054 0,03 0,02 —
Μελαντηρίτης 2,61 4,06 3,86 —
Άμαρανθίτης 0,05 —· —‘
Κοπιαπίτης 0,175 -· —· —Μ
Κοδελλίνης — 0,42 0,66 1,2.
Χαλκοσίνης — 0,41 0,65 1,2
Χαλκανθίτης — 0,95 1,65 1,4
Β ροχανθίτης —* 0,23 0,21 1,5
Λειμονίτης — — — 2,8
Χαλαζίας —* 1,55 2,76 2,0
Γύψος 0,042 — — —
“Αλλα όρυκτά — 2,90 4,65 1,0

99,986 100,0 100,0 100,0

ΠΙΝΑΞ 22: ’Αναλύσεις δειγμάτων τής ζώνης όξειδώαεως

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ I
ΚΥΝΟΥΣΑ ΣΚΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ

1 2 3 4

Fe,O, 49,1 49,68 48,9 49,1
SO, 31,8 35,34 31,4 34,0
Η,Ο— 0,2 11,06 4,5 2,2
Η,Ο+ 11,1 — — —
Na,Ο 5,4 — — —
Κ,Ο 1,2 —» —
ΑΙ,Ο,
Άδιάλυτον
είς HC1 1,5

3,89

1.7

2,0 11,3

Αναλυτής:- 1: MOSS (1957), 2: DEBY (1884), 3 καί 4: JARREL (1947).

τό όποιον ύπέρκειται της ύδρσστατικής στάθμης καί έφάπτεται τής έπιφανείας 
διαβρώσεως. Ό πίναξ 22 δεικνύει αναλύσεις τεσσάρων δειγμάτων (BEAR, 1963) 
έκ τής ζώνης όξειδώσεως.

Εις τήν βάσιν τής ζώνης όξειδώσεως τών κοιτασμάτων άνευρίσκεται συνή
θως μία λεπτή ζώνη γεώδους ύλικοΰ σκοτεινού χρώματος γνωστή ώς «Devil’s 
mud». Ή ζώνη αΰτη έχει λίαν ηύξημένον πσσοστόν εύγενών όρυκτών. *Η  χημική 
άνάλυσις τοΰ πίνακος 23 δεικνύει τήν σύστασιν ένός άντιπροσωπευτικοΰ δείγμα
τος τόϋ «Devil’s mud».

Ή διάσπαρτος μεταλλογένεσις άνευρίσκεται, ώς δεικνύει ή είκών 23, είς 
δλόκληρον τήν ζώνην τών διάβασών, σχηματίζουσα κατά τόπους μεταλλευτικός
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συγκεντρώσεις, αί δποΐαι μέχρι σήμερον πλήν τών γνωστών κοιτασμάτων δεν 
άπεδείχθησαν οίκονομικαί. Ή μεταλλογένεσις είς άπάσας τάς περιπτώσεις εί
ναι απλή, συνίσταται δέ κυρίως έκ σιδηροπυρίτου καί χαλκοπυρίτου. Τά δευτε
ρογενή 'θειούχα όρυκτά τοΰ χαλκού, ώς καί τά ιχνοστοιχεία τής διασπάρτου με- 
ταλλογενέσεως τών διαδασών είναι πανομοιότυπα πρός εκείνα τά όποια ανευ
ρίσκονται είς τά ήδη περιγραφέντα συμπαγή κοιτάσματα τής νήσου.

Αί μεταλλογενεΐς αΰται περιοχαί είναι έμφανεΐς, καθ’ δτι τό άνώτερον 
τμήμα τούτων έχει όξειδω'θή κατά παρόμοιον τρόπον, αλλά είς μικρότερον 
βαθμόν, πρός τάς ζώνας όξειδώσεως τών κοιτασμάτων.

Μεταλλογένεσις υπό μορφήν φλεβών παρατηρεϊται μόνον είς έξαιρετικάς 
περιπτώσεις κατά μήκος ρηγμάτων. Είς τοιαύτας περιπτώσεις ή μεταλλογένε- 
σις συνδυάζεται μετά ιδιόμορφων κρυστάλλων χαλαζιού, δεν ύπερβαίνει δέ συ
νήθως τό 1 μέτρον είς πάχος.

ΠΙ'ΝΑΞ 23: Άνάλύσις δείγματος Devil’s mud πλουσίου είς εΰγβνή όρυκτά

Υγρασία ............................ 18,5 έπί τοΐς έκατόν
Διαλυτά άλατα ............... 13,5 » » »
SiO, ..................................... 39,03 » »
Fe,(SO4), ......................... 9,6 » » »
FeSO4 ................................. 0,2 » » »
Ελεύθερον H2SO4 ............. 1.52 » » >
-ηρόν άδιάλυτον υλικόν .. 68,0 » »
Au ...................................... 9,2 Ozs κατά μετρικόν τόννον (ξηρόν)
Ag ....................................... 15,0 » » » >

’Αναλυτής:- ROSE (1933).

V. 'Ιστοί καί ύφαί τής θειούχου μεταλλογενέσεως

Διά τήν περιγραφήν τών ιστών καί υφών τών μεταλλευμάτων τών σιδη
ροπυριτών καί χαλκούχων σιδηροπυριτών ήκολουθήθησαν άί υποδιαιρέσεις ώς 
δίδονται ύπό τοΰ ΠΑΡΑΣΙΚΕΥΟΤΊΌΥΛΟΥ (1969).

1. "Ιστοί καί ύφαί επί τη βάσει μορφολογικών χαρακτήρων

Οί 'ιστοί τών σιδηροπυριτικών μεταλλευμάτων δλων τών μεταλλείων τής 
Κύπρου είναι άπλοι κοκκώδεις καί αί ύφαί ακανόνιστοι κοκκώδεις. Έκ τών α
πλών κσκκώδών ιστών ό πλέον συνήθης διά τον σιδηροπυρίτην (ό όποιος άπο- 
τελεΐ τό κυριώτερον ορυκτόν τών κοιτασμάτων) είναι ό ύπιδιόμορφος ιστός. 
Άναλόγως τοΰ μεγέθους τών συστατικών τά σιδηροπυριτικά μεταλλεύματα κα
τατάσσονται είς τόν άνισοδιαμετρικόν ιστόν μετά μεγεθών κυμαινόμενων έκ μι- 
κροκοκκωδών είς άδροκοκκώδη. 'Όσον άφορα τήν μορφήν έκ τής πληρώσεως 
τοΰ χώρου αί πλέον συνήθεις ύφαί τών μεταλλευμάτων είναι ή πορώδης—κοκκώ
δης καί ή σακχαρώδης. Είς τάς περιπτώσεις όπου ό σιδηροπυρίτης ή άλλα όρυ
κτά πληρούν κοιλότητας λαμβάνουν ένίοτε άνάπτυξιν ύπό μορφήν γελοειδή 
(συγκεντρική—φλοιώδης ύφή) ή συσσωματώσεων ύπιδιομόρφων σιδηροπυρίτου 
καί χαλαζιού μετά κυψελώδους ύφής. Ό μαρκασίτης έχει τά αυτά μορφολογι- 
κά χαρακτηριστικά πρός τόν σιδηροπυρίτην.

Ό χαλκοπυρίτης άναπτύσσεται μεταξύ τών κρυστάλλων τοΰ σιδηροπυρί
του ή ανευρίσκεται ύπό τήν μορφήν έγκλεισμάτων (άλλοτριομόρφων κρυστάλ
λων) έντός τών κρυστάλλων τοΰ σιδηροπυρίτου.
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Ό ιστός της διασπάρτου μεταλλογενέσεως έντός τών προπυλιτιωμένων 
διάβασών είναι ό άπίλοΰς 'κοκκώδης ύπιδιόμορφος ιστός μετά ακανόνιστου ύ- 
φής, άπό άπόψεως δέ μεγέθους είναι σχετικώς ίσοδιαμετρικός καί λεπτοκοκκώ
δης έως μικροκοκκώδης. Οϊ κόκκοι οδτοι είναι διάσπαρτοι έντός πλήρως έξαλ- 
λοιωθέντων (προπυλιτιωμί νων) 'διάβασών. 'Ιστοί άδροκοκκώδεις κ'αΐ ύφαι γεώ
δεις ανευρίσκονται μέν έντός τοΰ πτωχοΰ τούτου τύπου μεταλλεύματος, άλλά 
υπό περιωρισμένην μορφήν.

Παρόμοιος είναι και ό ιστός της διασπάρτου μεταλλογενέσεως έντός τών 
Εκρηξιγενών πετρωμόιτων, τά όποια ύπέστη’σαν μέν τήν έπίδρασιν τής μεταλλο- 
γενέσεως, ή έξαλλοίωσις δμως αύτών δέν έφθασεν εις βαθμόν προπυλιτιώσεως.

2. 'Ιστοί καί ύφαΐ έπί τή βάσει τοΰ τρόπου γενέβεως

Οί πλέον συνήθεις Ιστοί καί ϋφαί τών συμπαγών σιδηροπυριτικών μεταλ
λευμάτων είναι οί άναπτυξιγενεΐς καί ιδιαιτέρως οί άναπτυξιγενεΐς έξ ύδροθερ- 
μικών διαλυμάτων.

Ό σιδηροπυρίτης είναι τό κύριον ορυκτόν τής θειούχου μεταλλο
γενέσεως τών διαβασικών πετρωμάτων. Ό σιδηροπυρίτης συνυπάρχει μετά τοΰ 
μαρκασίτου (Πίναξ X, Είκ. 2), άνευρίσκονται δέ είς ύπιδιομόρφους κρυστάλλους 
οί όποιοι ένίοτε είναι ζωνώδεις. Τά κεντρικά τμήματα τών κρυστάλλων συνί- 
στανται έκ ζωνών μετά καλώς άνεπτυγμένων περατωτικών έπιφανειών, ένώ ή 
έξωτερική έπιφάνεια τούτων, δπου Εφάπτονται οί κρύσταλλοι μεταξύ των, είναι 
άκανόνιστος άνευ καλώς άνεπτυγμένων περατωτικών Εδρών. Ό μή ζωνώδης 
τύπος τοΰ σιδηροπυρίτου είναι ό πλέον συνήθης, άναπτύσσεται δέ ούχί μόνον 
είς ύπιδιομόρφους κρυστάλλους άλλά καί άλλοτριομόρφους ή σγκεντρώσεις 
γελοειδοΰς μορφής μετά συγκεντρικής φλοιώδους άναπτύξεως (Πίναξ X, Είκ. 1).

Ό χαλκοπυρίτης άναπτύσσεται κυρίως είς ύπιδιομόρφους κρυ
στάλλους μεταξύ τών κρυστάλλων τοΰ σιδηροπυρίτου ή έντός μικρορωγμών τοΰ 
σιδηροπυρίτου ή καί ένίοτε είς λίαν μικρούς άλλοτριομόρφους κρυστάλλους ύπό 
μορφήν εγκλεισμάτων έντός τοΰ σιδηροπυρίτου. Ό χαλκοπυρίτης άνευρί- 
σκεται είς κυμαινομένας ποσότητας έντός τών διαφόρων κοιτασμάτων ώς έπί- 
σης καί έντός τοΰ αύτοΰ κοιτάσματος, άλλά δέν ύπάρχει κοίτασμα, τό όποιον 
νά στερήται πλήρως τοΰ χαλκοπυρίτου.

Ό σ φ α λ ε ρ ί τ η ς ανευρίσκεται είς κυμαινομένας ποσότητας είτε ύπό 
τήν μορφήν Εγκλεισμάτων έκτος τοΰ σιδηροπυρίτου είτε άναπτύσσεται μεταξύ 
τών κρυστάλλων τοΰ σιδηροπυρίτου καί χαλκοπυρίτου. Συχνά ό σφάλερίτης ά- 
νευρίσκεται ύπό γελοειδή μορφήν μετά συγκεντρι'κής φλοιώδους άναπτύξεως με
τά τοΰ σιδηροπυρίτου καί χαλκοπυρίτου (Πίναξ X, Είκ. 1). Είς ώρισμένα κοι
τάσματα (π.χ. ’Αγροκήπιά, ύπόγειον) παρετηρήθη μεγάλη ποσότης σφαλερί- 
του έντός τοΰ κοιτάσματος. Ό σφάλερίτης ανευρίσκεται έπίσης περικλείων 
κρυστάλλους μαγνητοπυρίτου καί χαλκοπυρίτου σχη'ματίζων συμπλεκτικούς 
ιστούς μετ’ αύτών καί ιδιαιτέρως ιστούς άπομείξεως στερεών διαλυμάτων. Ό 
μαγνητοπυρίτης καί χαλκοπυρίτης σχηματίζουν ύποτυπώδεις μυρμηκιτικάς συμ
φύσεις έντός τοΰ σφαλερίτου.

Ό μαγνητοπυρίτης είναι λίαν σπάνιος, έχει δμως παρατηρηθή 
σχηματίζων Εγκλείσματα έντός τών κρυστάλλων τοΰ σιδηροπυρίτου καί σφαλε
ρίτου ή κοκκώδη συσσωματώματα μετά τοΰ χαλκοπυρίτου.

Ό χαλκό σίνης καί ό κο'βελλίνης σχηματίζουν φλεβ ίδια έν
τός τοΰ χαλκοπυρίτου, έκ τοΰ οποίου προήλθον δευτερογενώς (Πίναξ X, Είκ. 
4). Έπίσης παρατηρούνται ζώναι δίκην στεφάνου τών όρυκτών τούτων περιβάλ- 
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λουσαι κόκκους σιδηροπυρίτου, οΐ όποιοι γειτνιάζουν μετά τοΰ χαλκοπυρίτου. 
Τά όρυκτά τοΰ χαλκοσίνου και κοδελλίνου σχηματίζουν ένίοτε ακανόνιστους 
συμφύσεις ή γελοειδεΐς ίστοϋς μετά συγκεντρικής—<φλοιώδους άναπτύξεως.

Ό β ο ρ ν ί τ η ς άνευρίσκεται συνήθως ύπό μορφήν κοκκωδών συσσω
ματωμάτων κατά μήκος ρωγμών τοΰ χαλκοπυρίτου καί γενικώς συνδυάζεται με
τά τοΰ κοβελλίνου (Πίναξ X, Είκ. 4) καί χαλκοσίνου.

Ό μαγνητίτης ικαί ό λεπιοειδής α ί μ α τ ί τη ς άνευρίσκονται ύπό 
μορφήν έγκλεισμάτων έντός τοΰ σιδηροπυρίτου ή μεταξύ τών άλλων 'κρυστάλ
λων. Τά όρυκτά ταΰτα λαμβάνουν πρισματικήν έπιμεμηκυσμένην ή σκελετοειδή 
μορφήν. Παρατηρούνται έπίσης ένίοτε συμφύσεις μετά τοΰ σιδηροπυρίτου καί 
χαλαζιού.

Έκ τών συνδρόμων όρυ'κτών τά κυριώτερα είναι ό χαλαζίας καί τό ρου- 
τίλιον.

Ό χαλαζίας είς τά συμπαγή κοιτάσματα εύρίσκεται είς μικρούς δια
φανείς κρυστάλλους ή ύπό μορφήν ύποκρυσταλλικήν πληρών τά διάκενα καί 
άναπτύσσων γελοειδή ύφήν. Έπίσης άνευρίσκεται άντικαθιστών τούς κρυστάλ
λους τού σιδηροπυρίτου, διατηρών ένίοτε καί τήν άρχικήν ζωνώδη ύφήν τών 
κρυστάλλων τοΰ σιδηροπυρίτου.

Τό ρ ο υ τ ί λ ι ο ν συνδυάζεται μετά τής διασπάρτου μεταλλογενέσεως τών 
κοιτασμάτων, σχηματίζον μικρούς διασπάρτους ύπιδιομόρφους κρυστάλλους.

Είς τήν έπαφήν τοΰ κοιτάσματος καί τών πέριξ διάβασών παρατηρεΐται 
άντικατάστασις τών πετρωμάτων ύπό μεταλλεύματος. *Η  άντικατάστασις αΰ 
τη συνοδεύεται καί διά χλωριτιώσεως καί προπυλιτιώσεως τών σιδηρομαγνη- 
σιούχων όρυκτών τών διάβασών ώς καί διά πυριτιώσεως τούτων. Έντός τόσον 
τής ζώνης χλωριτιώσεως καί προπυλιτιώσεως δσον καί έντός τής ζώνης πυρι- 
τιώσεως δύνανται νά παρατηρηθούν ύπολείμματα τής δομής τών pillow, είς ώ
ρισμένας δέ περιπτώσεις, ώς έχει ήδη άναφερθή, διατηρείται καί ή στρώσις τών 
ύπερκειμένων ιζηματογενών πετρωμάτων, τά όποια ύπέστησαν τήν έπίδρασιν 
τής μεταλλογενέσεως.

Οί παρατηρούμενοι ίοτοί καί ύφάί είς τάς ζώνας άντικαταστάσεως κατα
τάσσονται είς τούς ιστούς καί ύφάς έξ άντικαταστάσεως πετρωμάτων. Θρυμμα- 
τισμός τών σιδηροπυριτικών μεταλλευμάτων είναι περιορισμένος, παρατηρεΐ
ται δέ συνήθως έπανασύνδεσις τών κρυστάλλων διά νεωτέρου σιδηροπυρίτου ή 
χαλκοπυρίτου.

Έντός τών ζωνών όξειδώσεως παρατηρούνται ιστοί καί ύφαί έξ άναμορ- 
φώσεως μετ’ άναμείκτων μορφών άντικαταστάσεως καί όξειδώσεως.

Είς τά Κυπριακά σιίδηροπνριτικά κοιτάσματα δέν παρατηρούνται ιστοί 
καί ύφαί έκ πλαστήσεως ή μεταμορφώσεως.

VI. ’Ιχνοστοιχεία

Έκ τής Σκουριωτίσσης έλήφθησαν ύπό τοΰ γράφοντος 9 δείγματα έκ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ Π1ΝΑΚΟΣ X
Είκ. 1: Σιδηροπυρίτης μετά σφαλερίτου γελοειδοΰς μορφής. Μεταλλείον Καμπιά. Nicols //> 

Μεγ. X 38.
Είκ 2: Σιδηροπυρίτης καί μαρκασίτης έντός συγκεντρώσεων χαλκοπυρίτου. Nicols //. Μέγ· 

X 175.
Είκ. 3: Χαλκοπυρίτης καί σφαλερίτης κυψελώδους ίστοΰ. Σύνδρομον όρυκτόν: Χαλαζίας. Nicols 

//, Μεγ. X 90.
Είκ. 4: Σιδηροπυρίτης, ώς καί χαλκοπυρίτης διασχιζόμενος ύπό κοδελλίνου καί βορνίτου· 

Nicols //, Μεγ. X 45.
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ΠΙΝΑΕ X

Είκ. 1 Είκ. 2

Είκ. 3 Είκ. 4



τοΰ μεταλλεύματος τής οροφής τοΰ κοιτάσματος, τά όποια έναλλάσσονται με
τά ώχρας, καί δύο δείγματα έκ τοΰ συμπαγοΰς μεταλλεύματος καί άνελύθησαν 
ώς πρός τά ιχνοστοιχεία Cu, Zn, Νΐ καί Co. Τά Αποτελέσματα συνοψίζονται είς 
τον πίνακα 24.

Ή περιεκτικότης τών κοιτασμάτων Άπλικίου, Σ κουριωτίσσης, Λεύκας 
«Α» και Μαυροβουνίδυ είς ιχνοστοιχεία Cu, Zn, Ni, Co, Ga, Sn, Μο ικαί Hg δίδεται 
είς τόν πίνάκα 25.

Διά συγκρίσεως τών κατωτέρω Αποτελεσμάτων τών πινάκων 24 .καί 25 μετά 
τών Αποτελεσμάτων τοΰ πίνακος 29, ό όποιος δεικνύει την περιεκτικότητα τών 
διαβασι’κών πετρωμάτων είς ιχνοστοιχεία Cu, Zn, Νΐ καί Co, προκύπτουν τά Ακό
λουθα:

ΠΙΝΑΞ 24: "Αναλώσεις ιχνοστοιχείων κοιτάσματος Σκουριωτίσσης

’Αριθμός 
δείγματος

Cu
p.p.m.

Zn
p.p.m.

Νΐ
p.p.m.

Co
p.p.m.

1 11.440 99 6 250
2 11.110 49 11 250

»

3 22.765 64 19 210
4 13.740 58 6 205
5 6.440 139 6 80

0 << 6 14.580 106 6 178
3 7 8.940 49 6 323
Η ω Η ZL 8 41.600 57 6 340

9 21.440 45 6 360

Μέσος δρος 16.895 74 8 244

α ζ'UJ — 1 3.048 960 44 610
σ y 
ρ

2 7.880 220 22 290

450Η Η ω Μέσος δρος 5.464 590 33

’Αναλυτής:— Γεωλογική 'Υπηρεσία Κύπρου.

Τά ιχνοστοιχεία τοΰ Cu, Zn καί Co Ανευρίσκονται έντός τοΰ μεταλλεύμα
τος είς σημαντικώς ηύξημένας ποσότητας έν συγκρίσει πρός τά διαβασίκά πε
τρώματα. Άντιθέϊτως τό Νΐ άνευρίσκεται είς έμφανώς μικροτέρας ποσότητας έν 
σχέσει πρός τούς διαβάσας.

’Έκ τών υπολοίπων ιχνοστοιχείων, άν καί δέν ύπάρχουν Αντίστοιχοι Ανα
λύσεις έντός τών διάβασών τοΰ Τροόδους, δύναται νά λεχθή δτι τά ιχνοστοιχεία 
Ga, Sn καί Μο είναι μάλλον ηύξημένα έν συγκρίσει πρός τάς τιμάς τάς διδομέ- 
νας ύπό τής διεθνούς βιβλιογραφίας διά τους διαβάσας. Άντιθέτως ό Hg έμ- 
φανίζεται λίαν χαμηλός.

Ουτω συμπεραίνεται δτι ή μεταλλογένεσις 'έδωσε πλήν τών κυρίων στοι
χείων καί τά ιχνοστοιχεία Cu, Zn καί Co, πιθανώς δέ καί μικράς ποσότητας Ga, 
Sn καί Μο. Ή μεταλλογένεσις δέν έχει δώσει Νΐ άλλ’ άντιθέτως έχει προκαλέσει 
διά τών θερμών αύτής διαλυμάτων μικράν άπόπλυσιν τοΰ Νΐ τών διαβασικών
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ΠΙΝΑΕ 26: Χημικού αναλύσεις σιδηρομαγγανιούχων αργίλων
(οϋμβρών) καί ραόιολαριτών

1 2 3 4 5 6 7

SiO, 25,09 8,93 20,73 30,89 57,13 65,46 82,64
ΉΟ, 0,23 0,20 0,26 0,32 0,12 0,12 o,n
ΑΙ,Ο, 4,19 2,69 5,75 5,43 1,30 1,43 0,90
Fe2O3 51,92 56,16 43,53 43,56 23,23 20,31 10,12
FeO 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00

0,43 17,04 9,79 1,40 8,22 4,90 2,80
MgO 1,61 1,51 1,60 1,91 0,29 0,43 0,09
CaO 0,74 0,80 1,37 0,50 0,97 0,76 0,13
Na-,Ο 0,08 0,32 0,57 0,23 0,16 0,13 0,11
κ,ό 0,26 0,42 0,52 1,31 0,19 0,17 0,05
PjO. 0,43 0,67 0,37 0,64 0,25 0,57 0,09
H,O+ 8,68 7,94 8,70 7,29 5,77 4,70 2,35
ΗΪΟ— 4,75 2,78 5,87 5,28 2.50 1,79 0,80
CO, 0,45 0,59 0,29 0,10 0,55 0,10 0,54

p.p.m. p.p.m. p.p.m. p.p.m. p.p.m. p.p.m. p.p.m.
21 91 92 58 43 18 5

Ba 12 77 760 39 880 290 180
140 92 110 85 61 78 37

Cu 11.000 1 400 1.000 1.800 520 470 240
Pb 150 160 180 270 93 73 89
Zn 470 280 330 430 120 110 36
Co 120 110 140 61 170 130 150
Ni 170 250 250 270 140 120 71
As 190 1 400 400 84 230 230 100
Mo 71 22 23 14 27 17 7

1—6: Σιδηρομαγγανιοϋχοι πηλϊται έκ διαφόρων περιοχών τής νήσου. 7: Μαύρος ραδιολαρίτης 
’Αναλυτής:— Η. ELDERFIELD τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Leeds ’Αγγλίας.

πετρωμάτων πέρι'ξ τών κοιτασμάτων, τό όποιον ό γράφων θεωρεί δτι συνεκεν- 
τρώθη έντός τών ιούμβρών, αΐτινες ύπέρκεινται τών 'κοιτασμάτων (ίδε πίνακας 
26 έως 28).

VII. Σιόηρομαγγανιοΰχα καί ραόιολαριτικά ιζήματα

Τά σιδηρομαγγανιοΰχα καί ραδιολαριτικά ιζήματα, τά όποια άνευρί
σκονται είς στενήν σχέσιν πρός τά διαβασικά πετρώματα τοΰ όφιολιθικοΰ συμ·*  
πλέγματος του Τροόδους, έχουν περιγραφή γενιικώς είς τάς σελίδας 31—33. Ε
πειδή τά Ιζήματα ταΰτα έμφανίζουν στενωτάτας σχέσεις π,ρός τά θειούχα κοι
τάσματα, παραθέτομεν κατωτέρω ώρισμένας χημικάς άναλύσεις τόσον τών κυ
ρίων όρυκτών δσον ικα'ι τών ιχνοστοιχείων τούτων (πίνακες 26 έως 28).

‘Ό πίναξ 26 περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά δείγματα σιδηρΟμαγγανι- 
ούχωι πετρωμάτων καί ραδιολαριτών ληφθέντων έκ διαφόρων περιοχών τής 
νήσου, ό δέ πίναξ 27 περιλαμβάνει άναλύσεις σόμβρών καί σχιστών μαύρων 
άργίλων ύπερκειμένων τοΰ κοιτάσματος τής Σκουριωτίσσης.

Ό πίναξ 28 περιλαμβάνει τάς άναλύσεις τών Ιχνοστοιχείων Cu, Zn, Νΐ καί 
Co έκ δειγμάτων ληφθέντων ύπό τοΰ γράφοντος έκ τών μεταλλείων Σκουριω- 
τίσσης καί Μαθιάτη.

Έκ τών πινάκων τούτων προκύπτει δτι άπαντα τά ιζήματα ταΰτα έχουν 
ώς κύρια συστατικά τά όξείδια σιδήρου, μαγγανίου καί πυριτίου. ’Ακόμη καί
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ΠΙΝΑΞ 28: “Αναλύσεις ιχνοστοιχείων τών οΰμδρών

Αριθμός 
δείγματος

1
< 2
W
W 3

4
Η 
α 5

6
> 7
ο 8
W 9

10

Μέσος δρος

1
2
3

Η 4
X ω 5
Η
<
Φ

6

< Μέσος δρος

UJ*
Q- Μέσος δρος 36

•
SJU δειγμάτων

Cu
p.p.m.

Zn
p.p.m.

1.288 215
836 380
960 480

1.020 460
1.120 460
1.168 420
1.000 500

916 460
832 400
500 125

964 390

2.140 420
6.940 960
3.520 620

840 300
350 508

1.060 420

2.475 538

668 363

Ni
p.p.m.

Co
p.p.m.

265 ISO
275 215
345 220
316 205
308 230
368 155
362 245
362 235
342 200
147 75

309 191

108 40
155 65
155 51
128 57

96 60
162 69

134 57

180 70

’Αναλυτής:— Γεωλογική 'Υπηρεσία Κύπρου.

είς τήν περίπτωσιν τών ραδιολαριτών, δπου τό SiO2 αυξάνεται σημαντικός, ύ- 
πάρχει ύψηλόν ποσοστόν όξειδίων τοΰ σιδήρου καί μαγγανίου. “Οσον άφορά 
τά ιχνοστοιχεία Cu, Zn, Νΐ καί Co άπαντα άνευρίσκονται είς ηύξημένον ποσο
στόν έν σχέσει πρός οίονδήποτε άλλον ιζηματογενές ή όψιολιθικόν πέτρωμα, άν- 
τανακλοΰν δέ τήν περιεκτικότητα τοϋ κοιτάσματος τής περιοχής είς τά ώς άνω 
στοιχεία, πλήν τής περιπτώσεως τοΰ Νΐ. Είς τήν περίπτωσιν ταΰτην πάντοτε τό 
Νί άνευρίσκεται είς ηύξημένας ποσότητας έντός τών ιζημάτων τούτων έν σχέ- 
σει πρός τό κοίτασμα, δέον δέ νά έχη προέλθει έκ τής άποπλύσεως τών διάβα
σών ύπό τών ύδροθερμικών μεταλλικών διαλυμάτων, κάθ’ δτι, ώς έχει ήδη άνα- 
φερθή, τά μεταλλικά διαλύματα δέν περιεΐχον σημοοντικόν ποσοστόν Νΐ.

Vm. Γένεσις των θειούχων μεταλλευμάτων

"Οσον άφορα τήν γένεσιν τών θειούχων μεταλλευμάτων κρίνεται άναγ- 
καία μία σύντομος άναδρομή είς τάς άπόψεις διαφόρων προηγουμένων έρευ- 
νητών.

Οί CULLIS καί EDGE (1922), οί όποιοι έμελέτησαν τά θειούχα κοιτάσμα
τα τής νήσου καί ιδιαιτέρως τής Σκουριωτίσσης, προέτειναν διά πρώτην φοράν
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δτι τα κοτάσματα ταΰτα έσχηματίσθησαν δι’ άντικαταστάσεως τών διάβασών 
ύπό μορφήν pillow ύπό μεταλλικών ύδροθερμικών διαλυμάτων. Τούς διαβάσας 
ύπό μορφήν pillow τούς έθεώρη'σαν ώς ύποθΐάλασσίίους μείοκαινικάς έκ- 
χύσεις ήφαιστιτών, τήν δέ μεταλλογένεσιν τήν έτδποθέτηισαν 'είς μετά—ή- 
φαιστειακόν χρόνον καί κατόπιν 'της ίζηματογενέσεως τών ύπερ κειμέ
νων ιζημάτων, τά ό'ποΐα έθεωροΰντο ώς με'σομειΌκαινικά. Τά διαλύματα ταΰ
τα έθεωρή'θησαν δτι ήλθον είς επαφήν μετά τών άδιαπε'ράτων μαργών 
και άργίλων ύπερκειμένων τών διάβασών ύπό μορφήν pillow, δπερ έβοήθησεν είς 
τήν ύδροθερμικήν άντικατάστασιν καί μεταλλογένεσιν τών ύποκειμένων διάβα
σών.

Ή προτάθεΐσα ύπό τών CULLIS καί EDGE (1922) άποψις δτι οί διάβάσαι 
ύπό μορφήν pillow είναι ύποθαλάσσιοι έκχύσεις ήφαιστιτών (pillow—λαβών) έγι- 
νεν άποδεκτή ύφ’ δλων τών μετέπειτα έρευνητών, ή ήλικία δμως τούτων άνε- 
θεωρήθη άπό καιρού είς καιρόν έξαρτηθεΐσα έκ τών παλαιοντολογικών δεδο
μένων είς τήν διαπίστωσιν τής ήλικίας τών ύπερκειμένων ιζηματογενών πετρω
μάτων. Ούτως ή βάσις τών άργιλί'κών Ιζημάτων (συμπεριλαμβανομένων 'καί 
τών ραδιολαριτών' καί σιδηρομΌγγανιούχων άργίλων) έθεωρεΐτο άπό τοΰ 1949 
ώς μαιστρίχτιΟς (HENSON, BROWNE καί McGINTY (1949), άπό τοΰ 1957 ώς 
ίουρασική (ΜΟΥΣΟΥΑΟΣ, 1957) καί άπό τοΰ 1966 ώς καμπάνιος (ΠΆΝΤΑ- 
ΖΗΣ, 1966, 1967).

