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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Είμαστε ευτυχείς που παραδίδουμε στους αναγνώστες μας τδ νέο
διπλό τεύχος τών «Γεωγραφικών Χρονικών». Δυστυχώς ή κυκλοφορία του
καθυστέρησε αρκετά έξ αίτιας τής ανωμάλου καταοτάσεως και τών πολλών
δυσκολιών που δημιουργήθηκαν άπό τήν βάρβαρη Τουρκική εισβολή. Πολ
λά άπό τά μέλη τοΰ Γεωγραφικού 'Ομίλου προσφυγοποιήθηκαν καί ό 'Όμι
λος αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες.

Παρ' όλες, 'όμως, τις δυσκολίες καί αντιξοότητες ό Γ.Ο.Κ. συναισθάνθηκε τδ ύψος τοΰ χρέους καί τών ευθυνών του αμέσως μετά τήν Τουρκική
εισβολή καί ανάπτυξε ζηλευτή δραστηριότητα στδν τομέα διαφωτίσεως τής
Κυπριακής καί Διεθνούς Κοινής Γνώμης πάνω στις γεωγραφικές πτυχές
τού Κυπριακού προβλήματος όπως διαμορφώθηκε μετά τήν Τουρκική εισβο
λή. Μέλη τού 'Ομίλου δημοσίευσαν άρθρα, μελέτες, ενδιαφέροντα στατι
στικά στοιχεία καί άπέστειλαν υπομνήματα, επιστολές καί ψηφίσματα σέ
ιιεγάλο άριθμδ προσωπικοτήτων τού εξωτερικού.
Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου έκαμε δημόσια γνωστή τή θέση του
πώς όποιαδήποτε λύση τοΰ Κυπριακού προβλήματος γιά νάναι δίκαιη καί
βιώσιμη πρέπει νά βασίζεται οτδ γεωγραφικό υπόβαθρο τής Κύπρου. Πρέ
πει νά λαμβάνη ύπ όψη πώς ή Κύπρος αποτελεί μιά άδιάρρηκτη γεωγραφική
και οικονομική ενότητα καί ότι ή ενότητα αυτή καθώς καί ή ισορροπία τών
έπί μέρους στοιχείων καί παραγόντων της πρέπει νά διαφυλαχθούν αν πρό
κειται νά έξασφαλιοθή ή μελλοντική πορεία γιά πρόοδο καί ευημερία όλων
τών κατοίκων της.
Στό τεύχος που κρατάτε οτά χέρια σας περιλαμβάνονται μελέτες, άρθρα,
στατιστικά στοιχεία καί άλλες ενδιαφέρουσες μονογραφίες πού σχετίζονται
άμεσα ή έμμεσα μέ τήν κατάσταση στήν Κύπρο όπως δημιουργήθηκε μετά
τήν Τουρκική εΐοβολή.
A. Κ. Σ.

REMARKS UPON CYPRUS GEOECONOMIC POSITION
GASP G. MISTARDIS
Emeritus Professor of Geography,
Geoeconomics—Geopolitics
I.

CYPRUS AND THE WESTERN—ASIAN
PHYSIOGRAPHIC UNITS OF ASIA
MINOR AND SYRIA—MESOPOTAMIA

The
island of Cyprus
(9250 km2)
though not very far from the coasts of west
ern Cilicia (about 42 miles) and of north
western Syria (about 55 miles), if compared
with both the extensive physiographical unit
of Asia Minor and with the Syria-Mesopo
tamia complex it presents marked differen
ces.
It should be noted that differences
exist also between the Asia Minor and the
Syria-Mesopotamia complexes.

Natural contrasts.

The Syria-Mesopotamia complex is in geo
logical terms, part of an old, Arabian table
land of kratogenic tectonics. Desertic to
semidesertic plateu-like features, mostly of
moderate altitude, prevail in its relief.
It is only along the Mediterranean coast,
that a long mountain range (N-S trend) is ri
sing. This range, attaining a height of 3088
metres at Mt. Lebanon, is considered to have
been formed by horst type faulting. Its
northernmost part presents a minor excep
tion in that it is believed to belong in the
tectonic zone of Iranides of the Alpine oro
genesis. Communications from the coast to
the interior are possible only through a few
passes trending SW-NE, mainly
those of
Galilee and Mitani valleys in the Southern
part, and that of the Lower Orontes Valley
in the northern.

Asia Minor, facing the northeastern part
of the Mediterranean, is in geological terms
younger than the Syria-Mesopotamia com
plex. Except from its central part, a zone
which seems to be of the German type fold
ing (with many blocks of crystalline schists)

it is a strong folded (Alpine orogenesis) area,
with a more accentuated relief, very moun
tainous in the circumference, and with many
high plateaus in the interior. It is more ele
vated, much more accentuated, less dry and
less warm, than the Syria-Mesopotamia com
plex. Differences also exist in the environ
mental conditions of the two complexes.
Cyprus, situated at the prolongation to
the west of the boundary of the two exten
sive physiographic units, and isolated from
both by wide sea branches, cannot be con
sidered as belonging to any of them.
The physiographical features of the island
give the impression of a marked individuali
ty. In the northernmost part is rising a
small folded (Alpine orogenesis-zone of Ira
nides) mountain range (Kyrenia) and in
the south western part is found the much
more important mountain range of the Cyp
rian Olympus (2000m) consisting chiefly of
igneous rocks (plutonic, volcanic and dyke
rocks). Between these highlands is extended
the lowland of Mesaoria, consisting chiefly
of Neocene formations.
Cyprus differs from both Asia Minor
and Syria as regards amplitudes of climatic
fluctuations, which in the case of Cyprus
are not so notable as in the mainland, where
the incidence of disastrous droughts is high.
Cyprus enjoys a much less continental type
of climate which may be regarded as mild.

The differences that exist, even with the
most adjacent coastal areas of Asia Minor
(western or Tracheia Cilicia) and Syria (Kasiotis), are so big that Cyprus can be consider
ed as a distinct physiographic unit despite its
relative small size and its small distance
from Western Asia (40 miles) and North
eastern Africa (200 miles).
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The Interior of Asia Minor.

Anthropogeographical contrasts.

b)

Constrasts between the two extensive
physiographical units of Asia Minor and
Syria-Mesopotamia are also very notable as
regards human geographical conditions (so
cial, cultural etc).

In the interior of Asia Minor environ
mental conditions were, in contrast to SyriaMesopotamia, very favourable for the de
velopment of important states. Natural po
tential was mostly high and the moun
tainous ranges around it were providing na
tural defense against the attacks
of
the
powerful states.
Thus, the Hittite state (capital KhattushoBogazkoy), which more than once became an
extensive powerful empire, developed in the II
millenium B.C. on the central eastern high
plateus of Cappadocia; the rich Phrygian
state, with Cordion as the capital, developed
in the 13th—17th century B.C. on the central
southern part of Interior Asia Minor and the
state of Rum Seljuk (capital Konya) developed
on the eastern part of Asia Minor in the
11th—13th century A.D.

a) Syria-Northwestern Mesopotamia
On the Syrian tableland, mostly
semidesertic and desertic, it is only in regions of
moderate aridity, which are very limited in
extent, that development of relatively im
portant towns has had been favoured (Aleppo,
Damascus, Palmyra, a.o.) and also in the
valleys of certain rivers (Middle Orontes,
Middle Euphrates). In this region, in which
notable variations in envirormental conditions
are limited and in which natural potential is
restricted, a nomadic or semi-nomadic type if
life is favoured. On the other hand because its
natural conditions left it exposed to invasions
from east, north and south, very often it has
been dominated by the great powers of Me
sopotamia,
Asia
Minor
and
Nileland
(Egypt).

The emergence of relatively important
states, based upon the natural potential of the
land, was hampered by the arid or semi-arid
climatic conditions. It is mostly due to the
good geographical position, providing com
mand to the trade routes from Lower Meso
potamia, Iran and Persian Gulf towards the
coast of Mediterranean, that several states
developed in various periods of the past. Thus,
those of Mari, Jamkhad (Aleppo), Qatna in
(Orontes valley) developed in the II mellenium
B.C., that of Commagene in the Hellenistic
Times, and that of Palmyra in the Roman
Times.
It is true that Syria was in certain periods
the chief area in which very extensive and
powerful states developed. Thus, between
III-I c. B.C. emerged the Hellenistic Seleucidian state on the Orontes with Antiochea as the
capital and in 661—750 A.D. the Arabian
Omoidia state with Damascus os the capital.
These states, however, were great empires
which based their growth on the exploitation
of resources of other areas.
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c)

Cyprus.

In Cyprus, because of its limited size, no
important state could develop in the interior,
despite the high natural potential that existed.
From what is mentioned in the Egyptian in
scription of Medinet Habu (12th c. B.C.)
and several ancient texts, as that in Diodorus
(4th c. B.C.), only small city — states develop
ed in the interior of the island (Ledra, Chytroi,
Tamassos, Golgoi, Idalion).
On the other hand, the political unifica
tion of the whole island, which could foster
the development of an important state based
on both, exploitation of the natural potential
and on benefits arising from its excellent geo
graphical position, rarely could be obtained.
The efforts of Evagoras A’ (411—374 B.C.),
king of Salamis, to obtain the political unifi
cation of the island, even by force, was not
fully realised. It was only under a foreign
dynasty (Lusignans) that the whole island be
came a single state and this lasted for a long
time (1192—1489 A.C.), and relatively speak
ing this reflects a very important development.
Environmental
conditions
in
Cyprus
favoured mostly the formation of city-states
on the coastal zone, a development which
was based chiefly not upon land produc
tivity, but on exploitation of the good geogra

phical position for trading etc. The most
important of these city-states developed on the
eastern coast, along the bay of Famagusta
(Ammochostos). Engomi as the main centre
in the II millenium B.C., and later on
Salamis. The foundation of Engomi was based
chiefly upon its excellent geographical position
in relation to the maritime-commercial centres
of northern Syria and mainly that of Ugarit,
starting points of the trade routes towards Me
sopotamia etc., as also in relation to the mari
time communications between Egypt and Cili
cia.

Of the other coastal city-states mentioned
in ancient texts, those of Kition, Amathus,
Kourion and Paphos were situated on the
southern coast, a position that favoured re
lations with the Aegean area, and those of
Lapithos and Kyrenia on the northern coast
that favoured relations with southern Asia
Minor, but also a position that favoured their
growth as ports of call for ships following the
maritime route from the north Syrian maritimecommercial centers (Posideion-Al Mina, etc)
to those of the Aegean area.
II. THE COASTAL REGIONS OF CYPRUS
AND OF SYRIA — SOUTHEASTERN
ASIA MINOR

— Contrasts concerning the geographical
position.
Cyprian coastal city-states were notably
developed by exploiting their geographical po
sition that provided possibilities for control
ling, more or less, or at least to profit from the
proximity to maritime routes running from
Syria and Cilicia towards the Aegean area and
farther west. The sites on which these ports
grew up were excellent for the call of ships,
and for repairs and supplies in water, provi
sions etc., as centres for commercial ex
change of goods brought from various count
ries of East and West. Cyprian ports had not
a notable hinterland, but only extensive mari
time (overseas) forelands.
The city-states of the coastal zone of
southeastern Asia Minor and Syria-Phoenicia
were greatly developed because of their si

tuation as gates to a very extensive interior,
for overseas relations. Their ports had a very
extensive hinterland from which they were se
parated by mountain ranges.
Communica
tions were facilitated by the existence of cer
tain passes in Western Taurus (through Kalykandos valley), Central Taurus (Cilician
Gates), Antitaurus, Amanus, Alaouitian Mts,
and Lebanon and of an excellent natural
route, the valley of Lower Orontes.

Natural comparisons and contrasts.
Environmental conditions in the coastal
zone of Cyprus and south-eastern Asia Minor
and Syria-Phoenicia vary greatly. In all of
them there are strips of land along the coast
while the area beyond them is dominated by
mountainous masses and lowlands. But in
Cyprus the narrow strips of land along the
coast are of a limited length, while those in
southern Asia-Minor (of western or Tracheia
Cilicia) and in Syria-Phoenicia (along the
western foothills a Mt. Lebanon) are long,
each of them extending to more that 150 km.
Also, while in Cyprus the coastal lowlands,
the most important of which are those of
Salamis-Kition and Morphou, are of limited
size (less than 1000 km2) those of north
Syria are more extensive, and in south
ern Asia Minor the plain of eastern Cilicia
has a size which almost equals that of the
whole island of Cyprus.

As regards climatic and hydrological con
ditions, the coastal zone of Cyprus is enjoying
a semi-dry climate, moderately continental, but
mild enough (Mediterranean of the Hellenic
type); because of the limited precipitation it
is poor in surface waters. Apart from the
climatic-hydrological conditions, the edaphological and relief conditions are also combined
to give a medium natural potential to most
of the areas of this zone.

In the coastal zone of Syria-Pihoenicia
semi-aridity is more notable. The climate is
more continental (Mediterranean of the Syrian
type) and relatively more warm. In the
mountainous regions precipitation is abundant.
Because of its calcareous nature Phoenicia is
poor in surface water, but very rich in ground
water, because of the abundance of precipita
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tion on Mt. Lebanon. However, edaphological and relief conditions are not favourable
for much natural potential.
The coastal northern Syria is less poor in
surface water and its edaphological and relief
conditions are more favourable for the de
velopment of the agrarian branches of econo
my. In its northern part it is crossed by the
lower part of an important river, the Orontes,
Which in ancient times was navigable up to
Antiocheia, an element which favoured the
economy of the area.

A similar contrast between the two halfs
of the coastal zone may be noted also in south
eastern Asia Minor, which is likewise enjoy
ing a Mediterranean Syrian type of climate,
semi-dry in the lower parts, but with abun
dant precipitation (even in the form of snow)
on the mountainous regions.
The western half (Tracheia Cilicia), because
of its calcareous composition is poor in sur
face waters.
Ground water is chiefly karstic. Since also edaphological and relief con
ditions are not favourable, an important de
velopment of the agrarian sectors of economy
is very difficult to be obtained in this area. In
contrast, in eastern Cilicia, where edapholo
gical conditions are good and surface waters
abundant (it is crossed by important rivers, ie.
Pyramos, Saros, Kyndos, fed from the high
mountain ranges of Taurus and Antitaurus),
the natural potential is sufficiently high for an
important development of the agrarian sector
of the economy.
The island of Cyprus, in similarity to
the coastal regions of southeastern Asia Minor
and Syria-Phoenicia, was covered in the past
by extensive forests, frequently consisting of
various kinds of trees. The abundance of
good quality wood contributed greatly to the
development of shipbuilding industries in
ancient times. Thus, many city-states, i.e.
Salamis in Cyprus, Ugarit in north-western
Syria. Tyr. iSidon a.o. in Phoenicia be
came important maritime powers. This abun
dance in good wood, however, frequently pro
voked the powerful states of the interior,
where forests were lacking or were very rare,
the desire to conquer or dominate the rich
in forests coastal regions. Thus, not rarely
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the Assyrians and Babylonians conquered
coastal Syria, Phoenicia and the Hittites Cili
cia; also the Egyptians conquered Phoenicia
and Cyprus.
Little by little this inestimable forest
cover was mostly destructed and only rem
nants of it survived.
The most important
of them are found on the mountains near to
north coast of Syria and on those of Cilicia.
In Cyprus, up to the first decades of the pre
sent century, first-class timber forests covered
about 220 sq. miles (8%) and Scrub forests
306 sq. miles (13%).
Population displacements.

The coastal regions of southeastern Asia
Minor and Syria-Phoenicia are greatly exposed
to population pressures from the interior, in
search of areas with more favourable conditions
for a permanent settlement. Though na
turally protected by mountainous ranges, they
could not avert the entrance and establish
ment of various tribes by force. They could
not avoid also the installation of numerous
families by conquering powers for the pur
pose of stabilising their position. But in each
case infiltration was accomplished mostly by
peaceful ways.
The northern coastlands of Syria, by vir
tue of their high natural potential, were par
ticularly exposed to such infiltrations. The
valley of Lower Orontes was a very good
natural gate for entrance in the rich Kassiotis. Also eastern Cilicia, though protected na
turally by the mountain ranges of Taurus, An
titaurus and Amanos, was subjected to force
ful infiltrations from Cappadocia, the inte
rior of eastern Asia Minor, from northern
Syria and northwestern Mesopotamia.
Thus, the populations of eastern Cilicia and
the northern coastlands of Syria were extre
mely mixed since ancient times and notable
infiltrations continued until modern times.
In western Cilicia (Tracheia) infiltrations
from the interior of Asia Minor (Lycaonia,
Isauria) were less important because of the
low natural potential of the area. On the
coast, foundations of colonies by people from
overseas areas, chiefly the Aegean, were not
rare. Samians built Nagidos and Kelenderis

in the 8th c. B.C. This coast was also fre
quently used as a refuge-base by pirates.
In Phoenicia, infiltrations from the inte
rior (Syrian plateau) were also unimportant,
not only because of the high mountainous bar
rier of Lebanon, but moreover owing to the
low natural potential. Probably, those who, in
the III millenium B.C., built the cities of Tyr,
Sidon, Byrittos, Byblos and Arados arrived
from far distant areas, probably the Red Sea,
or the Persian Gulf.
Cyprus, separated from Asia by sea.
was, more or less, well protected by nature
against such infiltrations of populations from
east (Syria, etc.) and north (Asia Minor). It
is true that Asiatic conquerors of the island
many times encouraged the permanent instal
lation of numerous families in various coastal
settlements of the island. These immigrants,
however, were little by little assimilated by
the Cypriots, or at least, under the influence
of the environmental conditions they acquired
also the conception of an individuality of the
island from several points of view.
Often, Cyprus became the refuge of
fugitives from the Asiatic neighbouring
areas, chiefly after the destruction of their
cities by invaders. Among the most important
flight of refugees from east was that of Ugan
dans after the destruction of their settlements
by Pirates at the end of the 13th-beginning
of the 12th c. B.C.
The establishment of Phoenicians in the
10th century B.C. in certain settlements of
Cyprus, mainly in Kition and Amathus, was
not a pure colonisation. Phoenicians desired
to have factories and commercial-maritime
bases on the island in order to dominate over
northeastern Mediterranean.
They had pe
netrated into the interior of Cyprus only tem
porarily up to Idalion and Tamassus. More
important was the installation of Occidentals
(French, Italians etc) in the late Middle Age,
during the period when Cyprus was under
the House of Lusignans (1192—1489) and the
Venetian occupation (1489—-1570). Outside
merchants and artisans and numerous military
and administrtive functionaries, established
themselves not only in coastal settlements but

also in the interior.

All these infiltrations during Ancient and
Middle Ages exercised only temporary influen
ces. They had not left notable marks upon
the Cypriot population.
Infiltrating human
elements were assimilated by the Cypriots.
Very little is known about the relations bet
ween Aegeans and Cyprus during the period
of the Minoan preponderance.
Archaeolo
gical data are not abundant and do not per
mit any satisfactory conclusion as to whether
the Aegeans established settlements on the
island. It is during the period of the Myce
naean preponderence and chiefly during its
recession and decline, that the presence of the
Aegeans in Cyprus became notable and some
times very important.

Myceneans began to be established permanetly in certain Cyprian coastal settlements
since the 14th c. B.C. mostly as merchants or
artisans. But it is chiefly after the middle of
the 13th c. that a notable colonisation of the
island by the Aegeans took place.
Aegeans (Achaeans) were established at
about the end of the 13th c. in several coastal
parts of Cyprus, mostly as colonists in existing
settlements, as well as in destructed or aban
doned ones; probably, they settled also at new
places, as at Naa and Lara on the western
coast, on a permanent or provisional basis.
A second notable presence of Aegeans in Cyp
rus is placed at about the middle of the
12th c. A third and final group of Greek
refugees made their way at a time (11th c.).
when the Mycaenean world in Greece had
declined.

As a consequence of the Aegean coloniza
tion in Cyprus was i) the inauguration of a
dynamic phase almost without parallel
in
the island’s ancient history, and ii) the conti
nuation of the Mycenaean civilization and the
Hellenization little by little of the whole
island.
How to explain a fact such as the complete
Hellenization of Cyprus? Only by a vigorous
ability to assimilate, proper to the Mycenaean
civilisation and the Achaeans or both, or by
the existence of a common origin of the an
cient inhabitants of the island and the people
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of the Aegean area. It is a very interesting
problem, which evidently will continue to
preoccupy historians.

Cyprus individuality from the anthropogeographical point of view.

In the coastal areas of southern Asia
Minor and Syria-Palestine, infiltrating masses
of people many times provoked very important
changes in the structure of population (ethno
logical etc.). Thus in Phoenicia, but chiefly
in northwestern Syria and southeastern Asia
Minor, frequent changes of language, man
ners, thought and other basic cultural ele
ments, took place and these changes were im
posed by infiltrating masses of people or in
cases represent gradual changes resulting from
the higher assimilative influences of the infilt
rators upon local people. All these changes
had important repercussion upon the political
and economic evolution of these coastal areas,
mainly upon their general orientation.
The case in the island of Cyprus, was dif
ferent; here, infiltrating masses of people
except the Achaeans, were assimilated by the
Cyprians or they left the island without pro
ducing any change.
After the Hellenization of the island by the
Achaeans during the last centuries of the II
millennium B.C., no changes of the language,
the basic manners and thought, and other ba
sic elements of the culture, took place, though
the pressures of the historical events were
very strong. All these are attesting greatly
in favour of the hypothesis for a common
origin of the ancient inhabitants of the island
(Eteocyprians) and of, at least, a great part
of the people of the Aegean area.
Such an anthropogeographical feature
i.e. amalgamation of masses of men of the
same origin (Eteocyprians and Achaeans) had
as a result the creation of a population which
was very strong from the ethnological point
of view. Thus, the obstination of the Cyprians
to resist against pressures for assimilation
from the continental areas with great success
and the strong inclination of them for rela
tions with the populations of the Aegaean
area, can be more easily explained.
Because of this anthropogeographical featu

re, Cyprus could follow an evolution differing
greatly from that of its neighbours; an evolu
tion which created an image intermediate
between East and West.
III. GEOPOLITICAL INFLUENCES

There is no question in this paper of
geopolitical influences, as concerns Cyprus,
during the periods when the island was a part
of great empires as the Alexandrian, the Ro
man, the Byzantine and the Ottoman. They
were chiefly exposed to influences during the
periods when, like in our period, the great
physiographic units of western Asia, that of
Asia Minor and that of Syria-Mesopotamia
were from the political point of view separa
ted from one another, and Cyprus on the
other hand was not dominated by any one
of the very powerful states within the empires.
In order to give a more clear picture of the
geopolitical position of Cyprus as exposed
above, the geopolitical influences concerning
the coastal regions of southern Asia Minor and
Syria-Phoenicia will be examined.
Influences upon the coastal zone of southern
Asia Minor and Syria-Phoenicia.
For various reasons the states of the
interior of Asia Minor and Syria-Mesopotamia
wanted to dominate the coastal region of
Syria-Phoenicia, Cilicia-Pamphylia. The most
important reasons for this was the great
forest wealth of their mountainous parts,
the great fertility of certain lowlands and
chiefly the desire to possess or control a mari
time front for overseas relations, commercial
etc. The mountain ranges separating the
coastal areas from the interior were evidently
good barriers against the efforts of the states
of the interior to dominate the coastal states.
But although defence relied
upon such
natural barriers was easy against weak states
of the interior, it was not adequate weak the
attacks from the powerful ones.
In Cilicia the very high natural potential
and the protection, which, from the military
point of view, the mountainous ranges sur
rounding it, could offer, greatly favoured the
formation of a very important state there.
Such an important state developed between

the 16th and 14th centuries B.C. and was
known as Kizzuwadna. Its capital, Kizzuwanda
or Kumanni was situated in the mountainous
zone of Taurus-Antitaurus, probably at the
site where the classical Comana Cappodociae
developed later. But, because of the strategical
position of Cilicia as an area of transit from
central Asia Minor to North Syria and Upper
Mesopotamia, the state of Kizzuwadna was
frequently dominated or controlled by the then
powerful states of the Hittites in Asia Minor
and the Mitanians in Upper Mesopotamia.
Later Cilicia was dominated or controlled by
the Assyrians during the period of their emi
nence, mainly between 9th—7th c. B.C.
The very high natural potential of the
norther coastlands of Syria also favoured
greatly the creation of an important state,
that of Ugarit in the Ilnd millenium B.C.
Because of its strategic position, and its good
accessibility with the coast through the
Lower Orontes valley, the powerful states
of the interior always desired to dominate it.
Sargon of Agade (Lower Mesopotamia) and
Shamschi-Adad I of Assyria (Upper Mesopo
tamia) boasted to have erected
triumphal
arches on the Mediterranean coast (19th c.
B.C.).
We do not know either the type, or the
length of time of these early Mesopotamia
dominations. Little is known also about
the Assyrian domination
on
the
Syrian
coastal zone (occupation of Arvad etc.) at the
time of Thalgathphalaser A', at about the end
of the 12th c. B.C. Assyrian domination was
imposed again upon this coastal zone since the
9th c. (by Assurnarsipal), and lasted for a
long time; it was mostly af a mild character.
But, under Thalgathphalasar C (745—727) it
became very harsh, with even expulsion of in
habitants to far distant areas and establish
ment in their places of other settlers from
far distant areas.
Perhaps the Babylonian
domination, under Nabukodonossor (end 7th
c. — 562 B.C.), was also very harsh, or at
least not mild.
The Phoenician coastal zone, though
of
low natural potential, yet well protected against
invasions by the mountainous range of Leba
non, was favoured for the development of

important maritime-commercial city-states.
Thus, since chiefly the llnd millenium B.C. the
city-states of Tyr, Sidon, Byblos a.o. came into
being.
However, because of the need for the
powers of the interior to control a sea front
towards Mediterranean, the Phoenician citystates could not escape the domination of
Assyrians and Babylonians during the peiiods
of their eminence.
Counterbalancing western influences through
Cyprus.

Geopolitical influences from the
interior
on the coastal zone of southeastern Asia Minor
and Syria-Phoenicia were many times coun
terbalanced by overseas western influences,
either directly, or more frequently indirectly
through Cyprus.
In the Late Middle-Ages a very import
ant state was developed in Cilicia, that of
Little Armenia, founded at first as barony at
the end of the 11th c. A.C. under the sove
reignty of Byzantium; later it became a
kingdom (1199 A.D.).
Due to various western influences (from
Crusaders etc) directly or through Cyprus,
which was under the Lusignans, Little Arme
nia managed to counterbalance pressures from
the interior, from the Rum Seljuk state (Iconium) of central Asia Minor and other Seljuk
states of Upper Mesopotamia, and persisted
up to 1375 when it had been dissolved by the
Mamelouks of Egypt.
Another important state which developed in
northwestern Syria in Late Middle Agas was
the Princedom of Antiocheia. Founded in 1084
as a Seljukian state, was occupied in 1098 by
the Crusaders and was administered by princes
of various houses (Normans of Tarente. French
of Chatillon etc). Because of the strong west
ern influences coming either directly from far
distant overseas countries, or indirectly through
Cyprus, the Antiochian State, which was mostly
under the sovereignty of the Byzantine Empi
re, managed to counterbalance most pressures
from the interior, from Seljuk-Turkish states
etc. Thus, this Princedom managed to sub
sist up to 1268, when it had been dissolved by
the Mamelouks of Egypt.
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Western influences through Cyprus upon
the Princedom of Tripolis, founded by the
Crusaders at 1109 A.D. and subsisted till 1899,
when it was occupied by the Egyptians (Mamelouks), were probably less strong.