Ή προτάθεΐσα ύπό τών CULLIS καί EDGE (1922) θεωρία έπί της ύδρο- 
θερμικής προέλεύσεως τών κοιτασμάτων έγινεν άποδεκτή ύφ’ δλων τών μετέ- 
πειτα ερευνητών διά μακράν χρονικόν διάστημα, ή ήλιΙκία δμως της μεταλλο
γενέσεως άνεθεωρήθη άπό καιρού είς καιρόν, συνδυασθεΐσα μετά τής ήλικίας 
τών ύπερκειμένων άργιλικών καί ραδιολαριΤικών ιζημάτων.

"Απόντες οί μετέπειτα έρευνηταί οϊτινες ύπεστήριξαν τήν ύδροθερμικήν 
θεωρίαν τών άνωτέρω συγγραφέων, πλήν έλαχίστων περιπτώσεων (HILLS, 
1928), διεφώνησαν μετά τών CULLIS καί EDGE (1922), οϊτινες διεχώρισαν τήν 
μεταλλογένεσιν έκ τών διάβασών, ύπεστήριξαν δέ δτι ή μεταλλογένεσις δέον νά 
έχη γενετικήν σχέσιν πρός τούς διαβάσας.

Ούτως ό THOMAE (1923) ικαί οί LESPINEUX ικαί de MAGNEE (1935) έ- 
θεώρη.σαν τήν μεταλλογένεσιν ώς συντελεσθεΐσαν κατά τό Μειόκαινον ·καί πρό 
τής ίζηματογενέσεως τών ύπερκειμένων ιζημάτων. Ό ΜΟΥΣΟΥΛΟΣ (1947), 
οί WILSON καί INGHAM (1959), ό GASS (1960), ό BAGNALL (1960), ό BEAR 
(1960) καί ό PANTAZIS (1967) έθεώρησαν τήν μεταλλογένεσιν ώς συντελε
σθεΐσαν πρό τής ίζηματογενέσεως τών σιδηρομαγγανιούχων άργίλων (ούμ- 
βρών) και ραδιολαριτών.

Ό HUTCHINSON (1965) καί άργότειρον ό ίδιος μετά τοΰ SEARLE (1971) 
έθεώρηραν δτι όί διάβάσαι ύπό μορφήν pillow έσχηματίσθησαν δι’ υποθαλασσί
ων έκχύσεων pillow—λαβών καί δτι τά Κοιτάσματα έσχηματίσθησαν ύποθαλασ- 
σίως άμέσως μετά τήν έκχυσιν τών pillow—λαβών ύπό άτμίδων (subaqueous sol- 
fataric activity) δΓ ίζηματογενέσεως ύπό συνθήκας ί'σχυρώς άναγωγικάς. Τήν 
γνώμην ταύτην ΰπεστήριξεν καί ό JOHNSON (1970). Ό CLARK (1971) έλαβεν εν
διάμεσον θέ'σιν μεταξύ ύδροθερμικής καί ιζηματογενούς θεωρίας, ύποστηρίξας 
δτι άλλα μέν κοιτάσματα έσχηματί'σθηΐσαν δι’ ύδροθερμικής άντικαταστάσεως 
άλλα δέ δι’ Ιζηματογενέσεως έξ άτμίδων έντός τών ούτω κάλουμΰνων ήφαιστει- 
ακών κρατήρων. Ό C0NSTANTIN0U (1972) καί έν συνεχεία οί C0NSTAN- 
TIN0U καί G0VETT (1972) άπεδέχθησαν τήν άποψιν τών HUTCHINSON καί 
SEARLE (1971), άλλά διά νά έξηγήσουν τήν ϋπαρξιν κοιτασμάτων έντός τών 
«'διάβασών ύπό μορφήν pillow» προέτειναν δτι ή μεταλλογένεσις συνετελεσθη 
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πρό τοΰ σχηματισμού τών ουτω καλουμένων pillow—λαβών τοΰ Άνωτέρου Όρί- 
ζσντος.

’Αξιοσημείωτο ν είναι τό γεγονός δτι ό SEARLE (1972) ύπχχυεχώρησε έκ 
τής πρώτης θέσεώς του μετά τοΰ HUTCHINSON (1971), ύποστηρίξας δτι ό σχη
ματισμός τών κοιτασμάτων έγινε προ τοΰ σχηματισμού τών ουτω καλουμένων 
pffiow—λαβών τοΰ Κατωτέρου Όρίζοντος.

Έκ τών έκτεθέντων χαρακτηριστικών τής θειούχου μεταλλογενέσεως 
συμπεραίνομεν δτι τά θειούχα κοιτάσματα τής νήσου έχουν δλα τά χαρακτηρι
στικά, διά νά καταταχθοΰν ώς Υδροθερμικά κοιτάσματα. Τά οιδηρσμαγγανιοΰ- 
χα καί ραδιολαριτικά ιζήματα, τά όποια έπικαλύπτουν ή ανευρίσκονται ατενώς 
συνδεδεμένα μετά τών θειούχων κοιτασμάτων, έχουν έπηρεασ'θή ύπό της θειού
χου μετάλλογενέσεως.

Ή μεταλλογένεσις δέον νά άποτελή τό τελικόν στάδιον τής διεισ- 
δύσεως τών όφιολίθων τοΰ Τροόδους έντός τών ύπερκειμένων άργιλικών Ιζημά
των. Τά αργιλικά ταΰτα πετρώματα έπέδρασαν ώς φράγμα είς την δίοδον τών 
υδροθερμικών διαλυμάτων τής μεταλλογενέσεως καί ουτω προεκλήθη ύδροθερ- 
μικώς άντικατάστασις τών διαδασών ύπό μορφήν pillow, οί όποιοι εύρίσκοντο 
είς έπαφήν μετά τών αργίλων.

Ό σίδηρος καί τό μαγγάνιον, τά όποια εύρίσκΟνται είς ηύζημένην πο
σότητα έντός τών ούμβρών καί τών σιδηρομαγγανιούχων αργιλικών πετρωμά
των, ώς ικαί τό διοξείδιον τοΰ πυριτίου τών ραδιολαριτών προήλθαν έκ τών τε
λικών μεταλλικών διαλυμάτων της θειούχου μεταλλογενέσεως.
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ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

Α' ΔΙίΑΣΠΟΡΆ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΦΙΟΛΙΘΩΝ

Ή μελέτη τής συμπεριφοράς τών ιχνοστοιχείων τοΰ Cu, Zn, Νϊ καί Co τών 
διαβασικών πετρωμάτων τοΰ συμπλέγματος τώ,ν δφιολίθων τοΰ Τροόδους έμε- 
λετήθη ύπό τών GOVETT καί PANTAZTS (1971) κατόπιν λεπτομερούς δειγμα
τοληψίας τών διαβασικών πετρωμάτων τών εύρισκομένων τόσον μακράν τών 
μεταλλείων όσον καί πέριξ τών μεταλλείων. Κατά τήν παρούσαν έργ'ασίαν ή 
δειγματοληψία τών διάβασών έπεξετάθη σημαντικώς ύπό τοΰ γράφοντος διά 
τήν λήψιν περισσοτέρων πληροφοριών έπί της συμπεριφοράς τών ιχνοστοιχείων 
Cu, Zn, Νϊ ικαΐ Co τών διαβασικών πετρωμάτων. Έκ τών άνωτέρω στοιχείων κα- 
τεσκευάσθησαν Ιστογράμματα τής έπί τοϊς έκατόν συχνότητος τών Ιχνοστοιχεί
ων Cu, Zn, Νϊ καί Co (διασποράς) τών διαφόρων τύπων πετρωμάτων τοΰ όφιολι- 
θικοΰ συμπλέγματος τοΰ Τροόδους (Είκ. 24 καί 25). ’Επίσης έγένοντο διαγράμ
ματα δεικνύοντα τήν συμπεριφοράν τών ιχνοστοιχείων τούτων κατά μήκος τών 
γραμμών δειγματοληψίας (Είκ. 26—31).

Αί έν λόγω άπεικονίσεις καί ό συνοπτικός πίναξ τών μέσων δρων τών

| I Διαβάοαι ύπό μορφήν pillow

■■■■» Διαβάοαι έντός τών pillow

Είικ. 24: Σ υχνότης έπί τοΐς έκατόν διά Cu, Zn, Νί καί Co 
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ιχνοστοιχείων (Πίναξ. 29) δίδουν τά κύρια χαρακτηριστικά τών διαφόρων δ ισ
βασικών τύπων ώς κα'ι τών όφιολιθικών πετρωμάτων, τά όποια εύρίσκονται μα
κράν τής μεταλλογενέσεως.

Χαρακτηριστικόν είναι τό γεγονός δτι τό Νϊ άπαντα είς μεγαλύτερος πο
σότητας έντός τών όλιβινικών μελαδιαβασών, ώς έδειξε δέ λεπτομερής πετρο
λογική περιγραφή ύπό τοΰ γράφοντος, άπαντα τά πετρώματα τά έχοντα Νϊ>160 
p.p.m. περιέχουν όλι'βίνην. Επίσης τά δείγματα τά έχοντα 80< Ni<160 p.p.m. εΐ-

ΠΙΝΑΞ 29: Μέσος ορος ιχνοστοιχείων Cu, Zn, Νϊ καί Co τών όφιολίθων Τροόδους

Πέτρωμα "Ομάς
"Αριθμός

δειγμάτων

Μέσος δρος έπΐ δειγμάτων καί δμάδων

Cu
p.p.m.

Zn
p.p.m.

Ni
p.p.m.

Co
p.p.m.

> Νϊ>160 22 59 48 233 36
θ' S.§■ g 80<Νί<160 41 65 65 110 34

Νι<80 131 65 65 36 28
•Ο 'S. Cu ή Ζη>160 22 257 280 67 30
>

Σύνολον 216 84 85 73 30

> Ni>160 4 84 64 249 46(ΟΗ > 80<ΝΪ<160 3 89 90 101 33
Νΐ<80 77 50 58 29 25

£ a Cu ή Ζη>160 21 232 249 32 28< Ld
CQ Σύνολον 105 89 98 40 27
< Σύνολον διαδασών
<1 έντός καί ύπό 321 86 89 63 29

μορφήν pillow

> Νΐ>160 4 33 47 641 61
<3 £ 80<Νΐ<160 6 46 37 119 21

ο. Νί<80 289 37 46 23 21
'2 S5 -Β Cu ή Ζη>160 54 457 107 30 29
Ld >·

Σύνολον 353 101 55 32 23

Νϊ>160 4 7 38 768 67
Ο 80<Νϊ<160 2 2 21 111 28
CQ Νί<80 67 30 27 26 13
CQ
< Cu ή Ζη>160 2 126 166 15 18
L.

Σύνολον 75 31 31 67 17

<Π< Cu ή Ζη>160 2 192 55 14 28
<
ζ Q. Cu ή Ζη<160 12 36 25 10 9
ο b Σύνολον 14 58 29 11 12

C

"Αναλυτής:— Γεωλογική "Υπηρεσία Κύπρου.

96



ναι συνήθως μελαδιαβάσαι. Διά τά πετρώματα μετά Ni<80 p.p.m. δέν ύπάρχει 
συσχέτισις πρός τήν πετρολογικήν αύτών σύστάσιν. Δέον νά σημειωθή δτι, ώς 
έμφαίνεται καί έκ τοΰ πίνοοκος 29, ούδεμία συσχέτισις ύπάρχει μεταξύ τοΰ Cu καί 
Zn πρός τάς άνωτέρω όμάδας τοΰ Νϊ. Άντιθέτως τό Co δεικνύει μίαν παράλλη
λον συσχέτισιν πρός τό Νί, ιδιαιτέρως έντός τών πετρωμάτων μετά Ni>160 p.p.m

Είναι άξιοσημείωτον δτι κατά μήκος τών γραμμών δειγματοληψίας άνευ- 
ρ έθη ο αν περί τά 15% τοΰ συνόλου τών διάβασών μετά Cu ή Zn πέραν τών 160 
p.p.m., δπερ ύποδηλοΐ μεταλλογένεσιν τών διάβασών εις απασσ.ν τήν νήσον. 'Η 
μεταλλογένεσις αυτή είναι ύπό τήν μορφήν διασπάρτων κρυστάλλων σιδηροπυ
ρίτου ή και χαλκοπυρίτου, είς ώρισμένας δέ περιπτώσεις ή μεταλλογένεσις εί
ναι έμφανής διά γυμνοΰ όφθαλμοΰ. Έπίσης παρατηρεΐται ένίοτε μεταλλογένε- 
σις ύπό φλεβικήν μορφήν κατά μήκος ισχυρών ρηγμάτων. Τά πετρώματα, τά 
όποια περιέχουν έστω καί μικράς ποσότητας σιδηροπυρίτου ή χαλκοπυρίτου, 
δεικνύουν διάσπαρτον όξείδωσιν.

Άφαιρουμένων τών δειγμάτων, τά όποια έχουν Cu ή Zn>160 p.p.m. τά ό
ποια έχουν έπηρεασθή έμψανώς ύπό τής διασπάρτου θειούχου μεταλλογενέσε
ως, παρατηρεΐται προοδευτική αυξησις τών στοιχείων Cu καί Zn έκ γάββρων 
μέσω τών διάβασών έντός τών γάββρων είς τούς διαβάσας έντός τών pillow καί 
ύπό μσρψήν pillow.

Δε
ίγ

μα
τα

 ·/, 
Δε

ίγ
μα

τα
 ·/

| | Γάββροι -καί ύκερβαβιχά πετρώματα

ι nr· AtoSacxn εντός τών γάββρων

Είκ. 25; Συχνότης έπί τοΐς έκατόν διά τά στοιχεία Cu, Zn, Νΐ καί Co.
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Είκ. 26: Γεωνηιμιική τομή κατά μήκος τής γραμμής ιΠαρβκικληισιας-ΈτΓΚΧγώνιας
(ΕΙκ. 22, άρ. 10)'

ΝΔ ΒΑ
• Διαβάοαι ύπό μορρήν pUow _______Cu
ο Αιαβάοαι έντός τών pillow
• Διαβάοαι έντός τών γάββραν _____ 2η
° Γάββρα
■ 'Ολιβινικοί μελαγάββροι   Hi
• "Ολιβινιχοί μελα&αβάοαι
• Δείγματα μέ εμφανή Διάσπαρτον μεταλλογένεοιν _______ c·
Ε Ρήγματα

Κλϊμαξ

Είκ. 27: Γεωχημική τομή κατά μήκος τής γραμμής Άγιας (Είκ. 22, άρ. 15)
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Τό ίχνοστοιχεΐον τοΰ Co παρουσιάζει αΰξησιν έντός δλων τών όφιολίθι- 
κών πετρωμάτων, τά όποια έχουν μεγάλας συγκεντρώσεις Νΐ. Έπίσης παρου
σιάζει αυξησιν έντός τών διάβασών, οί όποιοι έχουν έπηρεασθή ύπό τής θειού
χου μεταλλογενέσεως.

Είκ. 30: Γεωχημική τομή κατά μήκος της γραμμής Βάδλας (Είκ. 22, άρ. 8).
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Β' ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡ1Ξ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΜΑΘΙΑΤΗ

Σκοπός τής παρούσης γεωχημικής έρεύνης είναι νάμελετηθή ή διασπορά 
τών Ιχνοστοιχείων χαλκοΰ, ψευδαργύρου, νικελίου καί κοβαλτίου έντός τών 
διαβασικών πετρωμάτων πέριξ τών σιδηροπυριτών τοΰ γνωστού μεταλλείου 
Μαθιάτη διά τήν διαπίστωσιν τής σχέσεως τής διασπο,ράς τούτων έν σχέσει 
πρός τήν μεταλλογένεσιν.

Τό ιμεταλλεϊον Μαθιάτη (Είκ. 32) εύρίσκεται περί τά 23 χιλιόμετρα νο- 
τίως τής Λευκωσίας, έπελέγη δέ διά λεπτομερή γεωχημικήν έρευναν λόγω τής 
μικράς περιεκτικότητας τοΰ κοιτάσματος είς χαλκόν.

Διά τήν παρούσαν έρευναν έλήφθησαν 2582 δείγματα έκ τών διάβασών 
ύπό μορφήν pillow, τών διάβασών έντός τών pillow, τοΰ ύπερκειμένου έδάφους 
κλπ. είς ΐσας αποστάσεις (Είκ. 32) καί συγκεκριμένος άνά 50 μέτρα διά τήν 
περιοχήν, ή όποια περικλείεται άπό τής «άποκάλύψεως» είς ακτίνα ένός χι
λιομέτρου καί άνά 100 μέτρα διά τήν περιοχήν άπό 1 χιλιομέτρου έως 2,5 χιλιο
μέτρων.

Ή συλλογή δειγμόαων πετρωμάτων έξ ίσων άποότάσεων έγένετο, διά νά 
καταστή δυνατή ή μελέτη τών άποτελεσμάτων στατιστικώς καί διά νά άποφευ- 
χθή ό προσωπικός παράγων είς τήν δειγματοληψίαν. Έκρίθη έπίσης άναγκαΐον, 
δπως ληφθοΰν περισσότερα δείγματα έκ τής περιοχής τής περιβαλλούσης τό 
κοίτασμα διά τήν λεπτομερεστέραν μελέτην τής ζώνης αύτής.

Έγθνετο προσδιορισμός τών ιχνοστοιχείων χαλκοΰ, ψευδαργύρου, νικε
λίου καί κοβαλτίου είς δλα τά συλλεγέντα δείγματα, ώς καί έπεξεργασία τών 
άποτελεσμάτων διά στατιστικών μεθόδων.

ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΊΟΥ ΜΑΘΙΑΤΗ

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

Είς τήν περιοχήν τοΰ μεταλλείου Μάθιάτη ύπάρχουν μεγάλαι συσσωρεύ
σεις προΤόντων έκκαμινεύσεως (σκωριών), ύποδηλουσών μεταλλευτικήν έκμε- 
τάλλευόιν τοΰ κοιτάσματος κατά τούς άρχαίους χρόνους. Κατά τήν διάρκειαν 
τής προσφάτου έξορύξεως τοΰ κοιτάσματος άνευρέθη πλήθος ξύλινων ύπο- 
στηριγμάτων καθώς έπίσης καί μερικοί άνθρώπινοι σκελετοί, έπιβεβαιοΰντες 
τήν μεταλλευτικήν δραστηριότητα τών άρχαίων.

Κατόπιν μιας μεγάλης άνάπαύλης ή περιοχή έκίνησε τό ένδιαφέρον ι
διώτου, τοΰ κ. Ε. Τελεβάντου, ό όποιος έξησφάλισε προνόμιον έκμεταλλεύσεως 
ταύτης άπό τοΰ 1919—1921. ’Αργότερον, κατά τό 1937, κατά τήν διάρκειαν έξο
ρύξεως ύπό τής Κυπριακής Μεταλλευτικής Εταιρείας τής ζώνης όξειδώσεως 
(σιδηροΰν κάλυμμα) διά χρυσόν ικαί άργυρον διεπιστώθη κάτωθεν ταύτης ή 
ϋπαρξις σιδηροπυρίτου. Έν συνεχεία καί μέχρι τοΰ 1940 διεξήχθησαν έρευναι 
ύπό τής Εταιρείας άλλ’ αΰται διεκόπησαν λόγω τής ένάρξεως τοΰ Παγκοσμίου 
πολέμου. Αί έρευναι έπανήρχισαν έντατικώτερον κατά τό 1947, έκτοτε δέ καί 
μέχρι τοΰ έτους 1957, διεξήχθησαν γεωφυσικά! έρευναι καί 22 γεωτρήσεις, αί 
όποΐαι κατέδειξαν τήν υπαρξιν ένός πλουσίου κοιτάσματος σιδηροπυρίτου κά
τωθεν τής βαρυτημετρικής άνωμαλίας. Τό κοίτασμα τούτο (Είκ. 32) ύπελογί- 
σθη είς 4.000.000 περίπου τόννους σιδηροπυρίτου μετά θείου άπό 20,0 έως 45,0 
τοΐς εκατόν. Έξ αύτοΰ υπολογίζεται δτι 2.800.000 τόννοι μεταλλεύματος έχουν 
μέσον δρον 33,0 τοΐς έκατόν θειον καί 0,24 τοΐς έκατόν χαλκόν. Ή έκμετάλλευ- 
σις τοΰ άνωτέρω κοιτάσματος ήρχισεν κατά τό έτος 1967 ύπό τής Ελληνικής
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ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ A Β

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ΙΙΙίΙΙίΙί Έδαφος "Λχοος > 40 Ικ. <
I Κροκάλαι καί άμμοι Ποτάμιοι "Αναβαθμίδες

Κρητίδες Όμάς Λευκάρων

Ούμβραι Σχηματισμός Περαπεδίου

ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ
j ] Ζώνη όξειδώσεως (Σιδηροϋν 

tv'Z·’· Ελαφρά όξείδωσις
Γ'* ’/.] Διαβάσαι ύπό μορφήν pillow

[LW1 Διαβάσαι άνευ έμφανών pillow
[«*" ’ Διαβάσαι έντός τών pillow 

Προπυλιτιωμένοι διαβάσαι μετά
******- διασπάρτου σιδηροπυρίτου

Σιδηροπυρίτης (συμπαγής)

ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟΝ 
ΜΑΙΣΤΡΙ ΧΤΙΟΝ 
ΗΩΚΑΙΝΟΝ 
ΚΑΜΠΑΝΙΟΝ

—«—' Ρήγματα δεικνύοντα τήν κατείΛυνσιν πτώσεως 
Παράταξις σχεδόν κατακορύφων φλεβών 

Διατρήσεις
320' "Ισοϋψείς

.· θρυμματισμένοι διαβάσαι 
“Ορια πετρολογικών Όμάδων

— Ποταμοί

κάλυμμα)

ΔΙΑΒΑΣΑΙ

Είκ. 32: Γεωλογικός χάρτης της περιοχής τοϋ μεταλλείου Μαθιάτη



Μεταλλευτικής ’Εταιρείας κατόπιν ειδικής συμφωνίας τών δύο έταιρειών. Ή 
έκμετάλλευσις έγένετο διά τής μεθόδου τής άποκαλύψεως.

Ό Πίναξ 30 δεικνύει τήν παραγωγήν τοΰ μεταλλείου Μαίθιάτη άπό τής 
ένάρξεώς του κατά τό 1965 μέχρι σήμερον.

ΠΙΝΑΞ 30: Παραγωγή σιδηροπυρίτου τοΰ μεταλλείου Μαδιάτη

"Ετος

Έξορυχθέν μετάλλευμα 
είς τόννους

Μετάλλευμα κατεργασθέν 
είς τόννους

Παραγωγή 
σιδηροπυρίτου 

είς τόννους

Χαλκοΰχον
Μή

Χαλκοΰχον Χαλκοΰχον
Μή

Χαλκοΰχον Χαλκοϋχος
Μή

Χαλκοϋχος

1965
16.482

14.417
15.482

13.917
5.264

8 277
5.164

1966
9.314

202.702
5.616

186.203
5.501

130.156
5.400

1967
4.499

246.448
7.977

256,021
7.802

149.899
6.597

1968
21.817

314.736
12.305

296.428
7.648

182.523
4.835

1969
18.546

342.843
26.416

271.868
5.792

162.427
7.088

1970
11.690

280.744
11.942

264.382
6.556

115.846

1971
730

108.114
730

215 259
446

96.664

1972
-

—
·*

31.761
-

30.923

ΣΗΜ.: — Στοιχεία παραχωρηθέντα ύπό της Ελληνικής Μεταλλευτικής 'Εταιρείας.

II. ΓΕΩΛΟΓΙΑ

”Η πρώτη περιγραφή τής γεωλογίας τής περιοχής Μαθιάτη ύπό τήν γε
νικήν της μορφήν έγένετο ύπό τοΰ GAUDRY (1862), ό όποιος έθεώρησε ταύτην 
ώς άποτελουμένην έκ πλουτώνιων έκρηξιγενών πετρωμάτων.

Ακολούθως ot CULLIS καί EDGE (1922), μελετήσαντες τήν περιοχήν 
ταύτην γενικώς, τήν έθεώρησαν ώς ένδιαφέρουσαν διά περαιτέρω μεταλλευτι
κός έρεύνας. Οί δύο ούτοι έρευνηταί άνεγνώρισαν τήν ϋπαρξιν pillow καί τήν 
σχέσιν τούτων πρός τά σίδηροπυριτικά μεταλλεύματα, προέτειναν δέ δτι αί 
pill'ow είναι ύποθαλάσσιοι ήφαιστΐται.

Έν συνεχεία ό JARREL (1947) περιέγραψε λεπτομε,ρεστερον τόσον τήν 
ζώνην όξειδώσεως (σιδηροΰν ικάλυμμα) όσον καί τάς σχέάεις τού κοιτάσματος 
πρός τούς περιβάλλοντας τούτο διαβάσάς καί τάς ύπερκειμένας οΰμβ,ρας (σι- 
δηρομοιγγανιούχους άργίλους).

Μέρος τής ύπό έξέτασιν περιοχής έχαρτογραφήθη άργότερον ύπό γεω
λόγων τής Κυπριακής Μεταλλευτικής Εταιρείας είς Κλίμακα 1:5.000.
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Τό μετάλλεΐον Μαθιάτη έμπίπτει έντός τής περιοχής, ή όποια έχαρτογρα- 
φή'θη λεπτομερώς ύπό τοΰ GASS (1960) εις κλίμακα 1 = 5.000 κα'ι έδημοσιεύθη είς 
κλίμακα 1=31,680. Άργότερον τμήμα τής ύπό μελέτην περιοχής έπανεχαρτο- 
γραφήθη ύπό τών SEARLE καί ΡΑΝΑΥΙΟΤΟΥ (1968) είς κλίμακα 1 = 10.000. Κα- 
τα τήν αύτήν περίοδον ό LUNDBERG έκαμεν ώρισμένας γεωλογικός παρατη
ρήσεις έπί τοΰ κοιτάσματος καί τών έντός τής άποκαλύψεως πετρωμάτων.

Λεπτομερής γεωχημική έρευνα τών διαβασικών πετρωμάτων καί τών ύ- 
πολειμμάτων τής ζώνης όξειδώσεως (ίσιδηροΰ καλύμματος) έντός τής άπο
καλύψεως τοΰ μεταλλείου Μαθιάτη, καθώς καί κατά μήκος ώρισμένων γραμ
μών έντός τής άποκαλύψεως, διεξήχθη ύπό τοΰ γράφοντας μετά τοΰ GOVETT 
(1969, 1971) μεταξύ τών έτών 1967—1969. Αναφορά είς τό μεταλλεΐον Μαθιάτη 
έγένετο έπίσης είς γενικωτέρας μελετάς τών σιδηροπυριτικών μεταλλευμάτων 
ύπό τοΰ JOHNSON (1970), τοΰ K0RTAN (1970) καί τοΰ CONSTANTINOU (1972). 
Προσψάτως άνελήφθη εύρύ πρόγραμμα έξερευνήσεως τής περιοχής Μαθιάτη 
ύπό τής Κυπριακής Μεταλλευτικής 'Εταιρείας, διεξήχθη δέ μέγας άριθμός γεω
τρήσεων, μερικαί τών όποιων έμπίπτουν είς τήν ύπό μελέτην περιοχήν.

Ό γεωλογικός χάρτης (Είκ. 32) έβασίσθη τόσον είς τάς ανωτέρω μελε
τάς καί πληροφορίας όσον καί εις τά στοιχεία τά όποια προέκυψαν άπό τήν 
τόσον λεπτομερή δειγματοληψίαν τής παρούσης μελέτης.

Τό νοτιοανατολικόν τμήμα τοΰ κοιτάσματος τοΰ Μαθιάτη έφθανεν είς 
τήν επιφάνειαν, ήτοι είς τό σημερινόν έπίπε'δσν διαβρώσεως τών πετρωμάτων 
τής περιοχής, έικαΐλύπτετο δέ ύπό ισχυρός ζώνης όξειδώσεως (σιδηίροΰ κα
λύμματος). Ή ζώνη αυτή έπεξετείνετο νοτιοδυτικώς καί περιείχε, πλήν τών ό- 
ξειδίων σιδήρου (λειμωνίτου, ραιμονδίτου κλπ) τής πυριτικής άμμου κλπ., χρυ
σόν καί άργυρον, έξωρυχθέντων μεταξύ τών έτών 1936—1938 (Πίναξ 31). Τά εύ- 
γενή ταΰτα όρυικτά έσχηματίσθησαν διά συγκεντρώσεως έκ τοΰ σιδηροπυριτι- 
κοΰ μεταλλεύματος κατόπιν όξειδώσεως αύτοΰ.

Τό ύπόλοιπον τμήμα τοΰ κοιτάσματος έπεξετείνετο κάτωθεν τών διαβα
σικών πετρωμάτων, τά όποια συνίσταντο ώς έπί τό πλεϊστον έκ διάβασών ύπό 
μο,ρφήν pillow.

Αί μεταλλευτικοί έργασίαι άπό τοΰ 1965 καί έντεΰθεν έπιτρεήτουν εύχε- 
ρή μελέτην τών ύπερκειμένων πέριξ τοΰ κοιτάσματος πετρωμάτων. Τό κοίτα
σμα περιβάλλεται σχεδόν πανταχόθεν ύπό διάβασών ύπό μορφήν pillow μέσου 
μήκους 0,80 τοΰ μέτρου, μεγίστου δέ περί τά 3 μέτρα. Είς τό βόρειον καί τό βο-

ΠΙΝΑΞ 31: Συνολική παραγωγή χρυσού καί αργύρου έκ τών Οξειδώσεων τοΰ με
ταλλείου Μαθιάτη καϊ της όξειδώσεως τοΰ Νοτίου Μαθιάτη (BEAR 1963)

"Ετος
Έξορυχθέν ύλικόν 

είς 
τόννους

"Αργυρος 
εις 
Kgs

Χρυσός 
είς 

Kgs

1936 14.000 1.004 271
1937 24.418 2.507 432
1938 3.717 309 53

Σύνολον 42.135 3.820 756
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ρειοδυτικόν τμήμα τής άποκάλύψεως ύπάρχουν δύο σχετικώς μεγάλαι διαβα- 
σικαί διεισδύσεις έντός τών pillow. Δυτικώς καί βορειοδυτικώς τής άποκάλύψεως 
οί διαδάσαι ύπόκεινται ούμβρών καί προσφάτων ποταμίων ιζηματογενών άπο- 
θέσεων.

Τό κοίτασμα διακρίνεται είς τρεις ζώνας άναλόγως τής περιεκτικότητος 
°ίς S. Ή έσωτερική είναι πλουσιωτέρα μετά S>45%, περιβαλλόμενη σχεδόν παν- 
ταχόθεν ύπό τής δευτέρας ζώνης μετά S 20%—45% καί τής έξωτερικής ζώνης 
μετά S<20. Ή εξωτερική αΰτη ζώνη δύναται νά θεωρηθή ώς ή ζώνη έπαφής τοΰ 
κοιτάσματος μετά τών διάβασών. Είς ώρισμένα σημεία τής ζώνης ταύτης οί 
προπυλιτιωθέντες διαβάσαι ύπό μορφήν pillow διετήρησαν τό Ελλειψοειδές αύ- 
τών σχήμα.

Είναι άξιοσημείωτον τό γεγονός δτι κατά τάς μεταλλευτικός εργασίας 
άνευρείθη'σαν στρώματα άσβεστιτικσΰ ύλικοΰ, ώχρας καί σιδηρομαγγανιούχων 
άργίλων (ούμβρών) διαφόρων χρωμάτων είς στενήν σχέσιν πρός τό μετάλλευ
μα, δπερ ένισχύει τήν ήμετέραν γνώμην περί διεισδύσεως τοΰ όφιολιθικοΰ συμ
πλέγματος έντός τών ύπερκειμένων ιζημάτων.

*Ως δεικνύεται είς τόν γεωλογικόν χάρτην καί τήν γεωλογικήν τομήν 
(Είκ. 32), ή ύπό έξέτασιν περιοχή άποτελεΐται κυρίως άπό διαβάσας ύπό μορ
φήν pillow, σιδηρομαγγανίΌϋχα ιζήματα (ούμβρας), κρητίδας καί άλλόυβιακά 
ιζήματα.

Αί σιδηρομαγγανιοΰχοι άργιλοι (οΰμβραι) έχουν γενικώς βαθύ φαιόν 
ή κιτρινοερυθρόφαιον χρώμα, σχηματίζουν δέ έν στρώμα μικροΰ σχετικώς πά
χους. Στρωματογραφικώς κατέχουν τήν θέσιν μεταξύ τών διάβασών καί τών 
κρητίδων. Διάφοροι μελέται έπί τών άκτινοζώων τών ιζημάτων τούτων δεικνύ
ουν δτι άνήκουν είς τό Καμπάννον (ΠΑΝΤΑΖΗ'Σ, 1966, 1967).

Αί κρητίδες είναι λαμπρώς λευκοί καί λίαν λεπτοκοκικώδεις όργανικοί 
άσβεστόλιθοι, άπηλλαγμένοι μαίκροάπολιθωμάτων άλλά πλούσιοι είς τρημα- 
τοφόρα. Αί κρητίδες σχηματίζουν λεπτοπλακώδεις στρώσεις έναλλασσομένας 
κατά τόπους μετά κερατολίθων. Είς τήν βάσιν τής στρωματογραφικής ταύτης 
σειράς ύπάρχουν μάργαι άλλ’ είς τήν ύπό μελέτην περιοχήν αδται είναι λίαν 
πςριωρισμέναι. Ή ήλικία τής σειράς ταύτης είναι μαιστρίχτιος είς τήν βάσιν της 
ένώ είς τό άνω τμήμα της προοδευτικώς έως όλιγό'καινος.

Οι διαβάσαι διακρίνονται είς διαβάσας ύπό μορφήν pillow καί είς δια
βάσας ύπό μορφήν φλεβικών διεισδύσεων τροφοδοσίας τών pillow.

Αί pillow κυμαίνονται είς μέγεθος συνήθως έκ περίπου 50 έκατοιστών τοΰ 
μέτρου έως έν μέτρον, άλλ’ είς ώρισμένα σημεία έχουν μέγεθος μέχρι 3 μέτρων. 
Είς πλεΐστα σημεία αί pillow τών διάβασών, καίτοι διάτηροΰσαι τό έξωτειρκόν 
αύτών έλλειψοειδές σχήμα, έσωτερικώς εΐναι άκανονίστως διερρηγμέναι, σχη 
ματίζουσαι ένίοτε έν μωσαϊκόν.

Οί διαβάσαι έντός τών pillow καί ύπό μορφήν pillow εΐναι γενικώς πυ- 
ροξενικοί διαβάσαι ικαί μελαδιαβάσαι μετ’ έλαχί'στων όλιβινικών μελαιδιαβα- 
σών.

Τά κυριώτερα συστατικά όρυκτά τών πυροξενικών διάβασών εΐναι ό διο- 
ψίδιος έως αύγίτης καί βασικόν πλαγιόκλαστον, οί δέ συνήθεις ιστοί τούτων είναι 
ό όφιτικός καί ό μικρολι'θικός πορφυροειδής ιστός (Πίναξ XI). ’Ενίοτε παρα
τηρούνται έπίσης όρθοπυρόξενοι καί αδιαφανή όρυκτά.

Ψευδομορφώσεις όλιβίνου παρετηρήθηάαν μόνον είς έλάχιστα δείγματα 
μελαδιαβασών.

Οί πυροξενιικοί διάβάσαι ύπό μορφήν pillow εΐναι ώς έπί τό πλεΐστον λίαν 
άμυγδάλώδεις, τά όρυκταμύγδαλα δέ πληροΰνται δι’ άναλκίμου καί άσβεστί- 
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του. Τό άνάλ'κιμον είς τά πετρώματα τής περιοχής ταύτης παίρνει τήν μεγαλυ- 
τέραν αύτοΰ άνάπτυξιν, σχηματίζον συνήθως πολυεδρικούς κρυστάλλους κατά 
τό κυβικόν σύστημα. Οί κρύσταλλοι οδτοι άναπτύσσονται έντός τών άμυγδα· 
λοειδών πόρων τών διάβασών, ή ύέλώδης δέ λάμψις τούτων παρέάυρε τόν 
GAUDRY (1862) νά θεώρηση τούτους ώς άδάμαντας.

Οί διαβάσαι έντός τών pillow λαμβάνουν μεγάλην άνάπτυξιν είς τό βόρειον 
τμήμα τής άπσκαλύψεως, παρουσιάζουν δέ ανηλοειδή 'κατάτμησιν.

Κατά τόπους ανευρίσκονται θρυμματισμένοι διαβάσαι, οί όποιοι συνί
στανται εκ τεμαχίων διάβασών έ'πανασυγκολληθέντων δι’ άργιλυκου καί άσβε- 
στολιθικοΰ ύλικοΰ.

Τά κυριώτερα ρήγματα, τά όποια έπηρεάζουν τήν πίεριοχήν Μάθιάτη, 
δειικνύονται είς τήν εικόνα 32. Έξ αύτών τά σημαντικότερα είναι:

(α) "Έν ρήγμα ΒΒΑ—ΝΝΔ κατευθύνσεως και ϊσχυρας κλίσεως πρός 
δυσμάς, τό όποιον διέρχεται άνατολικώς τοΰ μεταλλείου καί έπηρεάζει τόσον 
τούς διαβάσας δσον καί τά ιζηματογενή πετρώματα,

(β) "Εν ρήγμα διερχόμενον διά τοΰ μεταλλείου ΒΔ—>ΝΑ κατευθύνσεως 
καί τό όποιον διαχωρίζεται άκολούθως εις δύο, τό έν βόρειας τό δέ έτερον δυ
τικής κατευθύνσεως, κατά μήκος τοΰ όποίου παρατηρούνται δξειδώσεις έντός 
τών διάβασών καί

(γ) Έντός τοΰ κοιτάσματος παρατηρεΐται πλήν τοΰ άνωτέρω ρήγματος 
καί έτερον παράλληλον πρός τοΰτο πρός βορράν, τό όποιον έν συνδυασμό με
τά τοΰ προηγουμένου έπηρεάζουν τό κοίτασμα.

III. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Ή ύπό μελέτην περιοχή (Είκ. 32) έχωρίσθη διά σκοπούς δειγματοληψίας 
είς 49 καθέτους καί 48 παραλλήλους συντεταγμένα ς μετ’ άποστάσεως 100 μέ
τρων μεταξύ των.

Διά τήν περιοχήν πέριξ τοΰ μεταλλείου καί είδικώτερον είς άκτΐνα 800 
μέτρων έχρησιμοποιήθηισαν καί ένδιάμεσοι συντεταγμένοι (16 κάθετοι καί 16 
παράλληλοι) μετ’ άποστάσεως 50 μέτρων μεταξύ των.

Άπό έκαστον σημεΐον τομής τών συντεταγμένων συνελέγοντο τυχόν δεί
γματα έκ τοΰ κέντρου καί τοΰ κελύφους τών pillow, έκ του ενδιαμέσου τών 
προσκειμένων pillow καί έικ τών φλεβικών διάβασών. Έπίσης συνελέγοντο κοΑ 
τά δείγματα τοΰ έδάφους καθώς καί τών σιδηρομαγγανιούχων ιζημάτων (οΰμ- 
βρας), όπου τυχόν άνευρίσκοντο ταΰτα είς τούς σταθμούς δειγματοληψίας, ένώ 
αί ‘κρητίδες καί τά πλειστοκαινικά κροκαλοπαγή, πλήν μ'ερικών περιπτώσεων, 
δέν συνελέγησαν, καθ’ δτι δέν δύνανται νά βοηθήσουν είς τήν παρούσαν έρευναν.

Ή άνωτέρω δειγματοληψία έχει τό πλεονέκτημα δτι 'συγκεντρώνει ύλι- 
κόν τόσον έκ τών πετρωμάτων, δσον καί τοΰ ύπερκειμένου έδάφους έκ σημείων 
καθορισμένης άποστάσεως μεταξύ τών δειγματοληπτικών σταθμών, δυνάμε 
νον οΰτω νά άναλυθή στατιιστικώς. Ή διάτάξις τής δειγματοληψίας είναι τοι· 
αύτη, ώΐστε ό πέριξ τής άποκαλύψεως χώρος νά δύναται νά χωρισθή είς δύο συγ
κεντρωτικός ζώνας μέ κέντρον τό μεταλλεΐον.

IV. ΜΈΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΑΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

1. Προπαραακευη δείγματος

"Εκαστον δείγμα συνθλίβεται έντός σπαστή ρος, χωρίζεται δέ είς δύο μέ
ρη τή βοηθεία διαχωριστήρος. Τό έν μέρος αύτοΰ μεταφέρεται εις μύλον καί
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ΠΙΝΑΞ XI

Είκ. 1: Διαδάσης ύπό μορφήν pillow μετά όρυκταμυγδάλων. Άνάλκιμον περιδαλλόμενον δί
κην στεφάνου ύπό χλωρίτου. θεμελιώδης μαζα χλωριτιωμένη. Nicols +, Μεγ. X 100.

Είκ. 2: Διαδάσης μετά ύποφιτικοϋ — πορφυροειδοϋς ίστοΰ. Διακρινονται πρισματικοί κρύσταλ 
λοι κλινοπυροξένων καί έπιμήκεις κρύσταλλοι δασικού πλαγιοκλάστου. Nicols +, Μεγ. XI00. 
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κονιοποιεϊται είς βαθμόν ώστε νά δύναται νά διέλθη διά κόσκινου έκ νάϋλον ά- 
νοίγματος 185 μ. (80 mesh).

2. Διάλυσις δείγματος (συνήθης μέθοδος)

Ζυγίζεται έν γραμμάριον τοΰ δείγματος έντός δοκιμαστικού σωλήνος 
τύπου «Pyrex» καί προστίθενται 5 mis πυκνού νιτρικού όξέος (ΗΝ03). θερ- 
μαίνειαι έπί δέκα λεπτά έπί ζεστού πυριαντηρίου μετά μαγνητικού άναδευ- 
τήρος. Προστίθεται ύδωρ μέχρι συμπληρώσεως τοΰ όγκου περίπου είς 23 mis 
καί συνεχίζεται ή θέρμανσις έπί 15 είσέτι λεπτά. ‘Αφού ψυχθή τό δείγμα καί 
συμπληρωθώ τούτο εις τά 25 mis, κλείεται είς δοκιμαστικόν σωλήνα διά βιδωτού 
πώματος καί φυγοκεντρούται.

3. Προσδιορισμός στοιχείων

Ό προσδιορισμός τοΰ χαλκοΰ (Cu), ψευδαργύρου (Zn), νικελίου (Νί) 
καί κοβαλτίου (Co) έγένειτο διά τοΰ ψασματομέτρου ατομικής άπορροφήσεως 
τύπου Perkin Elmer 290Β.

4. ’Ακρίβεια άποτελεσμάτων

Ή ακρίβεια τών άναλύσεων ήλέγχετο διαρκώς διά τής παρεμβολής ένός 
γνωστού δείγματος είς κάθε σειράν δώδεκα δειγμάτων. Τά αποτελέσματα τών 
άναλύσεων Cu, Zn καί Νί ήσαν ικανοποιητικά καί μεγάλης ακρίβειας. Τά άπο- 
τελέσματα δμως τής άναλύσεως τοΰ Co ήσαν πάντοτε ύψηλά ·καί δή πέριξ τοΰ 
διπλάσιου τοΰ πραγματικού, διά τούτο καί τά αποτελέσματα δίίον νά γίνουν 
δεκτά μετ’ έπιφυλάξεως. "Ενθαρρυντικόν είναι τό γεγονός δτι έπαναληπτικοί

ΠΙΝΑΞ 32: Πετρολογικαί ομάδες καί άριβμός συλλεγέντων δειγμάτων

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ’Αριθμός συλλεγέντων
δειγμάτων

I. Διαβάσαι

(α) Διαβάσαι ύπό μορφήν pillow 359(i) Κέντρον 31(ii) Κέλϋφος 42(β) Υλικόν μεταξύ τών pillow
(γ) Διαβάσαι εντός τών pillow 1 99Π

ύπό μορφήν φλεβών 408(δ) θρυμματισμένος διαβάσης 3Π(ε) Ώξειδωμένοι διαβάσαι

II. Ιζηματογενή πετρώματα

(α) "Εδαφος 443
(β) Σ ιδηρομαγγανιοϋχοι άργιλοι 36

(οδμβραι)
(γ) Κρητίδες 13
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προσδιορισμοί κατέδειξαν τήν σταθερότητα τών άποτελεσμάτων, δπερ έπιτρέ- 
πει τήν εύχερή χρησιμοττοίησιν τούτων διά συγκριτικούς σκοπούς.

V. ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Cu, Zn, Ni και Co

Διά νά 'δύναται νά έπιτευχθή σύγκρισις τών γεωχημικών άποτελεσμάτων, 
άπαραίτηΐτος προϋπόθεσις είναι ό διαχωρισμός τών συλλεγέντων δειγμάτων είς 
Ομοιομόρφους πετρδλογικάς όμάδας. Διά τοΰτο τά συλλεγέντα δείγματα τών 
διαδασών 'καί Ιζηματογενών πετρωμάτων διεχωρίσθηισαν εις όμάδας ώς έμφαί- 
νεται είς τόν πίνακα 32.

KAIMAS
Μέτρα 250 Ο 250 500 750 1-.no Μέτρα

Είκ. 33: Γεωχημικός χάρτης τής περιοχής τοΰ μεταλλείου Μαθιάτη. 
Διασπορά του Cu έντός τών διαδασών ύπό μορφήν pillow.
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1. ΔΙΑΒΑΣΑΙ
Ή 'σημαντικωτέρα όμάς τών διάβασών είναι οί διαβάσαι ύπό μορφήν 

pillow, διότι οδτοι περικλείουν έντός αύτών τά σιδηιροπυριτυκά κοιτάσματα της 
νήσου.

Α' Διαβάσαι ύπό μορφήν pillow

Έκ τών διάβασών ύπό μορφήν pillow τοΰ μεταλλείου Μαθιάτη έλήφΟησαν 
390 δείγματα, έκ τών όποιων τά 359 έλήφθησαν έκ τοΰ κέντρου, τά δέ άλλα 31 
έκ τοΰ κελύφους τών pillow.

ΚΛΙΜΑΞ
Μέτρα 250 0 250 500 730 1000 Μέτρα -

Είκ. 34: Γεωχημικός χάρτης τής περιοχής τοΰ μεταλλείου Μάθιάτη. 
Διασπορά τοΰ Zn έντός τών διάβασών ύπό μορφήν pillow
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Λόγω της σπουδαιότητος τής όμάδος τών διάβασών ύπό μορφήν pillow 
διά τήν μεταλλογένεσιν τά γεωχημικά αποτελέσματα ταύτης έτυχον ιδιαιτέρας 
προσοχής, έδοκιμάσθηισαν δέ δι’ αύτά ούχί μόνον αί 'συνήθεις σχέσεις άλλά καί 
είδικαί στατιστίικαί αναλύσεις, ώς ό στατιστικός έλεγχος διά τοϋ X2, ή πολυ- 
μεταβλητή σνσχέτι'σις κ./λ.π.

J. Γεωγραφική διασιτορά τών Ιχνοστοιχείων

Διά τήν μελέτην της γεωγραφικής διασποράς τών ιχνοστοιχείων Cu, Zn, 
Νΐ καί Co έγένοντο ισοϋψείς δι’ έκαστον στοιχεϊον (ΕΙκ. 33, 34, 35 καί 36) εις 
κλάσεις ώς άκολούθως:

ΚΛΙΜΑΞ
Μέτρα 250 0 250 500 750 1000 Μέτρα

Είκ. 35' Γεωχημικός χάρτης τής περιοχής τοΰ μεταλλείου Μαθιάτη. 
Διασπορά τοΰ ΝΙ έντός τών διάβασών ύπό μορφήν pillow
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Cu: 0—40, 40—70, 70—160 καί >160 p.p.m.
Zn: 0-40, 40—70, 70—160 'καί >160 p.p.m.
Ni : 0—20, 20-40, 40— 80 Ικαί > 80 p.p.m.
Co ; 0-20, 20-30, 30-40, 40—50 ικαί>50 p.p.m.

Έκ τών ανωτέρω ισοϋψών δύνανται νά έξαχθοΰν τά έξης συμπεράσματα 
δσον άφορα τήν διάσποράν τών διαφό,ρων ιχνοστοιχείων;
(α) Cu; Ή άμέσως περιβάλλουσα τό μεταλλεΐον ζώνη τών διαδάσών ύ*πό  μορ
φήν pillow έχει τιμάς CU ('Είκ. 33) κυρίως κυμαινομένας μεταξύ 40—70 p.p.m. 
Ή ύπόλοιπος περιοχή άποτελεΐται άπό άκανονίστως έναλλασσομένας ζώνας μέ

ΚΛΙΜΑΞ
Μέτρα 250 0 250 500 750 1000 Μέτρα

Είκ. 36; Γεωχημικός χάρτης τής περιοχής τοΰ μεταλλείου Μαθιάτη. 
Διασπαρά τοΰ Co έντός τών διάβασών ύπό μορφήν pillow



Είκ. 37= Διάγραμμα σχέσεως Νϊ καί Cb τών διαδασών ύιτό μορφήν pillow

Είκ. 38: Διάγραμμα σχέσεως Cu ικαί Zn τών διαδασών ύπό μορφήν pillow
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τιμάς 0-40, 40—70 καί 70—160 p.p.m. Πέραν τών 160 p.p.m. ύπάρχουν μόνον έλά- 
χιστα δείγματα.
(β) Ζη: Οί περιβάλλοντες τό μεταλλεΐον διαβάσαι ύπό μορφήν pillow έχουν 
τιμάς (Είκ. 34) κυμαινομένας μεταξύ τών 70 ικαί 160 p.p.m. "Η ύπόλοιπος περιο
χή άποτελεϊται άπό έναλλασσομένας ζώνας 40—70 καί 70—160 p.p.m.
(γ) Νΐ: 01 περιβάλλοντες τό μεταλλεΐον διαβάσαι ύπό μορφήν pillow έχουν 
τιμάς (Ε’ϊικ. 35) κάτω τών 40 p.p.m. Είς τήν έξωτερικήν ζώνην ύπάρχουν ικαί ά- 
κανονίστως διεσπαρμένοι τιμαί μεταξύ τών 40—80 p.p.m., κατ’ έξαίρεσιν δέ καί 
όλίγαι πέραν τών 80 p.p.m.
(δ) Co: Ή γεωγραφική διασπορά τοΰ Co (Είκ. 36) φαίνεται νά είναι Ακανό
νιστος. Δυτικώς οί διαβάσαι ύπό μορφήν pillow άπό τοΰ μεταλλείου προς τά 
έξω Αποτελούνται άπό έναλλαοοομένας ζώνας 30—40 p.p.m., 40—50 p.p.m. καί 
20—30 p.p.m., ένώ νοτιοανατολικώς παρατηρούνται πέ,ριξ τοΰ μεταλλείου τιμαί 
χαμηλότεροι.

2 Σχέσις ιχνοστοιχείων

Ή είκών 37 δεικνύει τήν σχέσιν τοΰ Νί πρός τό Co, ή δέ είκών 38 τήν σχε- 
σιν τοΰ Cu πρός τόν Zn. ’Εκ τών άνωτέρω σχέσεων δύνανται νά έξαχθοΰν τά 
έξης συμπεράσματα;

(α) Ni/Co; Τό διάγραμμα τής είκόνος 37 δεικνύει τήν σχέσιν τοΰ Νϊ καί Co διά 
τούς διαθάσας τοΰ μεταλλείου Μαθιάτη. Λόγω τής μή ύπάρξεως άρκετών δει
γμάτων μετά Νϊ πέραν τών 80 p.p.m. δέν είναι δυνατή ή έξαγωγή συμπερασμά
των έπί τής σχέσεως μεταξύ των.

(β) Cu/Zn: Έκ τοΰ διαγράμματος τής είκόνος 38 δέν φαίνεται νά ύπάρχτ) 
γραμμική σχέσις μεταξύ Cu καί Zn.

(γ) Μέ&οδοξ CAMBEL & JARKOVSKY:

Έπιπροσθέτως τών άνωτέρω σχέσεων έδοκυμάσθη καί ή μέθοδος τών 
CAMBEL & JARKOVSKY (1969) διά τής καταγραφής ύπό μορφήν ιστογράμμα
τος τών Αποτελεσμάτων τοΰ Co είς αϋξουσαν σειράν, κάτωθεν δέ τούτων τοΰ 
Αντιστοίχου ιστογράμματος τοΰ Νΐ. Ό γράφων προσέθεσε τά ιστογράμματα τοΰ 
Zn καί Cu πρός σύγκρίσιν (είκ. 39). Έκ τής άνωτέρω συγκιρίσεως έξάγονται 
τά έξής συμπεράσματα:

(ϊ) Δέν ύπάρχει άμεσος 'σχέσις μεταξύ Νΐ καί Οο. Τοΰτο είναι λίαν ση
μαντικόν καθ’ δτι Αποκλείει μεταμορφωσιγενή γένεσιν ή μεταμόρ- 
φωσιν τών σιδηροπυριτικών μεταλλευμάτων κατά τά Αποτελέσμα
τα τών CAMBEL & JARKOVSKY.

(ii) ’Υπάρχει σχεδόν άμεσος σχέσις μεταξύ Zn καί Co.
(ϊϋ) Δέν ύπάρχει σαφής σχέσις μεταξύ Cu καί Co.

Τελυκώς έδοκυμάσθη τό διάγραμμα σχέσεων τοΰ Νϊ/Co πρός Co/Ni (Είκ. 
40), άφοΰ προηγουμένως διεχωρίσθησαν τά δείγματα τής έσωτερικής άπό τήν 
έξωτερικήν ζώνην (ϊδε KORTAN, 1970). Είς τήν σχέσιν ταύτην προσετέθησαν καί 
τά Αποτελέσματα τών ώξειδωμένων δειγμάτων καθώς καί 53 δείγματα ληφθέντα 
έκ τής άποκαλύψεως. Είναι Αξιοσημείωτον τό γεγονός δτι τό πλεΐστον τών δει
γμάτων τής άποκαλύψεως τοΰ μεταλλείου καί τής έσωτε,ρικης ζώνης περιλαμ
βάνονται μεταξύ τών τιμών 0 καί 1 διά Ni/Co καί μεταξύ 1 καί 2,5 διά Co/Ni.
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Cu p.p.m Zn p.p.<". Ν'. p.p.m. Cc ρψΛ».

Ε!κ. 39: Δείγματα διαταχθέντα κατά σειράν αύξή'σεω
ς τοΰ κοβαλτίου (C

o)

_____ I



Είκ. 40: Διάγραμμα σχέσεως Ni/Co πρός Co/Ni

Τά ώξειδωμένα δείγματα άνήκουν ώς έπί τό πλεΐστον εις τήν ιδίαν ζώνην. Τά 
δείγματα τοΰ έξωτερικοΰ κύκλου κυμαίνονται κυρίως μεταξύ τών τιμών 0 καί 1,5 
διά Ni/Co ικαί 1—2,5 διά Co/Ni. "Ο'θεν δύναται νά λεχθή δτι τά δείγματα τών 
διαδασών ύπό μορφήν pillow, τά όποια γειτνιάζουν πρός τά σιδηροπυριτικά με
ταλλεύματα ώς αί όξειδώσεις έχουν αϋξουσαν τιμήν Co/Ni έν σχέσει πρός τάς 
τιμάς τοΰ Ni/Co. Τά αποτελέσματα αύτά συμφωνούν πρός τά αποτελέσματα 
άλλων μεταλλείων της νήσου, άλλά διαφέρουν αυτών ικάθ’ δτι, πλήν έλαχίστων 
δειγμάτων, δέν παρατηρούνται τιμαί Co/Ni ύπερδαίνουσαι τά 2,5 ένώ εις τά 
άλλα μετοίλλεΐα καπά τόν KORTAN (1970) είναι συνήθεις αί τιμαί μέχρι καί 
τοΰ 10.

3. Στατιστική άνάλοσις τών αποτελεσμάτων

Βάσει τών γεωχημικών αναλύσεων τών 359 δειγμάτων τών κέντρων τών 
pillow κοπηρτίσθησαν οί πίνακες συχνότητος διά τόν Cu, Zn, Ni καί Co μετά εύ
ρους κλάσεως ΐ= 10 p.p.m. (Πίνάξ 33). Ή κλάσις άνω τών 160 p.p.m. περιλαμβά
νει δλα τά δείγματα μετά γεωχημικών αναλύσεων άνω τών 160 p.p.m. Είς τόν 
πίνακα 33 δίδεται επίσης καί ή έκατοστιαία συχνότης τών ιχνοστοιχείων δι’ εύ- 
κολωτέραν αύγκρισιν τών διαφόρων ομάδων πετρωμάτων-

Ή είκών 41 δεικνύει τά άνωτέρω άποτελέσματα ύπό μορφήν ιστογραμμάτων, 
καθώς έπί'σης καί τόν μέσον αριθμητικόν όρον x ικαί τήν τυπικήν άπόκλισιν 
(s) έκάστου ιχνοστοιχείου.
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ΠΙΝΑΞ 33: Πίναξ συχνότητος ιχνοστοιχείων Cu, Zn, Νϊ & Co τών ίια&ασών ύπά 
μορφήν pillow μετά εύρους ζλάσεως ΐ =10 p.p.m.

Ό ιμέσος δρος καί ή τυπική άπόκλισις ύπελογίσθησαν διά τών κάτωθι τύπων

ΕΟρος 
κλάσεως Cu Zn Ni co

p.p-m.
’Αρι
θμός 
δει

γμάτων
%

•Αρι
θμός 
δει

γμάτων
%

Αρι
θμός 
δει

γμάτων

1
%

’Αρι
θμός 
δει

γμάτων
%

0-9 3 0,83
10—19 2 0,56 _ -4' 87 24,23 14 3,90
20-29 49 13,64 — — 162 45,12 102 28,41
30-39 126 35,10 1 0,28 68 18,94 197 54,87
40—49 85 23,68 3 0,83 22 6,13 44 12,26
50—59 34 9,47 24 6,68 10 2,78 2 0,56
60—69 22 6,13 71 19,78 2 0,56 — —
70—79 8 2,23 83 23,12 2 0,56 — —
80—89 7 1,95 54 15,04 1 0,28 — —
90—99 4 1,11 63 17,55 — — — —

100—109 3 0,83 31 8,63 1 0,28 — —
110-119 5 1,39 16 4,46 _ — _ —
120—129 7 1,95 11 3,06 _ — _ —
130-139 1 0,28 1 0,28 _ — _ —
140-149 1 0,28 _ — _ — _ -r-
150—159 1 0,28 _ — 1 0,28 _ —
>160 4 1,11 1 0,28 — ί — —

Σύνολον 359 359 359 359

Χ.+Χ, + Χ, + ...Χ„ , / Υ(Χι-χ)2
Χ=—1-------- 2--------3-------------- ” καί 8= /(±ή__________ _

n Ν| η— 1

δπου η αντιπροσωπεύει τόν άριθμόν τών γεωχημικών άναλύσεων, χ τόν μέ
σον άριθμητικόν δρον καί s τήν τυπικήν άπόκλισιν έκάστου Ιχνοστοιχείου.

Έκ τ'οΰ πίνακος 33 καί τών ιστογραμμάτων (Είκ. 41) δύνανται νά έ- 
ξαχθοΰν τά έξής συμπεράσματα:

(α) Διασπορά Cu
Ή διασπορά τοΰ Cu είναι άσύμμετρος δεξιόστροφος μετά μεγίστης συχνό- 

τητος μεταξύ τών 30—40 p.p.m., μέσου άριθμητικοΰ δρου 49,5 καί τυπικής άπο- 
κλίσεως 43,7. Τό πλεΐστον τών τιμών τοΰ Cu είναι κάτω τών 50 p.p.m., τό ιστό
γραμμα δέ δεικνύει δτι ή διασπορά Cu δέον νά περικλείη πέραν τοΰ ένός πλη
θυσμούς. Προς διαπίστωσιν τούτου έφηρμόσθη ό στατιστικός έλεγχος τ'οΰ X2 (πί 
ναξ 34), ό όποιος έδωσε X2 =536, δπερ διαπιστώνει καί έπιδεδαυοΐ τά άνωτέρω.

(β) Δ ιαοπορά Ζη
Ή διασπορά τοΰ Zn είναι έλαφρώς άσύμμετρος δεξιόστροφος, τό πλεΐστον δέ
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ΠΙΝΑΞ 34: ’Έλεγχος διά του X2 της διασποράς τοΰ Cu τών διαδασών ύπό μορφήν 
pillow.

"Ορια 
Πλά

σεων
Χ-χ Ζ A (Ζ) A (Ζ1-Ζ2)

θεωρητική 
Συχνότης
(f)

Παρκχτη- 
ρηθεΐσα 

Συχνότης
(ίο)

Χ2

—0,50000 0,12879 46,23561 0 46,23561
0 -49,50696 —1,13407 -0,37121 0,05395 19,36805 0 19,36805

10 -39,50696 -0,90499 —0,31726 0,06681 23,98479 2 20,15156
20 -29 50696 -0,67592 -0,25045 0,07795 27,98405 49 15,78293
30 —19,50696 —0,44685 —0,17250 0,08630 30,98170 - 126 291,41323
40 - 9,50696 —0,21778 -0,08620 0,09070 32,56130 85 84 45047
50 0,49304 0,01129 0,00450 0,09047 32,47873 34 0Ρ7125
60 10,49304 0,24037 0,09497 0,08565 30,74835 22 2,48903
70 20,49304 0,46944 0,18062 0,07695 27,62505 8 13,94179
80 30,49304 0,69851 0,25757 0,06561 23,55399 7 11,63432
90 40,49304 0,92758 0,32318 0,05312 19,07008 4 11,90909

100 50,49304 1,15666 0,37630 0,04079 14,64361 3 9,25821
110 60,49304 1,38573 0,41709 0,02973 10,67307 5 3,01541
120 70,49304 1,61480 0,44682 0,02058 7,38822 7 0 02040
130 80,49304 1,84387 0,46740 0,01351 4,85009 1 3^05627
140 90,49304 2,07294 0,48091 0,00843 3,02637 1 1,35680
150 100,49304 2,30202 0,48934 0,00498 1 78782 1 0,34716
160 110,49304 2,53109 0,49432

0,50000
0,00568 2,03912 4 1,88564

359 359 536

τών δειγμάτων έχουν πέραν τών 70 p.p.m. Ό μέσος δρος τοΰ Ζη είναι 82,1, ή δέ 
τυπική άπόκλισις είναι 18,4. "Ελεγχος διά τοΰ X2 έδωσε Χ2=34, δπερ ύποδηλοΐ 
δύο πληθυσμούς Ζη· Τούτο φαίνεται έπίσης και έκ τού Ιστογράμματος της εΐ- 
κόνος 41.