More intensive were western influences,
(since 1186 but not contunuously) through
Cyprus upon the Kingdom of Jerusalem, foun
ded by the Crusaders early in 1099 A.D.
The French Kings of Cyprus (Lusignans) were
also Kings of Jerusalem (since 1198) when
Amalric married Isabella, widow of Henry,
king of Jerusalem. The affairs of this king
dom were arranged mostly in Nicosia, the
residence of the Lusignans.
Western influences on Pamphylia, in the
southern coastlands of Asia Minor, occurred
only in a short span of time, in the second
half of the 14th c. A.D. and were not impor
tant. They were associated with the occupation
of Adalia and Corycos by Lusignans (Peter I).

The influence of Genoa, through Cyprus,
which Ammochostos (Famagusta) between
1374 and 1489, upon the coastal regions of
the easternmost Mediterranean was probably
very notable, but only of a short duration
(115 years). Of short duration was also the
influence of Venice through Cyprus (97 years).
Venice ruled the island between 1474 (when
Cat. Cornari became queen of it) and 1571
when Cyprus was occupied by the Turks and
was incorporated into the Ottoman Empire.
Owing to the fact that Venice was holding
the whole island and not a part of it, its in
fluence upon the coastal regions of eastern
most Mediterranean through Cyprus
was
more notable than that of Genoa.
Influences from the Continent upon Cyprus.

Cyprus, mainly because of its small size,
could not excercise a very notable political
influence upon the coastal zone of southern
Asia Minor and western Syria-Phoenicia-Palestina, except when she was connected in politi
cal and economic terms with western overseas
areas as the Aegean a.o.
On the other hand, Cyprus, being well p.otected by nature in the east and north by the
presence of wide sea branches, managed to
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escape from any strong dominations from the
powers of the interior of western Asia. The
anthropogeographic individuality of the island
also contributed greatly to this effect.

Thus, only in the zenith of their power,
in 14th—13th c. B.C., did the Hittites impo
sed, rather lightly, their political influence
upon the island of Cyprus. In this case it is
understood that Alasiya or Alashiya mentioned
in the tables of Pteria (Boghazkoy), is indeed
Cyprus. But as no other data indicate a de
pendence of Alasiya, and occupation of the
island, opinions upon Hittite political influen
ces are rather doubtful. No noticeable politi
cal influence upon Cyprus can be attested in
the Late Middle Ages either from the part
of the Rum Seljuk state (of Iconium), or
from that of Little Armenia.
Similarly, no evidence exists indicating
any substantial political influence upon Cyp
rus from the powerful states of the SyroMesopotamian physiographic unit during the
II millennium B.C. It is only between the
end of the 8th c. and the beginning of the 6th
c. B.C. that Cyprus fell under the reign of
the Assyrians.
Phoenician state-cities exerted various in
fluences on Cyprus, the most important of
which were the following: Phoenician colo
nies were established in the 9th c. B.C. on the
southern coast of the island, firstly at Kition
and later on at Amalthonte (a city where
Egyptians were concentrated in the past).
Later, during the Assyrian and the Persian
domination of the island, the Phoenicians pe
netrated somewhat towards the interior, up
to ldalion and Tamassus. The establishment
of the Phoenicians should be attributed to
commercial purposes, chiefly to facilitate eco
nomic relations with the Aegean area and
southern Asia Minor.
A kind of condominium was created in
the Middle Ages (7th—10th c. A.D.), at a
time when the Byzantines and Arabs were in
long and tough struggles for the possession of
the island.
The annual tribute paid by the Cypriots was
shared equally by the Byzantine Empire and
the Arabs. Arabian influence upon Cyprus

was weaker than the Byzantine influence.
Influences from Egypt.
Though a large open sea separates Cyp
rus from northeastern Africa, yet political in
fluences from Egypt (at a distance of about
400 km) were very important upon Cyprus
during various periods since the II millen
nium B.C. Egypt, because of certain geogra
phical reasons, has been exposed to pressures
from neighbouring powerful states in west
ern Asia, which quite often were accen
tuated by various historical events.
A
sandy area with low relief was not presenting
formidable obstacles to the above pressures.
(Pelousian Isthmus — later Suez Canal).

In order to prevent such pressures Egypt
was obliged to recourse to the domination of
the Palestine-Phoenicia coastal zone and of
part of southern Syria.
It was, however, very difficult for Egypt
to retain the possession of these areas without
the control of the easternmost part of the
Mediterranean Sea.
Such control could be
possible, or at least easier, by an Egyptian
domination of the island of Cyprus.
Therefore, early in the II millennium
B.C., Asy, which was considered as a territory
of the island Cyprus, was subjected to Egypt
in the time of Tuthmosis III at the 15th c.
B.C.
In the 6th c. B.C. Cyprus was again domi
nated by the Egyptians after the great naval
victory of Apries (589—569) against the uni
ted fleets of the Phoenicians and the Cyprians.
Amasis (569—525) consolidated the Egyp
tian domination by conquering the whole
island. This Egyptian possession of the
island (585—538) was a firm domination, with
probably notable political influences.
For about two and a half centuries
(295—258 B.C.) Cyprus was a possession of
the Hellenistic (under the Ptolemies) state of
Egypt. The Kings of the various states of the
island were at that time abolished and repla
ced by a military governor and a General
Council (for the interior affairs) composed
of representatives of the principal communi
ties.

Not only the political influences of the Hel
lenistic Egypt upon Cyprus were at that time
very strong, but also cultural life, the institu
tions and the customs in the island were
subjected to Ptolemaic ifluences.

Western influences (from the Greek-Aegean
Area).

Though isolated from the Greek-Aegean
area by a very extended sea branch, the Lycian
(a part of eastern Mediterranean), never
theless Cyprus was many times subjected to
very important influences from this area which
include economic, political and mainly cultu
ral influences. These influences were so
strong, that the island became a prolongation
of the Aegean World in the eastern Mediter
ranean.
Influences from the Minoan Crete
do
not seem to be very notable. They were, pro
bably, chiefly commercial in nature. Much
more important were Mycenaean influences
upon the island. No concrete evidence exists
about political influences but economic in
fluences were very important, and
much
more the cultural influences, chiefly since the
14th c. B.C. With Mycenaean colonization
after the Trojan War, at about the end of the
13th c. B.C. and at about the middle of the
12th c. B.C., and the gradual Mycenaezation
of the whole island, Cyprus became a part
of the Aegean world.
The
Mycenaean-Aegean
character
of
Cyprus became, mostly, more pronounced du
ring the Dark Ages (11th—8th c. B.C.). The
Aegean cultural influences in the island were
such, as to render possible the maintenance of
the Mycenaean civilization in the island for a
very long time, while in the Aegean area this
civilization disappeared gradually after the 12th
c. B.C. As a consequence of this Aegeanization of the island and the maintenance of
important relations with the Greek-Aegean
area. Cyprus could neutralize all the efforts of
the Phoenicians for domination upon the
island.
Cyprus remained independent until about
the end of the 8th c. B.C. and conserved most
of the Aegean-Mycenaean civilization. The
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names of the kings of the nine Cyprian states
were Greek. The inscription of the column of
Kition (dating from the end of the 8th c. B.C.)
confirms this point. On the other hand the
Phoenicians, who established themselves in
certain coastal places, had mostly learned the
Greek language.
In the 4th c. B.C. under Evagoras and Nicocles (who studied in Athens) the influences
from the Aegean area, and particularly
Athens, were reinforced again.

Under Evagoras, Cyprus became a refuge
of Greeks who, for political reasons, were ob
liged to leave their native city. It is only
at the beginning of the 3rd c. B.C., when the
island was occupied by Ptolemy I, that strong
political and cultural influences from the
Aegean area were weakened and replaced to
a great extent by those of Hellenistic Egypt.
IV. INFLUENCES ON CYPRUS FROM FAR
DISTANT OVERSEAS COUNTRIES

With the exception of the notable influen
ces from the Italian peninsula during the Ro
man occupation of the island (1st c. B.C. —
4th c. A.D.), Cyprus was not submitted to
important political and cultural influences
from far distand western countries until the
Late Middle Ages. At about the end of the
12th c. A.D., when the island was occupied
by the Grusaders at 1191 (Richard I) and
chiefly after the installation of the French
House of the Lusignans as kings of it (1192),
political and cultural influencses of western
European countries became very notable.
These influences began to weaken by the 14th
c. A.D. The Aegean-Hellenic character of the
island was reappearing, chiefly under Peter I.
With the occupation of Famagusta by the
Genoese in 1374 French influences weakened
and Italian influences began to grow. With
the reoccupation of Famagusta in 1462 by
the Lusignans, the Italian influences disappea
red. With the death of lames II at 1473 and
of his son James III at 1474, Caterina Cornaro, his wife, who adhered to Venice, became
Queen of the Cyprus state. In this way the
strong Italian influences appeared again; they
were the only ones coming from far distant
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overseas countries since 1489 when Cyprus
was annexed by Venice.

With he occupation of the island by
the Turks in 1571 western influences from
far distant countries disappeared. It is only
since the last third of the 19th c. that these
influences appeared again, when Cyprus was
occupied by Great Britain in 1878.
V.

CYPRUS INFLUENCES ARISING FROM
ITS POSITION

a. Towards western Asia.
The geographical position of Cyprus
is
very favourable for the exertion of influences
towards Asia Minor and chiefly Syria-Meso
potamia. Because of its small size and its
political disunity almost throughout its history,
Cyprus did not manage to become powerful.
It is thus evident, that we cannot speak for
important political influences exerted by Cyp
rus on large areas of western Asia.
During the greater part of the second
millenium B.C., Cyprus was prosperous but
deprived of a political unity. It was divided in
a great number of little states. The more
important of them were found on the southern
coast and there were probably big rivarlies bet
ween them. It is only after the Achaean colo
nization in the 13th c. B.C. and the gradual
hellenization of the whole island that the con
ception of unity of the whole island under
a certain political form began to mature. We
do not know whether such a unification of the
island was realised in the 12th and 11th c.
B.C. Since the 10th or 9th c. B.C., because
of the need for neutralization of the com
mercial and other activities of the Phoeni
cians, a rivalry between Cypriots and Phoe
nicians came to existence. The struggle was
very hard and firm, particularly as concerns
Poseidion, a very important establishment of
the Cypriots on the coast or North Syria,
an excellent base for their commercial re
lations with the North Syria and Mesopota
mian interior through the best natural route,
the valley of Lower Orontes.

With the Assyrian invasions of Syria in
the 8th c.B.C. and the destruction of the Phoe

nician maritime powerful city-states, Poseidion
became again an important base for commer
cial and other relationships with the interior,
this time probably of both Cyprians and
Aegean Greeks.
But now, that the rivarly
with the Phoenicians was extremely weak, the
political co-operation between the various Cyp
rian states began to weaken as well. The
Assyrians also had evidently every reason to
favour the division of the island in many
states.
It is again at the beginning of the 4th
c. B.C., but only for a short time, that Cyp
rus had achieved some degree of political uni
fication. This was effected by Evagoras A,
with a certain assistance from the Athenians,
and at the middle of the same century a coali
tion of the Cypriot kings (under the leadership
of Pnytagoras) against Persians was formed in
an unsuccessful insurrection.

The proclamation on the 12th c. A.D. of
the then Byzantine Cyprus into an independent
despotate by Isaac Comnenos left no marked
influences probably because of the short life
of this change (1184—1191).

When Aera, the last place which the
Crusaders possessed on the Syro-Palestinian
zone was lost, Cyprus, the only remaining
western feudal state in the easternmost Medi
terranean area, acquired a greater importance
and became more prosperous. As this state
had acquired gradually a Hellenic character
from various points of view, influences from
Cyprus towards Asia Minor became now
more notable.
Hugh IV (1324—1358), turned his ef
forts towards southern Asia Minor and chief
ly to the coastal zone between the cape Anemourion and the region of Attalia. In the
estem part of this zone, in the areas of Anemourion, Selinous river and Kandyloron, there
were descendants of ancient inhabitants who
had refuged in Cyprus when their country
was occupied by the Seljuks.
The centres
of this country recognised now the sovereignty
of Hugh. In the western part Hugh occupied
and annexed to the Cyprian state the impor
tant coastal town of Attalia, terminus of an
important trade route towards the central part

of Asia Minor and an excellent place as a
base for economic and cultural influences from
Cyprus to Pamphylia and neighbouring to it
regions.
Cyprus influence on the southeastern
part of Asia Minor (Cilicia) was very favou
rable by the fact that the throne of the Little
Armenia came in 1342 under the house of the
Lusignans (Guidon Lusignan as Constantin II).
It was reinforced in 1361 with the occupa
tion of the Kourikou by the king of Cyprus
Peter I (1358—1369).

b.

Towards south and west.

The second and third quarters of the
14th c. A.D. are periods of great prosperity
for Cyprus. Because of the excellent geogra
phical position of the island, Cyprian influen
ces in eastern Mediterranean were then very
notable. These influences extended also to
southern Asia Minor and westwards in the
Eastern Aegean area. To the south (Egypt)
Cyprus influences were negligible.
VI. FLUCTUATIONS FROM THE

GEOECONOMIC POINT OF VIEW

Although geographically the geoeconomic position of Cyprus is excellent, yet geoeconomic conditions in it were not always fa
vourable. Owing mainly to historical events
these conditions were extremely affected, pre
senting, thus, very pronounced fluctuations.
But, because of the insular nature, their effects
and repercussions were weakened on Cyprus.
The following geoeconomic fronts can be dis
tinguished:
Eastern front.

This front had been affected by historical
events concerning the trade routes from the
Syro-Phoenician coast to the Persian Gulf and
the Iran Plateaux. With these events is also
related the very important trade route from
the north Syrian coast, opposite the island,
which follows the Lower Orontes valley,
the north Syrian plateau and the Middle
Euphrates valley.
There is some evidence
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suggesting relations between Mesopotamia, at
least the state of Mari in the Middle Euphra
tes area, and the Aegean area, since the first
half of the II millenium B.C. Probably,
because Cyprus was interposed, was affec
ted by these relations. But, it is chiefly since
the 14th c. B.C. that important economic
relations between Mesopotamia-North Syria
and the Aegean area began to be developed.
The eastern front had thus acquired a very
great importance for Cyprus. It was at that
time that the Mycenaeans were established in
various commercial centres of Cyprus, and
they even established factories.
Probably
also in the 13th/12th c. B.C. MycenaeansCyprians were established in commercialmaritime centres situated in the north Syrian
coast opposite Cyprus. The decay of the im
portant city-states there, after the incursions
of the Pirates, evidently favoured Cyprus. The
eastern front continued to be of great import
ance for Cyprus until 589 B.C., when the
island was occupied by Egy^t. But since the
10th c. B.C., owing to the establishment of
Phoenicians on certain coastal places of the
island, the Cyprians lost a certain part of the
advantages from such a favourable geoeconomic front.

In the Hellenistic Times, the great de
velopment of the Syro-Mesopotamian and the
Iranian areas gave an extremely great import
ance to the eastern front. But since during
these times the island was belonging to the
Hellenistic kingdom of Egypt it could not take
advantage of this very favourable condition.
In the Late Middle Ages, with he found
ation by the Crusaders of the feudal states
the eastern front acquired again a great com
mercial importance. It is during this period that
Cyprus, a strong by now state, has profited
from the advantages that the Syrian-Phoeni
cian-Palestinian zone was offering.
Northern front.

Also during the period of the 13th—14th
c. A.D. Cyprus profited greatly from the fa
vourable conditions arising from economic re
lationships with south and central Asia Minor.
The state of Little Armenia was at that
time very prosperous and the powerful state
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of the Rum Seljouks (of Iconium) very rich.
Also during the last third of the II millen
nium B.C. the northern front presented more
than once very favourable conditions for com
mercial and other relationships with Cyprus.

Thus, in the 13th—14th c. B.C. the great
prosperity of the Hittite Empire and its neigh
bouring states (which probably had some de
pendence on the Hettite Empire), provided to
Cyprus some substantial benefits. Later on,
with the installation of Aegeans (Achaeans
and others) after the Trojan War, chiefly in
Pamphylia, but also in certain places of
Cilicia the northern front presented more
favourable conditions. The gradually Aegeanized island could profit greatly by the presence
of Aegean settlements or factories etc., on the
coastal zone and of trade routes towards the
interior of Asia Minor.

Again, during
the Alexander-Hellenistic
times, the northern front proved of great im
portance to Cyprus with the then very not
able development of south and central Asia
Minor.
The foundation of numerous new
cities in Pamphylia, Great Phrygia etc. and
the hellenization of many existing towns in Ci
licia, Cappadocia, Pisidia, Lycia etc., rende
red possible to the then Ptolemaic Cyprus very
notable commercial and other relations with
a great part of Asia Minor, chiefly when
Ptolemaic Egypt was possessing the coasts of
Tracheia, Cilicia and Lyicia.

Western front.

The western geoeconomic front, having
a pure overseas character, was not p esenting
great fluctuations in comparison to the eastern
and northern fronts. Because the large
areas of the west (Aegean, Ionian-Adriatic,
Western Mediterranean etc) were very seldom
in decline simultaneously, Cyprus had possibi
lities to benefit from this front. Similarly, be
cause Cyprus was Aegeanized since the II mil
lenium B.C. the sea-way towards the west was
open to it, except probably during the Phoeni
cian thalassocracy. Thus, in all periods when
the island was not under a continental occupa
tion, Cypriots could benefit greatly from
such favourable conditions.

More than once in ancient times. Cypriots
seems to have profited notably.
First
ly in the 12th—11th c. B.C., secondly in the
recession of the Phoenician thalassocracy and
finally in Persian Times, when dependence
from Persia was light. During the Hellenistic
times Ptolemaic Egypt was dominating or con
trolling a great part of the Aegean area and
part of the Syrian coastal zone. Since Cyprus
was then mainly under Ptolamaic sovereignty,
it had many possibilities for notable commer
cial relations with various western countries,
as well as with central and western Mediter
ranean, where the Hellenic city-states in Sicily,
South Italy etc. were presenting a very great
development. Since the beginning of the
newest period of the island’s deliverance of
any political dependence from the continent
(1878), the western front was the more impor
tant for Cyprus. In the present century, with
the very great development of the western
Mediterranean and North Atlantic countries,
and the freedom in economic relations, Cyp
rus has many possibilities to benefit greatly
from such favourable conditions.

Southern front.
In the present century, the southern
front acquired, from the geoeconomic point
of view, an importance for Cyprus far greater
than in the past. With the opening of the
Suez Canal in 1869, Mediterranean is connec
ted with the Indian Ocean. Thus, the south
ern overseas front has been extremely en
larged.
In the present century, with the notable
development of the countries around the In
dian Ocean, this front acquired a very great
importance. And, owing to the freedom in
economic relations, Cyprus has possibilities to
benefit greatly from such favourable geoeco
nomic conditions. In the past this front was
presenting important fluctuations attributable
chiefly to the orientations and the level of de
velopment of Egypt. It, thus, acquired more
importance for Cyprus when
Egypt
was
oriented towards extending its political and
economic influence on the coastal zone of
southern and south western Asia Minor. This

was the case mainly during
times.

the

Hellenistic

VII. IMPORTANCE OF CYPRUS
AS A CROSSROADS BETWEEN
WEST AND EAST

It was only when Cyprus was free of any
political dependence from the continent, that
could greatly develop. Completely free in
its relations with the west, it was able to
render notable services in the field of econo
mic and cultural connections to a great part
of western Asia and numerous overseas coun
tries.
The first period of such an evolution of
the island is to be placed in 12th—10th c.
B.C. After the Achaean colonizations, a gra
dual Ageanization of the island followed. The
Mycenaean civilization, including its political
structure, and cultural aspects was maintained
in Cyprus long after its disconnection from
the Greek mainland. Thus, Cyprus as part
of the Aegean World could play a very not
able role as a crossroads between West and
East. Archaeological evidence suggests that
there was a great decline in population in lar
ge parts of the island, due probably to raids
by pirates. The population was mostly re
fuged to the fortified cities. These cities were
experiencing a prosperity and a fairly vigo
rous materialistic culture that lasted up to the
Iron Age. They were greatly influenced by
Achaean colonists.
The second period of a similar evolu
tion, more or less a continuation of the pre
vious one (in the interval:
the Phoenician
thalassocrasy), is to be placed in the 8th—7th
c. B.C., when the hellenization of the island
was more advanced. With the destruction of
the maritime power of the Phoenicians by
the Assyrians, Cyprus could play again a not
able role as a bridge in commercial and cul
tural relations between West and East.
The third time at which Cyprus enjoyed
freedom was between 333 B.C. (granted by
Alexander) and the beginning of the 3rd c.
B.C. (when it became a Ptolemaic possession).
The role of Cyprus as a bridge between West
and East was at this time short and perhaps
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less notable than in previous periods.
The fourth period when the island was
free of any political dependence from the
continent was between 1191—1571. But then
Cyprus was under the rule of a western Euro
pean feudal house (Lusignans) ar commercial maritime cities (Venice). Very much deve
loped at that time it could play a very notable
role in economic and cultural connections bet
ween West and East.
The more recent period of Cyprus emanci
pation from political dependence from the
continent began in 1878, when Cyprus began
again to play its role as a bridge between
East and overseas countries. This role be
comes more and more notable in the present
century.
VIII. SOME CONCLUSIONS

The geoeconomic position of Cyprus, as an
island situated at a distance of more than 150
Km. from the Asian coast, can be compared,
in relatively terms to that of Great Britain
standing in front of the continental Europe,
and of Japan standing in front of eastern Asia.
However, from a pure geographical point
of view, certain marked differences can
be
noted.
Thus,
there
is
a
very
important difference concerning the size of the
islands. The area of Cyprus is only about 1/35
—1/30 of those of the Japan Archipelago and
the British Isles. Cyprus is situated in an
interior sea, while Great Britain and Japan
are facing towards large Oceans. Furthermore,
Cyprus is found in the central part of the
greater continental mass, which could be cal
led the Ancient World Island (Eurasia-Africa),
while the British Isles and the Japan Archi
pelago are standing outside it, but close to
its outer borders.
It is for this last reason that Japan and
Great Britain had not been developed
notably in Ancient Times. The then evoluted
Oeciumene (inhabited earth) was confined main
ly in the interior of the great continental mass
of the eastern hemisphere.
With the gradual evolution and enlarge
ment of Oecumene, Britain at first and Japan
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later on began and achieved a marked develop,
ment.

In contrast to them, Cyprus, being situated
on the central part of the large area of the
Oecumene, began to present an important de
velopment since the 14th c. B.C.
In Modern Times, in which the most ad
vanced parts of the Oecumene are found on
the borders of the Oceans, a situation in an
interior sea, as in the case for Cyprus, can be
considered as a disadvantage. However, with
the opening of the Suez Canal, the Mediterra
nean is communicating not only with the
Atlantic Ocean, but also with the Indian and,
as a consequence, this disadvantage has been
weakened. Similarly, the above disantvantage
has been weakened by the emergence of the
Mediterranean and Middle East as important
areas in international affairs.
As regards the disadvantage arising from
the small size of Cyprus, the very great tech
nological progress in our times can contri
bute remarkably
to
counterbalance
it.
Indeed after the middle of the present
century, Cyprus ochieved a remarkable deve
lopment, which can place it among the most
advanced countries in Eastern Mediterranean.
Cyprus is a maritime physiographic unit,
completely separated by very large sea bran
ches from the neighbouring physiographic con
tinental units, and from the anthropogeographical point of view it forms part of the Ae
gean world, which is characterised by rather
cosmopolitic-international trends. On the other
hand, the natural environment of the island
is favouring European cultural trends and not
Asiatic.
The geographical potisition of the island
renders Cyprus not only as one of the most
important meeting points between East and
West, but also it provides natural protection
against continental political influences.

Thus, Cyprus can play a very
role in one of the more important
of the Oecumene, that of Eastern
nean-Middle East and present a
splendour.

remarkable
large areas
Mediterra
remarkable
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
*
'Η Γεωγραφική άντίκρυση μέ άναφορά στήν Κύπρο
Ύπό ΑΝΔΡΕΑ ΚΛ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Β.Α., Μ.Α., F.R.G.S., M.A.A.G., M.A.S.P.O.,
’Αντιπροέδρου Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου.

ΕΙΧΛΓίίΓΙΙ

Μέ τή συμφωνία τών δύο κοινοτήτων τής νήσου νά αρχίσουν
πάλι συνομιλίες γιά εξεύρεση πολιτικής λύσεως τοϋ Κυπριακού προ
βλήματος πού νά βασίζεται σέ ομοσπονδιακό σύστημα, δίνουν καϊ
παίρνουν οί συζητήσεις, εισηγήσεις, σκέμΊεις καί προβληματισμοί γιά
τό πιό σύστημα είναι τό πιό κατάλληλο καϊ έφαρμόσιμο μέ τά σημε
ρινά Κυπριακά δεδομένα.
’Από όλους σχεδόν τούς μελετητές τοϋ προβλήματος ύποστηρίζεται πώς ή δημιουργία ένός Κυπριακού Όμοσπόνδου Κράτους πού
νά στηρίζεται σέ δυό μόνο γεωγραφικές περιφέρειες θά είναι κατα
στροφική καί θά όδηγήση τελικά στήν διχοτόμηση καί διάλυση τοϋ
Κυπριακού κράτους*1. Τέτοια λύση προϋποθέτει άναγκαστική καί βίαιη
μετακίνηση πληθυσμού, Εερριζωμό, μεγάλη οικονομική δαπάνη, συν
αισθηματικές καί ψυχολογικές πιέσεις καί άναστάτωση μέ άνυπολόγιστες συνέπειες. Ή Ελληνοκυπριακή πλευρά έχει άλλωστε άπορρίψει άσυζητητί τή λύση αύτή πού συγκρούεται άνοικτά μέ τίς άποφάσεις καί τά ψηφίσματα, τόσο τής Γενικής Συνελεύσεως, όσο καί
τοΰ Συμβουλίου Ασφαλείας τών Ηνωμένων Εθνών.2
Κατά καιρούς έχουν γίνει εισηγήσεις πώς σύμφωνα μέ τά Κυ
πριακά γεωγραφικά δεδομένα (φυσιογραφία, κατανομή πληθυσμού,
φυσικών πόρων, διακατοχής γής κλπ.), ή καλύτερη καί πιό έφαρμόσιμη λύση θά ήταν έκείνη τής Διοικητικής Ομοσπονδίας (Functional
Federation)3, ή τής Περιφερειακής Διοικήσεως (Territorial Regiona
* Ή μελέτη γράφτηκε καί δημοσιεύτηκε σέ συνέχειες στήν έφημερίδα «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕ
ΡΟΣ» τόν Ιανουάριο τού 1975.

1. Polyvios G. Polyviou, The Problem of Cyprus: Constitutional and Political
Aspects, p. 39.
2. Άναφέρομαι ατά ψηφίσματα τοϋ Συμβουλίου Ασφαλείας μέ άριθμό 353 τής
20ής ’Ιουλίου 1974 καί μέ άριθμό 360 τής 16ης Αύγούστου 1974, καϊ στήν άπόφαση
τής Γενικής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων Εθνών 3212 (XXIX) τής 1ης Νοεμ
βρίου 1974.
3. Κριτών Γ. Τορναρίτης, Τό 'Ομοσπονδιακόν Σύστημα και Μορφαϊ Αΰτοΰ,
σελ. 20-22.
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lism)4, ή τής Πολυπεριφερειακής 'Ομοσπονδίας (Multiregional Fede
ration5 πού λανθασμένα ονομάζεται καί λύση τών καντονίων, για
τί ό όρος καντόνιον έχει διαφορετική σημασία. Τήν τελευταία λύση
φαίνεται πώς ύποστηρίίουν τόσον ή Κυπριακή, όσον καί ή Ελληνική
Κυβέρνηση καί αύτή θά άποτελέση κατά πάσαν πιθανότητα τή βάση
τής νέας φάσεως τών ένδοκυπριακών συνομιλιών *
Όλες οί πιό πάνω εισηγήσεις καί προτεινόμενες λύσεις έχουν
σά βάση τήν έννοια τής γεωγραφικής περιφέρειας, πού στήν ούσία άποτελεϊ τό ύπόβαθρο όλων τών ομοσπονδιακών συστημάτων.
Είναι λοιπόν έπιβεβλημένο νά έχουμε μιά σαφή άντίληψη καί κατα
νόηση τοΰ όρου «περιφέρεια» γιά νά μπορούμε νά έμβαθύνουμε καί
άντιληφθοΰμε τις προτεινόμενες λύσεις καί τά προβλήματα, δυσκο
λίες, προτερήματα καί μειονεκτήματα τής κάθε μιας.

"Αν κατανοήσουμε τήν γεωγραφική έννοια τοΰ όρου «περιφέ
ρεια», θά δούμε πώς κανένα ομοσπονδιακό σύστημα ή σύστημα αύτονομίας ή αύτοδιοικήσεως ή τοπικής διοικήσεως είναι δυνατό νά
λειτουργήση χωρίς γεωγραφικό ύπόβαθρο, γιατί ό όρος «περιφέρεια»
είναι άπόλυτα συνδεδεμένος μέ γεωγραφικά σύνορα καί έδαφικήν ή
χωρικήν έκταση, είτε τά σύνορα αύτά είναι θεωρητικά καί όχι σα
φώς καθωρισμένα, είτε είναι χαραγμένα στόν χάρτη καί τηρούνται
αύστηρά. Επομένως ό όρος Γεωγραφική Ομοσπονδία είναι περιτ
τός καί έπιπόλαιος καί έχει δημιουργήσει έσφαλμένες έντυπώσεις
καί άντιδράσεις τοΰ Κυπριακού λαού στό πρόσφατο καί άπώτερο
παρελθόν.
Μέχρι τώρα τό θέμα τών περιφερειών, στά πλαίσια μιας πολιτι
κής λύσεως τοΰ Κυπριακού προβλήματος έπί ομοσπονδιακής βάσεως
έχει μελετηθή, άναλυθή καί δημοσίως παρουσιασθή καί συζητηθή άπό
έγκριτους νομομαθείς τοΰ τόπου6. Αλλά οί άναμφισβήτητα έμβρι4.

Criton G. Tornaritis, Cyprus and Federalism, pp. 32-33.
Polyvios G. Polyviou, The Problem of Cyprus: Constitutional and Political
Aspects, pp. 49-50.

5.

Ibid, pp. 50-69.

6.
Αναφέρομαι otic διαλέξεις καί συζητήσεις τών κ.κ. Κρίτωνος Τορναρίτη,
Γενικού Είσαγγελέως τής Κυπριακής Δημοκρατίας, καί Λουκή Λουκαΐδη, Ανωτέρου
Δικηγόρου τής Δημοκρατίας πού έγιναν κατά τό τελευταίο τρίμηνο τού 1974 καί τόν
Ιανουάριο τού 1975 στήν Γκαλλερύ «Αργώ», στό «Κλάπ 99» καί στήν «Πνευματική
Στέγη» στή Λευκωσία.

* Μέχρις δτου έκτυπωθή ή μελέτη αύτή ή Ελληνοκυπριακή πλευρά ύπέβαλεν ήδη
πρός τήν Τουρκοκυπριακή σχέδιο λύσεως τοΰ Κυπριακού προβλήματος μέ βάση τήν
πολυπεριφερειακή ομοσπονδία. Ή Τουρκική πλευρά άπέρριψε τό σχέδιο καί προέβη μονομερώς στήν άνακήρυΕη «'Ομόσπονδου Τουρκοκυπριακοϋ Κράτους» στις κατεχόμενες
περιοχές τήν 13ην Φεβρουάριου 1975.
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θεϊς αύτοί μελετητές έχουν άντιμετωπίσει τό θέμα μόνον άπό νομι
κής πλευράς. Ανάλυσαν δηλαδή τούς τρόπους λειτουργίας τών δια
φόρων ομοσπονδιακών συστημάτων καί τις δυνατότητες λειτουργίας
καί στήν Κύπρο ένός παρομοίου συστήματος, περιορισθέντες μάλλον
στήν συνταγματική του διάρθρωση καί στις έπί μέρους άρμοδιότητες καί εύθΰνες τών οργάνων καί περιφερειών-μελών τής ομοσπον
δίας.
Τό ποιές πρέπει νά είναι οί περιφέρειες αύτές, μέ βάση ποιά
κριτήρια πρέπει νά καθορισθοϋν, πού καί πώς θά χαραχθοϋν τά σύνο
ρά τους, είναι καυτά καί άναπάντητα μέχρι τής στιγμής προβλήματα
πού έθίγησαν άπλώς καί δέν έΕετάσθηκαν ή άναλύθηκαν λεπτομερώς.
Καί τούτο γιατί τά θέματα αύτά δέν έμπίπτουν στις άρμοδιότητες τής
νομικής έπιστήμης καί άναφέρονται σέ θέματα ταΕινομήσεως στον
χώρο, μέ τά όποια καταπιάνεται ή έπιστήμη τής γεωγραφίας. Ή
ιδανική σειρά πραγμάτων πού θά έπρεπε νά άκολουθήται σέ τέτοιες
περιπτώσεις είναι πρώτα ό γεωγράφος νά καθορίση καί χαρτογραφήση τις περιφέρειες, άφοϋ λάβη ύπ’ όψιν καί άναλύση όλα τά γε
ωγραφικά δεδομένα καί τούς έπί μέρους παράγοντες καί μετά ό
νομικός ή ό συνταγματολόγος νά άποφασίση ποιό σύστημα διοικήσεως είναι τό πιό κατάλληλο καί έφαρμόσιμο στήν περίπτωση αύτή.
Στις γραμμές πού άκολουθοϋν θά καταβληθή μιά προσπάθεια
ώστε νά δοθή στούς άναγνώστες, όσο τό δυνατό πιό άπλά, ή έννοια
καί τό περιεχόμενο τού γεωγραφικού όρου «περιφέρεια». Τούτο άποτελεϊ βασική προϋπόθεση γιά νά κατανοηθή ό νομικός ή πολιτικός
όρος «περιφερειακή διοίκηση», καθώς καί οί περιφερειακές διαχωριστικές τάσεις ή τό άντίθετο (τάσεις συνενώσεως περιφερειών) πού
οδηγούν στήν έγκαθίδρυση ομοσπονδιακών συστημάτων. Στή συνέ
χεια θά δοθούν μερικά παραδείγματα περιφερειακής διοικήσεως καί
θά γίνη σύντομη άναφορά στις Κυπριακές γεωγραφικές περιφέρειες.

%.

II ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΛΤΙΚΕΙΜΙΑΟ ΜΕΛΕΊΊΙΪ
*
ΤΟ1
*
ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ

I. 'Οριβμος χ«ΐ Περιεχόμενο

Ό E.G.R. Taylor7 έδωσε τόν άκόλουθο γενικό ορισμό τής «πε
ριφέρειας»: «Περιφέρεια είναι μιά ένιαία έκταση τής έπιφάνειας
τής γής». Ό όρος «ένιαία» πρέπει νά έρμηνευθή έδώ σάν συνε
7. E.W. Gilbert, "Geography and Regionalism," Chap. XC, Geography in the
Twentieth Century, p. 344.
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χής καϊ ομοιογενής. Ή έκταση αύτή μπορεί νά είναι φυσική, ή νά
έχη άποκτήσει συνοχήν ή ομοιογένειαν έξ αίτιας τής άνθρωπίνης δρα
στηριότητας. Ό πιό πάνω ορισμός εΐναι πολύ γενικός καί άόριστος,
καϊ τό ίδιο χαρακτηρίζει όλους τούς άλλους ορισμούς πού δόθηκαν
γιά νά περιγράφουν τόν γεωγραφικό όρο «περιφέρεια», γιατί
ό διαχωρισμός μιας χώρας σέ περιφέρειες δέν εΐναι εύκολη δουλειά.
Ό R.D. McKenzie8 δίδει τόν άκόλουθο ορισμό γιά τήν «περι
φέρεια»; «Περιφέρεια εΐναι μιά γεωγραφική ένότητα στήν όποια
οί οικονομικές καί κοινωνικές δραστηριότητες τοϋ πληθυσμού συσπει
ρώνονται γύρω άπό ένα οικονομικό καί διοικητικό πυρήνα».
ΚΓ ό ορισμός αύτός δέν είναι πλήρης γιατί τονίζει τόν άνθρώπινο καϊ παραγνωρίζει τόν φυσικό παράγοντα. Συμβαδίζει περισσό
τερο μέ τήν θεωρία τής άμοιβαίας σχέσεως καί άλληλοεξαρτήσεως
τής πόλεως καϊ τής γύρω ύπαίθρου.9 Πάνω στήν θεωρία αύτή βα
σίστηκαν καί οί εισηγήσεις τοϋ Βιτάλ ντέ λά Πλάζ γιά τις γεωγρα
φικές περιφέρειες τής Γαλλίας, τοΰ C.B. Fawcett γιά τίς φυσικές
περιοχές τής ’Αγγλίας, καί, σ' ένα ώρισμένο βαθμό, ό διαχωρισμός
τής Γερμανίας σέ έπαρχίες κατά τήν ναζιστική περίοδο.
Ύπάρχουν σχεδόν άμέτρητα κριτήρια πάνω στά όποια εΐναι δυ
νατόν νά βασισθή ένας γιά νά καθορίση καί περιγράψη περιφέρειες.
Μιά περιφέρεια μπορεί νά εΐναι εύδιάκριτη καί μέ έσωτερική συνο
χή γιατί συμπίπτει μέ τήν παρουσία ένός ιδιαίτερου τύπου κλίματος,
γεωμορφολογικοΰ ή έδαφολογικοΰ φαινομένου, ή γιατί χαρακτηρίζε
ται άπό ένα ξεχωριστό τύπο οικονομικής ή βιομηχανικής άναπτύξεως, χρήσεως γής, συστήματος έργοδοτήσεως, γλωσσικής, φυλετικής
ή θρησκευτικής ιδιοτυπίας. Ό διαχωρισμός περιφερειών μπορεί έπί
σης νά βασίζεται πάνω σέ διοικητικά ή έμπορικά κριτήρια πού άναφέρονται μόνο σέ μιά ξεχωριστή έδαφική έκταση.
Από τά πιό πάνω συνάγεται, ότι μπορεί ένας νά χαράξη πάνω
στόν χάρτη βιομηχανικές περιφέρειες, γεωργικές περιφέρειες, κλιματολογικές περιφέρειες, γεωμορφολογικές περιφέρειες, θρησκευτι
κές περιφέρειες, φυλετικές περιφέρειες, φυσικές περιφέρειες, γιά
νά άναφέρωμε μόνο μερικές. Μόνο σέ λίγες περιπτώσεις οί περι
8. H.W. Odum and H E. Moore, American Regionalism: A Cultural — Historical
Approach to National Integration, p. 4.
9. Brian J.L. Berry, "The Functional Bases of the Central Place Hierarchy",
Economic Geography, Vol. 34, pp. 135-154.
A.E. Smailes: "The Analysis and Delimitation of Urban Fields", Geography,
Vol. 32, pp. 151-161.
Othon Yangouliis, The Nicosia Rural — Urban Fringe, Unpublished Dissertation,
Nottingham University, 1974.
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φέρειες κάποτε συμπίπτουν (δηλ. μιά γεωργική περιφέρεια είναι δυ
νατόν νά συμπίπτη μέ μιά κλιματολογική) καί συνήθως οί διάφοροι
παράγοντες, τά στοιχεία ή τά χαρακτηριστικά πού καθιστούν μιά πε
ριφέρεια ξεχωριστή διαφέρουν ή άπομακρύνονται κατά τήν κατανο
μή τους στό χώρο. "Ενα καλό παράδειγμα είναι ή περίπτωση μιας
πόλεως πού έχει τήν γεωγραφική της οντότητα καί προσωπικότητα
καί σάν σύνολο άποτελεϊ μιά χαρακτηριστική περιφέρεια. Ή τοπο
θεσία (πεδιάδα, κοιλάδα, λιμένας κλπ.) όμως, όπου ή πόλη βρίσκε
ται καλύπτει μιά έκταση, ή βιομηχανική της Ζώνη καλύπτει άλλην, ό
έμπορικός της τομέας άλλη, τά δημοτικά της όρια άλλη, ή κυκλοφο
ρία τών έφημερίδων της άλλη, ή θρησκευτικές οί φυλετικές συνοι
κίες άλλη κλπ..
Γιά πολλούς καί διάφορους λόγους έπιθάλλεται ή διάκριση καί
έπισήμανση τών περιφερειακών Ζωνών πού διέπονται άπό βασικά χα
ρακτηριστικά, τά όποια άποτελοϋν καί τή βάση ή τά κριτήρια τοΰ δι
αχωρισμού τους. Τούτο είναι άναγκαϊο γιά νά μελετηθή καί άναλυθή μιά χωρική ή γεωγραφική έκταση έπαρκώς, ώστε νά κατανοηθή
στις λεπτομέρειες ή φυσική της ύποδομή πάνω στήν όποια ό άνθρω
πος Ζή καί δημιουργεί. Ό σχεδιασμός γιά τήν άνάπτυξη (κάθε μορ
φής) μιάς χώρας προϋποθέτει τήν πλήρη άνάλυση καί γνώση τών
συνεκτικών στοιχείων καί τών ξεχωριστών αύτής περιφερειακών χα
ρακτηριστικών, ώστε νά μελετηθούν άκριθώς οί δυνατότητες καί οί
περιορισμοί (φυσικοί ή άνθρώπινοι) τής άναμορφώσεως καί βελτιώσεώς της.
Ή περιφερειακή άνάπτυξη (regional development) στήν όποια
προγραμματίζεται ή άνάπτυξη όλων τών έπί μέρους συνδετικών στοι
χείων μιάς περιοχής σέ ένα ένιαίο σύνολο, γίνεται παραδεκτή σάν
μιά άποτελεσματική μέθοδος γιά τήν οικονομική πρόοδο μιάς περιο
χής. Γιά νά είναι, όμως, έπιτυχής πρέπει νά βασίΖεται όχι μόνο στήν
έπισήμανση τών βασικών καί ιδιαιτέρων γνωρισμάτων ή χαρακτη
ριστικών τής περιοχής, άλλά καί στόν πολύπλοκο συσχετισμό καί
τήν άλληλοεξάρτηση πολλών παραγόντων όπως τό έδαφος, τό κλί
μα, τά συστήματα μεταφορών, οί ιστορικές παραδόσεις, τά ήθη καί
έθιμα κλπ., πού συνθέτουν μιά περιφερειακή ένότητα10.
Κατηγορίες Περιφερειών

Μέ βάση τά χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα μπορούμε νά δια
κρίνουμε τις περιφέρειες στις άκόλουθες κατηγορίες: —
10.

Robert Ε. Dickinson, City, Region and Regionalism: A Contribution to Human

Ecology, London, 1947.
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(α)

Διοικητικές Περιφέρειες

Γιά τήν άποκέντρωση καϊ διευκόλυνση τής διοικητικής μηχανής
ώστε αύτή νά γίνη πιό αποδοτική καί άποτελεσματική, οί χώρες χω
ρίζονται σέ διοικητικές περιφέρειες ή έπαρχίες σέ διάφορα σχήματα
ή μεγέθη. Παρόμοιες περιφέρειες καθορίζονται κάποτε γιά έκκλησιαστικούς, κοινωνικούς, στατιστικούς, άθλητικούς, ταχυδρομικούς,
έκπαιδευτικούς, άστυνομικούς καί άλλους σκοπούς.

(β)

Φυσικές Περιφέρειες

Οί περιοχές αύτές σχεδιάστηκαν άπό τή φύση καί χαρακτηρί
ζονται άπό έντονα ξεχωριστά φυσικά ή γεωμορφολογικά χαρακτηρι
στικά, πού προσδίδουν στήν περιφέρεια ξεχωριστή οντότητα καί
συνοχή. Τέτοιες περιφέρειες μπορεί νά είναι οροσειρές ή ορεινά
συμπλέγματα, κοιλάδες ποταμών, λεκανοπέδια, οροπέδια, ρηξιγενείς
κοιλάδες ή πεδιάδες, λεκάνες άπορροής κλπ..
(γ)

Μητροπολιτικές Περιφέρειες

Είναι χαρακτηριστικές περιφέρειες πού δημιουργήθηκαν άπό τόν
άνθρωπο κατά τούς τελευταίους δυό αιώνες, μέ τήν άνάπτυξη τών
πόλεων —γιγάντων, πού καταλαμβάνουν τεράστιες περιοχές καί έξασκοϋν πολύμορφες έπιδράσεις στόν γύρω τους χώρο. Τέτοια παρα
δείγματα είναι ή Νέα Ύόρκη μέ τά προάστιά της, τό Τόκυο, τό Λον
δίνο, τό Παρίσι κλπ.. Στήν κατηγορία αύτή άνήκει καί τό φαινόμενο
τής συνενώσεως δύο ή περισσοτέρων πόλεων — καί τών προεκτά
σεων αύτών — μεταξύ τους, μέ άποτέλεσμα νά δημιουργήται ένα
τεράστιο καί συνεχές σύμπλεγμα οικιστικών - μητροπολιτικών περι
φερειών μέ πολλούς πυρήνες. Τό πλέον κτυπητό παράδειγμα είναι
ή Μεγαλόπολις τών άνατολικών άκτών τών Ηνωμένων Πολιτειών
Αμερικής11.

(δ)

Πολιτιστικές Περιφέρειες

Οί περιφέρειες αύτές δέν περιγράφονται εύκολα ούτε προσφέρονται εύκολα σέ ορισμούς, ξεχωρίζουν όμως καί άποκτοϋν ομοιο
γένεια καί συνοχή γιατί κατέχουν τοπικά ιδιαίτερα γνωρίσματα ή
πολιτιστικές —ιστορικές παραδόσεις καί κοινωνικές ιδιομορφίες. Οί
περιφέρειες αύτές στηρίζονται μάλλον σέ αισθητικά ή πολιτιστικά
κριτήρια όπως ιδιαίτεροι άρχιτεκτονικοί ή οικιστικοί ρυθμοί, ξεχωρι
στά ήθη καί έθιμα, γλωσσικές ιδιομορφίες κλπ..
11.

Jean Gottmann, Megalopolis: The Urbanized Northeastern Seaboard of the

United States, New York, 1961.
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(ε)

Οικονομικές η Βιομηχανικές Περιφέρειες

Είναι περιφέρειες πού χαρακτηρίζονται άπό ένα ώρισμένο είδος
άνθρωπίνης δραστηριότητας πού τούς προσδίδει συνοχή, ομοιομορφία
καί προσωπικότητα. Τέτοιες περιφέρειες μπορεί νά είναι γεωργικές
(άποκλειστική καλλιέργεια ένός είδους), περιοχές έκμεταλλεύσεως
φυσικών πόρων ή όρυκτών (άνθρακοφόρες περιοχές), περιοχές όπου
συγκεντρώνεται έντονη βιομηχανική δραστηριότητα κλπ..

(οτ)

Σύνϋετες η Πολύπλοκες Περιφέρειες

Οί περιφέρειες αύτές συγκεντρώνουν περισσότερα άπό ένα άπό
τά πιό πάνω χαρακτηριστικά γνωρίσματα, πού κάποτε συμπίπτουν καί
συμπληρώνει τό ένα τό άλλο. Γιά παράδειγμα είναι δυνατόν μιά
διοικητική περιφέρεια νά συμπίπτη μέ μιά φυσική ή μητροπολιτική ή
οικονομική περιφέρεια, ή μιά πολιτιστική περιφέρεια νά συμπίπτη μέ
μιά φυσική περιφέρεια. Οί πολύπλοκες ή σύνθετες περιφέρειες, πού
διακρίνονται άπό τήν συνύπαρξη πολλών παραγόντων, στοιχείων καί
χαρακτηριστικών, άποτελοΰν τις κατ' έξοχήν γεωγραφικές περιφέ
ρειες μιας χώρας.
3. Λιαχωριστιζές Γραμ-μυές—ϋύνορα—Κριτήρια Αιαχωρισμ.οΰ

Γιά νά γίνη ορθός διαχωρισμός περιφερειών πρέπει πρώτα νά
γίνη άντιληπτό καί κατανοητό έκεϊνο πού δίδει σέ μιά περιοχή τήν
ομοιομορφία καί τό ιδιαίτερό της γνώρισμα, ώστε νά άποτελή μιά
ξεχωριστή οντότητα. Δεύτερον, πρέπει νά έπισημανθοϋν τά σημεία
ή οί ζώνες όπου τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ιδιότητες ή στοι
χεία τής περιφέρειας μειώνονται αισθητά καί άντικαθιστώνται άπό
άλλες ομάδες στοιχείων ή γνωρισμάτων πού χαρακτηρίζουν μιάν άλ
λη περιοχή12.
Ανάμεσα όμως, στις περιοχές έκείνεται συνήθως μιά μεταβα
τική ζώνη πού καθιστά δύσκολη τήν χάραξη γραμμών ή συνόρων.
"Εντονα φυσικά χαρακτηριστικά, όπως οροσειρές, ποταμοί, ή άλλα
γεωμορφολογικά φαινόμενα, συμπίπτουν κάποτε μέ τήν μεταβατική
ζώνη δύο ή περισσοτέρων περιοχών καί άποτελοΰν φυσικά σύνορα
μεταξύ τους, όπως π.χ. τό τείχος τής οροσειράς τοΰ Πενταδακτύ
λου πού ορθώνεται μεταξύ τής πεδιάδας τής Μεσαορίας καί τής στε
νής παραλιακής ζώνης Κυρηνείας. Οί οροσειρές μπορεί νά ένεργοΰν κάποτε σάν φράγματα καί έμπόδια γιά οικονομικές ή πνευμα
τικές άνταλλαγές. Άλλά, ιδιαίτερα σήμερα, οί έπιδράσεις τοΰ φυσι
κού περιβάλλοντος είναι πολύ περιωρισμένες. Σέ πολλές περιπτώ
σεις, όταν φυσικά φαινόμενα χρησιμοποιούνται σάν διαχωριστικές
12.

Ρ. Hage, Locational Analysis in Human Geography, London, 1966.
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γραμμές άποτελοϋν πολύ άσταθές
ανθρώπινες δραστηριότητες σέ δυό
σειρές πολλές φορές έξακολουθοΰν
τί καί άλλοι βασικοί παράγοντες
τόν ρόλο τους.

καί άβέβαιον κριτήριον, γιατί οί
περιοχές πού χωρίζονται μέ ορο
νά είναι οί ίδιες. Καί τούτο για
έμπλέκονται καί διαδραματίζουν

Τά περιφερειακά γνωρίσματα ή χαρακτηριστικά άλλάΖουν σταδι
ακά άπό μιά περιοχή σέ άλλη καί συνθέτουν μιά άόριστη καί άβέβαιη
μεταβατική ξώνη. Αύτό είναι κάποτε γεγονός άκόμη καί σέ περι
πτώσεις όταν μιά άπότομη οροσειρά άποτελεϊ τήν διαχωριστική γραμ
μή. Ή χάραξη περιφερειακών γραμμών είναι, λοιπόν, δύσκολη δου
λειά, γιατί συνήθως μιά περιοχή συγκλίνει σταδιακά καί εισέρχεται
μέσα σέ μιάν άλλη άνεξάρτητα άπό φυσικά έμπόδια. ’Έτσι, όποιαδήποτε διαχωριστική γραμμή δέν είναι μόνο δύσκολο νά χαραχθή,
άλλά κάποτε είναι καί αύθαίρετη καί διφορούμενη, άποτέλεσμα πα
ρεξηγήσεων καί λανθασμένων ύπολογισμών καί συμπερασμάτων1314
.
Γιά τήν περιφερειακή άνάλυση τό βασικώτερο πρόβλημα είναι
ή έπισήμανση καί άναγνώριση τού χαρακτηριστικού έκείνου πού δίδει
τό ιδιαίτερο γνώρισμα, τήν «προσωπικότητα» θά έλεγε ένας τής έξεταξόμενης περιοχής. Μόνο μέ βάση τό ιδιαίτερο τούτο γνώρι
σμα εϊναι δυνατό νά χαρσχθοΰν ικανοποιητικά διαχωριστικές
γραμμές. Στήν περίπτωση αύτή πρέπει νά λαμέάνωνται ύπ’
δψιν τά φυσικά χαρακτηριστικά, τά οικονομικά, πολιτικά, κοι
νωνικά ώς καί τά ανθρώπινα χαρακτηριστικά καί συστήματα.
Κάθε στοιχείο μιάς περιοχής ένυπάρχει σάν μονάδα καί σέ συσχετι
σμό μέ άλλα καί δέν μπορεί νά γι'νη πλήρως κατανοητό έκτος άν ίδωθή στήν ολότητά του. Τό ίδιο καί μιά περιοχή δέν είναι δυνατόν
νά κατανοηθή, έκτος άν όλα τά στοιχεία πού τήν συνθέτουν γίνουν
άντιληπτά.
Λ.