(γ) Διαοπορά Νϊ

°Η διασπορά τού Νΐ είναι άσύμμ'ετρος δεξιόστροφος, λαμβάνει δέ τήν με
γίστη ν αύτής συχνότητα μεταξύ 20—30 p.p.m., μέσον όρον 27,9 καί τυπικήν άπό- 
κ’λιίσιν 13. "Ελεγχος διά τοΰ X2 δεικνύει τήν ΰπαρξιν πληθυσμών περισσοτέρων 
τοΰ ένός. Ώς ήδη άνεφέρθη τό Νΐ είναι συνάρτησις τοΰ είδους τοΰ πετρώματος 
και ουτω περαιτέρω άνάλυσις της διασποράς αύτοΰ δέν δύναται νά βοηθήση είς 
τήν άνεύρεσιν τών σχέσεων τοΰ Νΐ πρός τήν μεταλλογένεσιν.

(δ) Διασπορά Co
'Η διασπορά τοΰ Co είναι μάλλον συμμετρική, λαμβάνει δέ τήν μεγίστην 

αύτης συχνότητα μεταξύ 30 καί 40 p.p.m. Ό μέσος δρος τοΰ Co είναι 32,3 και ή 
τυπική άπόκλισις 6,6. Στατιστικός έλεγχος διά τοΰ X2 έδωσε Χ^ 4,5, δπερ ύπο- 
δηλοΐ δτι ή διασπορά τοΰ Co πλησιάζει τήν κανονικήν κατανομήν (καμπύλην 
τοΰ Gauss)

Ή καίμπύλη τοΰ Gauss ώς γνωστόν δίδεται διά της έξισώσεως

Ν .-(Χ-χ)2/2β2 
sV271 ,’· »’■
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δπου y εΐναι τό ύψος της καμπύλης είς οίονδήποτε σημεΐον κατά μήκος τοΰ ά- 
ξονος τών X, π=3,14, e=2,72, s ή τυπική άπόκλισις, Ν τό μέγεθος της συγκεκρι
μένης κατανομής, X— χ ή άπό τοΰ μέσου δρου τής κανονικής κατανομής άπό- 
στασις μετρουμένη έπί τοΰ άξονος τών X.

Είκ. 41 . ΣΤΧΝΟΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ διά Cu.Zn.Ni &Co τών διάβασών ύπό μορφήν pillow 
η = Αριθμός δειγμάτων χ. = Μέσος δρος S = Τυπική άπόκλισις

Διά νά μελετηθή ή διασποιρά τών ιχνοστοιχείων έν σχάσει πρός τήν άπό- 
στασιν τούτων έκ τοΰ μεταλλείου, έχωρίσθη ή περιοχή Μαθιάτη είς δύο ζώνας, 
ήτοι τήν εσωτερικήν καί τήν έξωτερικήν ζώνην, καί ήτοιμάσθησαν τά άντίΐστοΊ- 
χα ιστογράμματα·

Έκ τής συγκρίσεως τών ιστογραμμάτων τής έξωτερικής πρός τήν έσω- 
τερικήν ζώνην (Είκ. 42) δύνανται νά έξαχθοΰν τά έξής συμπεράσματα;

'Η διασπορά τοΰ Cu τής έσωτερικής ζώνης δέν δεικνύει σημαντικός δια
φοράς άπό τήν διασιποράν τοΰ Cu τής έξωτερικής ζώνης- Ό ιμέσος δρος εΐναι 
δι’ άμφοτέρας τάς ζώνας περί τά 49 p.p.m.
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99.2
16.1

η = 2.73
Ζη χ — 76.7 

s = 15.9

Ή διασπορά τοΰ Ζη τής Εσωτερικής ζώνης έχει ρεγάλας διαφοράς άπό 
τήν Εξωτερικήν ζώνην, <καθ’ ότι αί τκμαί τοΰ Ζη τής Εσωτερικής ζώνης είναι ση
μαντικός μεγαλύτεραι τών τιμών τής Εξωτερικής ζώνης, παρατηρεΐται δέ με- 
τάΟεσις τοΰ τύπου (μεγίστης συχνότηΐτος) άπό τά 70—80 p.p.m. είς τήν έξωτερι- 
κήν είς 90—100 p.p.m. είς τήν εσωτερικήν, μετ’ άντιστοίχου αύξήσεως τοΰ μέσου 
δρου άπό 76,7 p.p.m. είς 99,2 p.p.m.

”Η διασπορά τοΰ Νΐ δεικνύει έλάττωσιν τών τιμών τοΰ Νϊ είς τήν Εσωτερι
κήν ζώνην έν σχέσει πρός τήν εξωτερικήν. Ούτως ό μέσος δρος τοΰ Νΐ τής έξω
τερικής ζώνης είναι 29,5 p.p.m. έν ισυγίκρίσει πρός 22,7 τής έσωτεριικής ζώνης, ό 
τύπος δμως παραμένει δ αυτός, ήτοι 30—40 p.p.m.

Ή διασπορά Co δευκνύει έλαφρώς ηύξημένας τιμάς είς τήν Εσωτερικήν 
ζώνην έν συγ-κρίσει πρός τήν έξωτειρικήν ζώνην μετ’ άντισποίχων μέσων δρων
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ιι = 318 n'= 41
Ζη χ = 82.4 χ'= 79.9

s = 18.3 s'= 20.7

40-|

Zn p.p.m.

η = Αριθμός δειγμάτων 
η' — ’Αριθμός δειγμάτων

Cu.Zn.Ni&Co τών διάβασών ύπό μορφήν pillow
χ = Μέσος δρος s = Τυπική άπόκλισις
ί' = Μέσος δρος s' = Τυπική άπόκλισις

70
70

35,5 p.p.m. και 31,3 p.p.m. Ό τύπος παραμένει δ αύτός καί διά τάς δύο ζώνας, 
ήτοι 30—40 p.p.m.

Τό ιστόγραμμα τής είκόνος 43 δεικνύει τήν διασποράν τών ιχνοστοιχείων 
Cu, Zn, Ni και Co τών διάβασών ύπό μορφήν pillow τής περιοχής Μαθιάτη ώς 
συνόλου κατόπιν διαχωρισμού τών δειγμάτων τά όποια περιέχουν Cu <70 p.p.m. 
άπό τά δείγματα τά όποια περιέχουν Cu>70 p.p.m.

Έκ τοΰ άνωτέρω ιστογράμματος προκύπτει δτι τά δείγματα τά όποια 
έχουν Cu<70 p.p.m. έχουν διασποράν Cu προσεγγίζουσαν τήν κανονικήν καμπύ
λην, ένώ ή διασπορά τοΰ Cu διά μεγαλυτέρας τιμάς τών 70 p.p.m. είναι άκανό- 
νυστος·

Τά δείγματα, τά όποια έχουν Cu>70 p.p.m., έχουν μεγαλυτέρας τιμάς Zn 
κα'ι μικροτέρας τιμάς Νί έν σχέσει πρός τά δείγματα μετά Cu<70 p.p.m. Διά τό 
Co δέν παρατηρεΐται ούσιώδης διαφορά.

Παρόμοια ιστογράμματα δεικνύοντα τάς διαίσποράς Cu, Zn, Ni καί Co μέ
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Είκ. 44 ΣΤΧΝΟΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ διά Cu,Zn,Ni&Co τών διάβασών ύπό μορφήν pillow 

τής Εσωτερικής ζώνης
[ I = Cu <70 τι = Αριθμός δειγμάτων χ = Μέσος δρος s = Ttoipdj άπόκλισις
L_ J = Cu > 70 ο' = ’Αριθμός δειγμάτων χ' = Μέσος δρος s' = Τυπική άπόκλισις

δώσιν τόν 'διαχωρισμόν τών δειγμάτων, τά όττοϊα έχουν Cu<70 p.p.m. καί Cu>70 
p.p.m., ικατηρτίσθησαν ικαί διά τήν έσωτςρικήν (Είκ. 44) καί τήν έξωτερικήν ζώ
νην (Είκ· 45).

Έκ της Ιείκ. 44 είναι 'σϊαφές δτι παρατηρεϊται παράλληίλος αΰξησις τών
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Είκ. 45 ΕΚΑΤΟΝΣΤΧΝΟΤΗΣ ΕΙΙΙ ΤΟ1Σ 
τής εξωτερικής
Cu < 70

Cu > 70

ζώνης
η —· Αριθμός δειγμάτων 
ο Αριθμός δειγμάτων

s -- Τυπική άπόκλισις 
s' = Τυπική άπόκλισις

χ — Μέσος όρος 

χ' = Μέσος δρος

ιχνοστοιχείων τοΰ Cu καί Ζη έντός της έ’σωτερικής ζώνης, δπειρ είναι λίαν ση
μαντικόν.

Είς τήν εξωτερικήν ζώνην (Είκ. 45) δέν ύπόςρχει σαφής σχέσις μεταξύ 
τοΰ Cu καί Ζη.

Σύγικρνσις τών άποτε'λεσμάτων άναλύσεως 31 'δειγμάτων τοΰ κείλύφους 
πρός τά άποτελέσματα τών άντιστοίχων κέντρων τών pillow ('Πίναξ 35) δεικνύει 
σχετικήν αΰξησιν τοΰ μέσου δρου δλων τών Ιχνοστοιχείων εις τό κέλνφος, άλλ’ 
ή αΰξησις αϋτη δέν είναι σημαντική.
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11ΙΝΑΞ 35: Σύγκρισις των αναλύσεων τοΰ Cu, Zn, Ni καί Co τοΰ κέντρου 
τών δια&ασών ύπό μορφήν pillow μετά τοΰ κελύφου; αύτών

ΔΙΑΒΑΣΑΙ
ΥΠΌ ΜΟΡΦΗΝ 

PILLOW

(ϊ) Κέντρσν 
(Π) Κέλυφος

Τυπική Άπόκλισις 
είς p.p.m.Μέσος δρος είς p.p.m.

Cu Zn Ni c Cu Zn Ni Co

41,7 81,7 30,8 33,4 26,3 16,:: 11,4 4 5
46,6 83,4 32 6 36,7 18,9 16,6 12,8

’Αναλυτής: — Γεωλογική Υπηρεσία Κύπρου.

Β' Ενδιάμεσον υλικόν μεταξύ τών pillow

Τό ύιλιικόν τό όποιον σχηματίζει λεπτήν στρώσιν πέριξ τών pillow, συνε· 
λέγη, όπου τούτο ήτο δυνατόν, καί άνελύθη διά Cu, Zn, Ni kai Co.

pillow
n — ’Αριθμός δειγμάτων x = Μέσος όρος s — Τυπική άπόκλισις
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Τά Αποτελέσματα τών 42 σϋλλεγέντων δειγμάτων τοΰ ένδιαμέσρυ ύλι- 
κοΰ (Είκ. 46) δεικνύουν δτι ό μέσος δρος τών ιχνοστοιχείων τοΰ Cu, Νΐ καί Co 
είναι υψηλότερος τοΰ Αντιστοίχου .μέσου δρου τών διαιβοίσών ύπό μορφήν pillow. 
Άντιθέτως ό μέσος δρος τοΰ Zn είναι έλαφρώς μικρότερος, δύναται δέ νά συγ- 
κρΐθή προς τόν Zn τής έξωτερικής ζώνης.

Α(ί διακυμάνσεις αΰται δέον νά Αποδοθούν κυρίως είς 'δευτερογενή αίτια, 
ήτοι έμπλουτισμόν ή Απόπλυσιν ύπό τών όμβριων ύδάτων.

Γ' Διαβάοαι έντός των pillow

Έκ τών διάβασών έντός τών pillow έλήφθησαν 1220 δείγματα, τά όποια 
άνελύθηοαν διά Cu, Zn, Ni καί Co.

ΚΛΙΜΛΞ
Μίτρα 250 0 250 500 750 1000 Μέτρα

Είκ. 47: Γεωχημικός χάρτης τής περιοχής τοΰ μεταλλείου Μαθιάτη. Διασπορά 
τοΰ Cu τών διάβασών έντός τών pillow
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1. Γεωγραφική όιασπορά τών ιχνοστοιχείων

Διά τή'ν μελέτην της γεωγραφικής διασπορας τών ιχνοστοιχείων τοΰ Cu, 
Zn, Νΐ καί Co κατεσκευώσθησαν ισοϋψείς δι’ έκαστον ίχνοστοιχεΐον (Είκ. 47, 48 
49 καί 50) είς κλώσεις, ώς είς τούς διαβάσας ύπό μορφήν pillow.

Έκ τών άνωτέρω ισοϋψών δύνανται νά έξοχθουν τά έξής συμπεράσμα
τα, δσον άφορα εις τήν διασποράν τών διαφόρων Ιχνοστοιχείων;

(α) Cu: Ή άμέσως περιβάλλουσα τό μεταλλεΐον ζώνη έχει ώς έπί τό πλεΐ
στον τιμάς Cu ( Είκ. 47), κυμαινομένας μεταξύ 0 καί 40 p.p.m., ήτοι τι
μάς σχετικώς χαμηλοτέρας τών διάβασών ύπό μορφήν pillow. At ύ-

ΚΛΙΜΑΞ
Μέτρα 250 0 250 500 750 1000 Μέτρα

Είκ. 48: Γεωχημικός χάρτης τής περιοχής τοΰ μεταλλείου Μαθιάτη. Διασπορά 
του Ζη τών διάβασών έντός τών pillow 
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πόλοιποι τιμαί παρουσιάζουν άκανόνιστον έναλλαγήν. Τιμαί πέ'ραν 
τών 70 p.p.m. είναι περισσότερον συχναί είς τά φλεβικά πετρώματα 
παρά είς τούς διαβάσας ύπό μορφήν pillow.

(β) Zn: Ή αμέσως περιβάλλουσα τό μεταλλεϊον ζώνη (Είκ. 48) έχει ώς έπί 
τό πλεΐστον τιμάς Zn κυμαινομένας μεταξύ 70 καί 160 p.p.m. ώς καί είς 
τούς διαβάσας ύπό μορφήν pillow (Είκ. 35). Ή ζώνη αϋτη έναλλάσ- 
ισεται άκανονί'στως μετά της ζώνης τών 40—70 p.p.m. καί καλύπτουν 
ούσιαστικώς τό πλεΐστον της περιοχής. Λίαν χαμηλοί τιμαί ώς καί 
λίαν ύψηλαί τιμαί είναι περισσότερον -συχναί είς τούς 'διαβάσας έν
τός τών pillow (φλεβικά πετρώματα) παρά είς τούς διαβάσας ύπό 
μορφήν pillow.

Είκ. 49: Γεωχημικός χάρτης τής περιοχής τοΰ μεταλλείου Μαθιάτη. Διασπορά 
τοΰ Ni τών διάβασών έντός τών pillow.
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(γ) Ni: Πέριξ τοΰ μεταλλείου αί τιμαί τοΰ Ni (ΕΙκ. 49) είναι χαμηλαί, κυμαι
νόμενα ι μεταξύ 0 καί 20 p.p.m. καί 20—40 p.p.m., ήτοι είναι κατά τι 
χαμηλότεραι τών αντιστοίχων τιμών τοΰ Νΐ είς τούς 'διαβάσας ύπό 
μόρφήν pillow. Ή υπόλοιπος περιοχή άποτελεΐται κυρίως άπό άκα- 
νονί'στως έναλλασίσομένας ζώνας μέ τιμάς Ni μέχρι 80 p.p.m. ώς καί 
είς τούς διαβάσας υπό μορφήν pillow.

(δ) Co: Ή γεωγραφική 'διασπορά Co (Είκ. 50) έχει βασικώς τά αύτά 
χαρακτηριστικά πρός τήν διασποράν τοΰ Co είς τούς διαβάσας ύπό 
μορφήν pillow, πλήν τοΰ δτι παρατηρεΐται ηύξημένος άριθμός δει
γμάτων φλεβικών πετρωμάτων μετά χαμηλών τιμών (Co = 0—20 
P-P.m.).

αγιαΛ 
IAPBAPj

ijMETAAAE I 
•'ΜΑΘΙΑΤΗ/

750 1000 Μέτρα

Είκ. 50: Γεωχημικός χάρτης τής περιοχής τοΰ μεταλλείου Μαθιάτη. Διασπορά 
τοΰ Co τών διάβασών έντός τών pillow.
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ΠΙΝΑΞ 36: Πίναξ συχνότητος Ιχνοστοιχείων Cu, Zn, Ni καί Co τών διαδασών έντός 
τών pillow

Εύρος 
>κλάσεως Cu Ζη Νϊ Οο

p.p.m.
’Αριθμός 
δειγμάτων %

’Αριθμός 
δειγμάτων %

’Αριθμός 
δειγμάτων * ’Αριθμός 

δειγμάτων %

0-9 44 3,61 — 201 16,48 21 1,72
10-19 178 14,59 2 0,16 382 31,31 198 16,23
20—29 266 21,80 8 0,66 390 31,97 523 43,28
30—39 205 16,80 30 2,46 160 13,12 333 31,39
40—49 148 12,13 102 8,36 48 3,93 80 6,56
50—59 71 5 82 193 15,82 22 1,80 7 0,57
60—69 58 4’75 266 21 80 6 0,49 1 0,08
70—79 37 3,03 223 18,28 5 0,41 i 0,08
80—89 33 2,71 161 13,20 1 0,08 1 0,08
90—99 31 2,54 97 7,95 — — — —

100—109 28 2,30 53 4.34 1 0,08 — —
110—119 19 1,56 28 2,30 — — — —
120-129 21 1,72 14 1,15 3 0,25 — —
130—139 9 0 74 12 0 98

0,57
- — — -

140—149 11 0 90 7 — — -
150—159 11 0,90 3 0,25 — — — —

>160 50 4,10 21 1,72 1 0,08 - —

Σύνολον 1220 1220 1220 1220

ΠΙ'ΝΑΞ 37: Πίναξ συχνότητος Ιχνοστοιχείων Cu, Ζη, Ni καί Co τών διαδασών άνευ 
εμφανών pillow καί τών θρυμματισμένων διαδασών

| Εύρος
κλάσεως Cu Ζη Νϊ Co

p.pjm.
’Αριθμός 
δειγμάτων % ’Αριθμός

δειγμάτων % Αριθμός 
δειγμάτων % ’Αριθμός 

δειγμάτων %

0— 9 _ 6 1 47 — —
10- 19 13 3,19 1 0,25 110 26,96 21 5,15
20- 29 87 21,32 — — 186 45,59 125 30,64
30— 39 104 25,49 2 0,49 67 16,42 207 50,74
40— 49 83 20,34 14 3,43 22 5,39 51 12,50
50— 59 32 7,84 40 9,0 9 2,21 4 0,98
60— 69 23 5,64 61 14,95 4 0,98 — —
70- 79 13 3 19 67 16,42 1 0,25 — —
80— 89 8 1,96 61 14,95 1 0,25 - —
90— 99 7 1,72 72 17,65 — —

100-109 7 1,72 41 10,05 1 0,25 — —
110—119 3 0,74 27 6,62 1 0,25 — —
120—129 4 0,98 11 2,70 — — — —
130-139 3 0,74 3 0,74 — — —
140—149 5 1,23 4 0,98 — — — —
150—159 2 0 49 — — — — — —

>160 14 3,43 4 0,98 — — —

Σύνολον
.· - ι

408 408 408 408
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η = 1220 
Cu ϊ =

30ι

Στατιστική άνάλυσις των αποτελεσμάτων

pillow
η = 'Αριθμός δειγμάτων

3Ch

s = Τυπική άπόκλισιςχ = Μέσος δρος

Βάσει τών γεωχημικών αναλύσεων τών 1220 'δειγμάτων τών διαβαΐσών 
έντός τών pillow κατηρτίσθη ό πίναξ ουχνότηΐτος διά τόν Cu, Zn, Ni κα'ι Co (πί
νας 36) καί κατεσκευάσθησαν ιστογράμματα (ΕΙκ. 51, 52, 53 'καί 54) καθ’ δ- 
μοιον τρόπισν τυρός τούς διαβάσας ύπό μορφή ν pillow.

Έκ τών άνωτέρω δύνανται νά έξαχθοΰν τά έξής συμπεράσματα:

(α) Διαοπορά Cu
Ή διασπορά τοΰ Cu (Είκ. 51) είναι βασικώς παρόμοιος πρός τήν διασπο- 

ράν τοΰ Cu είς τούς διαβάσας ύπό μορφήν pillow (Είκ. 41) άλλά μέ ηύξημένον 
άρι'θμόν δειγμάτων, τά όποια έχουν χαμηλός τιμάς.

(β) Διαοηορά Ζη
Ή διασπορά τοΰ Ζη (Είκ. 51) είναι βασικώς παρόμοιος πρός τήν διασπο- 

ράν τοΰ Ζη τών διαβάσών ύπό μορφήν pillow μετά έλαφρώς μικρότερων τιμών.

(γ) Διαοπορά Νΐ
Ή διασπορά τοΰ Νΐ ('Είκ. 51) είναι βασικώς παρόμοιος πρός τήν διασπο-
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Είκ. 52 ΣΤΧΝΟΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ διά Cu, Ζη, Ni & Co τών διάβασών έντό; τών pillow

I I = Εξωτερικό;
= Εσωτερικό;

Κ νκ λο;
Κύκλο;

Ί — Λριδμδ; δειγμάτων 
η' = Άριδμδς δειγμάτων

χ — Μέσο; όρος s = Τυπική άπόκλισις 
χ' = Μέσο; δρος s' = Τυπική Απόκλισις

ράν τοΰ Νϊ τών διαδασών ύπό μορφήν pillow, άλλά μετά σημαντικώς μεγαλύτε
ρου άριθμοΰ δειγμάτων έχόντων χαμηλάς τιμάς Νΐ.

(δ) Διασπορά Co

Ή διασπορά τοΰ Co (Είκ. 51) είναι δασικώς παρόμοιος πρός τήν διασπο- 
ράν τοΰ Co τών 'διαδασών ύπό μορφήν pillow, άλλά τό δλον ιστόγραμμα έχει με- 
τακινηθή ικατά 10 p.p.m. πρός χαμηλότερος τιμάς.

Έκ της ονγκρίσεως τών ιστογραμμάτων τής έξωτερικής πρός τήν έσω- 
τερικήν ζώνην (Είκ. 52) δύνανται νά έξαχΰοΰν τά έξης συμπεράσματα:

(α) Ή διασπορά τοΰ Cu της έσωτερικής >καΙ έξωτερικής ζώνης είναι δασικώς 
παρόμοιος.

(δ) Η διασπορά τοΰ Ζη τής έσωτερικής ζώνης δεικνύει έλαφράν μετατόπισιν 
πρός ύψηλοτέρας τιμάς.

(γ) Ή διασπορά τοΰ Ni δεικνύει μικράν έλάττωσιν τιμών είς τήν έσωτερικήν 
ζώνην έν σχέΐσει προς τήν έξωτερικήν ζώνην.

('δ) Ή διασπορά τοΰ Co δέν δεικνύει ουσιαστικός διαφοράς μεταξύ τής έσωτε
ρικής καί έξωτερικής ζώνης-
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η = 970 η'= 250 η = $>70 »'= 250

η = 970 η-= 250
Νΐ χ = 21.2 χ-= 26.0

$ = 11.9 s' = 13.0

χ = Μέσος δρος 
χ' = Μέσος δρος

s = Τυπική άπόκλισις 
s' = Τυπική άπόκλισις

70 η = Αριθμός δειγμάτων
70 » - Αριθμός δειγμάτων

Έκ της είκόνος 53, ή όποια δεικνύει τά Αντίστοιχα ιστογράμματα τών 
ιχνοστοιχείων κατόπιν διαχωρισμού τών δειγμάτων τά όποια περιέχουν Cu<70 
p.p.m. άπό τά δείγματα τά όποια περιέχουν Cu>70 p.p.m., δύνανται νά έξαχθοΰν 
τά έξης σημαντικά συμπεράσματα:

Παρατηρεΐται παράλληλος αυξη’σις τών ιχνοστοιχείων τοΰ Cu καί Ζη 
πρός τήν αΰξησιν τοΰ Co.

Έκ τών ιστογραμμάτων, τά όποια δεικνύουν τήν διασποράν τών ιχνοστοι
χείων είς τήν έσωτερικήν Ικαί έξωτεριικήν ζώνην μέ βάσιν τόγ διαχωρισμόν τών 
δειγμάτων, τά όποια έχουν Cu<70 p.p.m. καί Cu>70 p.p.m. (Είκ. 54 καί 55), δύ
νανται νά έξαχθοΰν τά αύτά συμπεράσματα δσον άφορά τήν σχέσιν τών Ιχνο
στοιχείων Cu, Zn καί Co.

Έκ της άνωτέρω διερευνήσεως είναι φανερόν δτι ή μεταλλογένεσις έδω
σε Cu, Zn καί Co, ή πλέον δέ έπιτυχής μέθοδος άνιχνεύσεως τής παραλλήλου σχέ 
σεως τών ιχνοστοιχείων τούτων είς τήν περίπτωσιν τών διαδασών έντός τών 
pillow είναι ή διά τών διαγραμμάτων τών εικόνων 53 έως 55 δεικνυομένη μέθοδος 
διαχωρισμού τών πετρωμάτων μετά Cu<70 p.p.m. καί Cu>70 p.p.m.
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ΣΤΧΝΟΤΗΣ ΕΙΙΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ διά 
τής εσωτερικής ζώνης

Cu <70 η = ’Αριθμός δειγμάτων
Cu > 70 ιι' ~ Αριθμό; δειγμάτων

Cu.Zn.Ni&Co τών διάβασών έντός τών pillow 

χ Μέσος δρος * = Τυπική άπόκλισις
χ' = Μέσο; όρο; s - Τυπική άπόκλισις

Δ Διαβάσαι άνευ εμφανών pillow χαί Θρυμματισμένοι διαβάσαι

Ή όμάς αυτή περιλαμβάνει ουσιαστικός τεμάχια Θρυμματισμένων διά
βασών έπανάσυγκολληΐθέντα δι’ ίζηματογενοΟς ύλικοΰ (παρομοίου πρός τό έν- 
διάμεσον ύλικόν τών pillow), ώς καί διαβάσας ένδιαμέσου μορφής πρός τάς 
pillow καί φλέβας.

1. Στατιστική άνάλυσις τών άποτελεσμάτων

Βάσει τών γεωχημικών άναλύσεων 408 'δειγμάτων κατηιρτίσΟησαν ό π(- 
νσξ συχνότητος διά τόν Cu, Zn, Ni καί Co μετά εΰρους κλάσεως i=10 p.p.m. (πί
ναξ 37) καί τά άντίστοιχα ιστογράμματα (Είκ. 56 & 57), έκ τών όποιων δύναν
ται νά έξαχθοΰν τά έξης συμπεράίσματα:

(α) Διασπορά Cu

Ή διασπορά τοΰ Cu (Είκ. 56) είναι βασικώς παρόμοιος τών διάβασών ύ- 
πό μορφήν pillow άφ’ ένός καί τών διάβασών έντός τών pillow (φλεβικών πε
τρωμάτων) άφ’ έτέρου, τό ιστόγραμμα δέ έμπίιπτει μεταξύ τών άνωτέρω δύο.
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Είκ. 55 ΣΤΧΝΟΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ διά 
pillow τής έξωτερικής ζώνης

2] = Cu < 70 η = 'Αριθμός δειγμάτων
I I = Cu > 70 »'= Αριθμός δειγμάτων

Co p.p.m.
Cu, Zn, Ni & Co τών διαδασών έντός τών

χ = Μέσος όρος s = Τυπική άπόκλισις 
χ' = Μέσος όρος s' = Τυπική άπόκλισις

Ό μέσος δρος τοΰ Cu είναι κατά τι ύψηλότερος, τούτο δέ πιθανώς νά όφείλεται 
είς τό ιζηματογενές ύλικόν τών θρυμματισμένων διάβασών-

(β) Διαοπορά Ζη

"Η διασπορά τοΰ Ζη (Είκ. 56) είναι παρόμοιος πρός τήν διασπσράν τοΰ 
Ζη τών διαδασών ύπό μορφήν pillow (ΈΙκ. 41).

Ή διασπορά τοΰ Ζη έντός τής έσωτερικής ζώνης (Έίκ. 57) δεικνύει τιμάς 
σημαντικώς ύψηλοτέρας τής έξωτερικής ζώνης.

(γ) Διασπορά Νϊ

Ή διασπορά τοΰ Νϊ (Είκ. 56) είναι παρόμοιος πρός τήν διασποράν τοΰ 
Ni τών διαδασών ύπό μορφήν pillow (ΕΙκ. 41).

(δ) Διασπορά Co

Ή διασπορά τοΰ Co (Είκ. 56) είναι παρόμοιος πρός τήν διασποράν τοΰ 
Co τών διαδασών ύπό μορφήν pillow-

’Εντός τής έσωτερικής ζώνης (Είκ. 57) παρατηρούνται έλαφρώς ηύξη-
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Ni p.p.m. Co p.p.m.
ElX. 56 ΣΤΧΝΟΤΗΣ EIII ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ δια Cu, Ζη, Ni & Co τών διάβασών ανευ εμφανών 

pillow κα'ι τών θρυμματισμένων διάβασών
η = ’Αριθμό; δειγμάτων χ = Μέσος δρος s — Τυπική άπόκλισις 

μέναι τιμαί Co έν 'σχέσει πρός την έξωτερικήν ζώνην.
Έκ τών άνωτέρω δόναται νά λεχθή δτι ή όμάς σκύτη τών πετρωμάτων 

συγκρίνεται, ώς άνεμένετο, περισσότερον πρός τούς διαβάσας ύπό μορφήν 
pillow παρά πρός τούς διαβάσας έντός τών pillow.