ΙΙερεφερεεαχές Λιαχωριβτιχές Τάσεις (Regionalism)

Ή συναίσθηση τής ξεχωριστής γεωγραφικής οντότητας καί προ
σωπικότητας ένός γεωγραφικού χώρου καί τοΰ συστήματος τών πε
ριφερειακών χαρακτηριστικών του άπό τούς κατοίκους όνομάξεται
«περιφερειασμός»11 (regionalism) ή στήν περίπτωση μιάς έθνικής επι
κράτειας «έθνικισμός». Ό διαχωρισμός, ή ή έπιθυμία γιά πολιτι
13. Rhoads Murphey, An Introduction to Geography, Chicago, 1961, pp. 46-47.
14. Ό συγγραφέας βρήκε δυσκολίες στήν άπόδοση καθιερωμένων γεωγραφικών
όρων στήν Ελληνική, γιατί Ελληνικές έπιστημονικές μελέτες πάνω σέ γεωγραφικά
θέματα τοΰ είδους αύτοΰ δέν έχουν άκόμα γίνει πολλές. Ό όρος «Περιφερειασμός»,
γιά άπόδοση τοΰ ’Αγγλικού όρου "regionalism", είσάγεται άπό τόν συγγραφέα γιά
πρώτη φορά, άνκαι δέν ύπάρχει στά ’Ελληνικά ΛεΕικά.
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κήν αυτονομία μιας περιοχής τής έπικρατείας είναι μιά περίπτωση
εντόνου περιφερειασμοΰ (άντίθετη πράα τόν έθνικισμό), πού μπορεί
όμως νά μήν άποβλέπη σέ πλήρη άνεξαρτητοποίηση1516
.
Κύριες αίτιες γιά τήν δημιουργία, ένίσχυση καί τόνωση τής διαχωριστικής περιφερειακής συνειδήσεως μπορεί νά είναι άπειλές καί
πιέσεις, ό συναγωνισμός καί πάνω άπ’ όλα ή συναίσθηση τών περι
φερειακών διαφορών. Οί άνθρωποι ταυτίζονται μέ τήν περιοχή τους
καί τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, πού μπορεί νά περιλαμβάνουν
ιδιαίτερη διατροφή, ένδυση, άρχιτεκτονική, πολιτικήν παράδοση, ήθη
καί έθιμα, τοπίο καί πολλά άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα πού δια
φέρουν άπό περιοχή σέ περιοχή. Οί γονείς ένσταλάξουν περιφε
ρειακές πολιτιστικές τάσεις στις ψυχές τών παιδιών τους, περηφα
νεύονται γιά τήν ταυτότητα τής περιοχής τους καί αισθάνονται τούς
έαυτούς τους διαφορετικούς καί συνήθως καλύτερους άπό τούς κα
τοίκους άλλων περιοχών τής ίδιας χώρας1®.
Τέτοιες άντιλήψεις άποτελοϋν μιά κύρια ένδειξη γιά ύπαρξη πε
ριφερειακής οντότητας καί είναι πολύ ύποβοηθητικές στήν χάραξη
διαχωριστικών γραμμών. Οί περιφερειακές τάσεις είναι κάποτε έντο
νες σέ άπομονωμένες ορεινές περιοχές, όπου ή διαφορετική μορφο
λογία τού έδάφους ξεχωρίξει εύκολα άπό τήν γύρω περιοχή καί
όπου ή πολιτιστική κληρονομιά καί ή οικονομία είναι δυνατόν νά ξε
χωρίζουν έπίσης. Ή Ελβετία καί ή Βαυαρία άποτελοϋν χαρακτηρι
στικά παραδείγματα τών περιπτώσεων τούτων.
Οί διαχωριστικές όμως τάσεις δέν άποτελοϋν άποκλειστικότητα
τών ορεινών χωρών. Κάθε περιοχή πού διαφέρει άπό τήν γειτονι
κή της έχει συναίσθηση τούτου σέ μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες τής Αμερικής π.χ. ή συνείδηση τοΰ περι
φερειακού διαχωρισμού έκαλλιεργήθη έντονα στό Νότο γιά νά όδηγήση σέ διαχωριστικό κίνημα, πού μάλιστα έφθασε σέ έμφύλιο πό
λεμο καί παραμένει άκόμα ισχυρή. Συναισθηματικοί λόγοι καί γεω
γραφικοί παράγοντες βρίσκονται πίσω άπό τό κίνημα αύτό.
Ή γλώσσα καί ή θρησκεία, καθώς καί ή φυλή χρησιμοποιούνται
κάποτε σάν μέτρο περιφερειασμοΰ καί σάν βάση διαχωρισμού περι
φερειών. Απ’ όλα, όμως, τά πολιτιστικά στοιχεία, ή γλώσσα άποτελεί κάποτε τό κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα τής ταυτότητας μιας
περιοχής καί συμπίπτει μέ πολλά άλλα ιδιαίτερα γνωρίσματα μιας
περιφέρειας. Άλλ’ άνκαι σέ μερικές περιπτώσεις αποτελεί τήν
χαρακτηριστική σφραγίδα μιας περιοχής, δέν αποτελεί κατ’

15.

Rhoads Murphey, An Introduction to Geography, p. 46.

16.

Loe. cit.
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ανάγκην αρκετήν αιτία γιά περιφερειακόν διαχωρισμόν. Τό
παράδειγμα τής Ελβετίας άποδεικνύει ότι περιφερειακός διαχωρισμός
πάνω σέ άλλα κριτήρια — έκτος τής γλώσσας — είναι δυνατόν νά
εύδοκιμήση, παρ’ όλον ότι ύπάρχουν γλωσσικές διαφορές μέσα σέ
μιά καί τήν αύτή περιφέρεια.

Μέχρι τόν 18ον αιώνα οί γλωσσικές διαφορές σπάνια άποτελούσαν αιτίαν διαχωρισμού καί πολύγλωσσες χώρες ήσαν συνηθισμένο
φαινόμενο. Μόνο μέ τήν έμφάνιση τοϋ νεωτέρου έθνικισμοϋ ή γλώσ
σα άποτέλεσε συναισθηματικό στοιχείο τής περιφερειακής ταυτότη
τας. Παράδειγμα περιφερειακού διαχωρισμού πάνω σέ γλωσσικά
κριτήρια άποτελεϊ τό Βέλγιον, πάνω σέ θρησκευτικά κριτήρια ή Ιρλαν
δία. Κάποτε τά δύο συνδυάζονται όπως στήν περίπτωση τής Κύπρου
τώρα. Δέν σημαίνει, όμως, ότι ή γλώσσα, ή θρησκεία ή ή φυ
λή άποτελοΰν σοβαρές προϋποθέσεις γιά τήν άνάπτυξη περι
φερειακής συνειδήσεως. Πολλές φορές άλλες αιτίες ή συμφέ
ροντα εκμεταλλεύονται τά πιό πάνω γιά προώθηση διαχωρι
σμού καί περιφερειακής αύτονομίας.

Πρέπει έπίσης νά γίνη άντιληπτόν, ότι ή θεωρία τών περιφερειών
είναι πρώτιστα θεωρητική καϊ άφηρημένη «έφεύρεση», χρήσιμη γιά
τήν καλύτερη κατανόηση καί άνάλυση τής άνθρωπίνης κοινωνίας. Ή
θεωρία αύτή χρησιμοποιεί διάφορα συστήματα χώρου καί συνδυασμούς
παραγόντων, πού δέν ύπάρχουν κατ’ άνάγκη στήν πραγματικότητα.
Πολιτικά σύνορα ή καί περιφερειακά σύνορα άκόμα, άποτελοΰν προϊ
όντα τής σκέψεως παρά άκριβεϊς περιγραφές πραγματικοτήτων. Σύμ
φωνα μέ τις πιό πάνω σκέψεις δέν ύπάρχουν «φυσικές» περιοχές,
άλλά έφευρισκόμενες άπό τούς άνθρώπους ταξινομήσεις τών πολύ
πλοκων περιοχικών διαφορών17.

Οί περιφερειακές διαφορές μπορεί νά βασίζωνται σέ διαφορές
τοΰ φυσικού περιβάλλοντος. Αλλ’ ή άνθρώπινη κοινωνία είναι πολύ
πολύπλοκη ύπόθεση, στήν όποια πολλοί καί ποικίλοι παράγοντες παί
ζουν τό ρόλο τους. Ό άσχολούμενος μέ τή μελέτη τών περιφερειών
πρέπει νά λαμβάνη όλους τούς παράγοντες ύπ’ όψιν. Μιά περιοχή
πού έχει ξεχωριστό τύπο κλίματος ή πού καλύπτεται μέ ιδιαίτερο τύ
πο έδάφους είναι δυνατόν νά συντηρή ένα καθωρισμένο τύπο καλλιέρ
γειας ή σύστημα χρήσεως γής, πού συνδέεται άμεσα μέ τό χαρακτη
ριστικό της κλίμα ή έδαφος, άλλ’ έπίσης είναι δυνατόν τό σύστημα
αύτό νά στηρίζεται σέ άλλους παράγοντες σέ έντελώς διαφορετικό
φυσικό περιβάλλον.
Τό γεγονός τών περιφερειακών διαφορών είναι παγκόσμιο καί

17.
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έκφράΖεται έπίσης ατούς διάφορους πολιτιστικούς τομείς, άπό τήν
ενδυμασία, τήν τροφή, τήν άρχιτεκτονική, τή γλώσσα, τά ήθη καί έθι
μα, προκαταλήψεις, άσχολίες καί έπιτηδεύματα μέχρι τά πολιτικά καί
κοινωνικά συστήματα. Πρέπει έπίσης νά τονισθή ότι μόνον μερικά
χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι δυνατόν νά συμπίπτουν άκριβώς σέ
μιά περιοχή καί γιά τούτο ή χάραξη γραμμών καί ή οντότητα μιάς
περιφέρειας είναι άμφισβητήσιμη, έκτος άν έκ τών προτέρων τά κρι
τήρια τού διαχωρισμού είναι καθαρά καί σαφώς καθωρισμένα.
ΐίεριφερεεακά. Κέντρα. η Πυρήνες

Συνδυασμένο μέ τό γεγονός ότι τά βασικά χαρακτηριστικά τών
περιφερειών έξαφανίΖονται σταδιακά καθώς προχωρούμε πρός τά
σύνορά τους, είναι καί τό φαινόμενο τών περιφερειακών πυρήνων.
Τά άνθρώπινα συστήματα άναπτύξεως στόν χώρο τείνουν συνή
θως νά συγκεντρώνωνται ή νά άκολουθοΰν ένα άξονα ή μιά συντεταγ
μένη. Αύτή μπορεί νά συμπίπτη μέ ένα φυσικό φαινόμενο, όπως μιά
γόνιμη πεδιάδα, μιά κοιλάδα ποταμού, ένα φυσικό λιμάνι, ή σταυρο
δρόμι, ή κέντρο συγκοινωνιών. Μπορεί, όμως, νά είναι καί ένα άνθρώπινο δημιούργημα, όπως μιά πολιτεία, τό κέντρο μιάς ξεχωριστής
οίκονομικής δραστηριότητας, ή τό κέντρο ένός πολιτικού ή στρατιω
τικού συνασπισμού.
Οί κυριώτεροι περιφερειακοί πυρήνες συμπίπτουν συνήθως μέ
τήν περισσότερο πυκνοκατοικημένη Ζώνη τής χώρας, περιλαμβάνουν
τό μεγαλύτερο μέρος τής οίκονομικής δραστηριότητας, τήν πολιτικήν
πρωτεύουσα καί θέτουν τήν σφραγίδα τους πάνω στήν πολιτιστική
παράδοση τής περιφέρειας.
Συνήθως αύτός ό πυρήνας δημιουργεί καί συνθέτει πρώτος τά
πολιτιστικά χαρακτηριστικά τής περιφέρειας καί ξαπλώνει τήν έπίδρασή του στήν γύρω περιοχή, όσο τό έπιτρέπουν οί γύρω φυσικές
ή άλλες πολιτιστικές συνθήκες18.
Κτυπητά παραδείγματα περιφερειακών πυρήνων άποτελοΰν τά
λεκανοπέδια τοΰ Λονδίνου καί τοΰ Παρισιού. Καί τά δυό άποτελοΰν
τά κύρια κέντρα πληθυσμού στις περιφέρειές τους. Καί τά δυό ύπήρξαν οί πυρήνες δημιουργίας καί άναπτύξεως τής ιστορικής καί πο
λιτιστικής παραδόσεως τών περιφερειών τους καί έξακολουθοΰν άκόμα, σέ μικρότερο, όμως, βαθμό, νά είναι τέτοια. Συγκοινωνιακά καί
έπικοινωνιακά συστήματα συγκλίνουν καί συναντώνται σ' αύτά.
Τό Λονδίνο καί τό Παρίσι άποτελοΰν ισχυρούς πυρήνες πού οί
έπιδράσεις καί ή ύπεροχή τους ξαπλώνονται πιό πέρα άπό τά έθνικά
18.

W. Christaller, Applied Geography — Spatial Models, pp 35-38.
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σύνορα. Αλλά καί στις δυό χώρες (Βρεττανία καί Γαλλία) ύπάρχουν έπίσης δευτερεύοντες πυρήνες, ιδιαίτερα τά κέντρα βαρείας βιο
μηχανίαν πού άναπτύχθηκαν πολύ άργότερα άπό τό Λονδίνο καί τό
Παρίσι καί πού συνδέονται άπόλυτα μέ τήν ύπαρξη γαιανθράκων ή
άλλων μεταλλευμάτων καί πρώτων βιομηχανικών ύλών. Αύτά τά
μικρότερα κέντρα άποτελοϋν περιφερειακούς πυρήνες μονομερούς
παράγοντος σέ άντίθεση πρός τούς πυρήνες πολυμερών παρα
γόντων, όπως τό Λονδίνο καί τό Παρίσι.
Στήν ιεράρχηση τών περιφερειακών πυρήνων, όμως, είναι δυ
νατόν νά ταξινομούνται κέντρα πού ξεχωρίζουν σέ διάφορους βαθ
μούς σπουδαιότητος”. Αύστηρά έξεταζόμενος, ένας πυρήνας προσ
φέρει μερικές ύπηρεσίες ή έξασκεί (ορισμένες έπιδράσεις σέ ολόκλη
ρη τήν περιφέρεια στήν όποια άνήκει.
Μέ βάση τήν θεωρία αύτή είναι δυνατόν νά καταρτισθοϋν
πολεοδομικές περιφέρειες ή περιφέρειες πολεοδομικής ή αγρο
τικής άναπτύξεως, σέ περιοχές πού δέχονται τις έπιδράσεις ή τις
ύπηρεσίες ένός πυρήνος — κέντρου πού ένεργει σάν φάρος ή πόλος
έλξεως πρός αύτές. Γιά παράδειγμα μέ βάση τό κριτήριο τής πα
ροχής ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως ή γυμνασιακής έκπαιδεύσεως
μπορούν νά χαραχθοΰν γύρω άπό κάθε πυρήνα — κέντρο οί περιφέρει
ες πού έξυπηρετοΰνται άπό τόν πυρήνα αύτό. Τό ίδιο μπορεί νά γίνη
μέ βάση τήν άπασχόληση ή τό καθημερινό ταξίδι άπό τό σπίτι στόν
τόπο τής έργασίας (commuting)19
20,
θ.

Οί Χχίβεις Χώρον ζτ.ΐ Χρόνον

Χώρος
Ό διαχωρισμός μιας χώρας σέ περιφέρειες καί ή άνάλυση καί
μελέτη τούτων άναλαμθάνεται άπό τόν γεωγράφο, γιατί άναφέρεται
στήν κατανομή καί σύνθεση φαινομένων πάνω στήν έπιφάνεια τής
γής. Ό γεωγράφος ένδιαφέρεται γιά φαινόμενα καί γεγονότα πού
είναι δυνατόν νά χαρτογραφηθούν. Άλλ’ άσχολεϊται έπίσης μέ τήν
μελέτη τής άλληλοεξάρτησης καί τοΰ άλληλοσχετισμοΰ περιφερειών,
μέ τήν συνάφεια περιοχών καί μέ άλληλοεπιδράσεις φαινομένων στό
χώρο. Τά συστήματα καί φαινόμενα πού ό γεωγράφος χαρτογραφεί
δέν είναι στατικά, ούτε αύτάρκη. Αποτελούν μέρος ένός πολύπλο
κου καί ένιαίου συνόλου καί είναι έξ ίσου σπουδαίο νά τά μελετά
ένας χωριστά (νά άναλύη) ή καί συνθετικά.
19. Brian J.L. Berry. "The Functional Bases of the Central Place Hierarchy",
Economic Geography, Vol. 34, 1958.

20.
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Nicosia,

Προτού ένας έξετάση τούς συσχετισμούς παραγόντων μέσα στό
όλο (σύνολο) πρέπει νά ξεχωρίση πρώτα τά έπί μέρους. Αύτό πε
ριλαμβάνει όχι μόνο ξεχωριστούς παράγοντες καί ιδιαίτερες δυνά
μεις, άλλ’ έπίσης τήν ένορχηστρωμένη άλληλεπίδραση τών στοιχείων
τοΰ πολύπλοκου συνόλου τών παραγόντων τούτων πού συνθέτουν
κάθε περιφέρεια.
Χρόνος

Στήν χάραξη περιφερειακών συνόρων, τήν άνάλυση περιφερει
ακών ένοτήτων καί τήν μελέτη συσχετισμού μεταξύ περιφερειών, ό
παράγοντας χρόνος είναι ύψίστης σπουδαιότητος. Στήν περίπτω
ση αύτή πολύ πετυχημένος είναι ό παραλληλισμός μεταξύ Γεωγρα
φίας καί Ιστορίας. Ό γεωγράφος ταξινομεί τόν χώρο δπως ό ιστο
ρικός ταξινομεί τόν χρόνο σέ ιστορικές περιόδους. Κάθε περίοδος
συνδέεται μέ άλλες περιόδους καί άποτελεϊ μέρος τής συνεχούς ροής
τοΰ χρόνου, άλλά κάθε ιστορική περίοδος έχει ένα σύνολο χαρα
κτηριστικών πού τήν καθιστά ξεχωριστή καί εύδιάκριτη.
Ανκαι κάθε ιστορική περίοδος καί κάθε γεωγραφική περιφέ
ρεια είναι μέχρις ένός σημείου μοναδικές, ύπάρχουν, όμως, γενικές
καί ειδικές ομοιότητες καί άλληλοσυσχετισμοί μεταξύ περιόδων καί
περιοχών, πού ό ιστορικός καί ό γεωγράφος πρέπει νά λαμβάνουν
ΰπ’ όψιν στήν προσπάθειά τους νά άντιληφθοΰν, συσχετίσουν, άναλύσουν καί έρμηνεύσουν όποιοδήποτε θέμα μελετούν. Μέ άλλα λό
για, ό ιστορικός χρόνος καί ό γεωγραφικός χώρος είναι άδιαχώριστοι καί συνυφασμένοι. Ή ιστορία καί ή γεωγραφία έπιλαμβάνονται
τών βασικών διαστάσεων τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου πού είναι ούσιώδεις σέ κάθε έρευνα καί μελέτη τής άνθρωπίνης κοινωνίας.

ΜΑΙαχές

Τά περιφερειακά σύνορα, σπάνια παραμένουν σταθερά, γιατί άντανακλοΰν ένα ιδιαίτερο στάδιο άναπτύξεως. "Οπως οί διάφορες φά
σεις μιας κοινωνίας πού διαμορφώνουν τήν προσωπικότητά της άλλάσσουν, έτσι καί ό βαθμός καί ή φύση τής έκφράσεως τοΰ χώρου
στόν όποιο διαδραματίζεται (ή κοινωνική ζωή) άλλάζει έπίσης. Αύ
τό μπορεί νά είναι τό άποτέλεσμα όχι μόνο τής τεχνολογικής καί έπιστημονικής προόδου (όπως ή άνάπτυξη τών έπικοινωνιών καί συγκοι
νωνιών πού μπορούν νά ένισχύσουν τήν ένότητα καί λιγοστέψουν
τις διαφορές), άλλά καί άλλων προσωρινών άλλαγών στήν φυσική
βάση μιάς κοινότητας. Εντελώς νέοι παράγοντες εΐναι δυνατόν νά
έμφανισθοΰν στό οικονομικό ή πολιτικό σύστημα, πού δημιουργούν
διαφορετικούς πυρήνες καί όδηγοΰν στήν έξαφάνιση προηγουμένων
περιφερειών καί στήν δημιουργία άλλων νέων. Επιδρομές, είσβο31

λές, κατακτήσεις ή μεταναστεύσεις είναι δυνατόν νά άλλοιώσουν ή
βασικά νά μεταμορφώσουν περιφέρειες (παράδειγμα ή Κύπρος μέ
τήν Τουρκικήν εισβολή).
Τό φυσικό, όμως, περιβάλλον είναι σχετικά σταθερόν καί άνκαι
οί έπιδράσεις του άλλοιώνονται έξ αιτίας τών άνθρωπίνων δραστη
ριοτήτων, βοηθεϊ στήν διατήρηση ένός ποσοστού περιφερειακής συ
νεχείας μέ τήν πάροδο τού χρόνου. Οί συσχετισμοί στόν χώρο είναι
δυνατόν νά άλλοιωθοϋν άπό τόν άνθρωπο, άλλά οί φυσικές άποστόσεις καί ή άκριβής γεωγραφική θέση παραμένουν σταθερές.
Κάθε φαινόμενο τής άνθρωπίνης γεωγραφίας, ή κάθε περιφέρεια,
μπορούν νά έξετασθοΰν καί έρμηνευθοϋν ικανοποιητικά μόνο μέ τήν
μελέτη τής ιστορικής τους πορείας. Ή θέση, τό μέγεθος καί τό εί
δος ένός συνοικισμού, γιά παράδειγμα, μπορούν νά έρμηνευθοϋν στα
τικά, σέ συνάρτηση πρός ιδιαίτερα πλεονεκτήματα πού παρέχει ή
γεωγραφική θέση καί τοποθεσία21. Μπορούν, όμως, νά έρμηνευθοϋν
καί δυναμικά, μέ τήν έννοια τής ιστορικής άναπτύξεως τών μεταβαλλομένων παραγόντων πού έπηρέασαν τήν άνάπτυξη αύτή — όπως
πολιτικές καί τεχνολογικές άλλαγές, κοινωνικές ή καί πολιτιστικές
μεταμορφώσεις. "Ολες οι πιό πάνω άλλαγές είναι ούσιώδεις στήν
κατανόηση τής σημερινής μορφής καί λειτουργίας τοΰ έξεταξομένου συνοικισμού.
Ύ.

'Ο ρόλος τοΰ Γεωγράφου στή μελέτη τών Περιφερειών

Ή συλλογή πληροφοριών, ή κατανόηση καί ή ταξινόμηση τών
περιφερειών άποτελοΰν άντικείμενον μελέτης καί έρευνας τού γεω
γράφου. "Ενα μεγάλο μέρος τής έπιστημονικής γεωγραφικής έργασίας συνίσταται στήν συγκέντρωση ύλικοΰ πού άναφέρεται στις
περιφέρειες, γιατί ή περιφέρεια άποτελεϊ κατά πρώτο λόγο τό άντικείμενο καί τόν πυρήνα τής γεωγραφικής γνώσεως καί έρευνας.
Όλες οί γεωγραφικές γνώσεις, έρευνες καί προσπάθειες έχουν ένα
μόνο σκοπό: τή σύνθεση καί άνάλυση περιφερειών. Οί προσεγγί
σεις τοΰ θέματος δυνατόν νά είναι διάφορες, άλλά ό τελικός σκοπός
είναι ένας: ή μελέτη καί κατανόηση τών συσχετισμών καί άλληλοεπιδράσεων τών φυσικών καϊ άνθρωπίνων παραγόντων πάνω στήν
έπιφάνεια τής γής (στόν χώρο) μέ στόχο τήν έπισήμανση, άνάλυση
καί σύνθεση τών περιφερειών πού συνθέτουν μιά μεγάλη ένότητα
στήν έπιφάνεια τής γής.
Τούτο άποτελεϊ καί τή βασική διαφορά τοΰ γεωγράφου άπό τούς
άλλους κοινωνικούς έπιστήμονες. Ο οικονομολόγος π.χ. ένδιαφέ21.

32

Rhoads Murphey, An Introduction to Geography, p. 50.

ρεται γιά τήν παραγωγή, τά οικονομικά ή τό σύστημα εμπορίας μιάς
περιφέρειας’ ό κοινωνιολόγος ένδιαφέρεται γιά συγγενείς ομάδες,
κοινωνικά συστήματα καί ιδρύματα, κοινωνική συμπεριφορά κλπ. Ό
γεωγράφος έπιχειρεϊ νά έξετάση καί συλλάβη τήν περιφέρεια σάν
ένα σύνολο, μιά ενότητα, σέ δλες της τις φυσικές καί άνθρώπινες
εκφάνσεις καί μετά νά συσχετίση καί συγκρίνη μιά περιφέρεια μέ
άλλες περιφέρειες. Αύτό είναι ένα πολύ άπαιτητικό καί δύσκολο
έγχείρημα πού ίσως δέν έπιτυγχάνεται ποτέ στήν έντέλεια, κάποιος
όμως πρέπει νά προσπαθήση νά βάλη μαζί καί συνταιριάση τό περι
φερειακό μωσαϊκό ώστε νά συνθέση τό όλον, καί αύτός είναι ό
γεωγράφος.

Γιά νά κατορθωθή τούτο πρέπει νά έξετασθοΰν καί γίνουν κα
τανοητά τόσα πολλά, ώστε ό γεωγράφος πρέπει νά στηρίζεται στά
ειδικά πορίσματα όχι μόνο τών δικών του μελετών, άλλά καί μελε
τών άλλων συναφών έπιστημών. Αλλ’ έπίσης καί άλλοι επιστήμο
νες καί μελετητές τής άνθρώπινης κοινωνίας χρειάζονται τά πορί
σματα τής γεωγραφικής έρευνας. Οί πολεοδόμοι καί οί προγραμμα
τιστές ή οί σχεδιαστές τής άγροτικής άναπτύξεως, οί πολιτικοί κλπ.,
χρειάζονται βασικές γεωγραφικές πληροφορίες γιά τις περιφέρειες.
"Ολα, όμως, τά στοιχεία καί οί πληροφορίες πού θά συλλέγουν
δέν είναι άρκετά μέχρις ότου ένταχθοϋν, άναλυθοϋν καί συσχετισθοϋν
στήν ολότητα. Θά ήταν έντελώς άχρηστο νά άσχοληθή ένας μόνο
μέ ώρισμένες λεπτομέρειες, νά μελετήση δηλαδή τά δένδρα τού
δάσους ένα-ένα χωριστά καί νά μή ένδιαφερθή γιά τό όλο λειτουρ
γικό σύστημα ένός δάσους.