Ε' Ώξειδωμένοι διαβάοαι

ΟΙ διαβάσαι, οί όποιοι περιελή'φθησαν είς τήν όμάδα αύτήν — συνολι-κώς 
30 — είναι μετρίως ώξειδωμένοι, προέρχονται δέ άπό διάφορα -σημεία ‘της ύπό 
μελέτην περιοχής. Οί μέσοι δροι είς p.p.m. τών Ιχνοστοιχείων Cu, Zn, Ni καί Co 
τών άνωτέρω πετρωμάτων έχουν ώς άκολούθως;

Cu=269, Zn=589, Ni=31, Co=30

Έκ τών άποτελεσμάτων τούτων καί τοϋ πίνακος 38 φαίνεται δτι ό Cu καί ό Ζη 
τών ώξειδωμένων δειγμάτων έχουν ύψηλάς τιμάς, ώς καί είς τά δείγματα τών δια 
βάσών ύπό μορφήν pillow (Επίπεδον 1) καί τής όξειδώσεως υπερθεν τοΰ κοιτά
σματος. Τό Νϊ τών ώξειδωμένων πετρωμάτων συγκρίνεται πρός τό Ni τών διία- 
β'ασών ύπό ,μορφήν pillow τοΰ Επιπέδου I, είναι δέ κατά πολύ μεγαλύτερσν τοΰ 
τής όξειδώσεως. Τούτο όφέίλεται εις τήν άπόπλυσιν τοΰ Ni άπό τά πετρώματα 
τής όξειδώσεως· To Co -έχει τιμήν Ενδιάμεσον τών διίαΙβαίσών 'ύπό μορφήν pillow 
τοΰ έπιπέδου I καί τής όξειδώσεως.
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Cu χ= 63.0 χ'= 53.7
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Είκ. 57 ΣΤΧΝΟΤΗΣ ΕΙΙΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ διά Cu,
pillow και τών θρυμματισμένων διάβασών

=’Εξωτερικός Κύκλος n = Αριθμός δειγμάτων 
= ’Εσωτερικός Κύκλος π' = ’Αριθμός δειγμάτων

Zn, Ni & Co τών διαδασών άνευ εμφανών

χ = Μέσος δρος s = Τυπική άπόκλισις 
χζ = Μέσος δρος s' = Τυπική άπόκλισις

IliNAS 38: Μέσος ©ρος του Cu, Zn, Ni Χαϊ Co της άποκαλύψεως του μεταλλβίου 
Μαθιάτη κατά COVETT και PANTAZIS (1971)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 
ΜΑΘΙΑΤΗ

’Αριθμός 
δειγμάτων

Μέσος δρος είς p.p.m.

Cu Zn Ni Co

ΟΞΕΙΔΩΣ1Σ 31 365 190 9 17

ΕΠΙΠΕΔΟΝ II 
("Ανωθεν έπιιτέ- 

δου I)
62 94 117 26 42

ΕΠΙΠΕΔΟΝ I 
("Ανωθεν 

κοιτάσματος)
52 346 335 32 45
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η — ’Αριθμός δειγμάτων χ = Μέσος δρος s = Τυπική άπόκλισις

XT' Χΰνολον διάβασών

1. Διασπορά Ιχνοστοιχείων

Τά γεωχηιμικά αποτελέσματα τοΰ συνόλου τών διάβασών (2048 δειγμά
των), πλήν τοΰ ένδιαμέσου ΐζηματογενοΰς ύλικοΰ τών pillow, δεικνύονται ύπό 
μορφήν '(Ιστογράμματος εις τήν εικόνα 58.

Ή διασπορά τοΰ Cu εΐναι άσύμμετρος δεξιόστροφος άλλά συγκρινομένη 
πρός τήν διασποράν τοΰ Cu είς τούς διαβάσας ύπό μορφήν pillow (Είκ. 41) ύ- 
στερεΐ, καθ’ δτι δεικνύει έμφανώς τήν ΰπαρξιν δύο διαφόρων πληθυσμών Cu.

Ή διασπορά τοΰ Zn συγκρινσμένη πρός τήν διασποράν τοΰ Zn τών διά
βασών ύπό μορφήν pillow παρουσιάζει τά αύτά έπίσης μειονεκτήματα.

Αΐ διασπο.ραί τοΰ Ni καί Co συγκρινόμεναι πρός τάς αντιστοίχους δια- 
σποράς τών διαβ'ασών ύπό μορφήν pillow δέν δεικνύουν 'σημαντικός διαφοράς.

2. Μέσος δρος καί τυπική άπόκλισις

Ό μέσος δρος κοά ή τυπική άπόκλι'σις τοΰ συνόλου τών διάβασών έμφαί- 
νονται είς τόν πίνακα 39· ’Έκ τοΰ πίνακος τούτου εΐναι έμφανές δτι ό μέσος δ
ρος τών ιχνοστοιχείων Cu καί Zn εΐναι ύψηλότερος τών ύπο—όμάδων τών δια- 
βάσών, καθ’ δτι περιελήφθησαν καί τά 30 ώξειδωμένα δείγματα διάβασών, τά 
όποια έχουν λίαν ύφηλόν ποσοστόν Cu καί Zn.
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II. ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

Τά συλλεγέντα ιζηματογενή πετρώματα έχωρίσθησαν είς 3 πετρολογικάς 
όμάδας (Πίναξ 32), ήτοι τό άλλουβιακόν έδαφος, τάς σιδηρομαγγανιούχους άρ- 
γ'ίίλιους (οΰμ&ρας) καί τάς κρητίδας.

Α' Άλλουδιακον έδαφος

Κατά μήκος τών ρυακίων τής περιοχής Μαθιάτη υπάρχει άλλου® ιακόν 
έδαφος, τό όποιον ϋπέρκειται τών διαβασυκών πετρωμάτων, είς ώρισμένα δέ ση
μεία έχει πάχος έως 5 περίπου μέ'τρα. Ε'ίς δλας τάς περιπτώσεις, κατά τάς ό-
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 7

(-185 μ) τι = ’Αριθμός δειγμάτων 

( + Ι85μ) τι' — ’Αριθμός δειγμάτων

χ = Μέσος δρος s = Τοπική άπόκλισις 

X' = Μέσος δρος s — Τυπική άπόκλισις
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ΠΙΝΑΞ 40: Πίναξ συχνότητος ιχνοστοιχείων Cu, Zn, Ni καί Co τοΰ έδάφους 
(—80 mesh) μετά εύρους κλάσεως i=10 p.p.m.

Εδρος 
κλάσεως Cu Ζη Νΐ Co

p.pjD.
‘Αριθμός 

δειγμάτων % ‘Αριθμός 
δειγμάτων

| %

1

‘Αριθμός 
δειγμάτων % ’Αριθμός 

δειγμάτων %

0- 9 — _ — - 1 0,23 — —
10- 19 — — — — 15 3,39 11 2,48
20— 29 — — — — 80 18,06 77 17 38
30— 39 2 0,45 1 0,23 186 41,99 312 70,43
40— 49 6 1.35 2 0,45 71 16,03 37 8,35
50— 59 12 2,71 8 1,81 42 9,48 3 0,68
60— 69 63 14 22 27 6,10 19 4,29 — —
70— 79 98 22,12 79 17,83 13 2 94 1 0,23
80— 89 82 18,51 69 15,58 6 1.35 2 0,45
90— 99 63 15,35 111 25,06 1 0,23 — —

100—109 28 6,32 71 16,03 5 1,13 — —
110—119 24 5,42 30 6.77 — — — —
120—129 12 2,71 10 2,26 1 0,23 — —
130—139 7 1,58 9 2,03 1 0,23 — —
140—149 7 1,58 11 2,48 2 0,45 — —
150-159 6 1,35 2 0,45 — — — —
>160 28 6,32 13 2 94 — — — —

1 ■

Σύνολον 443 443 443 443

ΠΙΝΑΞ 41: Πίναξ συχνότητος Ιχνοστοιχείων Cu, Zn, Ni καί Co
(+80 mesh) μετά εύρους κλάσεως i=10 p.p.m.

Εδρος 
κλάσεως Cu Ζη Ni Co

p.p.m. ‘Αριθμός 
δειγμάτων % ‘Αριθμός 

δειγμάτων % ‘Αριθμός 
δειγμάτων % ‘Αριθμός 

δειγμάτων %

0- 9 _ _ — 1 0,23 1 0,23
10- 19 _ _ ; — — 10 2,26 11 2,48
20— 29 1 0,23 — — 64 14,45 31 7,00
30- 39 1 0 23 2 0,45 191 43 12 264 59,59
40— 49 3 0*68 4 0 90 77 17,38 121 27,31
50— 59 11 2,48 7 1,58 42 9,48 10 2,26
60- 69 45 10,16 23 5,19 23 5,19 4 0 90
70- 79 91 20,54 65 14,67 10 2,26 1 0,23
80— 89 71 16,03 66 14,90 8 1,81 — —
90— 99 79 17,83 101 22,80 3 0,68 —

100—109 31 7,00 83 18,74 9 2,03 — —
110—119 18 4 06 32 7,22 — — — —
120-129 18 4,06 12 2 71 — — — —
130-139 11 2,43 9 2,03 2 0 45 — —
140—149 13 2,93 13 2,93 2 0,45 — —
150-159 3 0,68 5 1,13 1 0,23 — —
>160 47 10,61 21 4,74 — — — —

Σύνολον 443 443 443 443
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ποιας τό πάχος τοΰ έδάφους ύπερέβαινε τά 40 cm (443 δείγματα), έλαμβάνε- 
το δείγμα έδάφους άπό τό βάθος τών 30—40 έκ., τό όποιον, πιροτοΰ κονιοποιη- 
Θή, έκοσκινίζετο διά κοσκίνου ανοίγματος 185 μ (80 mesh). Έν συνεχεία τό 
χονδρόκοκκον 'δείγμα έκονιοποιεΐτο, ούτως ώστε νά διέλθη διά τού ώς άνω 
κοσκίνου, άμφότερα δέ τά προικύπτοντα δείγματα εδάφους άνελύοντο κατά τόν 
συνήθη τρόπον διά Cu, Zn, Νϊ και Co.

J. Στατιστική άνάλυσις τών άποτελεσμάτων

Βάσει τών αποτελεσμάτων τών άναλύσεων κατηρτίΌθηισαν πίνακες συ- 
χνότητοςτοΰ Cu, Zn, Ni καί Co μετά εϋρους κλάσεωςΐ=10 p.p.m. (Πίνακες 40 καί 
41) καί κατεσκευάσθησαν τά άντίστοιχα ιστογράμματα (Έίκ. 59), έκ τών ό
ποιων δύναται νά έξαχθή τό συμπέρασμα δτι ύπάρχει παράλληλος σχέσις τών 
ιχνοστοιχείων Cu, Zn, Ni καί Co.

Β' Σιόηρομαγγανιοΰχοι άργιλοι (ούμβραι)

Έκ τής περιοχής Μαθιάτη έιλήφθησαν 36 δείγματα σιδηρομαγγανιούχων 
ιζημάτων (ούμβρών), τά όποια έδωσαν τούς έξής μέσους όρους διά Cu, Zn, Ni 
καί Co είς p.p.m.

Cu=668, Zn=363, Ni=18C, Co=70

Ουτω τά ίζή'ματα τάΰτα έχουν ρεγάλας συγκεντρώσεις Cu, Zn, Νί καί Co 
έν συγκρίσει πρός όλα τά άλλα ιζηματογενή καί διαβασικά πετρώματα. Ή αΰ- 
ξησις αΰτη τών ιχνοστοιχείων καί ιδιαιτέρως τών ιχνοστοιχείων Cu, Zn καί Co 
δέον νά όφείλεται είς τήν -μεταλλογένεσιν. ‘Η αϋξησις τοΰ Ni πιθανόν νά όφεί- 
λεται είς τήν άπόπλυσιν τούτου έκ τών ύποκειμένων διαβασικών πετρωμάτων.

Γ' Κρητίδε$

Δείγματα κρητίδων έ'λήφθησαν μόνον έκ δεκατριών σταθμών, διότι ή 
συγκέντρω'σις τών ιχνοστοιχείων τοϋ Cu, Zn, Ni καί Co είναι λίαν χαμηλή έντός 
τών πετρωμάτων τούτων. Οί μέσοι όροι τών ιχνοστοιχείων Cu, Zn, Ni καί Co είς 
p.p.m. εΐναι οί έξής:

Cu=12, Zn=+7. Ni=40, Co=13

Έκ τών άνωτέρω άποτελεσμάτων συνάγεται τό συμπέρασμα ότι ε'ίς τάς 
κρητίδας αί συγκεντρώσεις τών ιχνοστοιχείων Cu, Zn, Ni καί Co (Πίναξ 39) εΐ
ναι λίαν χαμηλαί έν συγκρίσει πρός τους διαβάσας.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ώς άποτέλεσμα τής παρούσης μελέτης τών δφιολίθων τοΰ Τροόδους Κύ
πρου προέκυψαν τά άκόλουθα συμπεράσματα;

Α' Πετρολογικοί χαρακτήρες καί πετρογένεαις

1. Τό όφιολιθικόν σύμπλεγμα τοΰ Τροόδους άποτελεΐται έξ ϋπερβασικών, 
δασικών καί όξίνωΐν τύπων πετρωμάτων·

2. Τά ύπςρβασικά πετρώματα περιλαμβάνουν δουνίτας, πυροξενίτας, πε- 
ριδοτίτας καί σερπεντινίτας, καταλαμβάνουν δέ τόν πυρή'να τής όρασευρας του 
Τροόδους.

3. ΟΙ γάββροι περιβάλλουν τά ύπερ&ασιίκά πετρώματα άνευ αποτόμων ο
ρίων μεταξύ των. Οί γάββροι έμπίπτουν έντός τής περιοχής 10 τοΰ διαγράμμα
τος τοΰ διπλοΰ τριγώνου (Είκ· 2) τοΰ STRECKEISEN (1967), περιλαμβάνουν δέ 
πυροξενικούς καί κερσστιλβικούς γάββρους ώς καί περιωρϋσμένας έμφάνίσεις 
νοριτών ύπό τήν μορφήν φακών έντός τών υπολοίπων γάββρων.

4. Οί διαβάσαι δύνανται νά υποδιαιρεθούν είς τρεις όμάδας, ήτοι τούς 
«διαβάσας έντός τών γάββρων», τούς «διαβάσας έντός τών pillow» ικάί τούς «δια
βάσας ύπό μορφήν pillow». Οί τύποι τών διαβοισών έχουν άσαφή δρια μεταξύ 
των. "Απαντες οί τύποι τών διάβασών τοποθετούνται έντός τής περιοχής 10 τοΰ 
διαγράμματος τοΰ διπλοΰ τριγώνου (Είκ. 3) τοΰ STRECKEISEN.

5. Ό «διαβάσης έντός τών γάββρων» άποτελεΐται έκ πολλαπλών φλεβών 
διειΌδυοασών έντός τών γάββρων. Οί ,κυριώτεροι πετρολογικοί τύποι τοΰ δια
βάσου τούτου είναι οί διαβάσαι μεθ1 όλοκρυσταλλιικοΰ ικαί όφιτικοΰ ίστοΰ, οί 
χαλαζιακοί διαβάσαι καί οί άλβιτικοΓι διαβάσαι-

6. Οί έντός τών pillow διαβάσαι αποτελούν φλέβας τροφοδοσίας τών διά
βασών ύπό μορφήν pillow. Άμφότεροι οί τύποι οδτοι έχουν τήν αύτήν πετρολο
γικήν σύστάσιν καί χημισμόν, άναπτύσσονται δέ είς τήν έξωτερικήν ζώνην τοΰ 
όφιολιθικοΰ συμπλέγματος, ισχηματίζοντες μίαν συνεχή ζώνην πέριξ τών ύπο- 
λοίπων όφυοίλιθικών πετρωμάτων τοΰ Τροόδους. Οί κυριώτεροι πετρολογικοί 
τύποι τών διάβασών τούτων είναι οί μελαδιαβάσας οί πυροξενικοί διαβάσαι, οί 
χαλαζιακοί διαβάσαι καί οί άλιβιτικοί διαβάσαι (σπιλΐται).

7· Οί μελάδιαβάσαι περιλαμβάνουν δύο τύπους πετρωμάτων, τούς δλιβι- 
νικούς μελαδιαβάσας καί τούς πυροξενικούς μελαδιαβάσας.

8. 01 πυροξενικοί διαβάσαι έχουν ώς κύρια συστατικά πυρόξενον (βιοψί- 
διον έως αύγίτην) καί βασικά πλαγιόκλαστα, περιλαμβάνουν δέ διαβάσας μετ’ 
όφιτικοΰ καί μικρό κοκκώδους—πορφυροειδοΰς ίστοΰ, ώς καί ένδιαμέσων τύπων 
πετρωμάτων.

9. Οί χαλαζιακοί διαβάσαι χαρακτηρίζονται έκ τής ύπάρξεως μικρών πο
σοτήτων χαλαζιού καί όξινου 'σχετικώς πλαγιοκλάστου συστάσεως άνδεσίνου 
έως λαβράδορίου.

10. Οί άλβιτικοί διαβάσαι (σπιλΐται) έχουν δ'λα τά χαρακτηριστικά τών 
τυπικών σπιλιτών, άναπτύσσονται δέ εις -στενωτάτην σχέσιν μετά τών ύπσλοί- 
πων διάβασών.

11. Όΐ διάβάσαι ύπό τήν μορφήν pillow διαφέρουν τών τυπικών σπιλιτικών 
pillow—λαβών τοΰ άλπικοΰ τύπου τόσον μορφολογικώς, δσον καί πετρογραφι- 
κώς·

12· Ό διαχωρισμός τών διάβασών έντός τών pillow καί τών διάβασών ύπό 
μορφήν pillow είς τρεις στρωματογραφικούς ορίζοντας ύπό τών προηγουμένων 
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έρευνητών, Απορρίπτεται βάσει μορφολογικών καί πετρογραφικών δεδομένων 
τής παρούσης έργασίας.

13. Οί διαβάσαι άνευρίσκονται είς διάφορα σημεία ύπό μορφήν διεισδύ- 
σεως έντός τών ύπερκειμένων ιζημάτων, π-χ. άσβεστσλίθων ικαί ψαμμιτών άνω 
τριαδικής ήλικίας ικαί σιδηρόμαγγάνιούχων άιργιλιϊκών πετρωμάτων καμπανιού 
ήλικίας.

14. Τά όξινα πετρώματα έχουν τροντζεμιτικήν σύστασιν, εύρίσκονται έντός 
τής περιοχής 5 (Είκ. 3) τού διαγράμματος τοΰ διπλοΰ τριγώνου τοΰ STREC- 
KEISEN περιλαμβάνουν δέ μικρογρανοδιορίτας, γρανοφύρας καί γρανοδιοριτι- 
κούς πορφύρας. Τά πετρώματα ταΰτα έχουν Ασαφή όρια πρός τούς «διάβάσας 
έντός τών γάββρων».

15. Έκ τής πετρολογυκής τούτης μελέτης προέΐκυψεν ότι τό όφιολιθυκόν 
σύμπλεγμα Τροόδους 'Κύπρου περιλαμβάνει την αυτήν σειράν πετρωμάτων πρός 
τήν σειράν τών όφιολίθων τής ’Όθρυος τής Ανατολικής Ελλάδος, ώς τά περιέ
γραψε διά πρώτην φοράν ό ΜΑΡΙΝΟΣ (1956), ώς καί άλλαχοΰ τής Ελλά
δος (ίδε ΜΑΡΙΝΟΝ et al. 1956, 1971).

16· Έκ τής μελέτης τοΰ χημισμού τών πετρωμάτων τοΰ όφιολιθικοΰ συμ
πλέγματος τοΰ Τροόδους προέκυψεν ότι ύπάρχει σχέσις «αίματος» μεταξύ όλων 
τών όφιολιθικών πετρωμάτων τοΰ Τροόδους.

17. Τό μητρικόν μάγμα, τό όποιον έδωσε γένεσιν εις άπαντα τά όφιολιθι- 
κά πετρώματα τοΰ Τροόδους, είναι Ειρηνικού (άσβεστοαλκαλικοΰ) τύπου θο- 
λεϊτοβασαλτικής συστάσεως.

18. Τό θολεϊτοβασάλτικόν τούτο μάγμα Ανήκει σαφώς έντός τών θολεϊ
τών ώς περιεγράφηΐσαν ύπό τού KUNO (1968) ικαί ιδιαιτέρως έντός τής ύποδιαι- 
ρέσεως τούτων, ήτις έχει χαμηλότερον ποοοστόν όξειδίών τοΰ σιδήρου (<15 ), 
ήτοι τόσον έντός τοΰ ύπερσθενικοΰ τύπου (δστις Αντιστοιχεί κατά τόν KUNO 
πρός τά άσβεστοαλκαλικά μάγματα), όσον καί έντός τοΰ πιζονιτικοΰ τύπου.

19. Έκ τής σχέσεως τών διαφόρων πετρολογικών τύπων έν ύπαίθρω τό
σον μεταξύ των όσον ικά'ι μετά τών ύπερκειμένων ιζηματογενών πετρωμάτων, έκ 
τής πετρολογικής των συστάσεως ικαί έκ τοΰ χημισμού τούτων συμπεραίνεται 
ότι τό όφιολιθικόν σύμπλεγμα τού Τροόδους έσχηματίσθη έκ τής διειοδύοεως 
όφιολιθικοΰ μάγματος έντός τών ύπερκειμένων ιζηματογενών πετρωμάτων. Ή 
διείσδοσις αυτή έλαβε χώραν πιθανώς ικατά τό Ήώκαινον, ΰτε έλαβον χώραν 
ίσχυραί τεκτονικά! κινήσεις ΙΑλπικοΰ τύπου είς τήν περιοχήν τής νήσου. Τό ό- 
φιολιθυκόν μάγμα διέσχιίσεν όλα τά προκαμπάνια ιζήματα καί δίεισέδυσεν έν
τός τών κάμπανίων ιζηματογενών πετρωμάτων- Ούτως άπορρίπτεται ώς άβά- 
σίμΟς ή μέχρι τοΰδε έπικραποΰσα γνώμη ότι τά πετρώματα ταΰτα Αποτελούν 
ύποθαλασσίοος έκχύσεις λαβών προκαμπανίου ήλικίας.

20. Παρόμοια φαινόμενα διεισδύσεως τών διάβασών, άλλ’ ύπό πλέον έν
τονον μορφήν, έντός τών προ'-μειοκαινικών ιζηματογενών πετρωμάτων τής όρο- 
σειρας τής Κυρηνείας συνηγορούν ύπέρ τής Ήωκαινικής ήλικίας τής διεισδύ- 
σεως τού όφιολιθικοΰ συμπλέγματος. Είς τήν περίπτωσιν τής άροσειράς τής 
Κυρηνείας είναι πιθανόν ή διείσδυσις αυτή νά είχε φθάσει εις ώρισμένα σημεία 
καί τήν έπιφάνειαν τών ιζημάτων.

Β’ Μεταλλογένεσις

1- Έντός τών ύπερβασικών πετρωμάτων άνευρίσκονται συγκεντρώσεις 
χρωμίτου σχηματίζουσαι κοιτά τόπους οικονομικά κοιτάσματα. Αυται άποτε- 
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λοΰν μεταλλοφόρους συγκεντρώσεις σχηματισθείσας μεταξύ τών πρώτων προϊ
όντων τής κ'ρυσταλλώσεως τοΰ μάγματος (όρθομαγματικά κοιτάσματα).

2. ’Ινώδης άμίαντος, ώς καί φλεβίδια άμιάντου (χρυσοτίλης), άνευρίσκε
ται έντός τών σερπεντινιτών σχηματίζων πλούσια κοιτάσματα.

3· Εις την έποψήν τών ύπερβασικών καί βασικών όλοκρυσταλλικών πε
τρωμάτων άνευρίσκεται κατά τόπους μεταλλογένεσις χαλκούχου ή καί νικελι- 
ούχου μαγνητοπυρίτου έντός τόσον τών ύπερβασικών, δσον καί τών βασικών πε
τρωμάτων. Ό χαλκός άπαντα ύπό τήν μορφήν χαλκοπυρίτου καί τό νικέλιον 
ύπό τήν μορφήν πεντλαν’δίτου, άλλά “δεν άνευρέθησαν μέχρι σήμερον οικονομι
κά κοιτάσματα. Αΐ μεταλλικοί αδται συγκεντρώσεις έσχηματίσθη·σαν κατά τό 
όρθομαγματικόν στάδιον-

4· Έντός τών πετρωμάτων του διαβάσου έντός τών γάββρων άνευιρί’σκε- 
ται θειούχος μεταλλογένεσις υδροθερμικής πραε’λεΰσεως ύπό τήν διάσπαρτον 
μορφήν, ούδαμοΰ δμως παρετηρήθησαν οικονομικά θειούχα κοιτάσματα.

5. Έντός τών διάβασών ύπό μορφήν pillow καί ιδιαιτέρως πλησίον τής 
έποψής τούτων μετά τών ύπερκειμένων ιζημάτων σχηματίζονται μεγάλα κοι
τάσματά χαλκούχου σιδηροπυρίτου. Τό πρωτογενές όρυκτόν τοΰ χαλκοΰ είναι 
ό χαλκοπυρίτης.

6· Τά κοιτάσματα τών χαλκούχων σιδηροπυριτών έχουν φακοειδή ή ά- 
κανόνιοτον 'σχήμα, πειριβάλλΟν’τάι δέ συνήθως ύπό μιας πτωχοτέρας εις θειον 
ζώνης καί μιας προπυλιτικής ζώνης διάβασών. Εις βάθος ύπάρχει διάσπαρτος 
μεταλλογένεσις έπηρεάζουσα καί τούς διαβάσας έντός τών pillow καί έντός τών 
γάββρων.

7. Οί ιστοί τών μεταλλευμάτων είναι κυρίως άπλοι κοκκώδεις καί αί ύ
φαί άκανόνι’στοι κοκκώδεις (βάσει μσρφολογικών κριτηρίων) καί άναπτυξιγε- 
νεΐς έξ ύδροθερμικών διαλυμάτων (βάσει τρόπου γενΐΐσεως).

8· Είς τά πλεΐστα κοιτάσματα άνευρίσκονται σιδηρομαγγανιοΰχα ιζή
ματα (οδμβιραι) καί ραδιολαριτυκά τοιαΰτα γειτνιάζοντα ή ύπερκείμενα τών σι- 
δηροπυριτικών κοιτασμάτων. Τά όξείδια τοΰ σιδήρου καί μαγγανίου ώς καί τό 
όξείδιον τοΰ πυριτίου τών άργιλικών τούτων πετρωμάτων προήλθον έκ τών ύ- 
δροθερμικών διαλυμάτων τής τελικής φάσεως τής μεταλλογενέσεως. Ή γνώμη 
αυτή ένισχύεται έκ τοΰ γεγονότος δτι είς ώρισμένας μεταλλευτικός περιοχάς 
π.χ· τό κοίτασμα Σκουριωτιίοδης, ή θειούχος μεταλλογένεσις έχει έπηρεάσει ση- 
μαντικώς τήν βάσιν τών ιζημάτων τούτων. Τά φαινόμενα ταΰτα ένισχύουν πε
ραιτέρω τά ήμέτερα συμπεράσματα περί διεισδύισεως τών όφιόλιθικών πετρω
μάτων έντός τών ύπερκειμένων άργιλικών Ιζημάτων καμπανιού ήλικίας. Τά άρ- 
γιλικά ταΰτα πετρώματα ήμπόδισαν τήν άνοδον τών ύδροθερμικών διαλυμά
των, προκληθείσης ουτω ύδροθερμικής άντικαταστάσεως καί μεταλλογενέσεως 
τών διάβασών είς τήν έπαφήν των μετά τών ύπερκειμένων άργίλων.

9. Τά τμήματα τών σίδηροπυριτικών κοιτασμάτων, τά όποια κεΐνται έν
τός τής ζώνης όξειδώσεως, έχουν ύποστή ίσχυράν όξείδωσιν καί έχουν απο
κτήσει λαμπρόν κιτριλέρυθρον χρώμα.

10. Ή θειούχος μεταλλογένεσις έδωσε, πλήν τών κυρίων στοιχειών (θεί 
ου καί σιδήρου), χαλκόν, ψευδάργυρον καί κοβάλτιον, ή ποσότης τών όποιων 
κυμαίνεται άπό κοίτασμα είς κοίτασμα. Έκ τούτων ό χαλκός είς ώρισμένα κοι
τάσματα αύξάνεται είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε γίνεται κύριον όρυκτόν τής με- 
ταλλογενέισεως.

11. 'Η θειούχος μεταλλογένεσις δέν έδωσε νικέλιον.
12. Τά σιδηροπυριτικά κοιτάσματα τής νήσου κατατάσσονται είς τά ύ- 

δροθερμικά καί έχουν σχηματυσθή έκ μεταλλικών διαλυμάτων, τά όποια προέ-
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Co p.p.m.

60

4Q. Μακράν τής Μεταλλογενέσεως

Ni p.p.m.

------------  Μεταλλεία
................'Τψηλον — Cu 
-—....... - Χαμηλόν — Cu

io 60 "eb

ΙΙέριξ τών Μεταλλείων 
καί 

ήλλοιωμένοι διαβασαι

Πέριξ τοΰ Μεταλλείου Μαθιάτη

Μακράν τής Μεταλλογενέσεοις

ζ.π p.p.m.

Εί'κ. 60: Καμπύλαι διασποράς τών ιχνοστοιχείων Cu, Zn, Νΐ καί Co τών διάβα
σών ύπό μορφήν pillow τοΰ μεταλλείου Μαθιάτη συγκρινόμεναι πρός τάς Αντι
στοίχους διασποράς τών άλλων μεταλλείων και τών διάβασών μακράν τής με

ταλλογενέσεως
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κυψαν κατά τό τελικόν στάδιον της άποψύξεως τοΰ μάγματος, δπερ έδωσε γέ- 
νεσιν εις τούς όφιολΐθους τοΰ Τροόδους-

Γ' Γεωχημεία τών όφιολιθικών πετρωμάτων τοΰ Τροόδους

1. Έκ των Ιχνοστοιχείων 'Cu, Ζη, Ni 'καί Co τό νικέλιον συνδυάζεται μετά 
της ύπάρξεως όλιβίνου έντός δλων τών πετρωμάτων τοΰ όφιολιθικοΰ συμπλέ
γματος τοΰ Τροόδους κα'ι ουτω τό Νΐ δύναται νά χρησιμοποιηθώ ώς κριτήριον διά 
μερικόν πετρολογικόν διαχωρισμόν τόσον τών διάβασών, όσον καί τών γάβ
βρων ή ύπερβασικών πετρωμάτων. Ουτω τά πετρώματα τά έχοντα Ni>160 p.p.m. 
είναι ύπερβασικά ή όλιβινικοί μελαγάββροι ή όλιβινικοί με'λάδιαβάσαι-

2. Τά ιχνοστοιχεία τοΰ Cu και Ζη άνευρίσκονται είς λίαν μικράς συγκεν
τρώσεις έντός δλων τών όφιολιθικών πετρωμάτων τοΰ Τροόδους, ήτοι εις συγκεν
τρώσεις μικροτέρας τών 70 p.p.m., άλλά παρουσιάζουν λίαν σημαντικήν αυξησιν 
έντός τών διαβασι'κών πετρωμάτων, τά όποια έχουν έπηρεασθή ύπό τής θειού
χου μεταλλογενέσεως.

3. Άφαιρουμένων τών δειγμάτων, τά όποια έχουν Cu ή Ζη εις ποσότητας 
μεγαλυτέιρας τών 160 p.p.m., τά 'όποια έχουν έπηρεασθή έμφανώς ύπό τής ιμε- 
τάλλογενέσεως, παρατηρεϊται προοδευτική αΰξη'σις τοΰ μέσου δρου τών ιχνο
στοιχείων τοΰ Cu καί Ζη έκ τών γάββρων ικαί ύπερβάσικών πετρωμάτων μέσω 
τών διάβασών έντός τών γάββρων καί τών pillow είς τούς διαβάσας ύπό μορ
φήν pillow (ϊδε πίνακα 29).

4- Τό ίχνοστοιχεΐον τοΰ Co παρουσιάζει αΰξηΐσιν έντός δλων τών όφιολι- 
θικών πετρωμάτων, τά όποια έχουν μεγάλας συγκεντρώσεις Ni (ϊδε πίνακα 29). 
Τό Co παρουσιάζει έπίσης σημαντικήν αυξησιν έντός τών δειγμάτων τών διά
βασών ύπό μορφήν pillow τών έπηρεασθέντων ύπό τής θειούχου διασπάρτου με- 
τάλλογενέσεως, ένώ έντός τών άλλων πετρωμάτων δέν δεικνύει τοιαύτην δια- 
φοροποίησιν.