Ή ολοκληρωτική περιφερειακή άνάλυση προσπαθεί νά διακρίνη
τήν ειδική χρήση τής γής σέ μιά δεδομένη περιφέρεια καί νά μελε
τήση τό σύστημα καί τήν έπίδραση τών συσχετίσεων στόν χώρο καί
μέσα στήν περιφέρεια καί μεταξύ αύτής καί τού ύπόλοιπου κόσμου.
Τέτοια άνάλυση συνήθως συγκεντρώνεται στήν μελέτη τού πληθυ
σμού καί τής κατανομής του, τής πυκνότητας καί άναπτύξεώς του,
στήν φύση καί είδος τών συνοικισμών, στό γεωργικό σύστημα,
τήν χρήση γής, τήν χρήση άλλων φυσικών πόρων, στό σύστημα καί
είδος τής βιομηχανίας, έμπορίου, μεταφορών καί έπικοινωνιών καί
στόν χαρακτήρα τής πολιτιστικής κληρονομιάς καί τοΰ πολιτισμού
σάν όργσνικοϋ συνόλου. Πρέπει έπίσης νά λαμβάνωνται ύπ’ δψιν
ιστορικοί παράγοντες καί μεταβολές καί κάθε τι κάποιας σημασίας
στήν έξέλιξη τής περιφέρειας, πού κατανέμεται στόν χώρο. Γιά νά
κατορθώση τούτο ό μελετητής μιάς περιφέρειας μπορεί νά καταφύγη
στά πορίσματα έρευνών τοΰ κλιματολόγου, έδαφολόγου, γεωργικού
οικονομολόγου, άνθρωπολόγου, ιστορικού, κοινωνιολόγου κλπ. Ό
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γεωγράφος, δμως, οφείλει νά συνθέση λογικά καί λειτουργι
κά δλα τά δεδομένα καί στοιχεία σ’ ένα περιφερειακό σύνολο
πού εΐναι δική του δουλειά νά συνθέση καί παρουσίαση.
Αύτή ή σύλληψη καϊ κατανόηση τής έννοιας τής περιφέρειας
αποτελεί τή βάση τής περιφερειακής συγκρίσεων, πού συμβάλλει θε
τικά στήν συνολική μελέτη τών περιφερειών. Ή σύγκριση είναι
οπωσδήποτε άναγκαία καϊ βοηθητική στήν διάκριση καί έπισήμανση
τών περιφερειών. Ή ιστορική σύγκριση καϊ ό παραλληλισμός είναι
έπίσης άναγκαία γιατί κάθε περιοχή εΐναι μιά δυναμική ένότητα τής
όποιας ή φύση καϊ ό χαρακτήρας μεταβάλλονται σταθερά.

Πρέπει νά άντιληφθοϋμε, λοιπόν, πλήρως ότι Γεωγραφία εΐναι
ή έπιστήμη καϊ ή τέχνη τής άναγνωρίσεως καϊ περιγραφής τής προσωπικότητος τών περιφερειών22. Οί γεωγραφικές περιφέρειες μπο
ρούν νά παραλληλισθοΰν μέ τούς άνθρώπους πού έχουν διαφορετικό
χαρακτήρα ό καθένας καί ό χαρακτήρας τους αύτός μεταβάλλεται
σταθερά καϊ άναπτύσσεται. Ή τέχνη τής περιγραφής τών περιφερει
ών είναι έζ ίσου δύσκολη, όσο καϊ ή περιγραφή τών άνθρωπίνων
χαρακτήρων. Σέ καμμιά άπό τις δύο περιπτώσεις μπορεί νά είναι
ένας σίγουρος ότι πέτυχε στήν περιγραφή πλήρως. Στις περιπτώ
σεις αύτές δέν ύπάρχει καμμιά έπιστημονική συνταγή μέ τήν όποια
μπορεί ένας νά πετύχη τό τέλειο.
Κανένας, όμως, δέν μπορεί νά μιλά «γεωγραφικά» χωρίς νά άναφέρεται σέ τοποθεσίες, καϊ κανένας δέν μπορεί νά μιλά άποτελεσματικά γιά τοποθεσίες χωρίς νά έχη στό νοϋ τή θεωρία τών περιφερειών
καϊ τών συσχετισμών, καϊ άλληλοεπιδράσεων πολλών παραγόντων
πάνω στήν έπιφάνεια τής γής.

I».
1·

ΙΙΕΙΜΦΙΡΙΙΛΚΙΙ

ΛΙΟΙΚΙΙΧΙΙ

Γενικά.

Δέν ύπάρχει κράτος στόν κόσμο (οί έζαιρέσεις είναι λίγες καϊ
άναφέρονται κυρίως σέ μερικά λιλλιπούτεια κράτη) πού ή κυριαρχία
του έπεκτείνεται μόνο πάνω σέ μιά γεωγραφική περιφέρεια. Τό
κράτος άποτελεί μιά τεχνητή έπινόηση μέ τήν όποια διάφορες γεω
γραφικές περιφέρειες — μερικές δημιουργήματα τής φύσεως καϊ
άλλες τοϋ άνθρώπου — συγκολλώνται σέ μιά λειτουργική ένότητα.
Πολλές φορές, όμως, γιά σκοπούς πιό άποτελεσματικής άπο22. Robert Ε. Dickinson, City, Region and Regionalism: A Contribution to Human
Ecology, London, 1947.
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κεντρωτικής διοικήσεως καϊ τά πιό συγκεντρωτικά και συντηρητικά
κράτη χωρίΖονται σέ άριθμό διαμερισμάτων ή διοικητικών περιοχών.
Μιά ματιά στόν πολιτικό χάρτη διαφόρων χωρών δείχνει δτι ή Γαλλία
(departments), ή Βρεττανία (counties), ή Ισπανία (provinces), ή
Πολωνία (powiats), ή Ελβετία (cantons) καί άλλες άκόμα χώρες
άκολουθοΰν τό σύστημα αύτό. Οϊ πολιτικές ή διοικητικές δμως αύ
τές περιοχές δέν συμπίπτουν πάντοτε μέ γεωγραφικές περιφέρειες.
Οί έπαρχίες τής Κύπρου π.χ. δέν συμπίπτουν μέ γεωγραφικές περι
φέρειες, όπως έχουν καθορισθή καϊ άναλυθή στό προηγούμενο κε
φάλαιο. Στήν έπαρχία Λευκωσίας π.χ. περιλαμβάνονται οί γεωγρα
φικές περιφέρειες ή ύποπεριφέρειες Μόρφου, Σολέας, Μαραθάσας,
μέρος τής Μεσαορίας, Πιτσιλιάς κ.λ.π..
Τά περισσότερα άπ' τά σύγχρονα κράτη τής Εύρώπης δημιουργήθηκαν μέ τή συνένωση άνεΕαρτήτων πολιτικών περιοχών καί συνή
θως οί παλαιότερες καί μικρότερες αύτές ένότητες άποτελοΰσαν κα
θαρές γεωγραφικές περιοχές μέ φυσικά σύνορα σαφώς καθωρισμένα, μέ οντότητα καί προσωπικότητα καί οικονομικήν αύτοτέλεια. Τού
το είναι φανερό στόν μελετητή τής πολιτικής ιστορίας τής Γαλλίας,
τής Ισπανίας, τής Βρεττανίας, τής Γερμανίας, τής ’Ιταλίας, τής Γιουγ
κοσλαβίας κλπ.. Κατά τά τελευταία έκατόν χρόνια, όμως, παρατη
ρεϊται τό άντίθετο. Οί φυσικές ή γεωγραφικές περιφέρειες πού άπαρτίΖουν τά μεγάλα κράτη άγωνίΖονται γιά ένα είδος τοπικής άνεΕαρτησίας καί αύτονομίας καί κάποτε γιά πλήρη διαχωρισμό.
Ό περιφερειασμός (regionalism), ή τοπικισμός, είναι όρος μέ
πολλές σημασίες. Μπορεί νά χρησιμοποιηθή άπλώς γιά νά έξηγήση τόν τρόπο μέ τόν όποιο ένα κράτος άποκεντρώνει τό διοικητικό
του σύστημα καί παραχωρεί περιωρισμένο βαθμό αύτονομίας ή αύτοδιοικήσεως στις διοικητικές ή γεωγραφικές του περιφέρειες, ατά
πλαίσια όμως ένός ένιαίου καί έδαφικά άκέραιου κράτους2324
. Ό όρος,
όμως, μπορεί νά άναφέρεται καί σ’ ένα διαχωριστικό κίνημα μιάς
γεωγραφικής περιφέρειας μέ σκοπό τήν πλήρη άποκοπή της άπό τόν
κορμό ένός κράτους (π.χ. ή περίπτωση Τυρόλου). Μπορεί έπίσης
νά άναφέρεται καί σ’ όλες τις ειρηνικές καί πνευματικές ή πολιτιστι
κές δραστηριότητες μέ τις όποιες μιά γεωγραφική περιφέρεια προσπα
θεί νά άντιδράση ή άντιταχθή στις προσπάθειες έπιβολής παντοκρατορίας άπό τήν πρωτεύουσα τοΰ κράτους21.
Κάπου μεταξύ τών δύο άκρων βρίσκεται ένας βαθμός τοπικι
σμού καί έπιβάλλει τή χορήγηση βαθμού αύτοδιοικήσεως ή αύτονο23. E.W. Gilbert, "Geography and Regionalism'', Geography in the Twentieth
Century, p. 345.
24. Loc. cit.
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μίας σέ μιά περιφέρεια πού παρ’ όλα αύτά, παραμένει μέρος τής
μεγάλης ένότητας, τοΰ όλου, δηλαδή τοΰ κράτους. Οί γεωγραφικές
περιφέρειες μπορούν νά θεωρούνται σάν ξεχωριστά μέλη τοΰ πολιτι
κού σώματος ένός κράτους. Ή περιφερειακή άπόκλιση ή ό τοπι
κισμός δέν άποτελεΐ κατ’ άνάγκην κίνδυνον γιά διάσπαση καί
άποδυνάμωση τής συνοχής τοΰ κράτους, άλλ’ άπεναντίας ένδυναμώνει κάποτε τήν ένότητα τοΰ κράτους.
Στις έπόμενες σελίδες θά παραθέσω μερικά παραδείγματα περι
φερειακής διοικήσεως στήν Εύρώπη. Τέτοια παραδείγματα ύπάρχουν
πολλά, άλλά δέν θά άναφερθώ σέ όλα, ούτε στά πιό γνωστά, όπως
έκεϊνα τής Ελβετίας, Γιουγκοσλαβίας, Ιταλίας, Αύστρίας, 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών 'Αμερικής, Αυστραλίας, Καναδά, Σοβιετικής Ένώσεως, Κίνας κλπ.. Θά περιορίσω τά παραδείγματά μου στήν Γαλ
λία, Γερμανία, Ισπανία — Πορτογαλλία καί Μεγάλη Βρεττανία.
Si.

Γ·χλλ£·χ

Από τήν έποχή τής Γαλλικής Έπαναστάσεως (1789 μ.Χ.) ή Γαλ
λία ήταν χωρισμένη σέ σαράντα έπαρχίες (provinces), πού ονομά
ζονταν «στρατιωτικές κυβερνήσεις». Οί περισσότερες τών έπαρχιών
τούτων είχαν πράγματι φυσικά γεωγραφικά σύνορα ή ξεχωριστήν
οντότητα καί οικονομικήν ή πολιτικήν άνεξαρτησίαν. Τό 1790 οί ιστο
ρικές αύτές ένότητες σβήστηκαν άπό τόν χάρτη τής Γαλλίας καί
άντικατεστάθησαν μέ ογδόντα τρία διαμερίσματα (departments)25. Τά
διαμερίσματα αύτά έχουν περίπου τό ίδιο μέγεθος καί πήραν ονόματα
οροσειρών, ποταμών καί άλλων φυσικών ή γεωγραφικών φαινομένων
τής χώρας. Τά περισσότερα άπό τά διαμερίσματα αύτά άποτελοϋν
τεχνητές περιοχές χωρίς γεωγραφικόν ύπόβαθρο, γιατί σκοπός τής
δημιουργίας τους ήταν ή καταστροφή καί διάλυση τών παλιών έπαρ
χιών πού άποτελοΰσαν συμπαγείς ένότητες. Μέ τόν τρόπο αύτό,
όπως έπίστευαν, θά ήταν δυνατό νά συντρίψουν τοπικιστικές ή διαχωριστικές τάσεις καί νά έπιτύχουν τήν συνοχή καί ένότητα τής
χώρας.
Τό σύστημα αύτό διακυβερνήσεως τών διαμερισμάτων συνεχί
ζεται μέχρι σήμερα, παρ’ όλες τις προσπάθειες στά τελευταία χρόνια
γιά άλλαγές καί βελτιώσεις, ιδιαίτερα στόν καιρό τής Προεδρίας τοΰ
Στρατηγού Ντέ Γκώλλ. Παρά τό πέρασμα, όμως, τόσων χρόνων σέ
μερικές περιοχές τής Γαλλίας παρατηρεΐται άκόμα ισχυρή συναισθη
ματική προσήλωση στις παλιές έπαρχίες. Ή συγκέντρωση σέ μεγά
λο βαθμό έξουσιών καί ύπηρεσιών στό Παρίσι καί ό ύδροκεφαλισμός
τής πολιτικής πρωτεύουσας δέν κατώρθωσε νά έξαφανίση έντελώς
25.
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Ε. de Martonne, Geographical Regions of France, Heinemann, 1962.

τήν τοπικιστική προσήλωση στις παλιές έπαρχίες. Παρ' όλο πού πο
λιτική τάση ήταν νά καταστή «ολόκληρη ή Γαλλία προάστειο τοϋ Πα
ρισιού», τοπικιστικά ή περιφερειακά συναισθήματα έξακολουθούν νά
είναι έντονα στήν Προβηγκία, Βρεττάνη, Αλσατία —Λωραίνη, τήν
περιοχή τών Βάσκων κλπ.. Οί περιοχές αύτές βρίσκονται μακρυά
άπό τό Παρίσι καί διατηρούν άκόμα ισχυρές πολιτιστικές παραδόσεις
καί τοπικήν διάλεκτον.
Ένας άπό τούς πιό γνωστούς καί σπουδαίους μελετητές τοΰ
περιφερειασμοΰ (regionalism) ήταν ό διάσημος γεωγράφος Βιτάλ Ντέ
Λά ΠλάΖ, πού ύπήρξεν ό θεμελιωτής τής νέας σχολής γεωγραφικής
σκέψεως στήν Γαλλία. Μέ τήν έπιστημονική του κατάρτιση καί τή
βαθειά του γεωγραφική σκέψη ό Λά ΠλάΖ μπόρεσε νά συλλάβη τό
νόημα τής περιφέρειας καί προχώρησε στόν διαχωρισμό τής Γαλλίας
σέ φυσικές περιοχές μέ ξεχωριστή οντότητα ή κάθε μιά. Οί περιο
χές αύτές δέν άποτελοϋσαν όμως, ξεχωριστές διοικητικές ένότητες.
Ό Λά ΠλάΖ άντιλήφθηκε έπίσης ότι οί έπαρχιακές πόλεις τής Γαλλίας
έξασκοϋσαν ούσιαστικήν οικονομικήν έπίδραση πάνω στις γειτονικές
τους περιοχές καί ώνόμασε τις πόλεις αύτές οικονομικούς κόμβους
(noeuds). Μέ τήν έξισορρόπηση καί συνταύτιση τών φυσικών περιο
χών (γεωγραφικών περιφερειών) καί τών οικονομικών τούτων κόμ
βων ό Λά ΠλάΖ κατασκεύασε τό 1910 χάρτην μέ δεκαεφτά διοικητι
κές περιφέρειες (Σχ. I). Γιά ύποστήριξη τής προτάσεώς του ισχυ
ρίστηκε πώς μέ τήν άνάπτυξη τών συγκοινωνιών καί έπικοινωνιών τά
διαμερίσματα ήσαν πολύ μικρά σάν διοικητικές μονάδες καί ότι ή
έπιστροφή σέ σύστημα παρόμοιο πρός έκεϊνο τών παλιών έπαρχιών
ήταν αναγκαία .
Ο πόλεμος τοϋ 1914 — 18 κατέστησε τήν οργάνωση τοΰ Γαλλικού
κράτους πάνω σέ σύστημα περιφερειών έπιτακτικήν άνάγκη. Ή
Γερμανική εισβολή καί ή πιθανότητα νά πέση τό Παρίσι στά χέρια
τών Γερμανών φανέρωσε τούς κινδύνους πού δημιουργεί τό συγκεν
τρωτικό σύστημα στήν άμυνα ή άντοχή τοΰ κράτους. (Κάτι παρό
μοιο θά συνέβαινε καί στήν Κύπρο αν οί Τούρκοι εισβολείς καταλαμ
βάνανε καί τή Λευκωσία). Ό Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος (1939
— 45) άπέδειξε τό ίδιο άκριβώς καί γιά τή Βρεττανία, πράγμα πού
ώδήγησε στήν άποκέντρωση τής διοικητικής μηχανής, τών βιομηχα
νιών καί ύπηρεσιών στις έπαρχίες.

Πριν άπό τό 1914 ή Γαλλία ήταν διαχωρισμένη σέ είκοσι στρα
τιωτικές περιφέρειες γιά σκοπούς άμεσης κινητοποιήσεως. Οί πε
ριφέρειες αύτές άποφασίστηκαν μέ βάση τόν ίσομερή καταμερισμό

26.

Ibid.
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τοΰ πληθυσμού καί λήφθηκε πρόνοια ώστε σέ κάθε μιά νά περιλαμβά
νεται μιά κεντρική πόλη — συγκοινωνιακός κόμβος. Τό 1915 οί
στρατιωτικές αύτές περιφέρειες υιοθετήθηκαν έπίσης καί σάν οικο
νομικές περιφέρειες καί ή χρήση τους ήταν παρόμοια μέ έκείνη τών
Βρεττανικών περιφερειών Πολιτικής Αμυνας κατά τόν Δεύτερο Παγ
κόσμιο Πόλεμο.

Σχ. 1.

Οί γεωγραφικές περιφέρειες τής Γαλλίας δπως τις χάραΕε
ό Βιτάλ Ντέ Λά Πλά£.

Ανάμεσα στούς δυό πολέμους οί πιό πάνω οικονομικές περι
φέρειες τής Γαλλίας έζακολουθοϋσαν νά ύπάρχουν καί χρησιμοποι
ούνταν γιά διάφορους σκοπούς. Ό άριθμός τους άνέβηκε στις 20
καϊ άνκαι τά σύνορά τους άλλαζαν πολλές φορές, ό διαχωρισμός
τους στηριζόταν σέ γενικές γραμμές στόν θεωρητικό διαχωρισμό
, τοΰ Βιτάλ ντέ λά Πλάζ. Οί οικονομικές αύτές περιοχές, άνκαι εί
χαν περιωρισμένες έζουσίες καϊ άρμοδιότητες έπαιζαν σπουδαίο ρό
λο γιατί χρησιμοποιήθηκαν σάν βάση γιά έρευνες σχετικά μέ τόν σχε
δίασμά τής οίκονομικής άνάπτυζης τής Γαλλίας.
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3.

Γερμανία

Τό πολιτικό ούστημα διοικήσεως στή Γερμανία ήταν παραδοσια
κά πολύπλοκο. Τό 1933 ύπήρχαν δεκαεφτά άνεξάρτητα κρατίδια
(Lander) έπιπρόσθετα άπό τήν Πρωσσία πού άποτελεϊτο άπό δεκατέσσερεις ξεχωριστές έπαρχίες. Τά κρατίδια αύτά καί οί έπαρχίες
είχαν άκανόνιστα σύνορα καί σχήματα μέ άποτέλεσμα νά είσχωρή τό
ένα μέσα στό άλλο καί έτσι τό διοικητικό σύστημα νά περιπλέκεται
άκόμα περισσότερο. "Αλλο άρνητικό στοιχείο ήταν ή μεγάλη ύπεροχή τής Πρωσσίας έναντι τών άλλων κρατιδίων, πράγμα πού δυσκό
λευε τήν ομαλή λειτουργία τοΰ ομοσπονδιακού —περιφερειακού συ
στήματος27.
Μέ τήν ραγδαία βιομηχανική άνάπτυξη τής χώρας τό περιφε
ρειακό αύτό σύστημα δέν μπορούσε νά άνταποκριθή στις νέες έξελίξεις, γιατί οί πραγματικές οικονομικές περιοχές δέν συνέπιπταν μέ
τις διοικητικές περιφέρειες. Έτσι ή άνάγκη τών πραγμάτων ώδήγησε τήν Γερμανία νά κινηθή πρός τήν άντίθετη κατεύθυνση: άντί
νά έπιδιώξη τήν έλάττωση τών έπιδράσεων τοΰ συγκεντρωτισμού,
έπεδίωξε τόν έπανακαθορισμό τών διαχωριστικών γραμμών τών περι
φερειών πάνω σέ νέα οικονομική καί γεωγραφική βάση, μέ άπώτερο
σκοπό τή δημιουργία τών προϋποθέσεων γιά ένα ένιαϊο κράτος. Στά
πλαίσια τών προσπαθειών τούτων ό καθηγητής Hugo Preuss είσηγήθηκε όπως ή Γερμανία άνασυσταθή μέ βάση ένα ομοσπονδιακό
σύστημα στό όποιο νά μετέχουν 16 άνεξάρτητα κρατίδια τοΰ ίδιου
περίπου μεγέθους. Τό σχέδιό του, όμως, ναυάγησε όπως καί πολ
λά αλλα πού άκολούθησαν28.
Τό πρόβλημα τής περιφερειακής διοικήσεως μελετήθηκε έπισταμένα στό χρονικό διάστημα μεταξύ τών δύο παγκοσμίων πολέμων.
Οϊ Ναζί έδωσαν μεγάλη σημασία στόν καταρτισμό σχεδίου περιφε
ρειακής άναπτύξεως καί τό 1935 ίδρυσαν Εθνικό Γραφείο Προγραμ
ματισμού γιά νά σχεδιάση τήν οργάνωση τοΰ Γερμανικού Ράιχ. Μέ
τό σύστημα αύτό ή Γερμανία χωρίστηκε σέ 23 περιφέρειες πού σέ
γενικές γραμμές άντιστοιχοΰσαν στις έπαρχίες τής Πρωσσίας καί
τά παλιά άνεξάρτητα κρατίδια. Τό Βερολίνο, τό Αμβούργο καί τό
Ρούρ διατηρήθηκαν σάν ξεχωριστές περιφέρειες. Παράλληλα πρός
τόν διαχωρισμό αύτό οί Ναζί δημιούργησαν ένα σύστημα «κομματικών»
έπαρχιών (Gau). "Ετσι οί Ναζί προσπάθησαν νά έξαφανίσουν τό
παλιό διοικητικό σύστημα καί νά δημιουργήσουν νέες περιφέρειες
πού νά λειτουργούν άποτελεσματικώτερα.
27.
28.

Paul Buckholts: Political Geography, New York, 1966.
E.W. Gilbert, "Geography and Regionalism", Geography in the Twentieth

Century, p. 348.
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Oi Ναζί έπεδίι,οξαν, όμως, καί τόν συγκεντρωτισμό, έστέρησαν
τά αυτόνομα κρατίδια τής πραγματικής αύτοκυβερνήσεώς τους καί
τά κατάντησαν άπλούς διοικητικούς τροχούς τοϋ Ναζιστικοΰ κράτους.
Ο Ναζιστικός περιφερειασμός ήταν άπλώς μιά έφεύρεση μέ τήν
όποια κατωρθώθηκε μεγαλύτερη διοικητική άποτελεσματικότητα.
.-ί .

Ίβϊτανία. καί ΙΙορτογαλλί-κ

Καί στις δυό χώρες τής Ίβηρικής Χερσονήσου οί περιφερεια
κές καί τοπικιστικές τάσεις ύπήρξαν έντονες, άλλά μέ διαφορές στήν
κάθε μιά.
Ή Ισπανία χωρίσθηκε άπό τήν ίδια τή φύση σέ εύδιάκριτες
φυσικές περιοχές μέ έντονα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Στά παλιά
χρόνια ό βασιλιάς τής Ισπανίας ονομαζόταν «Βασιλιάς τών Ίσπανιών» καϊ όχι τής Ισπανίας. Οί παλιές έπαρχίες τής Ισπανίας άποτελοϋσαν ξεχωριστά βασίλεια, άλλά σταδιακά ένώθηκαν καί άποτέλεσαν ένα ένιαϊο κράτος.
Στά 1833 όλόκληση ή χώρα χωρίσθηκε έντελώς αύθαίρετα καί
χωρίς νά λαμβάνωνται ύπ’ όψιν γεωγραφικοί παράγοντες, σέ 49
έπαρχίες (provinces) κατά τό πρότυπο τών Γαλλικών διαμερισμάτων.
Οΐ έπαρχίες αύτές δέν άκολούθησαν τόν παραδοσιακό καί φυσικό
διαχωρισμό τής χώρας. Δημιουργήθηκαν μέ άποκλειστικό σκοπό τήν
μείωση τοϋ τοπικιστικοΰ πνεύματος πού ήταν πολύ ισχυρό στά δεκα
τέσσερα βασίλεια29.

Τό πνεΰμα, όμως, αύτό ήταν βαθειά ριζωμένο καί δέν ήταν δυ
νατό νά σβησθή μέσα σέ μιά νύχτα μέ τόν τεχνητό διαχωρισμό.
Τούτο έγινε φανερό μέ διάφορες έκδηλώσεις καί άντιδράσεις ιδιαί
τερα στήν Καταλωνία, Γαλικία καϊ χώρα τών Βάσκων, όπου έξελίχθηκε σέ ισχυρόν έθνικισμό μέ έντονες χωριστικές τάσεις. Ή Κατα
λωνία άπόκτησε μεγάλο βαθμό αύτονομίας τό 1932 ( Ισπανική Δημο
κρατία), άλλά τήν έχασε μετά τήν έκρηξη τοΰ έμφυλίου πολέμου
στά 1939. Στούς Βάσκους παραχωρήθηκε έπίσης αύτονομία άπό
τήν Ισπανική Δημοκρατία τό 1936, άλλά αύτή δέν άναγνωρίστηκε
άργότερα άπό τήν Κυβέρνηση Φράγκο. Οί Βάσκοι συνεχίζουν άκό
μα τόν άγώνα.
Ανκαι εΐναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν πολλά γεωγραφικά έπιχειρήματα γιά νά δικαιολογήσουν τόν πολιτικό διαχωρισμό τής Παρτογαλλίας άπό τήν ύπόλοιπη Ιβηρική Χερσόνησο, κανένα άπ' αύτά
δέν είναι άπόλυτα ικανοποιητικό. Ή Πορτογαλλία ολόκληρη μπο
ρεί νά θεωρηθή σάν μιά φυσική περιοχή ολόκληρης τής Ίβηρικής
Χερσονήσου. "Οσον άφορά τήν περιφερειακή διοίκηση στήν Πορτο29.
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Ibid, ρ. 351.

γαλλία, αύτή δέν οφείλεται σέ άνεξαρτησιακές ή διαχωριστικές τά
σεις, άλλά μάλλον στήν προσπάθεια δημιουργίας γεωγραφικών ένοτήτων μέ άπώτερο σκοπό τήν έπίτευξη διοικητικής άποκεντρώσεως.
Στά 1835 οί έξη παλαιότερες έπαρχίες τής Πορτογαλλίας χω
ρίστηκαν σέ δεκαεπτά μικρότερες, μέ πρότυπο τά Γαλλικά διαμερί
σματα’ μία έπιπρόσθετη έπαρχία δημιουργήθηκε τό 1926. Οί δεκαοκτώ
αύτές περιφέρειες ή έπαρχίες δέν χαρακτηρίζονται άπό συνεκτικότητα
ή ομοιογένεια, ούτε άποτελοΰν αύτοδύναμες ένότητες καί μοιράζουν
στό μέσο φυσικές περιοχές ή φυσικά χαρακτηριστικά πού ή συνέχειά
τους θά μπορούσε νά διαφυλαχθή.
Τό 1930 άνατέθηκε σέ μιά έπιτροπή καθηγητών Πανεπιστημίου
τό έργο τής μελέτης τοΰ προβλήματος. Ζητήθηκε άπ’ αύτούς νά συν
ενώσουν περιοχές πού παρουσίαζαν ομοιότητες, είτε στά φυσικά είτε
στά άνθρώπινα τους χαρακτηριστικά, καί μέ τή μελέτη τών παραγόντων
τούτων νά χαράξουν περιφέρειες πού νά χαρακτηρίζωνται άπό γεω
γραφική συνοχή' Ή έπιτροπή πράγματι έργάσθηκε πάνω στις γραμ
μές αύτές καί σύνταξε σχέδιο σύμφωνα μέ τό όποιο ή Πορτογαλλία
διαχωριζόταν σέ ένδεκα έπαρχίες. Οί έπαρχίες αύτές άναγνωρίστηκαν έπίσημα καί υιοθετήθηκαν στό Σύνταγμα τού 1933. Στή χά
ραξη τών νέων περιφερειών πρωτεύοντα ρόλο διαδραμάτισε ό καθη
γητής Γεωγραφίας A. de Amorim Girao. Μέ τόν Διοικητικό Κώδικα
τοΰ 1936 ή Πορτογαλλική Κυβέρνηση δεσμεύτηκε στήν προστασία καί
διαφύλαξη τών περιφερειών (διοικητικών έπαρχιών) αύτών, πού περιγράφονται σάν «περιοχές μέ γεωγραφικήν, οικονομικήν καί κοινω
νικήν συνοχήν»30 (Σχ. 2).
*.
5

ΛΙεγάλη Βρεττανία

Ό περιφερειασμός στά Βρεττανικά νησιά πήρε διάφορες μορ
φές καί είχε διάφορα άποτελέσματα. Στήν Ιρλανδία μιά έντονη έθνικιστική έξέγερση ώδήγησε στήν πλήρη άνεξαρτησία τοΰ μεγαλύτερου
μέρους τοΰ νησιοΰ, ένώ ή διαμάχη συνεχίζεται άκόμα έντονα καί φο
νικά στό ύπόλοιπο μέρος.
Στήν Σκωτία καί Ούαλλία τό έθνικιστικό συναίσθημα είναι άκό
μα ζωηρό καί ύπάρχουν φανατικοί καί έξτρεμιστές πού θά άκολουθοΰσαν τό παράδειγμα τής Ιρλανδίας γιά πλήρη άνεξαρτητοποίηση.
Σέ γενικές, όμως, γραμμές ή τάση γιά περιφερειακή αύτονομία δέν
βρίσκει ένθερμους οπαδούς στήν Βρεττανία — όπως στήν Γαλλία —
καί είναι μάλλον άκαδημαϊκή.
Πρώτος ό καθηγητής τής Γεωγραφίας C.B. Fawcett άσχολήθηκε
στήν Βρεττανία μέ τό θέμα τής περιφερειακής διοικήσεως, όταν
30.

Ibid, ρ. 352.
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Σχ. 2.

Oi γεωγραφικές περιφέρειες της Πορτογαλλίας όπως χαράχθηκαν
τό 1835 καί όπως τελικά διαμορφώθηκαν τό 1936.

τό 1917 διάβασε στήν Βασιλική Γεωγραφική "Εταιρεία τοϋ Λονδίνου
μελέτη του μέ θέμα «Φυσικές Υποδιαιρέσεις τής ’Αγγλίας». Ή με
λέτη αύτή, πού αργότερα (τό 1919) τυπώθηκε καί κυκλοφόρησε αύΕημένη καί βελτιωμένη σέ βιβλίο μέ τόν τίτλο «Οί έπαρχίες τής
Αγγλίας» (The Provinces of England)31, ήταν στήν πραγματικότητα
μιά προσπάθεια διαχωρισμού τής ’Αγγλίας σέ έντελώς νέες διοικητικές
περιοχές, πού νά είναι όχι μόνο μεγαλύτερες, άλλά καί περισσότερο
σύμφωνες μέ τά γεωγραφικά δεδομένα τής χώρας. Τό βιβλίο αύτό
τοϋ καθηγητοϋ Fawcett προκάλεσε έντονο ένδιαφέρον καί πολλές
συζητήσεις όχι τόσο γιά τις λεπτομέρειες τής ταζινομήσεως πού είσηγεϊτο, όσο γιά τόν νέο τρόπο διαχωρισμού τής Αγγλίας σέ φυσι
κές περιοχές. Στόν διαχωρισμό αύτό ό Fawcett έλαβε σοβαρά ύπ’
όψιν τόν ρόλο τών μεγάλων έπαρχιακών κέντρων — όπως ό Βιτάλ
ντέ λά ΠλάΖ έπραζε γιά τήν Γαλλία — καί έτσι ή ιδέα τής περιφερει
31.
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C.B. Fawcett, Provinces of England, London, 1919.

ακής πρωτεύουσας θεμελιώθηκε γιά καλά.
"Ενας άλλος επιστήμονας στήν Βρεττανία πού ύποστήριξε παρό
μοιο σύστημα ήταν ό καθηγητής G.D.H. Cole πού στά βιβλία του
«Τό μέλλον τής Τοπικής Κυβερνήσεως» καί «Τοπική καί Περιφερεια
κή Κυβέρνηση»32 ύποστήριΕε άλλαγές στά σύνορα τών περιφερειών
τοπικής διοικήσεως. Ό διαχωρισμός πού είσηγήθηκε ό καθηγητής
Cole στηριζόταν κυρίως πάνω σέ πολιτικά καί οικονομικά κριτήρια
καϊ δέν συμφωνούσε άπόλυτα μέ τά γεωγραφικά δεδομένα.
Παρ’ όλες, όμως, τις προσπάθειες πού έγιναν κατά καιρούς τό
σύστημα τών διοικητικών περιφερειών στήν 'Αγγλία καί Ούαλλία εί
ναι άκόμα πολύπλοκο καί περιλαμβάνει Parishes, Districts, Countries
καί Boroughs. Ολοένα καϊ περισσότερο γίνεται αισθητή στήν Βρετ
τανία ή άνάγκη γιά μιά νέα διοικητική ένότητα πού νά βοηθήση στήν
προγραμματισμένη οικονομική καί βιομηχανική άνάπτυξη και ισορ
ροπία. Τό νέο διοικητικό σύστημα πρέπει νά βασίζεται τόσο στήν
ιστορία, όσο καί στήν γεωγραφία τής χώρας.
Όσον άφορά τήν 'Αγγλία στό θέμα αύτό μιά νεώτερη έξέλιξη
είναι ή υιοθέτηση άπό τόν ’Απρίλιο τοϋ 1974 νέων πολεοδομικών περι
φερειών, πού θά άποτελέσουν τή βάση τής ισορροπημένης πολεοδομικής άνάπτυξης τής χώρας. Οί περιφέρειες αύτές έγκαθιδρύθηκαν μέ
βάση τήν Νομοθεσία Τοπικής Διοικήσεως 1972 (Local Government
Act 1972) και στηρίζονται σέ διοικητικά καί γεωγραφικά κριτήρια.
Μέ τό σύστημα αύτό ή 'Αγγλία χωρίστηκε σέ έξη Μητροπολιτικές
καί 39 μή μητροπολιτικές πολεοδομικές περιφέρειες33.
Γ.

ΟΙ ΓΕϋΙ Ι’ΛΦΙΚΕΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Till ΗΓΙΙΡΟΓ

Μέ βάση τά όσα έχουμε άναφέρει στά προηγούμενα κεφάλαια
καί αν άναλογιστοΰμε τή μικρή της έκταση, ή Κύπρος ολόκληρη μπο
ρεί νά θεωρηθή σάν μιά ένιαία γεωγραφική ένότητα. Τούτο μπορεί
νό ύποστηριχθή κυρίως άπό τή σκοπιά τών οικονομικών δεδομένων,
τήν κατανομή τών φυσικών πόρων καϊ τήν κατανομή τοΰ πληθυσμού,
καϊ ένισχύεται άπό τό συγκεντρωτικό διοικητικό σύστημα. Ή Κύ
προς άποτελεϊ μιά ένιαία οικονομική ένότητα, γιατί όλοι οϊ τομείς
τής οικονομίας της άλληλοεξαρτώνται καί άλληλοεπηρεάζονται συνθέΓοντες ένα άδιατάραχτο καί συμπαγές σύνολο34. Δέν ύπάρχει περιο
32. G.D.H. Cole, Local and Regional Government, London, 1947.
33. Redcliff·—Maud Report, London, 1967.
34. Institute of Certified Public Accountants (Cyprus), Federation and the Economy
of Cyprus, Nicosia, 1974.
Department of Town Planning and Housing, The Island Plan, Nicosia, 1973.

43

χή στήν Κύπρο πού θά μπορούσε νά έπιζήση καϊ διατηρηθή σάν ξε
χωριστή καί αύτοτελής οικονομική μονάδα. Ούτε ύπάρχει ίσομερής
κατανομή τών φυσικών πόρων (ορυκτά, ύδάτινος πλούτος κλπ.), πού
θά μπορούσε νά στήριξή τήν οικονομική αύτοτέλεια πολλών περιφε
ρειών. Τό λεκανοπέδιο τού Μόρφου π.χ. πού χαρακτηρίζεται άπό
τήν καλλιέργεια έσπεριδοειδών δέν είναι περιοχή πού θά μπορούσε
νά άποκτήση δική της ξεχωριστή καί αύτοτελή οικονομία, γιατί στήν
καλλιέργεια, συγκομιδή, διάθεση καί έξαγωγή τών προϊόντων της
στηρίζεται σέ άλλες περιοχές τής Κύπρου. Καί άν παράγη έσπεριδοειδή χρειάζεται πληθώραν άλλων άγαθών καί ύπηρεσιών πού προ
μηθεύεται άπό άλλες περιοχές τής Κύπρου.
Έξ αιτίας τοΰ συγκεντρωτικού διοικητικού συστήματος καί τών
μικρών άποστάσεων, ή πρωτεύουσα τής Κύπρου Λευκωσία έχει συγ
κεντρώσει μεγάλον άριθμό άρμοδιοτήτων, έξουσιών καί ύπηρεσιών
καί είναι δυνατόν νά ύποστηρίξη ένας ότι ολόκληρη ή Κύπρος άποτε
λεϊ τήν ένδοχώρα τής Λευκωσίας. Πριν άπό λίγα χρόνια π.χ. ό Παφίτης ήταν ύποχρεωμένος νά μεταθή στήν Λευκωσία γιά νά τοΰ έκδοθή άδεια οδηγού ή άδεια κυκλοφορίας τοΰ αύτοκινήτου του.
Παρ' όλα, όμως, αύτά, καί έξ αίτιας κυρίως τής μεγάλης ποικι
λίας τών φυσιογραφικών καί γεωμορφολογικών φαινομένων πού συγ
κεντρώνονται στήν μικρή έκταση τής Κύπρου καί προσδίδουν σ’ αύ
τή γραφικότητα καί μαγευτικήν έναλλαγή τοπίου, ή Κύπρος είναι δυ
νατόν νά διαχωρισθή σέ έπί μέρους γεωγραφικές περιφέρειες.
"Οπως έχω άναφέρει προηγουμένως ό διαχωρισμός μιάς χώ
ρας σέ περιφέρειες δέν είναι εύκολη δουλειά, γιατί έξαρτάται άπό
πολλούς καί σύνθετους παράγοντες, τά κριτήρια μέ βάση τά όποια
θά γίνη ό διαχωρισμός, καί άπό τόν ίδιο τόν μελετητή, γιατί στήν
περίπτωση αύτή ό ύποκειμενισμός καί ή άντίληψη έκείνου πού άποπειράται τόν διαχωρισμό, παίζουν ύπολογίσιμο ρόλο.
Μέ βάση άπλούς ή μονομερείς παράγοντες καί κριτήρια θά μπο
ρούσε εύκολα ή Κύπρος νά διαχωρισθή σέ γεωργικές περιφέρειες
άνάλογα μέ τή χρήση τής γης καί τις δεσπόζουσες καλλιέργειες σέ
κάθε περιοχή. Τό ίδιο θά μπορούσε νά γίνη μέ βάση τό έδαφος
(έδαφολογικές περιφέρειες), τό κλίμα (κλιματολογικές περιφέρειες),
τήν μορφολογία καί φυσιογραφία (μορφολογικές ή φυσιογραφικές πε
ριφέρειες) κλπ.. Σάν τέτοια παραδείγματα μπορούν νά άναφερθοΰν
οί μορφολογικές περιφέρειες, περιφέρειες χρήσεως γης (Σχ. 3) καί
κλιματολογικές περιφέρειες τής Κύπρου πού ό Δρ. Δ. Χριστοδούλου
έπεχείρησε στό σύγγραμμά του «The Evolution of the Rural Land
Use Pattern in Cyprus»,35 Ιδιαίτερα θά σταθώ στήν περίπτωση τών
35. Demetris Christodoulou, The Evolution of the Rural Land Use Pattern in Cyprus,
Bude, Cornwall, 1959, pp. 9-18, 195-214.
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Μορφολογικών Περιφερειών πού ό Δρ. Χριστοδούλου είσηγεϊται γιά
τήν Κύπρο, γιατί τούτο θά μάς βοηθήση νά κατανοήσουμε πιό κάτω
τίο εισηγήσεις γιά γεωγραφικές περιφέρειες τής Κύπρου.
Μέ βάση, λοιπόν, τήν γεωλογία καί τήν μορφολογία τού έδάφους
ό Δρ. Χριστοδούλου χώρισε τήν Κύπρο στις άκόλουθες γεωμορφολογικές περιφέρειες: (Σχ.4).
1. Ή ορεινή καί ή πεδινή έκταση τής Κερύνειας
Ή περιφέρεια αύτή περιλαμβάνει τήν παραλιακή πεδιάδα τής
Κερύνειας άπό τήν Όρκα μέχρι τήν Έφτακώμη καί τήν οροσειρά
τοΰ Πενταδακτύλου.

2. Ή χερσόνησος Καρπασίας
3. Ό ορεινός όγκος τοΰ Τροόδους
4. Οί κεντρικές πεδιάδες
5. Ή περιφέρεια Λάρνακας

6. Τά άσβεστολιθικά οροπέδια τής Νοτιάς Κύπρου
7. Ή πεδινή έκταση Χρυσοχοϋς
8. Ή πεδιάδα Πάφου.
9. Ή πεδιάδα τής Λεμεσού.

Όπως άνάφερα πιό πάνω οί περιφέρειες αύτές στηρίζονται μόνο
στόν μονομερή παράγοντα γεωμορφολογία, έγιναν γιά νά έξυπηρετήσουν μόνο ένα καθωρισμένο σκοπό καί δέν άποτελοΰν πολύπλο
κες (πολυμερείς) γεωγραφικές περιφέρειες.
Αλλο παράδειγμα περιφερειών μέ βάση μονομερές κριτήριο ή
παράγοντα είναι οί πολεοδομικές περιφέρειες τής Κύπρου πού
καταρτίστηκαν άπό τό Τμήμα Πολεοδομίας καί Οίκήσεως, γιά τήν
ισορροπημένη πολεοδομική καί άγροτική άνάπτυξη τής Κύπρου. Μέ
βάση τούς περιφερειακούς πυρήνες-κέντρα καί τό καθημερινό ταξίδι
άπό τόν τόπο διαμονής στόν τόπο τής έργασίας (commuting) χαράχθησαν ύστερα άπό έρευνα καί έπιστημονική άνάλυση οί άκόλου
θες πολεοδομικές περιφέρειες36:
1. Περιφέρεια Λευκωσίας, μέ κέντρο τήν Λευκωσία
2. Περιφέρεια Κερύνειας, μέ κέντρο τήν Κερύνεια
3. Περιφέρεια Αμμοχώστου, μέ κέντρο τήν ’Αμμόχωστο
4. Περιφέρεια Λάρνακας, μέ κέντρο τήν Λάρνακα
36. Department of Town Planning and Housing, Commuting in Cyprus, Unpublished
Report, 1972.
— Plannnig to Hierarchy, Nicosia, 1973.
— The Island Plan, Nicosia, 1973.
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Σχ. 4. Oi μορφολογικές περιφέρειες τής Κύπρου ούμφωνα μέ τόν Δημήτριο Χριστο 
δούλου άπό τό βιβλίο του "The Evolution of the Rural Land Use Pattern in Cyprus".
Oi λεπτές γραμμές δείχνουν τά σύνορα τών χωριών.
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5. Περιφέρεια Λεμεσού, μέ κέντρο τήν Λεμεσό
6. Περιφέρεια Πάφου, μέ κέντρο τήν Πάφο
7. Περιφέρεια Καρπασίας, μέ κέντρο τήν Γιαλοϋσα
8. Περιφέρεια Μόρφου, μέ κέντρο τήν Μόρφου
9. Περιφέρεια Χρυσοχοΰς, μέ κέντρο τήν Πόλη Χρυσοχοΰς.
Οί περιφέρειες αύτές δέν συμπίπτουν μέ τά σύνορα τών διοικητικών
έπαρχιών τής νήσου.
Μέ τόν καταρτισμό τών γεωγραφικών περιφερειών τής Κύπρου
δέν άσχολήθηκαν πολλοί. Είτε γιατί δέν ύπήρχαν πριν λίγα χρόνια
στήν Κύπρο γεωγράφοι γιά νά άσχοληθοϋν μέ τό θέμα, είτε γιατί
ή έργασία αύτή είναι πολύπλοκη καί δύσκολη. "Οπως είναι γνωστό,
στόν διαχωρισμό μιάς χώρας σέ γεωγραφικές περιφέρειες πρέπει νά
λαμβάνωνται ύπ’ όψιν όλοι οί έπί μέρους παράγοντες (πολυμερείς
παράγοντες) καί μεγάλος άριθμός κριτηρίων, πού στήν ολότητά τους
νά συνθέτουν ένα ομοιογενές σύνολο, μιά γεωγραφική ένότητα μέ Εεχωριστή οντότητα, ομοιογένεια, ομοιομορφία, καί αύτοτελή οικονομία.
ΈΕ αίτιας τής μικρής έκτάσεως τής Κύπρου καί τών άλληλοεΕαρτωμένων οικονομικών της πόρων, δέν είναι εύκολο νά διαιρεθή
ή χώρα σέ αύτοτελεϊς ή αύτόνομες γεωγραφικές περιφέρειες πού
νά συγκεντρώνουν όλα τά ιδεώδη κριτήρια καί νά πληρούν όλες τις
βασικές προϋποθέσεις. ΈΕ άλλου, οί άντιθέσεις όσον άφορά τήν
οικονομία, τόν τρόπο Ζωής, τις άσχολίες, τά ήθη καί έθιμα μεταΕύ τών
διαφόρων περιοχών τής νήσου δέν είναι τόσο κτυπητές καί εύδιάκριτες, ώστε νά δικαιολογούν διαχωρισμό μέ βάση τά κριτήρια αύτά.
Τά πιό Εεχωριστά καί εύδιάκριτα χαρακτηριστικά πού θά μπορούσαν
νά στηρίΕουν γεωγραφικές περιφέρειες στήν Κύπρο είναι τά φυσικά
χαρακτηριστικά, άλλά αύτε αύτά άπό μόνα τους είναι άρκετά’ πρέπει νά
συνδυάΖωνται ή νά συμπίπτουν μέ άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα,
όπως άσχολίες τών κατοίκων, ειδικές καλλιέργειες, φυσικούς πόρους,
ήθη καί έθιμα κλπ..
’Απ' ότι έχει ύπ’ όψιν του ό συγγραφέας, ό μόνος πού άποπειράθηκε μέχρι τώρα νά προσδιορίση τις γεωγραφικές περιφέρειες τής
Κύπρου είναι ό Γεώργιος ΚαρούΖης στήν σύντομη μελέτη του «Ή
Γεωγραφία τής Κύπρου»37. Στήν έργασία αύτή ό κ. ΚαρούΖης ύποστηρίΖει πώς «παρά τό μικρόν της μέγεθος ή Κύπρος θά ήδύνατο
νά διαιρεθή είς δεκάδας περιφέρειας, κάθε μιά τών όποιων έχει Εεχωριστά φυσιογραφικά καί άγρο-οίκονομικά χαρακτηριστικά καί είς
τήν έκτασιν έκάστης τών όποιων έπικρατεϊ άρκετή ομοιομορφία»38.
37.

Γεωργίου

σελ. 8-20.
38. Ibid.
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Καρούίη,

Γεωγραφία τής

Κύπρου,

Πολυγραφημένη

έκδοση,

"Εχοντας σάν βάση τά
γεϊται πώς ή Κύπρος πρέπει
περιφέρειες, πού κατά τήν
γραφικές ένότητες (Σχ. 5)

πιό πάνω κριτήρια ό κ. Καρούζης είσηνά διαιρεθή στις άκόλουθες γεωγραφικές
άποψή του άποτελοΰν αύτοτελεϊς γεω
:

1.
2.
3.
4.

Καρπασία
Πενταδάκτυλος
Νότιοι πρόποδες τοΰ Πενταδακτύλου
Βόρειοι πρόποδες τοΰ Πενταδακτύλου

5.
6.
7.
8.
9.

Παράκτιος Πεδιάς Κυρηνείας
Κυθρέα
Κεντρική Πεδιάς (Μεσαορία)
Κοκκινοχώρια
Παράκτιος Πεδιάς Λάρνακος

10. Κοιλάς Γιαλιά
11. Κοιλάς Πεδιαίου
12. Λεκανοπέδιον Μόρφου
13. Περιοχή Μύρτου
14. Δασώδης περιφέρεια οροσειράς Τροόδους
15. Βόρειοι καϊ άνατολικοϊ πρόποδες οροσειράς Τροόδους

16. Πιτσιλιά
17. Σολιά
18. Μαραθάσα
19. Τηλλυριά

20. Κάμπος
21. Ξηρική σιτηροχαρουποπαραγωγική περιφέρεια
22. Ανατολική περιφέρεια κρητιδικών άσβεστολίθων
23. Κεντρικόν Όροπέδιον
24. Αμπελοχώρια Λεμεσού καϊ Πάφου

25. Παράκτιος πεδιάς Λεμεσοΰ
26. Παράκτιος πεδιάς Πάφου
27. Παράκτιος πεδιάς Χρυσοχοΰς

27. Ακάμας.
Στήν προσπάθειά του νά άναλύση όσο τό δυνατό πιό πλατεία
καϊ λεπτομερειακά τόν Κυπριακό γεωγραφικό χώρο, ό κ. Καρούζης
φαίνεται πώς τόν διαίρεσε σέ υπερβολικά μεγάλο άριθμό περιφερειών,
πού δέν μποροΰν νά δικαιολογήσουν ικανοποιητικά τήν ϋπαρΕή τους.
Ποιές είναι π.χ. οί βασικές διαφορές μεταΕύ τών βορείων καϊ νοτίων
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γεωγραφικές περιφέρειες τής Κύπρου σύμφωνα μέ τόν Γεώργιο ΚαρούΖη
άπό τή μελέτη του «Γεωγραφία τής Κύπρου».

προποδών τού Πενταδακτύλου πού νά δικαιολογούν τήν ύπαρξή τους
σάν ξεχωριστών γεωγραφικών περιφερειών; Είναι δυνατόν άπό μό
νη της ή περιοχή Μύρτου νά στηρίξη ξεχωριστή γεωγραφική περιφέ
ρεια; Ποιά είναι τά φυσικά ή άνθρώπινα χαρακτηριστικά γνωρίσμα
τα τής περιοχής αύτής πού τής προσδίδουν τήν ξεχωριστή της οντό
τητα, ώστε νά ξεχωρίζη άπό τήν γύρω της περιοχή; Γιατί ή περιοχή
Κάμπου νά άποτελέση ξεχωριστή γεωγραφική περιφέρεια;
'Όπως άναφέρθηκε προηγουμένως ή χάραξη περιφερειακών ζω
νών καί συνόρων είναι συζητήσιμη καί διαφορούμενη, δημιουργεί πε
ριπλοκές καί προβλήματα, καί έξαρτάται σέ μεγάλο βαθμό άπό τά
ύποκειμενικά κριτήρια τού μελετητή τών περιφερειών. Ούτε είναι
εύκολο νά μιλά ένας δογματικά σέ τέτοιες περιπτώσεις καί νά άπορρίπτη τις σκέψεις καί εισηγήσεις τών άλλων.

Επειδή σκοπός τής μελέτης αύτής δέν είναι νά είσέλθη σέ λε
πτομέρειες καί νά συζητήση τόν διαχωρισμό τής Κύπρου σέ γεωγρα
φικές περιφέρειες (τούτο προϋποθέτει πολύχρονη καί πολύμοχθη έρευ
να καί μελέτη) ό συγγραφέας παραθέτει πιό κάτω ένα άπλό διαχω
ρισμό πού κατά τή γνώμη του θά μπορούσε νά άποτελέση τή βάση
γιά μιά έμπεριστατωμένη έρευνα καί μελέτη: (Σχ. 6)
1. ΙΙερ^φέρεε» «εδίνών «αραλΕακών ζωνών

Κατά τήν άποψη τού συγγραφέα όλες οί παραλιακές ζώνες τής
Κύπρου παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα καί θά
μπορούσαν νά άποτελέσουν μιά περιφέρεια. Τά κοινά αύτά γνωρί
σματα είναι τά πετρώματα καί τά έδάφη, τό κλίμα, τά ύψόμετρο, οί
άσχολίες τών κατοίκων καί τά προϊόντα πού σέ πολύ ή μεγάλο βαθμό
μοιάζουν μεταξύ τους.

Σάν ύποπεριφέρειες (subregions) τής περιφέρειας αύτής μπο
ρούν νά θεωρηθούν,
(α) Ή πεδινή παραλιακή ζώνη τής Κερύνειας

(β) Ή πεδινή παραλιακή ζώνη τής Λάρνακας
(γ) Ή πεδινή παραλιακή ζώνη τής Λεμεσού
(δ) 'Η πεδιάδα τής Πάφου
(ε) Ή παραλιακή πεδινή ζώνη Χρυσοχοΰς.
ίί.

Περιφέρεεα ϋαρ«αβ£ας

Ή περιοχή τής Καρπασίας άποτελεϊ μιάν εύδιάκριτη γεωγραφική
περιφέρεια καί μέ βάση τά φυσικά χαρακτηριστικά καί τις άσχολίες
τών κατοίκων (καλλιέργεια καπνού).
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Σχ. 6. Οί γεωγραφικές περιφέρειες τής Κύπρου όπως προτείνονται όπό τόν συγγραφέα γιά συΖήτηση καί έρευνα.

3.