Δ' ’Εφαρμοσμένη γεωχημικη έρευνα το& μεταλλείου Μαθιάτη

‘Ως άποτέλεσμα τής άναλύσεως 2582 δειγμάτων διάβασών περιβαλλόν
των τό κοίτασμα Μαθιάτη ώς πρός τά ιχνοστοιχεία Cu, Zn, Νΐ καί Co καί στατι
στικής διερευνήσεως τής διασπορας τούτων προέκυψαν έν συντομία τά κάτωθι:

1. Παροιτηρεΐται σημοιντική αϋξησις τών ιχνοστοιχείων τοΰ Cu καί Ζη μετ’ 
αντιστοίχων μέσων όρων 269 p.p.m. καί 589 p.p.m. έντός τών διάβασών, οί όποιοι 
ύπέστησαν έμφανώς μεταλλογένεσιν (ώξειδωμένα δείγματα) τόσον έντός τής 
έσωτερικής όσον 'καί έντός τής έξωτερι'κής ζώνης τοΰ μεταλλείου. ’'Επίσης ά
παντα τά δείγματα τών διάβασών, τά όποια έχουν έπηρεασθή έστω καί έλα- 
φρώς ύπό τής μεταλλογενέσεως, έχουν Cu ή Ζη ή άμφότερα πέραν τών 70 p.p.m. 
Α'ί διαπιστώσεις αύται δεικνύουν δτι τά ιχνοστοιχεία τοΰ Cu καί Ζη συνδέονται 
μετά τής θειούχου μεταλλογενέσεως.

2. Παρατηρεϊται αυξησις τοΰ ιχνοστοιχείου τοΰ Cu ώς έπί τό πλεϊστον 
συναρτήσει τοΰ Ζη. Ουτω π·χ. παρατηρεϊται παράλληλος αυξησις τοΰ Ζη πρός 
τόν Cu έντός τών «διάβασών ύπό μορφήν pillow» τής έσωτερικής ζώνης (Είΐκ. 44) 
καί έντός τοΰ συνόλου τω'ν «διαβασων έντός τών pillow» (Είκ. 58). Επίσης πα
ρατηρεϊται παράλληλος αυξησις τών ιχνοστοιχείων Cu, Zn καί Co έντός δλων 
τών διαδασών, οί όποιοι ύπέίστησαν τήν έπίδρασιν τής μεταλλογενέσεως, ώς δει
κνύει ό διαχωρισμός τών δειγμάτων, τά όποια περιέχουν Cu ή Ζη πέραν τών 
70 p.p.m. (Είκ. 54 καί 55).

3. Ή μεταλλογένεσις είς τήν περίπτωσιν τοΰ κοιτάσματος Μάθιάτη έδω
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σε μεγαλυτέρας ποσότητας Zn έν σχέσει πρός τόν Cu και Co, δπερ αντανακλά
ται έντός δλων τών διαβασυκώ'ν υποομάδων τοΰ όφιολιθικοΟ συμπλέγματος τοΰ

4. Τό ϊχνοστοιχεΐον τοΰ Cu ανευρίσκεται είς μεγαλυτέρας ποσότητας τοϋ 
ιχνοστοιχείου τοΰ Zn είς τήν περίπτωσιν τοΰ ύλικοΰ μεταξύ τών pillow. Ή τοι- 
αύτη ανώμαλος συμπεριφορά δέον νά όφείλεται είς κάθαρώς δευτερογενή Εμ
πλουτισμόν διά τών όμβριων ύδάτων, καθ’ δτι, ώς είναι φυσικόν, τό όμβρων 
ΰδωρ δύναται ευκόλως νά διέλθη διά τών διαμέσων ικενών τών pillow.

5. Τό ϊχνοστοιχεΐον τοΰ Co παρουσιάζει μικρόν μέγ άλλ’ έμφανή αυξη- 
σιν έντός δλων τών διαβασικών πετρωμάτων καί τών θρυμματισμένων διάβα
σών τής έσωτερικής ζώνης, ώς έπίσης καί έντός τοΰ ενδιαμέσου ύλυκοΰ, δπειρ 
δεικνύει τήν άμεσον σχέσιν τοΰ ιχνοστοιχείου τούτου' πρός τήν μεταλλογένεσιν. 
'Η μικρά σχετικώς ποσότης τοΰ Co άντανακλά τήν μικράν ποσότητα τοΰ ιχνο
στοιχείου τούτου έντός τοΰ θειούχου κοιτάσματος Μάθιόστη.

6. Τό ϊχνοστοιχεΐον τοΰ Νΐ παρουσιάζει μείωσιν έντός τών ώξειδωμένων 
δειγμάτων τοΰ διαβάσου, δπερ όφείλεται είς άπόπλυσιν.

7. Τό ϊχνοστοιχεΐον τοΰ Νΐ δεικνύει άμεσον σχέσιν μετά τής ύπάρξεως 
όλιβίνου έντός τών μελαδυαβασών καΓι ούδεμίαν παρουσιάζει αυξηΟιν έν σχέ- 
σει πρός τό θειοΰχον κοίτασμα. Τούτο είναι τό αναμενόμενον αποτέλεσμα, κάθ’ 
δτι τά μεταλλικά διαλύματα δέν περιεΐχον Νΐ.

8. Σύγκρισις τών ιχνοστοιχείων Cu, Zn, Νΐ καί Co τοΰ κέντρου τών pillow 
μετά τοΰ κελύφους τούτων δεικνύει μυκράν αΰξησυν έκ τοΰ κέντρου πρός τήν 
περιφέρειαν τών pillow δι’ δλα τά ώς άνω στοιχεία. *Η  αυξησις τών ιχνοστοιχείων 
Cu, Zn καί Co δέον νά όφείλεται εις τήν έπίδρασιν τής μεταλλογενέσεως, ήτις. 
ώς φυσικόν, άρχεται έκ τοΰ κελύφους καί προχωρεί πρός τό κέντρον τών pillow. 
*Η αϋξησις τοΰ Νΐ εΐναι λίαν μικρά καί έμπίπτει έντός τών αύτών περίπου όρίων 
διακυμάνσεως πρός τό Νΐ τοΰ κέντρου, έάν ληφθή ύπ’ δψιν ή τυπική άπόκλισις.

9. Αί καμπύλαι διασποράς τών ιχνοστοιχείων Cu, Zn, Ni καί Co τών διά
βασών ύπό μορφήν pillow τοΰ μεταλλείου Μαθιάτη συγκ'ρινόμεναι πρός τάς αν
τιστοίχους διασποράς τών άλλων μεταλλείων καί των διαβασων μακράν τής 
μεταλλογενέσεως (Είκ. 60) δεικνύουν μεγαλυτέραν όμοιότητα πρός τάς καμ- 
πύλας διασποράς τών άλλων μεταλλείων.

10. Τά Ιχνοστοιχεία τοΰ Cu, Zn καί Co είναι λίαν χρήσιμα διά τήν άνίχνευ- 
σιν τών θειούχων κοιτασμάτων τής νήσου Κύπρου, ένώ τό Νΐ κρίνεται δτι δέν 
δύναται νά βοηθήση σημαντικώς είς τήν τοιαύτην έρευναν.
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ABSTRACT
From this study of the Troodos ophiolites the following may be 

concluded:
The Troodos ophiolitic complex consists of ultrabasic rocks 

(dunites, pyroxenites, peridotites and serpentinites), gabbros (pyroxe
ne and hornblende gabbros), acid rocks (microgranodiorites, grano
phyres and porphyritic granodiorites) and diabase.

The diabase is further subdivided into three field groups i.e. the 
diabase in the form of multiple dykes and dyke swarms in the gabbros, 
the diabase in the form of pillows and the diabase in the form of dykes 
or sills in the pillows.

The diabase in the form of multiple dykes and dyke swarms in 
the gabbros consists of diabase, quartz diabase and albite diabase 
(spilites). The textures of these rocks are holocrystalline and ophitic.

The diabase in the form of pillows or in the form of dykes or 
sills in the pillows include rock types ranging in composition from 
olivine meladiabase to quartz diabase and albite diabase (spilites). The 
textures of these rocks are mainly ophitic to subophitic or slightly 
porphyritic.

The pillows and the intrusives which are the feeders to the pillows 
and are found within them form one statigraphically undivided unit. 
The traditional division of these rocks into three stratigraphic units is 
rejected on field and petrological criteria. It is also shown that the 
pillows of the Troodos ophiolitic complex differ both morphologically 
and petrologically from the alpine type pillows.

The diabase intrudes the upper Triassic limestones and sand
stones (at the southwestern part of the range) and the overlying 
campanian ferro—manganiferous mudstones. It is proposed that the 
Troodos ophiolitic complex was intruded, in the overlying sediments, 
but did not reach the surface to form extrusives as previously believed. 
This intrusion must have taken place after the upper Cretaceous and 
probably during the Eocene as indicated by the intrusions of diabase 
in the Kyrenia range. In the latter case the intrusion may have reached 
the surface in some places.

As a result of this study it is evident that the rock types found 
in the Troodos ophiolitic complex are similar to the series of rocks 
which were found by MARINOS (1956) in the region of Othrys 
(Eastern Greece) as well as in other parts of Greece (MARINOS et al., 
1956, 19'71).

The study of the petrogenesis indicates that the parent magna of 
the Troodos ophiolitic complex is tholeiitic with moderate iron oxides 
(<15%) falling within the pigeonitic and hypersthenic type of tholei
ites as described by KUNO (1968). The ultrabasic rocks and particu
larly the dunites include economic deposits of chromite of orthomagma- 
tic origin.

In the serpentinites there is asbestos in economic quantities.
At the contact of the ultrabasic rocks and the gabbros there is 

nickeliferous—pyrrhotite mineralization but so far no economic de
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posits were found. This mineralization is also of orthomagmatic origin.
Sulphide mineralization forming large economic orebodies of 

cupriferous pyrites is found in the diabase rocks. These ore deposits 
develop mainly in the pillows whilst in the dyke rocks the minerali
zation is sporatic·

The pyritic deposits are closely associated with ferromanganese 
sediments (umbers) and radiolarites. From the study of the textures 
of the pyrites and the relation of the pyrites with the overlying 
sediments it is concluded that the mineralization took place at the final 
stage of the intrusion of the Troodos ophiolites and resulted in the 
hydrothermal alteration of the surrounding diabase rocks. The Campa
nian clays acted as a barrier to the mineralization fluids and were con
verted to umbers.

The study of the trace elements of Cu, Zn, Ni and Co showed 
that the elements of Cu, Zn and Co are directly related to the minera
lization and show increased proportions in the mineralized rocks 
surrounding the pyrite orebodies.

A detailed study of the Mathiati mine area was carried out 
during which over 2500 samples of rocks surrounding the orebody were 
collected and were analysed for Cu, Ni, Co and Zn. The results were 
treated statistically and confirmed that the mineralization gave Cu, 
Zn and Co. The trace element of Ni was found to be related to the 
olivine content of the rocks.
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Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ SAN ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
(Πουλοπούλου Σ·, ΕΔΡΑ ΟΙΚΟΝ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Άριστοτέλεισν Πανεπιστήμιον θεσ/κης,

1973, ΔΙΑΛΕΞΓΣ Α').

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΈΞΕΩΣ

Κατά τάς άπόψεις πολλών έπιστημολόγων τής Γεωγραφίας, ή μάθησις 
αύτή εΐναι τόσον προβληματική, κρίσιμος καί άμφισβητουμένη ώστε νά συζητή- 
ται άκόμη καί τό θέμα &ν άποτελή έπιστήμην.

Ό όμιλητής δέχεται μέν τήν προβληματικότητα της Γεωγραφίας καί τήν 
δικαιολογεί, άποκρούει δμως τήν άποψη πού Αμφισβητεί άπό τήν Γεωγραφία 
τήν ιδιότητα της ’Επιστήμης.

Τήν απόκρουση αύτή, σύγχρονα δέ καί τή θεμελίωση της Γεωγραφίας σάν 
αποδεικτικής Επιστήμης, ό όμιλητής έπεχείρησε στηριχθείς στήν θεωρία τοΰ 
Αριστοτέλους περί τοΰ τρόπου συγκροτήσεως τών άποδεικτικών έπιστημών 
(ϋπσρξις (α) ιδιαιτέρου άντικείμέΙνου, (β) ίδιαζόντων προβλημάτων, (γ) ίδιων 
άποδεικτικών βάσεων αξιωματικού μέ εύρεΐα σημασία χαρακτήρας δηλ. άξιω- 
μάτων, αιτημάτων, γενικών άρχών καί προτάσεων κλπ κάθώς έπίσης καί (δ) 
ίδιαζουσών ειδικών λογικών μεθόδων έρεύνης).

"Ο Ομιλητής άπέδειξε τήν ΰπαρξη τών τεσσάρων αύτών στοιχείων καί 
έτσι κατέληξε στή θεμελίωση τής Γεωγραφίας σάν ’Επιστήμης άποδεικτικής καί 
όχι δογματικής.

Τήν Αμφισβήτηση τής έπιστημονίκότητός της άπέδωσε στήν τε,ράστια εύ- 
ρύτητα καί μικτότητα τοΰ αντικειμένου τής έρεύνης τής Γεωγραφίας σάν έπι- 
στήμης καθολικής, όπως ή "Ιστορία καί ή Κοινωνιολογία. ΑΙ Ιδιότητες 
αδται καθιστοΰν τήν Γεωγραφία προβληματική έπιστήμη «ές άεί>.

Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 

(Πουλοπούλου Σ., ΕΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ, 
"Αρισιοτέλειον Πανεπιστήμιον θεσ/κης, 1973,

Δ1ΑΛΕΞΙΣ Β').

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΣ

Κατά τήν άποψη τοΰ όμιλητοϋ ή σύγχρονη Οικονομική Γεωγραφία πάσχει 
άπό έλλειψη έπαρκοΰς θεωρητικοποιήσεως, γι’ αύτό δέ έχει άνάγκην ·πλήρους 
άναδιαρθρώσεως καί άνανεώσεως.

Σάν πρώτο βήμα αυτής τής άνανεώσεως ό όμιλητής θεωρεί τήν διαμόρ- 
φωσιν τοΰ νέου κλάδου τής ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 
πού έπεχείρησε ό ίδιος καί τήν διαπότιση τών τεσσάρων ύπολοίπων κλάδων τής 
Οικονομικής Γεωγραφίας (Παγκόσμιος Οικονομική Γεωγραφία, ΠεριοχιΙκή Οί- 
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κονομ'κή Γεωγραφία, 'Ιστορική Οικονομική Γεωγραφία, Έφηρμοσίμένη Οικονο
μική Γεωγραφία) μέ τό πνεΰμα καί τις κατευθύνσεις τοΰ νέου τούτου κλάδου.

Ό όμιλητής άνέλυσε τό δλο θέμα του στις άκόλουθες κατηγορίες:
1) ‘Η Οικονομική Γεωγραφία στήν ’Αρχαία Ελληνική Επιστήμη.
2) Ή Οικονομική Γεωγραφία ώς Γεωγραφία άλλά καί ώς Γεωκοινω- 

νιολογία τής Οίκονομίας.
3) *Η  διαμόρφωση τοΰ νέου κλάδου θεωρητικής ΟΙκ. Γεωγραφίας.
4) Καθολική παρουσίασις τής μεθοδολογίας τής Οΐκ. Γεωγραφίας.
5) Ή συστηματοποίηση τοΰ άμορφου περιεχομένου τής Έφηρμοσμένης 

Οικονομικής Γεωγραφίας.
6) Νέα διαρρύθμιση τοΰ περιεχομένου τής Παγκοσμίου Οίκονομικής 

Γ εωγραφίας.
7) Νέα διάταξη καί θεωρητικοποίηίση τοΰ περιεχομένου τής Περιοχικής 

Οίκονομικής Γεωγραφίας.
8) Νέα διευθέτηση τοΰ περιεχομένου τής "Ιστορικής Οίκονομικής Γεω

γραφίας.
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AN OUTLINE OF THE LAND TENURE STRUCTURE
OF CYPRUS

By GEORGE KAROUZIS *

* President, Cyprus Geographical Association.
Head Land Consolidation Authority, Nicosia, Cyprus.

1. INTRODUCTION
Land tenure in Cyprus, complicated and confusing as it is, has in 

the last few years, particularly after 1960, attracted much interest and 
responsible treatment. This was natural as the defects of the agrarian 
structure have been considered as the main obstacle in the economic 
development.

This paper deals with the land tenure structure of Cyprus, as it 
evolved throughout the tempestuous history of the country and as it 
has been recorded by the Lands and Surveys Department, the Depart 
ment of Statistics and Research, the censuses of 1946 and 1960 and 
various other studies and research work of the Ministry of Agriculture 
and Natural Resources as well as the Land Consolidation Authority.

2. LEGISLATION
The most important legislation concerning ownership in Cyprus 

is the Immovable Property (Tenure, Registration and Valuation) Law, 
CAP 224. This Law has undergone and is still undergoing considerable 
modifications.

The most important provisions of this Law could be summarized 
thus;—

a) The categories of immovable property under Ottoman Laws 
are abolished. All immovable property known as “Mulk” or “Arazi 
Memlouke” will continue to be owned, held and enjoyed as private 
property. “Arazi Mirie” properties will be owned, held and enjoyed as 
private property. “Arazi Metrouke” properties will continue to be held 
or enjoyed as the communal property of a town, village or quarter. 
“Arazi Me vat” properties and all vacant or unoccupied immovable 
property not privately owned or lawfully possessed, will be owned, 
held and enjoyed by the State as State property. Vakf property will 
continue to be held, administered and enjoyed as such. In brief “Arazi 
Mirie” and “Mulk” are recognized as de facto private properties, “Ara
zi Mevat’’ as State land, “Arazi Metrouke” as communal properties 
whereas the “Vakf” properties remain unaltered.

b) Rights of way or other privileges, liberties, easements, rights 
of irrigation etc, over immovable property of another are defined.

c) Matters related to undivided shares are dealt with.
d) The minimum sizes of plots in cases of division or partition 

of immovable property are defined. They are defined as one donum 
for vineyards, orchards, groves or land irrigated or capable of being 
irrigated from a perennial source of water, two donums for lands ca-
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pable of being irrigated from a seasonal source of water and five do
nums for dry lands.

e) Matters related to registration or compulsory registration of 
property or even general registration are dealt with.

f) Disputes as to boundaries are determined.
g) The valuation of properties and the procedure of valuation or 

revaluation of properties are dealt with.

3. LAND USE STRUCTURE
According to the cadastral survey carried out between 1909 and 

1929 the area of Cyprus covers 6,915,392 domums (3,571 sq. miles).
The land use of Cyprus, according to the last two censuses of 

1946 and 1960 and according to the reports and research work of the 
Ministry of Agriculture and Natural Resources, the Ministry of Com
munication and Works and the Ministry of Interior is as the following 
table (table 1).

Table 1. Land use categories

L ...
Land use categories Area in donums %

1. Agricultural land 3,232,996 46.75
2. Barren or uncultivated private 

land 1,154,417 16.69o o· Forests (state, communal &
private 1,296,171 18.74

4. Hali land 600,000 8.68
5. Communal Land (Merras) 44,000 0.64
6. Built-up area 587,808 8.50

TOTAL 6,915,392 100%

Sources: Censuses of 1946, 1960. Annual report of Forest Dept, 1969. 
Reports of the Lands and Surveys Dept, of Agriculture, and Dept, of 
Town Planning and Housing.

The above table indicates the following:
a) Only 46.75% of the total area of Cyprus is under cultivation.
b) A substantial part of private land (16.69%) remains unculti

vated. Tris area of 1,154,417 donums which contributes very little to 
the national economy is left uncultivated either because of barreness, 
or because it has been deserted by owners who emigrated abroad or 
even migrated to the urban centres of Cyprus and take no interest 
whatsoever in their land, marginal or not. A portion of this area can be 
converted to agriculture with some investment, particularly on the soil 
conservation works.

157



c) The built—up area for a country like Cyprus, which is still 
essentially an agricultural place, occupies a significant proportion i.e. 
587,808 donums. This area is steadily growing.

d) The possibilities of increasing the agricultural land are rather 
limited. It is estimated that the cultivable area can be increased only 
if large scale, expensive soil conservation works, are carried out.

4. MAJOR LAND TENURE CATEGORIES
A. STATE LANDS
The main sub—divisions of the state lands are:—

a) Hali land
This is the land that during the general registration of 1909 — 

1929 was not claimed by anybody and therefore remained in the posses
sion of the Government.

The hali lands in 1929 amounted to 726,000 donums but owing to 
subsequent grants by the Government, the area was redused to about 
600,000 which to—day constitutes about 9% of the total land area of 
Cyprus. Only a part of this hali land is to—day suitable for farming 
without large scale soil conservation works. The largest part of the hah 
land consists of big plots normally above 50 donums, scattered in 
almost all villages of Cyprus. Encroachments on the hali land have ta
ken place since the early decades of this century and in some places 
they are still going on.

b) Forests
The total forest land covers an area of 1,296,171 donums or 

18.74% of the total area of Cyprus.
Analytically the forest land is as table 2.

Table 2. Subdivisions of forest land

Subdivisions of forest land
Area 

(donums)
% of forest 

land
% of total 

area of 
Cyprus

1. Government forests
(a) Main forest (1,031,423)
(b) Minor forests (148,220)

1,179,643 91.01 17.06

2. Communal forests 15,546 1.20 0.22
3. Private forests 100,982 7.79 1.46

TOTAL 1.296.171 100.00 18.74
Source: Annual report of the Dept, of Forests, 1969.
As far as the Government forests (Main and Minor) are concer

ned they are under the management of the Dept, of Forests.
With regard to the Minor Forests quite a lot of discussion is
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going on as to whether some parts of them can be converted into gra
zing lands or even to economically exploitable units, as in the region 
of Akamas.

c) Leased lands
About 24,660 donums of State lands mostly in Famagusta District 

have been improved by the Government and have subsequently been 
leased to the farmers. This land is scattered mainly in the villages of 
Ayia Napa, Gastria, Trikomo, Patriki, Ayios Theodoros, Acheritou, 
Kouklia, Syngrasis, Ploushia, Tavros, Vokolides a.s.o.

d) Paphos chiftliks
Since 1948 four chiftliks in Paphos District, namely Akhelia, 

Kouklia, Mamonia, and Potima of a total area of 11,842 donums of very 
good agricultural land, were acquired by Government. Their acquisition 
was imperative as the greatest part of the chiftliks was owned by
absentee—landlords who cared very little about the agricultural de
velopment of the land but were only satisfied in leasing the land to 
unsuitable farmers who in turn could sub—lease it. As a result of this 
defective tenure the land of the chiftliks deteriorated considerably. 
After acquisition, the Government improved the land through the con
struction of irrigation channels.

These chiftliks are the remnants of the old feuds that existed 
during the Lusignan period and were subsequently passed on to the 
Turkish period. In some of these lands there have been established 
experimental and other demonstrational stations for certain cultiva
tions.

Analytically the four chiftliks are as table 3.
Table 3. Paphos Chiftliks

Name of Chiftlik Area Farmed land

1. Potima 797 757 94.98
2. Kouklia 2,860 2,845 99.47
3. Akhelia 5,273 4,891 92.75
4. Mamonia 2,912 2,212 75.96

TOTAL 11,842 10,705 90.39

B. COMMUNAL LANDS
The Communal lands are subdivided into two categories:—
a) Merras.
This category consists of compact grazing lands usually near the 

villages. The area amounts to approximately 44,000 donums. The real 
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merras are about 22,000 donums while the State land that has been 
leased to the village communities and converted thereafter into merras 
amounts to another 22,000 donums. The Ministry of Agriculture and 
Natural Resources has planned to improve these merras with suitable 
fodder crops.

b) Communal forest.
This area of about 15,546 donums belongs to the communities of 

village or municipalities of towns; originally they were established for 
the suply of fuel, supporting poles etc. Today these objects ceased to 
play any role and most of the forests have been converted into parks 
and recreation areas.

C) PRIVATE LANDS
The most important subdivisions of the private lands are the 

following:—
a) Land operated by owners themselves.
According to the census of 1960 out of 69,369 entitled holders 

only 38,486 had agriculture as the main occupation. It is assumed the- 
refoie, that about 1,496,089 donums of land belongs to this group of 
farmers.

b) Land belonging to people with non—agricultural main occu
pation.

About 30,883 holders, owning about 1,200,522 donums of land be
longs to this category. Usually the agricultural work in this area is 
mechanized and some labour is hired. People alien to the profession of 
farmer are constantly buying land. There is also a tremendous specula
tion of land going on at the moment. In many parts of Cyprus land is 
not a productive unit but an area to be bought today and sold tomorrow 
for sheer profit. When the quick and easy profit is not at the doorstep, 
the land is temporarily cultivated through agricultural labour. The fol
lowing table No 4 indicates the land operated by owners themselves 
and oy people with non—agricultural main occupation.

Table 4. Kind of holders.

Kind of holders Number of 
holders

% Area % of agricu
ltural land

Land operated by 
owners themselves 38,486 55.18 1,496,089 32.54

Land operated as a sub
sidiary occupation 30,883 44.82 1,200,522 26.11

TOTAL 69,369 100.00 2,696,611 58.65

Source: Census 1960
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c) Land leased
According to 1960 census 383,699 donums are rented while the 

figuie for 1946 is 320,458 donums. Thus, there has been an increase of 
19.7% between the last two censuses. About 87,934 donums of the lea
sed land is rented for a period of under 2 years while the remainder 
for a period of slightly over 2 years.

There is no Land Lease Act in Cyprus although thoughts have 
been expressed for the enactment of such a highly useful legislation.

Most of the leased land derives from the private sector and con
sists of the land owned by people who emigrated abroad or migrated 
to the urban centres of Cyprus but the Religious lands as well as the 
State lands constitute a significant portion.

d) Sub—letting.
This system is not widespread in Cyprus although there are cases 

according to which land already leased to a cultivator is subsequently 
sub—rented to another cultivator usually because of the diminished 
working capacity of the first tenant or his family.

e) Land share—cropped
About 112,923 donums are exploited under this system. Various 

arrangements take place between the owners and the cultivators. The 
profits in cash or kind are shared according to the participation of each 
in land, water, seed, machinery, etc. In Cyprus the leasing of land is 
preferred to the sharecropping. This explains the decreasing trend of 
sharecropping and the increasing trend of the leasing.

f) Land operated graduitously.
Various entitled owners very often grant temporarily their land, 

to their relatives or friends without any reward. In this category only 
a tiny portion of the Cypiot land is included and it is, therefore, impossi
ble to give precise figures. The ever changing character of this category 
does not encourage any systematic study.

In some villages of Cyprus like Lefkara or Koma tou Yialou re
latively large areas are exploited in this fashion.

g) Barren and uncultivable private land.
About 1,149,651 donums of private lands are not cultivated either 

because of their barreness and unsuitability for agriculture or because 
their owner deserted them due to emigration or even because a consi
derable amount of capital is required for their improvement, some
thing peasants cannot easily afford.

h) Land belonging to organizations, societies, nurseries, compa
nies etc,

About 34,428 donums of land belong to this category. About 
5,130 donums of this figure are Government farms and nurseries. Some 
of this land is vacant agricultural land awaiting change of use; some is 
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partly agricultural until further expansion of industrial premises takes 
it over.

i) Land owned in undivided shares
It is reckoned that about 30% of the agricultural land is occupied 

in undivided shares. Undivided shares are an obstacle in the economic 
development of the Island.

The degree of sub—division of properties is indicated below 
from a research work carried out in four villages of the Paphos Plain. 
(Table 5).

Table 5. Land in undivided shares

Share
Number 

of plots % of plots
Area in 

undivided 
shares

% of area in 
undivided 

shares

Under 1/2 391 24.78 2,003
1
1

49.76
1/2—3/4 249 15.78 698 17.34
1/4—1/8 514 32.27 1,178 29.27
1/8—1/16 112 7.10 81 2,01
Below 1/16 312 19.77 65 1.62
TOTAL 1,578 100.00 4,025 100.00

Source: G. Karouzis, Report on Aspects of Land Tenure in 
Cyprus, Nicosia, 1970.

j) Land belonging to foreigners
The biggest compact holding in this category is the Fasouri farm 

(Cyprus Palestine Plantation) which belongs to an Israeli company. 
This area amounts to 4,515 donums.

k) Land under dual ownership.
Dual ownership in Cyprus is a common ownership feature. Very 

often somebody owns the plot and somebody else owns the trees or the 
water within the plot. This is of course a vestige from the Ottoman 
Times when the Ottoman Administration granted the right to an 
owner to graft a tree on land belonging to the State. Later on probably 
the land was granted to some other owner for cultivation and so dual 
ownership was established. In addition before the enactment of Law— 
Cap 224, in 1946, the owner of land or trees was permitted to sell or 
donate land to an owner and trees to another.

Dual ownership is an undesirable element and today consti
tutes a big obstacle in the programming and development of agriculture.

i) Co—operative farms.
There is only one co—operative farm at Onisia. It is made up of 

about 820 donums of land. It has been formed by a group of progressive 
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farmers after the second world War. Similar co—operatives were set 
up in other parts of Cyprus but one after the other were dissolved. Even 
Onisia, at the moment, due to political factors, is not operating.

There are thoughts about group farming in Cyprus but no legi
slation and no actual movement has so far been noticed.

m) Squatters
Because of many encroachments on hali land many donums of 

good Government land have been settled by non—entitled owners. In 
the overwhelming majority of cases these settlers own additional plots 
of land in the village area and in case the law falls ruthlessly upon 
them they will not be seriously affected.

n) Church and Monastery land.
In this category are included the properties that belong to the 

Archbishopric, the Sees of Paphos, Kition, Limassol, Morphou, and 
Kyrenia, the monasteries and the village churches. Church and mona
stery land according to information from the Statistics and Research 
Dept, amounts to 197, 584 donums out of which 11,494 are urban land 
and the remainder 186,090 are rural land. The origin of this land in 
brief is as follows:—

i) Properties belonging to the Archbishopric and the Sees. (Pa
phos, Kition, Limassol, Morphou and Kyrenia). The properties 
were acquired after the abandonment or decay of old monaste
ries like Makedonitissa, Acheras, Ay. Anaryiri etc, or cathedrals 
like Tremetousia. Some property was also taken from the Latin 
Church.

ii) Properties belonging to active monasteries. These originated 
from generous royal donations in Bysantine days or donations 
of pious Christians. Many properties were also granted to the 
monasteries during the Turkish Times to avoid confiscation or 
usurpation. Some monasteries today, particularly Kykko mo
nastery, are among the big landowners of Cyprus.

iii) Properties belonging to village churches. These originated from 
individual donations and they consist of small plots of land scat 
tered in the village area. In the village of Kissonerga, for in
stance, about 170 donums belong to the church of Metamorpho
sis; in the village of Gaidhouras 193 donums belong to the chu
rch of St. Mamas and another 20 donums belong to the Church 
of St. Mary tou Ktistou.