’Οροσειρά τ«ΰ ΙΙενταδακτόλου

'Η στενόμακρη καϊ άπότομη οροσειρά τού Πενταδακτύλου μέ τήν
ποικιλία τών πετρωμάτων καϊ τό ξεχωριστό τοπίο σέ πλήρη άντίθεση
πρός τΐο γύρω της περιοχές άποτελεϊ αναμφισβήτητα μιά ξεχωριστή
γεωγραφική περιφέρεια.
-5.

Ή Κεντρική Πεδιάδα (Μεσαορια)

Ή έκτεταμένη κεντρική καί μάλλον έπίπεδη πεδινή έκταση πού
ξαπλώνεται μεταξύ τών δύο οροσειρών άπό τά Ανατολικά στά Δυτι
κά, ό σιτοβολώνας τής Κύπρου, ξεχωρίζει άρκετά καί στά φυσικά καϊ
άνθρώπινα χαρακτηριστικά, ώστε νά άποτελή μιά αύτόνομη γεωγρα
φική περιφέρεια.
Σάν ύποπεριφέρειες τής περιφέρειας αύτής μπορούν νά θεω
ρηθούν,

(α) Τό Λεκανοπέδιο τού Μόρφου (έσπεριδοειδή)
(β) Τά Κοκκινοχώρια (πατάτες)
ϊ».

'Ο άρεινός ίίγκος τοΰ Τροόδους

Ό μεγάλος συμπαγής καί μεγαλόπρεπος όγκος τού Τροόδους,
πού καταλαμβάνει τό μεγαλύτερο μέρος τού νησιού καί άποτελεϊ τό
γενεσιουργικό του ύπόβαθρο, μέ τήν ξεχωριστή του γεωλογική ιστο
ρία, τόν φυσικό πλούτο καί τις ιδιαίτερες άσχολίες τών κατοίκων, τό
ξεχωριστό κλίμα καί τήν ιδιαίτερη βλάστηση άποτελεϊ άναμφισβήτητα
τήν κατ’ έξοχή γεωγραφική περιφέρεια τής Κύπρου.
Σάν ύποπεριφέρειες τής περιφέρειας αύτής μπορούν νά θεω
ρηθούν,
(α) Οί βόρειοι καί άνατολικοι πρόποδες τού Τροόδους
(β) Ή Πιτσιλιά
(γ) Ή Σολιά

(δ) Ή Μαραθάσα
(ε) Ή Τηλλυριά
(στ) Οί νότιοι πρόποδες τών ξηρικών καλλιεργειών (χαρούπια)

(ζ) Τά Κρασοχώρια ή Αμπελοχώρια Λεμεσού καί Πάφου.
Στόν καθορισμό τών περιφερειών καί ύποπεριφερειών τούτων ό
συγγραφέας έλαβε ύπ’ όψιν άρκετούς φυσικούς καί άνθρώπινους
παράγοντες, πού κατά τήν γνώμη του συνθέτουν γεωγραφικές ένότητες μέ συνοχή καί ομοιογένεια. Δέν ύποστηρίζεται πώς ό διαχω
ρισμός τούτος είναι άπόλυτος καί πώς δέν έπιδέχεται συζήτηση’ ό
συγγραφέας έλπίζει ότι θά έπανέλθη σέ εύθετώτερο χρόνο γιά νά
άσχοληθή έκτενέστερα μέ τό ένδιαφέρο τούτο θέμα.
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Λ.

ΚΓΙΙΡΟΧ και ιιει*ι<ι>ι:ι>ι:ιακιι ΑΙΟΙΚΙΙΧΙΙ

1. Γενικά

Οί γεωγραφικές περιφέρειες ή ύποπεριφέρειες τής Κύπρου δ
πως καθωρίσθηκαν ή προσδιωρίστηκαν στό προηγούμενο κεφάλαιο δέν
συμπίπτουν όλες μέ διοικητικές περιφέρειες ή διοικητικά διαμερίσμα
τα. Καί τούτο γιατί δέν έγινε μέχρι τώρα έπισταμένη έπιστημονική
έργασία — όπως σέ άλλες χώρες — γιά νά καθορισθοΰν διοικητικές
περιφέρειες (έπαρχίες ή διαμερίσματα) πού νά βασίζωνται σέ γεω
γραφικά κριτήρια ή δεδομένα φυσικά ή άνθρώπινα.
Οί έξη διοικητικές έπαρχίες τής Κύπρου (Λευκωσίας, Κερύνειας,
Αμμοχώστου, Λάρνακας, Λεμεσού καί Πάφου) δέν συμπίπτουν μέ
ισάριθμες — όπως είδαμε — γεωγραφικές περιφέρειες, άλλά οί διαχωριστικές τους γραμμές είναι συζητήσιμες καί γεωγραφικά άδικαιολόγητες. Γιατί π.χ. ή Πιτσιλιά πού γεωγραφικά είναι μιά ένότητα
διοικητικά νά άνήκη ή μισή στήν έπαρχία Λευκωσίας καί ή άλλη μισή
στήν έπαρχία Λεμεσού;
Επιβάλλεται, λοιπόν, νά άναληφθή τό γρηγορώτερο έπιστημονική έργασία καί έρευνα γιά τόν καθορισμό διοι
κητικών περιφερειών πού νά βασίζωνται σέ γεωγραφικά κριτήρια,
ώστε τό διοικητικό σύστημα τής Κύπρου νά άποκεντρωθή γιά νά παρέχη βασικές ύπηρεσίες καί διευκολύνσεις στόν άγροτικό μας πλη
θυσμό. Μέ τόν τρόπο αύτό πιθανόν νά περιορισθή σέ ώρισμένο
βαθμό καί ή φυγή τοΰ άγροτικοΰ μας πληθυσμού στις πόλεις καί νά
άποφευχθή ή άδικη σπατάλη χρόνου καί χρήματος πού ξοδεύονται
άπό τούς άγρότες μας στήν άναζήτηση έΕυπηρετήσεως στά άγροτικά κέντρα.
Ή άνάγκη γιά τήν δημιουργία τέτοιων περιφερειών ή ύποπεριφερειών πού νά έξυπηρετοΰνται άπό περιφερειακά κέντρα - πυρήνες,
φαίνεται πώς έγινε άντιληπτή στά τελευταία χρόνια, γι’ αύτό έγιναν
καί μεμονωμένες ή σπασμωδικές ένέργειες — έξ αιτίας κυρίως τής
πιέσεως άπό μέρους τής κοινής γνώμης — γιά τήν παροχή ώρισμένων ύπηρεσιών — έκπαιδευτικής, διοικητικής, ή ιατροφαρμακευτικής
φύσεως — σέ ώρισμένα άγροτικά κέντρα. Σάν τέτοια άγροτικά
κέντρα μπορούν νά άναφερθοΰν τό Ριζοκάρπασο, ή Γιαλοΰσα, ή Λύση,
ή Λάπηθος, τό Παραλίμνι, οί Πλάτρες, ή Παναγιά, ή Πόλη Χρυσοχοϋς
καί ή Μόρφου πού έΕελίχθηκε στά τελευταία χρόνια σέ άστικό μάλ
λον (μέ τά Κυπριακά δεδομένα) καί διοικητικό κέντρο.
Ή παροχή, όμως, τών ύπηρεσιών αύτών καί ή άναγνώριση καί
καθιέρωση τών κέντρων τούτων έγιναν άπό άδήριτη άνάγκη καί όχι
ύστερα άπό έπισταμένη έρευνα καί μελέτη. Τό ίδιο περίπου γίνηκε
καί στόν καθορισμό έκπαιδευτικών περιφερειών, άστυνομικών περιφε
ρειών κλπ.. Ή πιό παρήγορη έξέλιΕη στόν τομέα τούτο είναι ότι τό
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Τμήμα Πολεοδομίας καί Οίκήσεως στά τελευταία χρόνια εργάζεται
αθόρυβα καί μελετά έπιστημονικά τό όλο πρόβλημα. Καί είναι, ίσως,
ή μοναδική ύπηρεσία πού διαθέτουμε στήν Κύπρο πού θά μπορούσε
νά άναλάβη μιά τέτοια πολύπλοκη έργασία, γιατί διαθέτει ατούς κόλ
πους της τήν άναγκαία ομάδα έπιστημόνων (γεωγράφων - κοινωνιο
λόγων - πολεοδόμων - οικονομολόγων) πού είναι σέ θέση νά άναλάβη
μιά τέτοια έργασία. "Οπως άντιλαμβάνεται ό συγγραφέας τό Τμήμα
έχει ήδη καταρτίσει σχέδια καί έχει καταλήξει σέ ώρισμένα συμπε
ράσματα γιά τόν διαχωρισμό τής Κύπρου σέ πολεοδομικές καί διοι
κητικές περιφέρειες. Τά σχέδια αύτά δέν είδαν άκόμα τό φώς τής
δημοσιότητας, γιατί θεωρούνται έμπιστευτικά, καί άποτελοΰν τήν βα
σική προεργασία γιά τήν έφαρμογή τής νέας νομοθεσίας γιά τήν πολεοδομική καί άγροτική άνάπτυξη τής Κύπρου39.
Μπορεί ή «Γραμμή Αττίλα» να άποτελέβη δίαχωρίβτική
περιφερειακή γραμμή;

Έχουν λεχθή καί γραφή πολλά πάνω στό θέμα τούτο, γι’ αύτό
θά περιορίσω τις παρατηρήσεις μου πάνω σέ καθαρά γεωγραφικά
κριτήρια όπως έχουν τεθή προηγουμένως4041
.
Γεωγραφικά σκεφτόμενοι ή γραμμή Αττίλα είναι έντελώς αύθαίρετη καί δέν μπορεί νά ύποστηριχθή άπό κανένα γεωγραφικό πα
ράγοντα ή κριτήριο. Ή διαχωριστική αύτή γραμμή έχει σχεδιασθή
στά στρατιωτικά άντρα τών ήγετών τής Αγκύρας καί έχει χαραχθη
μέ τή βία καί τό αίμα χωρίς νά λαμβάνη ύπ’ όψιν κανένα φυσικό ή
άνθρώπινο γεωγραφικό παράγοντα11.
Από φυσικής — μορφολογικής άπόψεως ή γραμμή αύτή δέν
άκολουθεϊ καμμιά φυσική διακριτική γραμμή, κανένα σύνορο μετα
ξύ διαφορετικών φυσικών φαινομένων, άλλ’ άντίθετα κόβει στήν μέ
ση γεωγραφικές ένότητες ή γεωμορφολογικά φαινόμενα. Αρχίζει
άπό τήν Τηλλυριά, περνά μέσα άπό τό λεκανοπέδιο τοΰ Μόρφου,
κόβει τήν πρωτεύουσα Λευκωσία στά δυό, διασχίζει τήν Μεσαορία,
καί καταλήγει στήν πόλη τής Αμμοχώστου πού τήν κόβει έπίσης
στό δυό! (Σχ. 7).
Ή έδαφική έκταση πού περικλείεται έτσι μεταξύ τής γραμμής
Αττίλα καί τής θάλασσας πρός βορράν είναι έντελώς άνομοιογενής,
χωρίς συνοχή καί ομοιομορφία καί δέν διαθέτει (μέχρι στιγμής) κα39. Department of Town Planning and Housing, The Island Plan, Nicosia, 1973.
40. Πάνω στό θέμα τής Τουρκικής εισβολής καί τών συνεπειών της έχουν γραφή
διάφορες μελέτες άπό άτομα καί οργανισμούς καί δέν ύπάρχει λόγος νά έπαναληφθοΰν
έδώ τά ίδια γεγονότα καί έπιχειρήματα. Κατάλογος τών μελετών τούτων παρατίθεται
στήν Βιβλιογραφία.
41. Polyvios G. Polyviou, The Problem of Cyprus, p. 39.
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νένα χαρακτηριστικό γνώρισμα ή κανένα κριτήριο πού θά άποτελοϋσε
τό ύπό6αθρο γιά νά στηρίΕη μιά γεωγραφική περιφέρεια. Ή έδαφική αύτή περιοχή περιλαμβάνει τις γεωγραφικές ένότητες ή περιφέ
ρειες τής Καρπασίας, παραλιακής πεδινής ζώνης Κυρηνείας, τήν
οροσειρά τοϋ Πενταδακτύλου, μέρος τής Τηλλυριάς, μέρος τοΰ λε
κανοπεδίου Μόρφου καϊ τό μεγαλύτερο μέρος τής Μεσαορϊας. Εί
ναι ένα άσυνάρτητο συνοθύλευμα γεωμορφολογικών φαινομένων, γε
ωλογικών στρωμάτων, τοπογραφικών άντιθέσεων, έπί μέρους γεω
γραφικών περιφερειών καί ένοτήτων χωρίς συνοχή ή δυνατότητα χω
ρικής ταΕινομήσεως' δέν ύπάρχει περίπτωση ή έκταση αύτή νά
άποτελέση ούτε κατά διάνοια μιά συμπαγή καί ομοιογενή γεω
γραφική περιφέρεια.
Όσον άφορά τήν άνθρώπινη γεωγραφία, καί πάλι δέν ύπάρχει
κανένας άνθρώπινος, (σύνθεση καί κατανομή πληθυσμού) πολιτιστι
κός, οικονομικός ή κοινωνικός παράγοντας πού νά δικαιολογή τήν
ϋπαρΕη της σάν μιας ένιαίας γεωγραφικής περιφέρειας πού νά άπο
τελέση ένα αύτοτελές διοικητικό κρατίδιο στά πλαίσια ένός Ομόσπον
δου κράτους.
"Η κατανομή, σύνθεση, άναλογία καί πυκνότητα τοϋ πληθυσμού42,
ή διασπορά καί άνάμιΕη Ελληνικών, Τουρκικών καί Μαρωνιτικών Κοι
νοτήτων43, ή διακατοχή τής γής καί τό σύστημα ιδιοκτησίας44, ή οικο
νομική δραστηριότητα καί ή εισφορά στό έθνικό εισόδημα45 άποτελοΰν
όλα άρνητικούς παράγοντες καί στοιχεία στήν ύποστήριΕη τής άπαιτήσεως γιά έγκαθίδρυση Τουρκικής περιφερειακής ζώνης στά βό
ρεια τής Κύπρου. Αύτά, όμως, έχουν λεχθή κατά κόρον καί άναλυθή άπό άλλους μελετητές πού έχουν άσχοληθή έπισταμένα μέ τό
θέμα αύτό46. (Σχ. 8, 9).
Ή άνομοιογένεια τής περιοχής αύτής ύποστηρίζεται καί άπό
τήν ποικιλία τής οικονομικής δραστηριότητας πού διακρίνει τις διά
φορες ύπό κατοχήν μικροπεριφέρειες, πού στήν ούσία συνθέτουν τήν
σπονδυλική στήλη τής οικονομίας ολοκλήρου τής χώρας. ’Έτσι στήν
Τουρκοκρατούμενη περιοχή περιλαμβάνεται ό σιτοβολώνας καί οί άλ42.
κων τής
43.
Χωρίων

Γεωγραφικού Ομίλου Κύπρου, Εκατοστιαία Άναλογία Ελλήνων καί Τούρ
Κύττρου άπό τοϋ 1921 μέχρι τοΰ 1970.
Γεωγραφικού Ομίλου Κύπρου, ’Αριθμός Ελληνικών, Τουρκικών καί Μικτών
τής Κύπρου κατά Επαρχίαν.

44. Lands and Surveys Department, Land Ownership in Cyprus, Cyprus To-day,
Vol. XII, No. 6.
Γεωργίου ΚαρούΖη, Ή Διακατοχή Γής έν Κύπρω, Λευκωσία, 1972.
45. Institute of Certified Public Accountants (Cyprus), Federation and the Economy
of Cyprus, Nicosia, 1974.
46. Κατάλογος τών μελετών τούτων παρατίθεται στήν Βιβλιογραφία.
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Σχ. 9. Ή γεωγραφική κατανομή τών Τουρκικών Κοινοτήτων τής Κύπρου. Τά στοιχεία βασίζονται στήν άπογραφή
τοϋ 1960.
(Ά π ό τή μελέτη τοϋ Γάλλου γεωγράφου Emile Kolodny: "U ne Communaute Insulaire en Mediterranee Orientale:
Les Tures de Chypre.")
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λες ζηρικές καλλιέργειες τής Μεσαορίας, οί πορτοκαλεώνες Μόρφου
καί Άμμοχώστου, τό μεγαλύτερο μέρος τής Τουριστικής βιομηχανίας
(Κερύνειας καί Αμμοχώστου), μεγάλες έκτάσεις άρδευσίμων καλλι
εργειών, ένα μεγάλο μέρος τής κτηνοτροφικής παραγωγικής, μεγά
λο μέρος φυσικού πλούτου, λατομείων καί ύδατίνων πόρων κλπ.47.
Έχοντας όλα τά πιό πάνω ύπ’ όψιν οί Τούρκοι κατακτητές έπεδίωζαν νά δημιουργήσουν διά τής βίας προϋποθέσεις γιά νά στηρί
ζουν τις παράλογες άπαιτήσεις τους. Καί νομίζουν ότι μέ τήν άλλοίωση τής πληθυσμιακής άναλογίας, τήν βίαιη μεταφορά τών Τουρκο
κυπρίων κατοίκων τής Κύπρου στήν περιοχή πού έχουν καταλάβει
καί μέ τήν έκδίωζη τών Ελλήνων κατοίκων τής περιοχής θά δημιουρ
γήσουν τετελεσμένα γεγονότα γιά νά στηρίζουν τά σχέδια τους γιά
δημιουργία ζεχωριστής Τουρκοκυπριακής περιφέρειας48. Αλλά καί
άν άκόμη ύποθέσουμε ότι θά κατορθώσουν τούτο πλήρως δέν πρέ
πει νά ζεχνοΰμε ότι ένας μόνο μονομερής παράγοντας (φυλή, γλώσ
σα ή θρησκεία) δέν είναι άρκετός γιά τή δημιουργία γεωγραφικών
περιφερειών. Κι’ αν ένας παράγοντας — στήν ειδική αύτή περί
πτωση — θά συνηγορή, ύπάρχουν οί πολλοί άλλοι γεωγραφικοί πα
ράγοντες πού γρονθοκοποΰν τόν ένα.
Ή δημιουργία, λοιπόν, μιας Τουρκοκυπριακής γεωγραφικής περι
φέρειας στήν Κύπρο μέ βάση τήν «Γραμμή Αττίλα» δέν είναι μόνον
αύθαίρετη καί παράλογη, άλλά θά ήταν έντελώς άντίθετη πρός κάθε
γεωγραφικήν έννοια καί άσφαλώς πρός κάθε έννοιαν Ηθικής καί
Δικαιοσύνης.
3. Είναι δυνατή ή εφαρμογή βοβτήματος Πολυπεριφερειακής
'Ομοσπονδιακής Λιοικήσεως στήν Κόπρο;

"Οπως έχει τονισθή καί προηγουμένως ή δημιουργία γεωγραφι
κών περιφερειών άποτελεϊ τή συνισταμένη πολλών παραγόντων —
φυσικών καί άνθρωπίνων — πού συμπίπτουν σέ μιά χωριστή έκταση
προσδίδοντας σ’ αύτή ζεχωριστό χαρακτήρα καί προσωπικότητα. Αύστηρά, λοιπόν, σκεφτόμενοι δέν ύπάρχει δυνατότητα χαράζεως γεω
γραφικών περιφεριών πού νά στηρίζωνται άποκλειστικά καί μόνο σέ
μονομερείς παράγοντες, όπως ή θρησκεία, ή φυλή, ή γλώσσα.
Στήν περίπτωση τής Κύπρου ή κατανομή τών οικισμών καί τού
πληθυσμού δέν άκολουθεϊ φυλετικά, γλωσσικά ή θρησκευτικά κριτή47. Cyprus Geographical Association, Changes brought about in the Geography
of Cyprus as a result of the Turkish invasion, 1974.
48. Turkish News Bulletin, No. 2929, October 11, 1974, (The only Alternative:
Bi-regional Federation).
Rauf Denktas, "The Basis and all Elements for a Bi-Regional Federal State
now Exist'', Turkish News Bulletin, No. 2914, Sept. 14, 1974.
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ρια. Ελληνικά καί Τουρκικά χωριά βρίσκονται διασκορπισμένα σ'
όλη τήν έκταση τής Κύπρου — πολλά μάλιστα μέ μικτό πληθυσμό —
δέν άκολουθοΰν κανένα αΕονα ή συντεταγμένη, κανένα σύστημα ταΕινομήσεως στόν χώρο, άλλ’ απεναντίας συνθέτουν ένα μωσαϊκό πού
εύκολα μπορεί νά τό δή κανένας μέ τήν πρώτη ματιά στόν χάρτη κα
τανομής πληθυσμού τής νήσου”. Τό πρόβλημα παίρνει μεγαλύτερες
διαστάσεις όταν άναλογισθή κανένας καί τό πολύπλοκο σύστημα ιδιο
κτησίας καί διακατοχής τής γής. Σπάνια συμβαίνει νά βρής Τουρκι
κά χωριά πού στά διοικητικά τους σύνορα δέν ύπάρχουν Ελληνικές
ιδιοκτησίες, καί τό άντίθετο έπίσης συμβαίνει πολλές φορές μέ τά
Ελληνικά χωριά. Κι' αν ύπάρχουν περιπτώσεις όπου Τουρκικά χω
ριά γειτονεύουν καί άποτελοΰν ομάδες ή συμπλέγματα τό θέμα πε
ριπλέκεται πολύ μέ τό πολύπλοκο σύστημα ιδιοκτησίας.
Μέ τά πιό πάνω, λοιπόν, κριτήρια δέν είναι δυνατό νά γίνουν
άποδεκτές γεωγραφικές περιφέρειες πού νά στηρίζωνται ατούς
μονομερείς παράγοντες τής γλώσσας ή θρησκείας πού θά άποτελοΰν
τό μόνο κριτήριο ομοιομορφίας καί συνοχής. Μέ βάση τά κριτήρια
αύτά μπορούν νά χαραχθοΰν φυλετικές περιφέρειες ή Τουρκικές
περιφέρειες, άλλ’ όχι γεωγραφικές.
Στήν κατάσταση, όμως, πού βρίσκεται σήμερα ή Κύπρος, στήν
τραγική θέση πού βρέθηκε ό Κυπριακός λαός μετά τήν Τουρκική εισ
βολή καί τά καταστροφικά έπακόλουθά της, καί στήν άκόμα χειρότε
ρη μοίρα πού οδηγείται μέ τήν άνοχή καί συμπαιγνία τής διεθνούς
κοινωνίας, τά πράγματα πρέπει νά άντικρύζωνται μέ διαφορετικό φα
κό. Κάτω άπό τήν άδήριτη άνάγκη τής βίας καί τής διχοτομήσεως
τοΰ νησιού μας καί γιά άποτροπή χειροτέρων δεινών, όρθά δεχτή
καμε νά συζητήσουμε τήν έγκαθίδρυση ομοσπονδιακού συστήματος μέ
πολυπεριφερειακή βάση. «Έκ δύο κακών τό μή χείρον βέλτιστον»
λέει τό άρχαϊο έλληνικό ρητό. Γιά τήν διατήρηση τής άνεζαρτησίας καί έδαφικής άκεραιότητας τής χώρας μας είναι προτιμότερο
νά άνεχτοΰμε τήν δημιουργία πολλών περιφερειών - κρατιδίων γιά
τήν ϋπαρζη τών όποιων νά ύπάρχη έστω άμυδρά δικαιολόγηση, παρά
τήν δημιουργία μιάς μόνο αύθαίρετης Τουρκικής περιφέρειας πού θά
όδηγήση σίγουρα στόν Εερριζωμό πολλών άδελφών μας, στόν μορασμό,
στήν καταστροφή καί τήν διχοτόμηση τής χώρας μας.
Τό σύστημα τής πολυπεριφερειακής ομοσπονδίας θά έχη τό πλε
ονέκτημα ότι δέν θά όδηγήση στό Εερρίζωμα μεγάλου άριθμοΰ Κυ
πρίων, θά άπλουστεύση τήν λύση τοΰ προβλήματος τής ιδιοκτησίας
καί δέν θά κουτσουρέψη τήν άκεραιότητα τής νήσου σάν συνόλου.
Τό σύστημα αύτό θά βασίζεται στήν άρχή ότι όλες οί Τουρκικές πε49.

Lands and Surveys Department, Population Distribution Map., 1960.
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ριφέρειεο πού θά σχηματισθοΰν μέ βάση τά συμπλέγματα Τουρκικών
χωριών θά άποτελοΰν κρίκουο ή μονάδεο τοΰ Τουρκικού μέλουο τοΰ
Ομοσπονδιακού συστήματοο5".
Μιάο καί θά συμφωνηθή άπό τις δύο πλευρές ή άποδοχή τής
λύσεως αύτής μέ βάση τά συμπλέγματα Τουρκικών χωριών, δέν θά
ήταν δύσκολο νά άποφασισθή ό άριθμός, ή γεωγραφική θέση ή τά
σύνορα τών περιφερειών τούτων, άν ληφθοΰν ύπ’ όψιν τά διοικητικά
σύνορα τών χωριών πού θά περιληφθοΰν σέ κάθε περιφέρεια.
Σκοπός τής μελέτης αύτής δέν εΐναι νά μπή σέ λεπτομέρειες
πάνω στό θέμα αύτό πού άκόμα συξητεϊται, άλλά μιά γρήγορη μελέ
τη τοΰ χάρτη κατανομής πληθυσμού τής Κύπρου δείχνει πώς τέτοιες
Τουρκικές περιφέρειες θά μπορούσαν νά χαραχθοΰν σέ διά
φορες περιοχές τής Κύπρου όπου ύπάρχουν συμπλέγματα Τουρ
κικών χωριών καί όπου άπό τό 1963 ύπάρχουν Τουρκικοί
θύλακοι (Σχ. 10). Αλλά άφοΰ βάση τών περιφερειών τού
των θά είναι τό φυλετικό ή θρησκευτικό κριτήριο, γιατί μέ
βάση τό ίδιο κριτήριο νά μή δημιουργηθή καί μιά Μαρωνιτική περιφέ
ρεια (άν βέβαια οί ίδιοι συμφωνούν) μέ άξονα τά χωριά Κορμακίτης,
Ασώματος, ’Αγία Μαρίνα; Ή εισήγηση αύτή θά ένίσχυε τήν 'Ελλη
νοκυπριακή διαπραγματευτική θέση καί θά συνέβαλλε στήν διατήρη
ση τής έδαφικής άκεραιότητας τής Κύπρου στά πλαίσια ένός πολυπεριφερειακοΰ όμοσπόνδου κράτους.
1·Λ1 11ΕΡΛ

Κύριος σκοπός τής μελέτης αύτής ήταν νά δώση σέ γενικές
γραμμές τήν γεωγραφική έννοια τοΰ όρου «περιφέρεια» πού
αποτελεί τή βάση και τό ύπόβαθρο τής περιφερειακής διοικήσεως σέ πολλές χώρες τοΰ κόσμου. ’Εξετάσθηκαν τά διάφορα
είδη περιφερειών σέ αντιδιαστολή πρός τήν γεωγραφική περι
φέρεια καί δόθηκα\> παραδείγματα περιφερειακής διοικήσεως
άπό χώρες τής Εύρώπης.
Στήν συνέχεια εξετάσθηκαν σύντομα οί γεωγραφικές περι
φέρειες τής Κύπρου καί συζητήθηκε τό θέμα τής περιφερεια
κής διοικήσεως στήν Κύπρο. Στά πλαίσια αύτά συζητήθηκε
ή Γραμμή ’Αττίλα σάν διαχωριστική περιφερειακή γραμμή καί
ή δυνατότητα έγκαθιδρύσεως στήν Κύπρο πολυπεριφερειακοΰ
ομοσπονδιακού συστήματος.
Σκοπός τής μελέτης δέν ήταν ή έπισταμένη σέ βάθος έρευ50.
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Criton G. Tornaritis, Cyprus and Federalism, p. 32.
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πολυπεριφερειακή βάση.
( Από τή μελέτη τού Γάλλου γεωγράφου Emile Kolodny: "U ne Communaute Insulaire
Les Tures de Chypre.")

en Mediterranee

Orientale:

Σχ. 10. Oi Τουρκοκυπριακοί θύλακοι όπως ύπήρχαν τό 1970. Οί θύλακοι αύτοί μπορούν νά άποτελέοουν μιαν έν 
δειξη καί νά ύποθοηθήσουν στήν χάραξη των Τουρκικών Περιφερειών ατά πλαίσια ένός όμοσπόνδου συστήματος μέ

Μ

να τοΰ όλου γενικού προβλήματος ή τών έπί μέρους θεμάτων
πού έγείρονται, άλλά μιά γενική εικόνα πού θά βοηθήση τόν
μέσον Κύπριον νά άντιληφθή ώρισμένες έννοιες, ώστε νά σχηματίση προσωπική γνώμη γιά τά καυτά προβλήματα πού τόν
άπασχολοΰν σήμερα.
Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι τό θέμα χρήζει περαιτέρω με
λέτης καί έπιστημονικής έρευνας πού πρέπει νά άναληφθή
σύντομα, γιατί είναι ούσιώδους σημασίας γιά τή σωτηρία καί
πρόοδο αύτοΰ τοΰ τόπου.