The largest part of the Church and Monastery land, whether it 
belongs to the Sees, the active monasteries or the village churches, is 
leased. As there is no Lease Act in Cyprus the lease period is normally 
very short, in most cases 1—3 years. The same applies to the Moslem 
Religious Foundation Properites, a brief description of which follows:—

o) Moslem Religious Foundation Properties (Vagf).
Under a law passed in 1955 the management of the Vagf proper

ties was given to the Evqaf Office which is under the control of a High 
Council. The Council manages not only immovable property but also 
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houses, shops and movable property. The land under its administration 
amounts to 31,407 donums out of which 7,885 are urban land and the 
remainder 23,522 donums are rural land.

Most of the land in this category has originated from donations 
of the Turkish community.

Table 6 presents a synopsis of the major land tenure categories 
and their sub divisions.
Tabie 6. Synopsis of major land tenure categories

Category Area
A. STATE LANDS

(a) Hali land 600,000
(b) Forests (Private and Main Government) 1,280,625
(c) State leased lands 24,660
(d) Paphos chiftliks 11,842

B. COMMUNAL LANDS
(a) Merras 44,000
(b) Communal forests 15,546

C. PRIVATE LANDS
(a) Land operated by owners themselves 1,496,089
(b) Land belonging to people with non — agricultural

main occupation 1,200,522
(c) Land leased 383,699
(d) Sub—letting (Area included under (c))
(e) Land share—cropped 112,923
(f) Land operated graduitously 129,703
(g) Barren and uncultivable private land 1,149,651
(h) Land belonging to Organizations, Societies, Nurseries,

Companies, etc. 34,428
(i) Land owned in undivided shares (area mainly included 

in (a), (b), (c), (e), (f), (g))
(j) Land belonging to foreigners 4,515
(k) Land under dual ownership (area mainly included 

in (a), (b), (c), (e), (f), (g))
(l) Co—operative farms 820

(m) Squatters (area included mainly in (a))
(n) Church and Monastery land 186,090
(o) Moslem Religious Foundation Properties (Vagf) 23,522

6,698,635
5. AGRICULTURAL HOLDING

By the term “agricultural holding” it is meant the total area of 
land that is exploited by a family, company, co—operation, organiza
tion etc. no matter whether they are entitled owners by title deed or 
not. An agricultural holding can consist of many parcels of land in dif
ferent localities, within and outside the administrative boundaries of 
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the operator’s village. Livestock expoitations have been considered as 
agricultural holdings.

An agricultural holding can be made up of private land, leased 
land or share—cropped land or even a combination of all categories.

a) Average size of agricultural holding.

According to the census of 1960 some 70,200 agricultural holdings 
were recorded as opposed to 60,540 of 1946 census. Thus, there was an 
increase of 16% in the number of holdings between the last two censu
ses, in a period of fourteen years.

A comparison between the two censuses reveals that there is a 
decrease in the number of large holdings and an increase in the number 
of small holdings. (See table 7).

Table 7. Classification of agricultural holdings according to size.

I Size of holdings No. of 
holdings 

1946

No. of 
holdings 

1960

% increase 
or decrease

1. Below 5 donums 3,902 8,873 + 127.4
2. Holdings 5—20 >> 16,476 20,381 + 23.7
3. n 20—60 22,543 24,482 + 8.6
4. n 60—100 9,204 9,109 — 1.0
5. 100—200 n 6,725 5,706 — 15.2

6. Over 200 1,690 1,649 — 2.4
TOTAL 60,540 70,200 + 16%

Source: Censuses 1946 and 1960.
It seems from the above table that holdings below 60 donums 

have increased significantly in number, while holdings over 60 donums 
have decreased.

The following table shows the percentage distribution of hol
dings according to their size for 1946 and 1960 (see table 8).

1946 19θθ

Table 8. Percentage distribution of holdings according to size.

Size of holdings % No. of
holdings

Area
%

% No. of
holdings

Area
%

1. Below 5 donums 5.9 0.3 11.7 0.6
2. Holdings 5—20 27.4 5.9 29.3 7.2
3. n 20—60 37.4 25.2 35.3 27.3
4. n 60—100 15.3 21.8 13.1 21.6
5. 100—200 11.2 27.9 8.2 13.5

6. Over 200 2.8 18.9 2.4 19.7
TOTAL 100.0 100.0 100.0 1 100.0

Source: Censuses of 1946 and 1960.
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The above table presents the remarkable feature that holdings 
of over 60 donums, although represented in 1960 the 24.7% of the to
tal number of holdings, they covered 64.9% of the total agricultural 
land, while holdings with an area below 60 donums which represented 
76.3% of the total number of holdings covered only 35.1% of the total 
agricultural land.

The mean total area of the agricultural holding in Cyprus in 
L946 and 1960 is as shown in table 9.

Table 9. Average area of agricultural holdings.

Year
No. of 

holdings
Total area 

(in donums)
Average area 

of holdings 
(in donums)

1946 60,179* 3,246,000 53.6
1960 69,445** 3,232,996 46.6

* Does not include 361 holdings without land.

** Does not include 755 holdings without land.

Source: Censuses of 1946 and 1960.

It seems from the above table that not only the average area of 
the holdings is small but it decreases gradually. It is believed that to
day the average area of the holdings is small but it decreases gradually. 
It is believed that today the average size of holding is somewhat 
smaller than that recorded in the 1960 census, though its productivity 
has risen considerably.

It should also he stressed that the average size of holding 
in Cyprus, as it appears from 1960 sensus, does not give the true picture 
according to geographic regions.

In the region of Marathassa, for instance, it is 22 donums, in 
Pitsillia 35 donums, in Morphou basin 54 donums, in the vine-growing 
villages of Paphos—Limassol 79 donums and in the Central plain 90 
donums.

b) Fragmentation of agricultural holdings.

The Cypriot agricultural holding is not only small in area but 
also fragmented and scattered. According to the last census (1960) 
there are about ten plots of land per holding.

The following table indicates the degree of fragmentation of 
holdings in Cyprus, (see table 10).
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Table 10. Fragmentation of holdings

Size of holdings No. of 
holdings

No. of 
plots

Total
area

(in 
donums)

Average 
number 
of plots 

per 
holding

Average 
area of 

holdings 
(in 

donums)

1. below 1 donum 911* 1,171 437 1.3 0.5
2. Holdings 1—2 donums 1,736 3,023 2,190 1.7 1.3
3. 2—5 » 5,471 13,926 17-548 2.5 3.2
4. >> 5—10 » 8,025 31,147 56,602 3.9 7.1
5. » 10—20 >» 12,356 73,536 177,517 6.0 14.1
6. » 20—40 » 15,410 133,490 440,637 8.7 28.6
7. »» 40—60 >> 9,072 108,542 442,050 12.0 48.7
8. 60—80 5,571 81,267 382,870 14.6 68.7
9. »> 80—100 3,538 58,580 314,079 16.6 88.8

10. »> 100—200 ,, 5,706 112,482 763,203 19.7 133.8
11. 200—500 » 1,448 37,943 404,841 26.2 279.6
12. >> 500—1000 138 4,288 90,867 31.1 658.5
13. Over 1000 63 1,493 140,155 23.7 2,224.7

TOTAL 69445 660,888 3,232,996 46.6

* 755 holdings without land are not included. 
Source: Census 1960.

The number of plots per holding varies from region to region. In 
the plain of Chrysochou at the N. W. part of the island, the average 
holding has 10 parcels, in the Morphou basin 15, in the valley of Solea 
19, and in Pitsilia more than 20. There are villages with an average 
number of 40 parcels and there are farmers with well over 100 parcels.

Analytically the average agricultural holding per geographic 
region has the following number of parcels (see table 11).

Region No. of parcels 
per holding

Table Π. Fragmentation of holdings per geographical region.

1. Karpasia 11.47
2. Pentadaktylos 12.26
3. Southern foothills of Pentadaktylos 9.89
4. Northern foothills of Pentadaktylos 18.11
5. Kyrenia plain 8.82
6. Kythrea 9.58
7. Central Plain (Mesaoria) 11.88
8. Kokkinochoria 18.30
9. Larnaca plain 11.00

10. Yialias valley 22.11
11. Pediaeos valley 16.11
12. Morphou basin 14.50
13. Myrtou 16.92
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14. Troodos range 12.58
15. Northern and Eastern foothills of Troodos 22.11
16. Pitsilia 21.91
17. Solea 19.02
18. Marathassa 9.31
19. Tylliria 10.40
20. Kambos 6.80
21. Dry cereal—carob growing region 12.90
22. Eastern Cretaceous limestones 17.40
23. Central plateau 21.65
24. Vine growing villages 12.95
25. Limassol plain 6.17
26. Paphos plain 13.50
27. Chrysochou plain 10.44
28.
29.

Dry hilly Chrysochou region
Akamas (nearly all Government land)

14.10

The average size of plot varies according to region. It is 2.1 donums 
in Pitsilia, 3.6 in Tylliria, 4.7 in Kokkinochoria, 8.8 in the plain of 
Larnaca and 15.7 in the coastal plain of Limassol.

c) Dispersion of plots.
As has already been mentioned, the agricultural holding is not 

only fragmented but dispersed as well. Although the 1960 census does 
not give any figures about the dispersion of plots, the following figures, 
however, are obtained from the 1946 census. The situation has not 
improved anyhow since 1946. (table 12).

Table 12. Dispersion of plots.

Number % of agric.
of holdings holdings

1. Below 10 35.215 58.52
2. 10 — 19 19.101 31.74
3. 20 — 29 5.144 8.55
4. 30 — 39 519 0.86
5. Above 40 200 0.33

TOTAL 60.179* 100.00

* 361 holdings without land are not included.
Source: Census of 1946

The figures of 1946 indicate trat the bigger the holding, the 
greater the fragmentation is. Dispersion is often extended outside the 
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administrative boundaries of the village. The 1946 census has shown 
that 724,100 donums or 22.3% of the agricultural land, lies outside the 
administrative boundaries of the landowners’ village. As many as 41 
villages were cultivating more land outside the administrative bounda
ries of the village than within.

d) Shape of plots
The shape of plots is very awkward. The situation of course is 

worse on the mountainous areas than the plain lands. The Law of 
inheritance is the main reason behind this bad situation. Because of 
the irregular shape of plots considerable land is wasted in boundaries. 
It is reckoned that as much as 10% of the agricultural land of Cyprus 
remains uncultivated or is not cultivated properly because of these 
boundaries.

e) Access.
The awkward shape of parcels and their very small size are 

factors inhibiting access to each plot. For this reason a significant por
tion of a village’s parcels remain without access. Most of the parcels 
are enclaves and the only way of getting access is across them or along 
the boundaries of the adjacent plots.

6. AGE OF LAND OWNERS
From a research work carried out in ten villages of the plain 

of Paphos in 1970 it was found that 49% of the owners-cultivators were 
over 50 years old. In the same villages 25% of the entitled owners were 
over 65 years old. These statistical data indicate beyond any doubt that 
the age of farmers is something disturbing which creates agricultural, 
social and economic problems.

7. WATER RIGHTS
Water rights in Cyprus constitute a serious and difficult problem 

and they are often privileges originating from the 16th century. The 
subject of land tenure is tied up with the water rights. Together with 
land fragmentation and the undivided shares have created a chaotic 
situation which prevents up to a large extent the development of the 
two most important natural resources, i.e. land & water. From a re
search work carried out in the village of Akaki the following informa
tion was obtained:

a) An owner with a small size farm owns water rights for 
larger area. This is due to the fact that he possesses a firman in which 
many shares are mentioned for the available water.

b) In the firman a special period according to which the owner 
is allowed to irrigate his land is mentioned.

This is a disadvantage because a certain crop might need an 
irrigation, for instance, every 15 days, whereas in the firman the period 
of 24 days is defined.

c) The parcels are not very near the source of water but some 
times at great distance, a problem for the irrigable area.
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Certain data for eight chain of wells in the village of Akaki are 
herewith supplied, (see table 13).

Table 13. Number of owners and irrigation period.

Chain of wells

1. Neron Pano Kalokerinon
2. Neron tou (Hotja
3. Neron tou Panaou
4. Neron Neon Kalokerinon
5. Neron tx>u H” Konstantinou
6. Neron tou Tsiggi
7. Neron tis Avlonas
8. Neron tis Merikas

No of water 
owners

Period of 
irrigation, 
(in days)

45 16
20 16
24 8
34 15
10 10
47 9
77 16

145 20

As the above table indicates the number of entitled owners per 
“water” ranges from 10 to 145. The period of irrigation ranges from 3 
to 20 days. For hours of irrigation and number of entitled owners see 
table 14.

Table 14. Hours of irrigation and Number of entitled owners.

Chain of wells
Under
1 hour

1—3
hrs

3—5
hrs

5—10
hrs

10—15 
hrs

15—30
hrs

Over
30 hrs Total

1. Neron Pano Kalokerinon — 7 5 27 1 2 1 43
2. Neron tou Hotja — 9 5 1 3 2 20
3. Neron tou Panaou — 1 4 14 3 2 - 24 [
4. Neron Neon Kalokerinon — — 2 21 9 1 3 36
5. Neron tou H” Konstantinou — — —*■ — 7 3 1 11
6. Neron tou Tsiggi — 25 8 8 4 1 1 47
7. Neron tis Avlonas 1 21 26 23 4 1 1 77 i
8. Neron tis Merikas 1 84 39 14 6 — 1 145

Total 2 138 93 112 35 13 10 403 1

The above table indicates that the biggest number of entitled 
owners belongs to the group 1—3 hrs per period. The hours of renting 
and the rent per hour are indicated in table 15.

Table 15. Hours of renting and rent per hour.

Chain of wells
No of owners 
leasing their 

rights to 
others

No of hours 
they are 
entitled

No of hours 
leased

to others

Rent 
per hour 

£

1. Neron Pano Kalokerinon 3 254 254 £3.000m.
2. Neron tou Hotja 3 78 60 £ 1.500m.
3. Neron tou Panaou 4 177 177 £ 1.500m.
4. Neron Neon Kalokerinon 1 1.12 1.12 £0.200m.

Total 11 510.12 492.12
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. Only a small number of owners lease their rights. At two of the 
eight cnain—of--wells there is no leasing at all.

x τ}ξθ highest rent comes from the water of “Hotja” which amo
unts to £3 per hour. At two other “waters” namely “Neron tou Pa- 
naou and Neron tou Tsiggi” water is leased for £ 0.400 mils per hour.

8. TRENDS OF LAND TENURE IN CYPRUS.

The following are the prevailing land tenure trends in Cyprus.
1. The number of entitled owners is steadily growing. More and 

more Cypriots want to acquire a small or a big holding.
2. The number of operators is steadily increasing. This is 

clearly indicated from the increase in the number of operators between 
the last two censuses.

3. The average size of the Cypriot holding is continuously de
creasing. As has already been mentioned the size of holdings has de
creased between the last two censuses.

4. The number of absentee landlords is increasing. This very 
often leads to large extents of land remaining uncultivated.

5. The agricultural land is being bought by non farmers. Most 
of the buyers come from the urban centres.

6. Land belonging to the Church is being sold to private owners.
7. An increase in the area under lease is noticed (State, Church, 

Private).
8. Due to high cost of production and the development of othei 

sectors of employment, the uncultivated private land is being increa 
sed.

9. There is a disturbing antagonism between the urban and ru
ral land.

10. A considerable number of entitled owners has no relation 
whatsoever to agriculture.

9. LAND CONSOLIDATION
Cyprus, as has been shown in the study, suffers from fragmenta

tion, dispersion of plots, small average size of ownership and operation, 
small average size of plot, irregular shape of plot, lack of road network, 
problems of indivisibility, long distances from home to plots, waste of 
land on account of numerous boundary lines a.s.o.

All these drawbacks can be remedied through land consolidation. 
The main provisions of the land consolidation law (24 of 1969) are the 
following:—

(a) A Central Land Consolidation Authority is established 
which is responsible for the central direction, organization and co — 
ordination of all land consolidation activities in the island. It has the 
power to hold and buy land and other property and sell or use such 
property for the purposes of land consolidation.

(b) At the village level the law provides for the establishment 
of Land Consolidation Associations which will be run by the Land 
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Consolidation Committees. The functions of these Committees are to 
prepare lists of owners and properties, lists of operators of each pro
perty in case they are not also the entitled owners of that property, 
plans showing the affected area divided into broad categories of value 
and land utilizations zones as well as a map showing landscape renova
tion. Even the final land consolidation plan will be prepared by them.

(c) The Authority establishes a fund to be known as Land 
Fund for the purpose of promoting land consolidation measures and for 
carrying out the functions of the Authority.

Payments from the Land Fund shall be made for the following 
purposes:—

i) For the purchase of land, rights and other property for the 
purposes of the Law.

ii) Payments of interest on loans contracted by the Authority.
iii) Payments of salaries and other emoluments, renunerations, 

gratuities etc., of the employees and staff of the Authority.
iv) Costs of improvement and development of land and other 

property under the control of the Authority.
v) Loans, advances and payments to the Associations.
d) Land Consolidation can be effected in three ways:

i) By agreement among a small number of owners.
ii) By participants’ resolution where the majority of farmers in a 

village or area vote for it, and
iii) By Government order. In the last case consolidation is compulsory 

and it is intended to be applied only in special cases where Go
vernment proposes to spend large sums of money as in the case of 
the construction of large dams, or in the case of the implementa
tion of extensive soil reclamation and conservation works.

(e) After redistribution of land each farmer will obtain land 
whose value bears the same relation to the total value of all holdings 
as before land consolidation. The new compact holdings after land con
solidation implementation will be rendered, where possible, economi
cally viable. Any Government land available in the area may be used 
for the purpose of enlarging holdings or for other public purposes 
and will be compensated by members of the Association who will avail 
themselves of the extra land. All compensation based on current mar 
ket values will be paid in instalments at low rates of interest.

(f) All lands in the affected area belonging to one person which 
in the aggregate are less than the areas prescribed by the provisions of 
the Immovable Property Law, and all trees and all water owned by 
persons who own no land may be compulsorily acquired by the Au 
thority for the purposes of land consolidation measures.

Effect of its enforcement particularly for the proposed irrigation 
projects.
The land consolidation law implemented on areas to be irrigated 

will help to solve the following:
(a) Scattered tiny plots of land will be grouped up into large 

compact plots. Thus, time and space will be saved and machinery will 
be more efficiently utilized.
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(b) New parcels will acquire geometrical shapes.
(c) Soil conservation works as well as irrigation works will be 

carried out on a large compact area rather than on the basis of indivi
dual holdings. Thus, expenditure costs will be much reduced. The new 
irrigation canals, the drainage works, the new roads and the axes of 
redistribution will be co—ordinated.

(d) Through land expropriation, as provided by law and the 
acquisition of State and other land, the average size of holding will be 
increased and economically exploitable holdings can be created. De
sirable sizes of holdings can, of course, be achieved through land reforrrt

(e) New roads will be constructed, thus solving tne serious pro
blem of access that torments rural Cyprus.

(f) It is easier, cheaper and more affective to use pesticides and 
weedcides on a large parcel than on a small one.

(g) Family labour after land consolidation will be able to conce
ntrate on the compact holding.

(h) Defects of land tenure will be eliminated, particularly undi
vided shares, co—ownerships of trees, water rights, etc.

(i) Irrigation of compact holdings will be rendered easier and 
most probably will be carried out on one single day.

Without land consolidation, irrigation of a scattered holding 
might have to be effected on many different days, thus wasting the 
valuable time of farmers.

(j) In a compact holding a farmer house or a provisional hut 
or even a plain erection can be established which is so indispensable in 
both summer and winter. Such a structure is impossible with a scatte
red and fragmented holding.

(k) All measures of land consolidation aim at reducing the cost 
of production and increasing production and productivity, thus helping 
to increase the per capita income of the farmers inhabiting the consoli
dated areas.

10. ADDITIONAL MEASURES REQUIRED

Additional measures, apart from land consolidation, in the form 
of new laws, regulations and amendments to existing legislation are 
required, if the prevailing defective agrarian structure is to be reme
died.

Some of the additional measures required to modernize land te
nancy are the following:—

(a) Land leasing Act.

A considerable area of Cyprus is under lease. In seven villages 
surveyed at Paphos plain 16,500 donums of land were found to be lea
sed by 490 lessees owning only 10,755 donums, whereas in four of 
these villages the land leased is more than the land owned. Also in so
me villages the land leased outside the village is more than the land 
leased in the village.

The overwhelming majority of the leased land is leased for 1—2 
years.
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A legislation to protect on one hand the tenants and on the other 
to remove the unsatisfactory tenant, is required. The legislation pro 
tecting the tenant may provide:—

(a) Setting minimum periods of tenancy and automatic conti
nuation of leases,

(b) Restricting eviction,
(c) Limitation or control of rents,
(d) Restriction of subletting,
(e) Compensation for improvements in the case of termination 

of the lease,
(f) The grant of right of pre—emption in the case of sale of the 

leased property.
The separation of the inefficient and unreliable tenant from the 

land can be achieved in the following ways:—
(a) The legislation may contain clear reasons justifying the 

termination of the lease by the landlord in the case of bad hunsban- 
dry, failure to pay rent a.s.o.

(b) The legislation may aim at maintaining a certain degree of 
elasticity in the system and prevent the rigidity which might easily 
result from the elimination of competition among farmers for occu
pancy of the land.

(b) Ceiling operations.
In ten coastal villages of Paphos plain 17 owners own over 52% 

of the land, whereas 1,136 owners own only 5.90%.
Ceiling operations imposed on large holdings might be a solu 

tion to find additional land resources for the establishment of economi 
cally viable farm units. Unfortunately a ceiling program is considered 
a difficult operation of land reform. It is possible by the time such a 
program is implemented the large landholding families, to reorganize 
their estates in such a way that future ceilings are obstructed. Such an 
implementation, if found absolutely necessary, which seems to be so 
in the case of Paphos, needs careful and responsible treatment.

(c) Floor operations.

The minimum permitted sizes of plots according to the existing 
legislation are as follows:—

(i) “no vineyard, orchard, grove or land irrigated or capable of 
being irrigated from a perennial source of water shall be divided into 
holdings of less than one donum in extent or, if capable of being irriga
ted from a seasonal source of water into holdings of less than two do 
nums in extent’’.

(ii) “no land used for agricultural purposes which is not irrigated 
either from a perennial or seasonal source of water shall be divided 
into separate holdings of less than five donums in extent’’.

The above very low figures coupled with the Inheritance Law 
and other sociological habits permit the fragmentation of the property 
and its subdivision into tiny plots of land.
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The statistical data showed that the average size of ownership 
and operational plot is very small.

The objective of floor operations is to increase the minimum size 
of plot and keep even the smallest farm units as economically viable 
as is possible. Floor operations will also prevent excessive fragmenta
tion.

(d) State land.
The percentage of State land either in the form of hali land, 

chiftliks or minor forests, is relatively high. At Paphos plain it appro
ximates 20% of the total area.

The State land in the form of hali land or minor forest land can 
be reserved and used by the Land Consolidation Authority to increase 
the undersized farm units. This present no problems at all. As far as 
the cniftliks are concerned, if it appears legally possible, the land can 
be compensated by the Land Consolidation Authority and used in exa
ctly the same way as the rest of the State land. If, however, it is legally 
impossible, the Land Lease Act can help in the proper exploitation of 
the chiftlik land.

(e) Church and Monastery land.
Although this category of land is protected by article 23 of the 

Cyprus Constitution, it appears that a substantial part can be bought 
by the Land Consolidation Authority and used in enlarging farm units.

(f) Absentee landlords.
Land belonging to absentee landlords, either living abroad or in 

the urban centres of Cyprus is often neglected, not cultivated or misu
sed. A land tenancy provision is required to bring this land into culti
vation.

(g) Early retirement of elderly owners.
There is a preponderance of elderly farmers who, very obviou

sly, do not show due respect to the land. Their land is often uncultiva
ted either because parcels are small and scattered, or because the el
derly owners are satisfied with what they obtain from a small part of 
their property.

It is suggested that a system of early retirement is encouraged, 
at least in irrigable areas where young hands are needed.

In this way new farmers are called in, the old ones, through co
mpensation and early retirement, give up their rights. The new farmers, 
however, will be selected in accordance with a number of criteria to be 
considered beforehand, such as new farmers to be young in age; if 
married the number of children not to be large; farm experience essen
tial; a.s.o.

(h) Regulation of water rights.
The water rights at Akaki as presented show the disadvantages 

of this system prevailing in some parts of Cyprus. The problem of 
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water rights should be faced in conjunction with land tenure and land 
consolidation.

(i) Prevention of transfer of land to non—agriculturists.
The percentage of land bought by persons not engaged in agri

culture reaches a very high figure.
A law to prevent agricultural land falling into the hands of 

urban dwellers and other non—agriculturists is probably required.
(j) Group farming
Group farming is gaining ground all over Europe and in a coun

try like Cyprus with many absentee landlords who are not willing to 
sell their land this type of agricultural exploitation may be a good 
solution not only to enlarge the small holdings but also to exploit land 
so far neglected.

(k) Purchase of agricultural land in areas not affected 
by land Consolidation

Probably a system like the French S.A.F.E.R might lead to the 
purchase of land throughout Cyprus which could be developed, leased 
etc. until land consolidation enters the area. Thus, available land will 
be disposed to the Land Consolidation Authority for establishing econo
mically exploitable units.

CONCLUSION

In this study an attempt has been made to present, as briefly 
as possible, the land tenure and land use structure of Cyprus. The legi 
slative measures affecting and likely to affect the future of the land 
ownership have been discussed; the existing situation of agricultural 
holdings, has been presented and some statistical data on the age of 
land owners have been given. Future additional measures required to 
reframe the agrarian structure have been suggested; it has also been 
possible to give a clear picture of the present trends of land tenure in 
Cyprus. As the information provided by this study shows, the Govern
ment of Cyprus is faced by a magnitude of problems concernnig the 
future of the land tenure categories.

It is hoped that the Land Consolidation Law enacted in 1969, 
will be the beginning of many more legislations which altogether will 
help to remedy the defects of the agrarian structure which for a long 
time have been the most serious obstacles in the agricultural as well as 
the economic development of Cyprus.
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ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ-ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τού κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Καθηγητοΰ τής Οίκονομικής Γεωγραφίας είς τό Άριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης 

'Επιτίμου Μέλους τοΰ Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου.

Σ ’ αύτό τό άρθρο θά προσπαθήσουμε νά έκθέσουμε &σο είναι δυνατό πιό 
άπλά (και γιά πρώτη στή δημοτική γλώσσα) τήν κατάσταση πού βρίσκονται 
σήμερα οί γεωγραφικές σποόδές στην Ελλάδα καί νά προτείνουμε μιά σειρά 
άπαραιτήτων μέτρων γιά τή βαθμιαία αλλά ριζική άναζοωγόνησή τους.

Οί ξένοι έχουν προξενήσει άρΚετές φορές πολλά 'δεινά στή χώρα μας. 
Τά δεινά δμως αύτά είναι μικρότερα άπό τά δεινά πού έχουμε έμεΐς οί ίδιοι 
προξενήσει στήν πατρίδα μας. Μάλιστα αύτών τών τελευταίων δεινών έχουμε 
άνεπαρκέστατη συνείδηση κι’ έτσι έλάχιστα παραδειγματιζόμαστε άπό τό κα
κό παρελθόν, γιά νά μήν έπαναλάβουμε παρεμφερή σφάλματα στό μέλλον, θά 
αναφέρουμε μερικές μόνον άλλά πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις τών δεινών 
πού έχουμε κάνει μόνοι μας;

Ιον. Ή βαθυτάτη πολιτική διαίρεσή μας κατά τόν Α' Παγκόσμιο Πόλε
μο, μαζί μέ τις άντιδράσεις τών τότε «Συμμάχων» μας («άμα έχεις τέτοιους 
φίλους τι τούς θέλεις τούς έχθρούς!») μας έκόστισε τή συμφορά της Μικράς 
’Ασίας.

2ον. *Η  έπίοης βαθυτάτη διαίρεσή μας, κοινωνική τούτη τή φορά, κατά 
τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (πλήν τοΰ συμπληρώματος πού προκάλεσε στό ρη
μαδιό της χώρας πού άρχισαν οί τρεις ξένοι κατακτηταί) μάς έφερε στήν άπώ- 
λευα τής Βορείου Ηπείρου καί όδήγησε μιά μειοψηφία μας, τήν άκρα άριστε- 
ρες. Μιά τέτοια είναι ή κατάρρευση τής Γεωγραφίας καί τών γεωγραφικών 
σπουδών στή χώρα μας.

Σταματούμε τώρα στις μεγάλες συμφορές καί έρχόμαστε στις μικρότε
ρες. Μιά τέτοια είναι ή κατάρρευση τής Γεωγραφίας καί τών γεωγραφικών 
οπουδών στή χώρα μας.

Βεβαίως, δέν μάς διαφεύγει δτι ή καθυστέρησή μας στις έπιστήμες καί 
σέ άλλους τομείς τοΰ πολιτισμού (έκτός κυρίως άπό τήν ποίηση, πού τις ρίζες 
της τροφοδοτεί διαρκώς ή άθάνατη 'Ελληνική κληρονομιά) έχει βαθύτατες ι
στορικές αιτίες. Αύτές είναι τό Σχίσμα τής Χριστιανικής Εκκλησίας, ή 4η 
Σταυροφορία καί ή Φραγκοκρατία 1204 — 1261 (πού ύπονόμευσε όριστικά τό 
Βυζάντιο καί πού τήν άπώλειά του παρά λίγο νά τήν πληρώσει δικαίως ή Δύση 
μέ τήν προέλαση τών Τούρκων μέχρι τή Βιέννη) καί τέλος ή Τουρκοκρατία 
1453 — 1827, πού συνέχισε τήν ;κακή πλευρά τοΰ μεααίωνα στή χώρα μας μέχρι 
τό δεύτερο τρίτο περίπου τοΰ 19ου αιώνα

Ή καθυστέρηση δμως τής Γεωγραφίας ξεπερνάει κάθε δριο. Γιατί ένώ έ
χουμε μιά άξιόλογη κάπως ή σχετικά ’Αστρονομία, Ιατρική, Νομική, Οίκονο- 
μική έπιστήμη κλπ., στή Γεωγραφία είμαστε τρομακτικά καί δυσανάλογα πίσω. 
Δηλαδή ούσιαστιικά δέν έχουμε Γεωγραφία καί αύτό σημαίνει δτι μάς λείπει 
ή ’Εθνική μαςχωρογνωσία, στήν όποία είμαστε κουτσοί καί στραβοί. 
Αύτό δέ τό στράβωμα τό πληρώνουμε άκριβά, γιατί δέν είμαστε σέ θέση νά 
όργανώσουμε καί νά διαρρυθμίσουμε τόν φυσικό μας χώρο δπως έπιβάλλουν οί 
άνάγκες καί οι έπιδιώξεις μας, γιαπί σ’ όσες εύκαιρίες τίθεται ζήτημα χρημα- 
τοδοτήσεως άπό Διεθνείς ’Οργανισμούς κι’ έχουμε άνάγκη γεωγραφικών έπι- 
χειρημάτων, έπειδή ύστεροΰμε στή Γεωγραφία δέν μπορούμε νά ύποστηρίζου- 
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με μέ έπάρκεια τά δίκαιά μας. Έκτος απ’ αύτό δτπστε καλοόμεθα άπό Διεθνείς 
’Οργανισμούς νά έκθέσουμε ποία είναι ή σύγχρονη συνεισφορά μας στις γεω
γραφικές σπουδές καϊ έρευνες, δέν έχουμε νά ποΰίμε τίποτα καί έτσι έκτιθέ- 
μεθα άσχημα στά μάτια τών ξένων. Μοναδική μας δέ παρηγοριά παραμένει ή 
καλλιέργεια της Γεωγραφίας στο Στρατό καί στό Ναυτικό, οπού εύτυχώς δια
φυλάχθηκε σάν «κόρη όφθαλμοΰ».

Ή θέ'ση λοιπόν πού κατέχει ή γεωγραφία καί οί γεωγραφικές σπουδές 
στήν Παιδεία δλης τής χώρας (έκτος άπό τις Στρατιωτικές καί Ναυτικές Σχο
λές) εΐναι παραπάνω άπό δεινή.

Στά σχολεία Μίίσης Έκπαιδεύσεως ή γεωργαφία διδάσκεται ατελέστα
τα άπό μή γεωγράφους, γιατί καθηγητάς τής Γεωγραφίας δέν φροντίσαμε νά 
κάνουμε. Διδάσκεται λοιπόν άπό φυσικομαθηματικούς (άν καί αύτοί σπανί
ζουν) , άπό φιλολόγους, άλλά άκόμα δπως πληροφορούμεθα καί άπό θεολόγους 
καί ίχνογράφους. ’Έτσι, βγάζουμε άποφοίτους τοΰ Γυμνασίου άγεωγράφητους, 
πού τοποθετούν τήν Τρίπολη στήν ’Ακαρνανία καί πού νομίζουν δτι ή Αιθιοπία 
είναι χώρα διάφορη άπό τήν Άβυσσηνία, γίναμε δηλαδή λαός άγεωγραφήτων. 
Καί αύτό στό 'έπίπεδο τής καθαρά Περιγραφικής Π'εριοχικής Γεωγραφίας. Γιά 
τόν τομέα τής 'Γενικής Γεωγραφίας, πού είναι πιό σπουδαίος καί πιό δύσκολος 
προτιμούσε νά μή μιλήσουμε.

Στά 'Πανεπιστήμια παί στις ’Ανώτατες Σχολές μας ή διδασκαλία ικαί ή 
καλλιέργεια τής γεωγράφίας καί τών γεωγραφικών σπουδών ή εΐναι άνύπαρ- 
κτη ή εΐναι Ισχνότατη. Ειδικό Τμήμα σπουδής τής γεωγραφίας δέν ύπάρχει σέ 
καμμιά Σχολή. 'Έδρες τής Γεωγραφίας υπήρχαν έλάχιστες μέχρι πρό όλίγων 
έτών, τώρα δέ ύπάρχουν άκόμα όλιγώτερες. Ή Σ χολή Φυσικών Επιστημών τοΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών διαθέτει μία μόνο έδρα 'Γεωγραφική, τήν έδρα τής Φυ
σικής Γεωγραφίας, ή όποια ήδη εΐναι συμπληρωμένη, άλλά άπό έναν άξιο γεω
λόγο. 'Η παρόμοια έδρα στήν Φυσικομαθηματική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης ουδέποτε συμπληρώθηκε άπό τότε πού ιδρύθηκε γιά πρώτη φο 
ρά. Στήν Άνωτάτη Σχολή Οικονομικών καί Εμπορικών Επιστημών, ή άλλο
τε ύπάρχουσα έδρα τής Οικονομικής Γεωγραφίας (όνομαζομένη κακώς έδρα 
«Γεωοικονομίας καί Γεωπολιτικής», άφοΰ έχει άνακατεόαει άτοπα τήν Οικονο
μική Γεωγραφία μέ τήν Πολιτική Γεωγραφία) καταργήθηκε πρό έτών, γιά νά 
έξουδετερωθεΐ αύτός πού τήν κατείχε, ό Γάσπαρης Μιστάρδης, ό όποιος έχει 
μάλιστα φήφη διεθνή. ’Έπρεπε δέ νά έξουδετερωθεΐ γιά λόγους πραγματικά ά- 
σήμαντους καί άσχετους μέ τις έπιστημονικές καί διδακτικές του ικανότητες.

Στήν Άνωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς καί στήν όμοια τής Θεσ
σαλονίκης, έδρα Οικονομικής Γεωγραφίας δέν ύπάρχει. 'Η Πάντειος Άνωτάτη 
Σχολή Πολιτικών Επιστημών, στήν όποια διδάσκονται καί δικαίως πολλά Οι
κονομικά μαθήματα, διαθέτει εύτυχώς τακτική έδρα Οικονομικής Γεωγραφίας.

Ή Σχολή Νομικών καί Οικονομικών Επιστημών τοΰ Άριστοτελείου Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει μία «έκτακτο αύτοτελή» έδρα Οικονομικής Γε
ωγραφίας, πού καί αύτή άτυχώς είχε κατά τό πρόσφατο παρελθόν άρκετές τα
λαιπωρίες. ’Εδώ πρέπει νά προστεθεί δτι αύτή ή έδρα, έτσι δπως έχει σήμερα 
τό ζήτημα τής Γεωγραφίας στή χώρα μας, έκπροσωπεΐ δχι μόνο τήν Οικονομι
κή Γεωγραφία, άλλά όλόκληρη τή Γεωγραφία στήν Ελλάδα. Άπόδειξις αύτοΰ 
εΐναι δτι ή έδρα αύτή άντιπροσώπεοσε δραστήρια τήν Ελλάδα στό τελευταίο 
Εύρωπαϊκό Συνέδριο τής Γεωγραφίας, πού έγινε στό Στρασβούργο τό Μάρτιο 
τοΰ 1964.

Στις Δημόσιες Υπηρεσίες καί στούς αύτονόμους Δημοσίους ’Οργανι
σμούς πού κάνουν έρευνες καί προγράμματα άναπτυξεως ικαί έχουν άνάγκη 
άπό μελετητάς τοΰ χώ,ρου, γεωγράφοι δέν ύπάρχουν ή κατ’ έξαίρεση είσάγον- 
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ται άπό τό έξωτερικό. Τήν είσαγωγή αύτή τήν έκαμε μέ πολύ έπιτυχία άπό τό 
1960 πού πρωτοΐδρύθηκε, τό Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών ’Ερευνών. ΟΙ Γαλλι
κής έθνικότητος Γεωγράφοι αύτοι έκαμαν θαυμάσιες έργασίες κα'ι άνοιξαν έ
ναν ώραΐο δρόμο τόν όποιοοί "Ελληνες έχουν Ιερό χρέος νά άκολουθήσουν 
καί νά διευρύνουν.

Ή έλλειψη γεωγραφικών σπουδών και ή ανυπαρξία θέσεων γιά γεω
γραφικές απασχολήσεις άποθαρρύνουν κάθε ύποψήφιο άπό τ'ις προκηρυσσόμε- 
νες έλάχι'στες υποτροφίες γεωγραφίας τοΰ «'Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφι
ών» κα'ι έτσι ή κακή μοΐρ'α τής γεωγραφίας στή χώρα μας συνεχίζεται.

’Εξ άλλου, ένώ προσπαθούμε νά έφαρμόσουμε προγράμματα Π ε ρ ι ο χ ι- 
κής Άναπτύξε ω ς στή χώρα μας, δέν έχουμε γεωγράφους πού νά στη
ρίζουν μέ τις έπαρχιακές καί τοπικές έρευνες τοΰ χώρου, τοΰ όποιου έπιζητεΐ- 
ται ή άνάπτυξη καί μέ παρουσιάσεις τής «συνθετικής» δψεως τών περιο
χών, τήν όποία μόνον ή Γεωγραφία έχει τή δυνατότητα νά πραγματοποιεί κα
τά άποτελεσματικό τρόπο. "Ετσι, είναι φυσικό κα'ι ή προσπάθεια μας αύτή νά 
χωλαίνει.

ΓΓ αύτούς τούς λόγους ή κριτική πού γίνεται άπό τούς ξένους γιά τή 
γεωγραφική όλιγωρία μας είναι άπίστευτη. Καί είναι περισσότερο δικαιολογη
μένη, δσο έμεΐς υπερηψανευόμάστε γιά τή μεγάλη γεωγραφική καλλιέργεια 
καί παράδοση πού μας άφησε ή Ελληνική άρχαιότης, κάί τήν όποία έμεΐς με
τά τόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο άφήσαμε χωρίς συνέχεια.

Ποιοι δμως είναι οί λόγοι τής καθυστερήσεως τών γεωγραφικών σπου
δών στή χώρα μας, άφοΰ μάλιστα κατά τόν 19ον αιώνα ή Γεωγραφία άνθοΰσε 
στήν Ελλάδα μέ έργασίες Γερμανών καί Ελλήνων γεωγράφων, τούς ό'ποίους 
έθέρμαινε τό κλέος τής άρχαίας Ελλάδος καί ή λάμψη τής Γεωγραφίας της 
άλλά καί ή άνάγκη τής διαγνώσεως καί άντιμετωπίσεως τών χωρολογικών προ
βλημάτων τής τότε πολύ μικρότερης καί πολύ λιτότερης καί άπλούστερης Έλ- 
άδος;

Οί λόγοι αύτοί είναι συνοπτικά1

Πρώτον, ή άναστάτωση πού έπέφερε στήν Ελλάδα ό Α' Παγκόσμιος 
Πόλεμος, ή Μικρασιατική Καταστροφή καί οί δυσκολίες τής έπαγγελματικής 
άποκαταστάσεως τών προσφύγων. Δεύτερον, ή άχαρακτήριστη άδιαφορία 
ώρισμέινων άρμοδίων τοΰ κύκλου τής ’Επιστήμης. Τ ρ ί τον, ή έγκατάλειψις τοΰ 
θέματος έΐκ μέρους τών άρμοδίων Δημοσίων 'Υπηρεσιών καί τοΰ παλαιοΰ πολί
τικου κόσμου.

Αύτή είναι ή κατάσταση τών γεωγραφικών σπουδών στή χώρα μας, αύ
τή τή χαμηλότατη στάθμη κληρονομήσαμε έμεΐς, άλλά καί σέ μας πέφτει τό 
βάρος καί ή έθνική ύποχρέωση τής άναζωογονήσεως καί προωθήσεώς της.

Είναι λοιπόν ’Εθνική άνάγκη, καί μάλιστα πιεστική, ή άνάληψη μιας 
πραγματικής σταυροφορίας γιά τήν άναγέννηση τών γεωγραφικών σπουδών 
στή χώρα μας, γιά τούς ακόλουθους Ιδιαίτερους λόγους’

Ιον. Γιά λόγους ’Εθνικού γοήτρου καί ’Εθνικής φιλοτιμίας, άφοΰ ή Γεω
γραφία δέν γεννήθηκε άπλώς στήν Ελλάδα μέ τόν "Ομηρο, τόν Έκαταΐο, τόν 
'Ιπποκράτη καί τόν 'Ηρόδοτο, άλλά καί μεγαλύνθηκε Ιδίως μέ τόν Στράβωνα 
σέ τέτοιο σημείο, πού νά έπιτρέψει τόν έφοδιασμό του Χριστόφορο Κολόμβου 
μέ τούς κατάλληλους χάρτες τοΰ Κλαυδίου Πτολεμαίου πού τόν βοήθησαν στήν 
άνακάλυψη τής ’Αμερικής. Άφοΰ ή Τουρκία, πού δέν έχει τή δική της πνευμα
τική καί γεωγραφική κληρονομιά, έχει ήδη δύο Γεωγραφικά Ίνσ'τιτοΰτα, ένα 
στήν Κωνσταντινούπολη καί ένα στήν Άγκυρα, έτοιμάζει δέ καί ένα τρίτο στή 
Σμύρνη. Άφοΰ ή Δυτική Γερμανία δέν άρκεΐται στήν πληθώρα τών έδρών 01- 
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κονομικής Γεωγραφίας στό Μόναχο, πού παρακολουθεί μάλιστα τά σχετικά ζη 
τήματα της Νοτιοανατολικής Εύρώπης κα'ι κάνει σχετικές Εκδόσεις.

2ον. Γιατί ο" δλο τόν πολιτισμένο κόψιμο γίνονται Εκτεταμένες γεωγραφι
κές έρευνες καί ή γεωγραφία άποτελεΐ τή δάση της καθολικής καί περιοχι’κής 
οικονομικής άναπτύξεως, άλλά καί αΰτοΰ άκάμα τοΰ προγραμματισμού της. 
Γιατί οί γεωγραφικές έρευνες είναι τόσο προχωρημένες, Εκτεταμένες καί Εφαρ
μόσιμες, ώστε δχι μόνον έχουν Ενταχθή σέ δλα τά στάδια τής Έκπαιδεύσεως 
καί σέ δλες τις συναφείς πρός τήν όργάνωση τοΰ χωρίου Δημόσιες 'Υπηρεσίες, 
άλλά έχουν μπει καί σέ αύτές άκόμη τις ιδιωτικές Επιχειρήσεις.

3ον Γιατί ή όργάνωση τοΰ χώρου, πού άρχισε τελευταία νά προσέχεται 
κάπως Εντονότερα καί >στή χώρα μας (μέ τή φερέλπιΐδα καί άξιοζήλευτη Χωρο
ταξική Υπηρεσία τοΰ τέως Υπουργείου Συντονισμού πού διευθύνει δ ικ. Νικ. 
Κατοχιανός), είναι έργο τοΰ όποιου φορείς είναι κατ’ Εξοχήν οί γεωγράφοι. 
Αύτό Εκφράζει καί αύτός άκόμα ό τίτλος τοΰ Σεμιναρίου πού έκαμε τό Τεχνικό 
Επιμελητήριο τής ’Ελλάδος στήν Αθήνα τό 1971 γιά τήν «Χωροταξία καί 
Περιφερειακή Οικονομία» (στό όποιο έλαβε μέρος καί ό ύπογράφων 
τις γραμμές αύτές) καί τό όποιο έπαναλήφθηκε στή Θεσσαλονίκη άπό τής 10 
μέχρι τής 22 ’Ιουνίου, τοΰ ίδιου έτους.

Είδαμε ή'δη ποια είναι ή θλιβερή κατάσταση τών γεωγραφικών σπουδών 
στήν Ελλάδα καί ποιές είναι οί Επιβλαβείς Εθνικές συνέπειες, πού άπορρέουν 
άπό τήν κατάσταση αύτή. 'Τώρα θά άσχοληθοΰμε μέ τήν άντιμετώπιση αύτής της 
καταοτάσεως καί μέ τήν πρόταση τών καταλλήλων μέτρων πού ή μακροχρόνια 
πείρα μας καί άναστροφή μέ τά ζητήματα αύτά μας έχουν ύποδείξει.

Τά μέτρα αύτά είναι τά έξής:
1) Ή ταχεία θέσπιση νομοθετήματος πού νά Επιτρέπει τήν άποστολή σέ 

διάφορες χώρες τοΰ έξωτερικοΰ τριάντα τουλάχιστον νέων καί φερέλπιδων ‘Ελ
λήνων, πτυχιούχων Φυσικών Επιστημών άφ’ Ενός καί Οικονομικών καί Πολιτι
κών ’Επιστημών άφ’ Ετέρου, άπό τοΰ προσεχούς ’Οκτωβρίου, γιά νά κάνουν δω
ρεάν τριετεΐς τουλάχιστον σπουδές στήν Φυσική, Βιολογική, Μα
θηματική, Πληθυσμιακή, Οικιστική, Οικονομική, Πολιτική καί Κοινωνική Γεω
γραφία. Οί υποψήφιοι πρέπει νά ύποδειχθοΰν ταχύτατα άπό τά ’Ανώτατα Μορ
φωτικά Ιδρύματα ή Εν άνάγκη άπό τά άρμόδια ’Υπουργεία καί Ιδίως άπό τό 
’Υπουργείον Παιδείας, καλούμενοι άκόμη καί διά τοΰ καθημερινού τύπου. Ή 
μέθοδος Επιλογής διά τοΰ διαγωνισμού πρέπει νά άποκλεισθεΐ γιατί ούδείς θά 
προσέλθει γιά τούς λόγους πού άναφέραμε προηγουμένως.

2) Νά περιληφθεΐ στό Νόμο αύτό διάταξη περί συστάσεως θέσεων Επι
θεωρητών Γεωγραφικής Έκπαιδεύσεως πού θά περιέρχονται τά Γυμνάσια 
τής ’Ελλάδος, θά παρακολουθούν τή διδασκαλία τών γεωγραφικών μαθημάτων 
καί θά δίνουν δδηγίες γιά τή βελτίωση καί Εξύψωσή της. Έπιθεωρηταί θά διορί
ζονται ώρισμένοι άπό τούς Επιστρέφοντες μετά τις σπουδές στό Εξωτερικό.

3) Νά είσαχθεΐ στό ίδιο νομοθέτημα διάταξη πού νά ιδρύει Αύτόνομο 
Τμήμα Γεωγραφίας στις Σχολές Φυσικομαθηματικών ’Επιστημών τών 
Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης καί ’Αθηνών (άντί τού δήθεν ύπάρχοντος σήμε
ρα «Φυσιογνωστικού καί Γεωγραφικού Τμήματος», τό όποιο πρέπει νά περιορι- 
σθεΐ μόνο στόν Φυσιογνωστικό τομέα). Ή Φυσιογνωσία άλλωστε ύπάγεται στις 
Φυσικές ’Επιστήμες, Ενώ ή Γεωγραφία καί δλοι οί κλάδοι της ύπάγονται στις 
λεγάμενες «Σ υνδυάζουσες» Επιστήμες, οί όποιες σχηματίζονται άπό σύν
θεση στοιχείων προερχομένων άπό τις Κοσμολογικές, Φυσικές, Βιολογικές, Κοι
νωνιολογικές, Οικονομικές, Πολιτικές καί 'Ιστορικές Έπιστήμες. Τούτο άλλω
στε είναι γνωστό άπό τόν καιρό τοΰ Στράβωνος, πού έγραφε δτι ή γεωγραφία 
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«συνάπτει είς &ν τά Επίγεια τοΐς Ούρανίοις, ώς έγγυτάτω δντα». Στό Γεωγρα
φικό Γμήμα καί μάλιστα ικατά τά τέσσερα άρχικά χρόνια τής λειτουργίας του 
θά πρέπει νά διδάξουν περί τούς άκπώ ξένοι γεωγράφοι, οί όποιοι θά προσλη- 
φθοΰν έπί συμβάσει καί Θά κάμουν τή διδασκαλία τους μέ διερμηνείς. Μετά τήν 
τετραετία αύτή θά διορισθοΰν καθηγηταί (έστω έπικουρικοί ή έπί συμβάσε· 
στήν άρχή, καί άν άκόμη δέν έχουν διδακτορικό δίπλωμα), οί καλλίτεροι άπ’ 
αύτούς πού θά έπανέλθουν μετά τις σπουδές τους ιστό έξωτερϋκό. ΟΙ κάθηγηταί 
αύτοί μπορούν θαυμάσια νά άρχίσουν τήν διδασκαλία τους στηριζόμενοι σ’ ένα 
άναγνωρισμένο ξένο σύγγραμμα τοΰ κλάδου τους, πού θάπρεπε νά μεταφρά
σουν γιά νά δώσουν σπουδαίο βοήθημα στούς φοιτητάς. ΟΙ ύπόλοιποι θά διορι- 
σθοϋν έπίθεωρηταί τής Γεωγραφικής Έκπαιδεύσεως καί έρευνηταί είς τούς 
Δημοσίους ’Οργανισμούς καί ύπηρεισίες πού έχουν άνάγκη γεωγράφων, δπως 
τό «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών ’Ερευνών», τό «Κέντρο Προγραμματισμού καί 
Οικονομικών ’Ερευνών», οί Χωροταξικές 'Υπηρεσίες ώρισμένων Υπουργείων 
κλπ. Οί νεσδιοριζόμενοι κάθηγηταί γεωγραφικών μαθημάτων είς τό Τμήμα 
Γεωγραφίας, θά ύποβοηθηθοΰν άπό τό Τμήμα αύτό (πού θά έχει βεβαίως καί 
άλλους καθηγητάς μή γεωγράφους, δπως είναι οί μετεωρολόγοι, οί γεωλόγοι, 
οί ύδρολόγοι, οί οικονομολόγοι κλπ), δπως καταρτίσουν καί ύποβάλλουν δι
δακτορικές διατριβές, πού θά κρίθοΰν άπό τό ίδιο Τμήμα καί έτσι θά άποκτή- 
σουν τό προσόν πού τούς λείπει.

4) Τό νομοθέτημα θά όρίζει δτι οί πτυχιοΰχοι τοΰ Γεωγραφικού Τμήμα
τος, καί μόνον αυτοί, θά διορίζονται καθηγηταί τής Γεωγραφίας στή Μέση Εκ
παίδευση. “Ενα ειδικό έπιμίσθιο στό μισθό τών μελλόντων καθηγητών Γεωγρα
φίας θά καθιερωθεί γιά νά προσελκύσει φοιτητάς στό Τμήμα Γεωγραφίας.

5) Έξ άλλου, θά πρέπει νά πληρωθεί έπειγόντως, ή έδρα τής Φυσικής 
Γεωγραφίας, τής Φυσικομαθηματικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
μέ έναν έπικουρικό έστω καθηγητή, πτυχιοΰχο 'Γεωγραφικού τμήματος ξένου 
πανεπιστημίου ή άν δέν υπάρχει τέτοιος μέ έναν πτυχιοΰχο Φυσιογνωστικών έ- 
πιστημών ξένου πανεπιστημίου, πού νά είδικευθεΐ στή Φυσική Γεωγραφία μετά 
τό διορισμό του.

’Έτσι, θά ύπάρξει έπί τέλους ένας έπιστήμων μέ τήν ειδική άποστολή νά 
γίνει φυσικογεωγράφος, μέ τις προσπάθειες καί τούς μόχθους του. Τά κράτη 
δταν δέν έχουν ειδικούς, τούς φτιάχνουν τά ίδια γιά νά 
καλύψουν τά κενά τους. *0  καθηγητής αυτός μπορεί θαυμάσια νά δι
δάξει στηριζόμενος σ’ ένα ξένο άρτιο σύγγραμμα, τό όποιο μάλιστα νά μετα
φράσει χάριν τών φοιτητών.

6) θά πρέπει νά ιδρυθεί άμέσως τακτική έδρα Οικονομικής Γεωγραφίας 
στή Σχολή Νομικών καί Οικονομικών Επιστημών τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 
στήν ’Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών καί Εμπορικών ’Επιστημών καί στις ’Ανώ
τατες Βιομηχανικές Σχολές Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης. Οί έδρες αύτές θά 
πληρωθούν άρχικά μέ έπικουρικούς ή έκτάκτους καθηγητάς, σύμφωνα μέ δσα 
είπαμε παραπάνω.

7) Έπίσης έπιβάλλεται ή γρήγορη ίδρυση τακτικής έδρας 
Πολιτικής Γεωγραφίας στήν Πάντειο Σχολή Πολιτικών Επιστημών 
καί στις Σχολές 'Νομικών καί Οικονομικών Επιστημών τών Πανεπιστημίων 
Αθηνών κ'αί Θεσσαλονίκης. Ή έδρα αυτή είναι χρήσιμη δχι μόνο στούς οικονο
μολόγους καί δηίμοσιολόγους (άφοΰ τό κράτος έγινε κατά τά τελευταία χρό
νια ένας άπό τούς κύριους διαμορφωτάς τής Εθνικής Οικονομίας), άλλά καί 
γι’ αύτούς άκόμα τούς νομικούς, πού δέν θά μποροΰν νά καταλάβουν καλά τις 
διεθνείς σχέσεις καί τή ρύθμισή τους άπό τό Διεθνές Δίκαιο, χωρίς τήν κατατό
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πισή τους στή Γενική καί Περιοχική Πολιτική Γεωγραφία. Είναι δέ Πολιτική 
Γεωγραφία ή έπιστήμη πού έξετάζει τό Κράτος ικαί τούς άλλους Δημόσιους 
'Οργανισμούς (έσωτερικούς, έξωτερικούς καί διεθνείς) καθώς καί τήν πολιτι
κή τους, σάν προϊόν ουσχετίσεων καί άλληλεπιδράσεων φυσικών καί βιολογικών 
συνθηκών άπό τή μιά πλευρά καί πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών καί 
ιστορικών συνθηκών άπό τήν άλλη πλευρά.

8) Είναι άπαραίτητη ή σημαντική οικονομική καί ήθική ένίσχυση καί 
συμπαράσταση άπό τό κράτος τής φυτοζωούσας κάί φθίνουσας «Ελληνικής 
Γεωγραφικής 'Εταιρείας», πού έτσι θά γίνει ικανή νά άποκτήσει δική της κα
τάλληλη καί άξιοπρεπή έγκατάσταση καί στέγη, νά άνάλάβει νέα δράση, νά 
έκδίδει τακτικά καί σέ άνώτερη ποιοτική στάθμη τό περιοδικό της, νά πλουτίσει 
έπαρκώς τή βιβλιοθήκή της, νά προτρέπει τούς νέους στή στροφή τους πρός τις 
γεωγραφικές έρευνες, νά συμβάλλει στή διαμόρφωση γεωγραφικού ένδιάφέ- 
ροντος, γεωγραφικής κινή'σεως καί γεωγραφικών μελετών. ΆκόΙμη νά διαφωτί
ζει τις άρμόδιες ύπηρεσίες ικαί όργανώσεις τοϋ εξωτερικού γιά τις γεωγραφι
κές έπιδόσεις τής Ελλάδος.

9) Τέλος, θά πρέπει νά πραγματοποιείται έφεξής σέ δτι άφορά τή Γεω
γραφία αύτό πού γίνεται άπό έτών στις άνώτατες Στρατιωτικές, Ναυτικές καί 
’Αεροπορικές Σχολές, δηλαδή ή τακτική, συστηματική καί έπίμονος καλλιέρ
γεια τής Γεωγραφίας, τόσο στά Γυμνάσια, δσο καί στά Πανεπιστήμια καί στις 
άλλες ’Ανώτατες Σχολές, γιά νά άποκτήσει ή Ελλάς 'έπί τέλους τήν άπαραίτη
τη Εθνική της χωρογνωσία. "Ετσι, άφ’ ένός θά προισπορίζεται τά συναφή όφε- 
λήματα καί άφ’ έτέρου θά πάψει όριστικά νά προκαλεΐ τά σκώμματα τών ξένων 
γιά τήν καθυστέρησή της στήν κατ’ έξοχήν έλληνική έπιστήμη, πού μελετά τό 
χώρο καί τή συνεχή όργάνωση καί (Αναδιοργάνωσή του άπό τούς άνθρώπους, 
.γιά τήν καλλίτερη έξυπηρέτηση τών σκοπών τους. Χάσαμε ήδη παραπάνω άπό 
μισόν αιώνα μέ τήν άβελτηρία μας. "Ας παυσουμε νά παίζουμε «έν ού παικτοΐς» 
καί άς κάνει ό καθένας άρμόδιος τό Εθνικό του χρέος στον τομέα τών γεωγρα- 
κών σπουδών. Ό γράφων τις γραμμές αυτές δίνει τώρα τήν πρώτη εΰκαιρία 
δημοσιεύοντας τούς συναφείς λογισμούς του.
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Ideal for urban surveys, engineering i heighting, photogrammetry control 
projects, setting out, irrigation, land j determination. Also suitable for polar co

consolidation, cadastral surveys, j ordinate rnethod for precise fixation and 
detail work, contouring, volumes I even for detail and contour surveys, 

studies, etc. j Versatile, general-purpose instrument for 
, ’ , l practically every type of task within the

[ 2 km range.

Ask for brochures j Wild Heerbrugg Ltd.,
I CH - 9435 Heerbrugg, @ KLSE9
J Switzerland heerbrugg

or through their Cyprus Agents:
CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION 

Ρ. O. Box 1005, NICOSIA
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗ'Λ. 62061—2 I

ΠΑΝΕΙΠΓΣίΓΗΙΜ ΙΑΚΟΓ ΚΛΑΔΟΙ

ΔΓ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΧΟΛΩΝ'ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
•ΠΡΩΊ-ΝΑ ’Ή ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙ'ΚΗΣΈΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΓΓΣΤΙίΚΩΝ ΕΠΙ
ΣΤΗΜΩΝ διά τήν άπόλτησιν τοΰ Τίτλου Σπουδών Β.Α. U.S.A.

ΘΕΜΑΤΑ: Λογστική, Οικονομικά, Διοίκπσις ’Επιχειρήσεων, 
'Στατιστική, Κοστολόγησις, Διαφήμισις, Βιομηχανική 
Διοίκησις, ’Εργατικόν Δίκαιον, Συντεχνιακά, 
’Αγγλικά, ’Εμπορικόν Δίκαιον, Τραπεζικά κλπ.

ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΕ'ΝΟΓΡΑΜΜΑΤΕ ΡΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ 
διά τήν άπόκ'τήσιν Διπλώματος.

(Διετής Φοίτησις)

ΘΕΜΑΤΑ: Ελληνική Στενογραφία (GREGG), 
γραφί'α (GREGG), Λογιστική, Γεν. 
σεις, ’Αλληλογραφία, Δακτυλογραφία, ’Αγγλικά.

’Αγγλική Σ·τενο- 
Έμπορικαί Γνώ-

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ διά τήν όίπόκτηΐσιν τοΰ Τίτλου Β.Α. καί έν συ
νεχεία Μ.Α. καί Ph.D. "Αμερικής.

ΚΛΑΔΟΣ ΜΑ'ΘΗΜAT ΡΚΩΝ διά τήν άπόίκτηίσιν τοΰ Τίτλου Β.Α. ,καί έν 
συνεχεία Μ.Α. καί Ph.D. Άμερι'κής.

ΣΗΜ·: Τό Κολλέγιον Κύπρου κέκτηται έπισήμου δικαιώματος ύπό τής Πολιτείας
Washington D.C. δπως άπονέμη τίτλους Β.Α., κατόπιν έπιτυχοϋς συμ- 
πληρσώεως τετραετούς κύκλου σπουδών. Κάτοχοι τούτων γίνονται δε
κτοί διά μετεκπαίδευσιν είς Αμερικανικά Πανεπιστήμια πρός ώπάκτησιν 
τών τίτλων Μ.Α. καί Ph.D.
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ΟΛΑ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ KJMQE
ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΘΗ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΗΣ.
Ή ϋπαρζις τής στήν Κύπρο σημαίνει
ειδικά πλεονεκτήματα τόσον πρός τούς πελάτας 
τής Κύπρου όσον καί τής Μέσης ’Ανατολής. 
ΓΙΑΤΙ διαθετομεν:

ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ)! & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΡΟΜΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΤΗΛ. 44348 -ΤΕΛΕΞ 2519-Τ.Κ. 4709



0 ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΙ 
ΚΑΠΝΟΣ 

ΠΟΥΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑΛΓΟΡΑΣΕΤΕ
Πρέπει νά ΰπάρχη κάποιος λόγος 

διατί τά ΡΟΘΜΑΝΣ είναι τά 
σιγαρέττα Κΐγκ Σάϊζ Βιρτζίνια μέ 

τήν μεγαλύτερη κατανάλωση στόν κόσμο-
τά σιγαρέττα μέ τήν μεγαλύτερη προτίμηση.

'Απλούστατα: Τό έςτρα μέγεθος τών Ρόθμανς, 
τό έκλεκτό φίλτρο καί ό καλλίτερος καπνός 

πού μπορεί νά άγορασθή, σάς έξασφαλίζουν 
πραγματική Κΐγκ Σάϊζ γεύση. 

Τά ΡΟΘΜΑΝΣ Κΐγκ Σάϊζ 
προσφέρουν πραγματική ικανοποίηση.

worlds st san»s most w«tio ->ik size viKimt
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