SUMMARY
Many suggestions have been made recently for the solution of the
Cyprus problem following the Turkish invasion of the island and the creation
of new conditions and geographical facts. The main point is whether the
proper solution shoud be based on functional federation, territorial
regionalism, multiregional or bi-regional federation.

The main purpose of this study is to give, in general terms and without
going into details, the geographical definition of the term “region” and to
cite examples of regionalism in various countries of Europe. In this respect
the different types of regions are examined in contrast to geographical
regions.
The geographical regions of Cyprus are also examined and a suggestion
for the division of the island into regions is made. The concept of
regionalism in connection with Cyprus is also discussed and the need for
decentralization of administration and services is underlined. In the context
of this discussion the “Attila Line" as a dividing line of two geographical
regions is examined and the conclusion is drawn that this line is quite
arbitrary and illogical based only on force and artificial conditions and not
on geographic criteria, physical or human.
Finally, the possibility of establishing a multiregional federal system in
Cyprus is examined. The conclusion is reached that, although this solution
is contrary to the geographical uniformity of Cyprus, the existing terrible
humanitarian, economic and other problems created by the Turkish aggression
render it inevitable. Such a solution would safeguard the independence,
sovereignty and territorial integrity of the Republic of Cyprus and could be
based on racial or language criteria and the distribution of the Greek and
Turkish settlements of Cyprus. The Turkish enclaves existing in different
parts of the island since 1963 could provide an indication for the delimitation
and drawing of the boundaries of the Turkish regions.
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POPULATION TRENDS IN NICOSIA
AND THE CHANGING RURAL-URBAN FRINGE
*
OTHON YIANGOULLIS B.A., M.A., M.Sc.

Practical recognition of Rural-Urban Fringe areas was given during
the inter-war and post-war years (1940—1960) due to the obvious effects
of suburban growth and the intrusion of urban land uses in rural areas
at the periphery of the city. These factors stimulated geographers, socio
logists, land economists and planners to pay particular attention to the
land use structure, population growth, social composition and function
of “rural-urban” fringe areas. Despite the fact that the literature on
fringe areas is now copious and diverse there is a general absence of
explicit references to the subject outside North America, although there
have been studies, for example, in Melbourne (Pryor, 1968 and 1969),
Sydney (Colledge, 1959), London (Pahl, 1965), Johannesburg (Hart, et.
al. 1966), Nottingham (Thumpston, 1973), and Nicosia (Yiangoullis, 1974).
This paper is an attempt to contributing further to the literature of ruralurban fringe areas and its purpose is to examine the population trends
in the wider area of Nicosia and particularly the fringe.
The Rural-Urban Fringe of Nicosia, as defined and delineated by
Yiangoullis (1974), is affected by the influence and growth of Nicosia
in many respects and population growth must be examined in its wider
“urban context” rather than within the narrow limits of the fringe; only
then the causes of such growth will be understood. Explanatory models
of the “closed” urban community usually involve the recognition of three
distinct, but interdependent, sub-areas which are variously defined as
“rings”, “zones”, or “belts” (Giggs, 1970). In this respect Nicosia
resembles the “models” of many European and American cities. The
three rings which one can recognise are the Inner Ring, comprising the
central city, most of which is bounded by the Venetian Walls; the Inter
mediate Ring, encompassing the nine suburbs, and the Outer Ring,
embracing the “peri-urban” villages. The first two rings taken together
comprise Greater Nicosia; structuraly its limit is marked by the Water
Supply Boundary although its administrative boundary extends further
beyond. The “Outer Ring”, in this study, coincides with the rural-urban
fringe (Map 1).
* This paper has been received prior to the Turkish invasion of the Island as a result
of which the demonraphic Datto··'’ of
fisc been greatly distorted.
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Population Growth and Changes
Until 1931 the growth of the “central city” was relatively slow. The
population rose from 12,000 in 1881 to 24,000 in 1931, an increase of
100 per cent over a period of fifty years or an annual compound rate
of growth of only 0.4 per cent. Until the early 1930’s, Nicosia was
confined to the area within the 16th century Venetian Walls. During
the post — 1930 period it began to expand and extended outside
the walls. Using census data one is able to document the timing
and extent of population growth in the entire area and the constituent
rings since 1931. Table I contains the demographic data for the whole
area and its constituent parts. From part A it can be seen that the
population of the whole area has grown substantially, rising from 43,267
people in 1931 to 140,083 in 1973, an increase of about 224 per cent
over a period of fourty-two years or an annual compound rate of growth
of 2.9 per cent. Urbanisation was more pronounced during the 1946—
1960 period (Part B and C, Table I), showing signs of decline in the
post-1960 period. The rate of growth within the area has been far from
uniform. Analysis of the differential annual growth rates (Part C, Table I),
reveals internal variations. During the intercensus period 1931—1946
growth was concentrated in the central city and the suburbs whereas
in the fringe area the rate of growth was below the overall rate of
growth for Cyprus and even below the overall annual rate of growth
for rural Cyprus. Between 1946—1960 the rate of growth of the “Central
City” has declined whereas that of the suburbs increased substantially.
By the 1950’s the pre-war spatial separation between the central city
and the “suburbs” disappeared. In the fringe area the rate of growth
was slightly above the “national” figure and well above the rate of growth
for rural Cyprus. The situation changed substantially between 1960—
I973. The rate of growth of Greater Nicosia was curbed enormously
whereas that of the fringe area retained the 1946—1960 levels despite
a lower overall population rate of growth in Cyprus which can be attri
buted to lower fertility rates.
The first low phase of urbanisation (1931—1946) coincided with the
beginnings of mechanisation in agriculture which released labour from
farming activities. Employment was sought in the towns and particularly
Nicosia where opportunities for work were better. The drought of the
1930’s also affected urbanisation positively in that it forced farmers and
agricultural workers to pursue other forms of employment in the towns.
The concentration in the central city and the suburbs is explained by
low car-ownership, poor passenger-car service and poor road network.
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The population of the Fringe Area has been compiled from the census of the Greek population, April 1973,
Department of Statistics. Extrapolation was used for the estimate of two Turkish villages within the Fringe. The
population of Greater Nicosia has been extrapolated from the 1971 estimate (117,000), Planning Bureau, Nicosia.
Includes Ayii Omoloyitae to be comparable w ith 1946 and 1960 data.
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These factors forced migrants to live as far as possible near the work
places.
The spring tide of urbanization (1946—1960), coincided with the
transition from a dominantly rural-based economy to a commercial econo
my that favoured the growth of towns. The reasons for this transformation
have been outlined by Hald (1968), and here suffice it to say that the
rising employment opportunities in the towns associated with the economic
boom of the 1950’s acted as a catalyst for urbanisation. The decrease
in the rate of growth in the central city may be attributed to the progres
sive diminution in the area available for residential expansion and high
land values because of easy access to central area facilities. Expansion
of the C.B.D. encroached on residential areas forcing a flight to suburbia.
Unfortunately, detailed data showing the relative contribution of this
decentralisation process to the growth of suburbs is not available although
it is believed that the share of inmigration to the growth of suburbs
was far greater than decentralisation. During this period the suburbs
experienced the highest rate of growth. Land for expansion was abundant
and in-migrants found land prices more suitable for their financial capa
bilities than in areas within the Inner Ring. The fringe area achieved
for the first time a rate of growth which was a little higher than the
‘national” average and well above the rate of growth of rural Cyprus.
The relative contribution of natural increase and net migration to the
differential growth of the three rings is not known.
Despite the post-1962 second “economic boom” (Hald, 1968), the
rate of urbanisation in the “entire area” declined from an annual com
pound rate of 3.9 per cent in 1946—1960 to an 1.9 per cent in 1960—73.
The decline was much larger in Greater Nicosia (Table 1, PART C), than
the Fringe Area. The latter managed to retain the 1946—1960 levels of
growth although fertility rates decreased. A number of reasons acted
as a deterrent on “normal” in-migration to Greater Nicosia:
A colonial town planner writing in 1959 noted that:
“One of the first things that strikes the enquiring foreigner
about the larger Cyprus towns is the fantastic prices asked
for urban land”. (Morris, 1959).
He attributed this to the increased demand for residential land
caused by he rural drift to the towns and to speculative tendency of
developers to withhold land from development with the expectation of still
higher values. Soaring land values in Greater Nicosia forced many rural
migrants to seek building-sites in the Rural-Urban Fringe where land
prices were more suitable for their financial capabilities.

1.

2.

The first and second five-year plans provided for a considerable
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road building programme. Heavy investment in infrastructure increased
accessibility and encouraged the outward expansion of the commuting
zone. Mobility was also enhanced by increased car ownership and an
improved service by passenger-cars. The number of private cars in
Cyprus rose from 16,150 in 1957 (Christodoulou, 1959), to 60,351 in 1971
(The Third-Five Year Plan, Planning Bureau, Nicosia).
3. The abiliy to combine an income from a job in the town with one
from agricultural employment (worker-peasant phenomenon).
INTRA-FRINGE POPULATION CHANGES
Of particular importance are also the intra-fringe variations in the
rate of population growth (Table 2). During the 1946—1960 period of
pronounced urbanisation Laxia4 experienced an annual compound rate
of increase of 7.4 per cent which is slightly above the suburbanisation
figure of 7.2 per cent and well above the 4.3 per cent figure for Greater
Nicosia, much of which was either built-up or very expensive. Other
settlements which experienced high rates of growth during the 1946—60
intercensus period were Lakatamia P., Kokkinotrimithia, Mia Milea and
Guenyeli. Laxia’s fantastic growth is mainly the result of migration from
the “mother community” of Lythrodhontas, its proximity to Nicosia and
its good accessibility. The growth of the other four villages stems in
part from the fact that each of them is astride a major road and enjoys
easy communication with a number of villages at the “hinterland” behind
them. Mia Milea owes also its expansion to its early start in raw-material
orientated industries, such as the manufacture of bricks and tiles. Hamid
Mandres, Yeri and Xeri, despite their proximity to Nicosia, experienced
low population growth because they lack accessibility with villages at
the “hinterland” behind them. They are all connected to Nicosia by
secondary roads. Kythrea, a linear type of settlement along a narrow
valley, and the biggest settlement in the area, remained static mainly
because lateral expansion is constrained by the Kythrea flysch which is
unsuitable for building purposes. The trends of the 1960—1973 inter
census period are nearly the same with those of 1946—1960.

CONFORMITY TO THE GRADIENT PRINCIPLE
If the fringe area were divided into an “inner” and “outer ring” and
4. When the economy of Cyprus was rural-based Laxia was a “colony” of Lythrodhontas
village. Farmers were moving from the “mother village” to the “colony” according
to seasonal agricultural activities.
The 1946 low population figure over the 1931
figure is attributed to this factor. With the transformation of the Cyprus economy
the village population is not any more “migratory”.
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The figures for 1931, 1946 and 1960 represent official census returns. The 1973 figures are based on the census of the
Greek population, April, 1973, Department of Statistics. The figures for the Turkish villages Guenyeli and Hamid Mandres
have been extrapolated from the 1946— 60 rates of growth.
The 1973 figure has been adjusted to take account of the forced movement of population. It is assumed that half of
the Turks that left the village w ill return if a settlement is achieved.
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the settlements were examined in this connection it could be seen that
the inner villages grow faster than the outer villages with two exceptions:
Hamid Mandres, an inner village experiencing a slow rate of growth,
and Kokkinotrimithia, an outer village, having a high rate of growth
(Figure 1). This trend shows conformity to the gradient principle, based
upon the work of scholars who have exmphasized the concentric zone
and gradient effect of city influences on the rural areas. The hypothesis
is also related to the work of Stewart (1948), Dodd (1950) and Zipf (1949),
on the influence of populations at a distance and is consistent with ecolo
gical concepts of urban dominance. The principle holds that:

“the extent of urban influence changes in rural areas varies
inversely with distance to the nearest city and directly with
the size of that city”. (Martin 1957).
Since from earlier discussion it has emerged that other factors have
been important in promoting the growth or decline of individual villages,
as for example relative accessibility to a main road, terrain constraints,
availability of raw materials for the establishment of raw-material oriented
industries and irrigation water, to test further the validity of this hypo
thesis three main roads were selected and the villages along them
examined. The two of these main roads, the Nicosia—Myrtou and the
new Nicosia—Famagusta, run mainly through homogeneous plains with
dry-farming as the major agricultural activity. The third main road, the
Nicosia—Morphou, runs through a homogeneous plateau with irrigated
farming as an important agricultural activity. The per cent change of
population over the period 1931—1960 of the villages lying astride these
main roads up to a distance of twenty-one miles — some of the villages
lie outside the fringe area but within the commuting zone of Nicosia —
have been plotted on Figure 1. By this procedure terrain constraints and
differential accessibility are eliminated as factors of promoting population
growth or decline and the role of distance can better be measured;
furthermore, the role of water as a factor of village growth can be tested
by comparing the population per cent change of the villages lying along
the Nicosia—Morphou main road with the villages lying along the other
two main roads. As it is demonstrated by Figure 1 the gradient principle
holds true although without absolute consistency since the gradation
is not completely continuous. This applies to both villages with “dry”
and “irrigated” farming. A comparison between these villages also indi
cates that proximity to an urban centre is a much stronger indicator
of population growth than availability of water for irrigation. The minor
irregularities that break the continuity of the gradation can be taken as
evidence against the hypothesis indicating that some modifications are
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required. The correlation is more consistent when the distance from
the central city is broken into two intervals, the fifteen-mile point from
the central city being used as a divide. As it can be observed from
Figure 1 villages nearer than fifteen miles show a higher population growth
than villages at or beyond the fifteen mile interval. The only irregularity
is marked by Kondemenos which, though at a distance of 17 miles, shows
a high rate of population growth. These findings are in accord with
the results of earlier studies. Bogue (1949), found that density of both
the rural-farm and the rural-nonfarm population is decreasing with distance
from the nearest metropolis.
The gradient principle can be utilised in Cyprus to establish distances
beyond which “commuting”7 may be regarded as undesirable. The low
rates of population growth beyond the fifteen mile divide may be inter
preted as an indication that migrants from “push areas” regard this
distance as too big and therefore avoid to migrate there in big numbers
and travel to Nicosia for work and also that a proportion of the working
force from this zone regards the journey to work as a drawback and as
a consequence some of these workers migrate to the fringe or into Greater
Nicosia. If it were not for the high land values in Nicosia it is probable
that the proportion of movement from the outer to the inner areas of
the “commuting zone” would be much higher. Certainly, the recent oil
crisis and the rising prices of petrol will aggravate the disutility of the
journey to work and will generate some further strains on the outer-zone
“commuters”. Hence, action must be taken against high land values
and speculation in Nicosia and the fringe area.
It should be stressed that it is not claimed in this study that the
gradient principle, as an indicator of commuting distances, is an axiom
but only a proposition needing more verification. For its full acceptance
one would require unequivocal confirmation by a large body of evidence
from the fringe and commuting-zones of other towns in Cyprus; in the
meantime it may be found valuable as an indicator to be used with
other evidence regarding the planning of the Nicosia City region and
the Rural-Urban Fringe.
CONCLUSIONS

The Rural-Urban Fringe of Nicosia is undergoing rapid, though uneven,
population growth at the expense of the nearby urban centre. If the
population changes are left unchecked and the forces responsible for
7. The term “commuter” as applied in the circumstances of Cyprus does not refer to
the wealthy or middle-class ex-urbanite of North-West Europe and North America
but rather to the “contractor worker-peasant” phenomenon.
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them not arrested there is a danger of causing spatial changes in the
form of fragmented settlements and urban sprawl (such symptoms have
already started exhibiting themselves), with adverse effects on rural
resources and the Nicosia Local Plan that favours a consolidated urban
growth. Hence a guiding framework of comprehensive policies is needed
by which coherent planning of the Rural-Urban Fringe will be achieved.
The gradient principle can be utilized to establish distances beyond
which commuting may be undesirable and thus may help in taking the
right action to curb the high commuting rates from which Cyprus, and
Nicosia in particular, are suffering.
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΕΡΕΤΝΗΣ: Η ΘΕΩΡΙΑ TOT VON THUNEN ΚΑΙ Η
ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΜΙΑΣ ΣΤΓΧΡΟΝΟΤ ΠΟΛΕΩΣ
Ύπό Γεωργίου Μ. Καδή, Β.Α., Μ.Α. Geography College
Teaching, μέλους τοΰ A.A.U.P. καί N.C.G.E.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός τής μελέτης αύτής εΐναι νά παρουσίαση τάς κυριωτέρας οικονομικός
θεωρίας, αί όποΐαι χρησιμοποιούνται είς τήν γεωγραφικήν έρευναν καί είς τήν συνέ
χειαν νά έξετάση τάς πιθανάς σχέσεις τής θεωρίας τοΰ von Thiinen καί τής έπεκτάσεως μιας συγχρόνου πόλεως.
'Η θεωρία αποτελεί τό άναγκαΐον ύπόδαθρον κάθε έπιστήμης, διότι προσφέρει
τά άπαραίτητα πλαίσια καί πρότυπα, τά όποια κατευθύνουν καί υποβοηθούν κάθε
έπιστήμονα είς τήν ερευνάν του. Ή χρήσις οίκ. θεωριών, τά «πρότυπα έξαπλώσεως»
τοϋ Σουηδού Hangestrand,1 ή στατιστική καί οί ήλεκτρονικοί ύπολογισταί, άπέδησαν
ύψίστης σπουδαιότητος είς τήν γεωγραφικήν έρευναν τής τελευταίας εικοσαετίας.
Είς τόν κλάδον τής οίκ. γεωγραφίας είδικώτερον, ή θεωρία καί τά νέα μέσα έρεύ
νης, προσφέρουν τήν ίδιάζουσαν θέσιν, τήν όποιαν κατέχει ώς θέμα ούχί μόνον είς
τήν γεωγραφίαν, άλλά καί είς άλλας συναφείς έπιστήμας.
Οίκ. Θεωρίαι αί όποΐαι χρηοιμοποιοΰνται είς τήν γεωγραφικήν έρευναν.
'Η Βεωρία τοΰ Walter Christaller? ή τοΰ Κεντρικού Χώρου.

Εΐναι ή πλέον χρησιμοποιουμένη οίκ. θεωρία είς τήν γεωγραφικήν έρευναν. Ό
γερμανός οικονομολόγος Christaller, παρουσίασε τήν θεωρίαν του, διά πρώτην
φοράν, τό 1933. Περιληπτικός ή θεωρία έχει ώς άκολούθως:
α) Ή κεντρική θέσις ένός οίκισμού-άγοράς εΐναι αποφασιστικός παράγων διά
τήν άνάπτυξίν του.
6) Κεντρικοί χώροι εΐναι κάθε οικισμός, άπό τού άγροτικού μέχρι τής πόλεως
(ίεράρχησις οικισμών.)
γ) Τό μέγεθος καί ή περαιτέρω άνάπτυξις ένός οικισμού, στηρίζονται έπί τής
έλαχίστης προσπάθειας τήν όποιαν καταβάλλουν τά άτομα, ώστε νά έπωφελούνται τών άγαθών καί τών ύπηρεσιών μιας κεντρικής πόλεως-άγορας.
Τοιούτοι κεντρικοί χώροι δύνανται νά άναφερθούν ή Λευκωσία, Παρίσι, Μαδρί
τη, δπου ό ρόλος τής κεντρικής θέσεως καί τών συγκοινωνιών, υπήρξαν δασικοί
είς τήν άνάπτυξίν των.
'Η θεωρία τοΰ Καδαροΰ Βάρους καϊ τών Μεταφορικών Έξόδων.3

*Η θεωρία αύτή δίδει τάς άκολούθους λύσεις, ώς πρός τήν έκλογήν τής θέσεως
1. Association of American Geographers, Spatial Diffusion (Washington, D.C.: A.A.G., Paper No. 4,
1969), pp. 3-23.
2. Peter Lloyd and Peter Dicken, Location in Space: a Theoretical Approach to Ec. Geography (Manchester
England: Harper and Row, 1972), pp. 9-29.
3. John Alexander, Economic Geography (Englewood Cliffs N. J.: Prentice-Hall, 1963), pp. 616-618.
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μιάς βιομηχανικής μονάδος, λαμβάνουσα ύπ’ δψιν τήν θέσιν τών άκατεργάστων ύλών,
τής άγοράς καί τού ειδικευμένου έργατικοΰ δυναμικού:
α. “Οσον μεγαλύτερον ποσοστόν άχρηστου ϋλης άφαιρεΐται, ώστε μιά πρώτη
Ολη νά γίνη κατεργάσιμος, τόσον καί περισσότερον ή βιομηχανική μονάς τείνει νά
ίδρυθή πλησιέστερον τής πηγής πρώτων ύλών (π.χ. ή περίπτωσις τοΰ χαλκοπυρίτου
ώς πρώτης Ολης).
β. Εις τήν περίπτωσιν, δπου ή πρώτη ϋλη δέν άποτελεϊ κώλυμα, αποφασιστικός
παράγων εκλογής τής θέσεως ένός έργοστασίου παραμένει τό ϋψος τών μεταφορι
κών εξόδων, τά όποια καί σχετίζονται άμέσως μέ τήν θέσιν τής άγοράς.
Ή ©εωρία της Διαφοράς ’Εργατικών καί ’Εξόδων Μεταφοράς/

Συμφώνως τής θεωρίας αύτής, έν έργοστάσιον ιδρύεται πλησιέστερον τοΰ χώ
ρου, δπου ύπάρχουν τά χαμηλότερα έργατικά έξοδα (π.χ. πολλαί άμερικανικαί έπενδύσεις είς Ιαπωνίαν). Τό ερώτημα είναι κατά πόσον έν τοιοΰτον έργοστάσιον
δύναται νά άντέξη τόν συναγωνισμόν άλλων όμοιων εργοστασίων, τά όποια εύρί
σκονται πλησίον τής άγοράς ή τών πρώτων ύλών. 'Η άπάντησις, τήν όποιαν δίδει
ή θεωρία είς τήν περίπτωσιν αΰτήν είναι: “Οσον μεγαλύτερα τά οίκ. ώφέλη τά
όποια προκύπτουν άπό τήν διαφοράν εργατικών, τόσον μεγαλύτερα καί τά οίκ.
έμπόδια, τά όποια, προέρχονται άπό τήν θέσιν τής άγοράς ή τής πηγής πρώτων
ύλών, δύνανται νά ύπερπηδηθοΰν.
Ή ©εωρία τών ’Εμπορικών ’Ανταλλαγών.

Πρώτος εισηγητής τής θεωρίας αύτής ύπήρξεν ό Fetter.456 ‘Η θεωρία προσφέρει
δύο λύσεις σχετικώς μέ τό δριον τοΰ εμπορίου δύο έμπορικών κέντρων:
α. ”Αν ή τιμή πωλήσεως τών εμπορευμάτων καί τά μεταφορικά έξοδα καί
τών δύο κέντρων είναι τά ίδια, θεωρητικώς τό δριον έπιρροής των θά είναι μία εύθεΐα γραμμή, μεσοκάθετος τής εύθείας, ή όποια ένώνει τά δύο κέντρα.
S. "Αν δμως ή τιμή πωλήσεως καί τά μεταφορικά δέν είναι τά ίδια, τότε τό
δριον έμπορικών σχέσεων, θά είναι μιά καμπύλη γραμμή, ή οποία εύρίσκεται πλη
σιέστερον καί άποκλίνει πρός τό έμπορικόν κέντρον μέ τά ύψηλότερα έξοδα.
Ή θεωρία τής Έξαρτήαεως ή Νόμος τοΰ Reilly®

Αύτή ή θεωρία είσηγεΐται δτι, ή δύναμις πρός άνάπτυξιν οίκ. δεσμών μεταξύ
δύο οίκ. σχηματισμών, είναι άνάλογος τοΰ μεγέθους των καί άντΐστρόφως, άνάλογος
τής μεταξύ αυτών άποστάσεως. Ή θεωρία αυτή εύρίσκει μεγάλην έφαρμογήν καί
είς τάς μεταξύ σχέσεις τών μελών τής Εύρωπαϊκής Κοινής ’Αγοράς.
Ή ©εωρία τών Παρεμβαλομένων Ευκαιριών.

Ή θεωρία τοΰ κοινωνιολόγου Samuel Stouffer,7 χρησιμοποιείται εις τήν συλλο
γήν πληροφοριών, δι’ έρευνας σχετικάς μέ τήν μετακίνησιν πληθυσμών άπό μιάν άγροτικήν είς μιάν άστικήν περιοχήν ή διά τήν μετανάστευσιν πληθυσμών. Ή θεωρία
αύτή άναφέρει δτι, ό άριθμός τών άτόμων τά όποια μετακινούνται πρός μίαν νέαν
περιοχήν διά μόνιμον έγκατάστασιν είναι άνάλογος τών εύκαιριών (άπασχόλησις,
ψυχαγωγία, ύπηρεσίαι) τάς όποιας θά συναντήσουν είς τόν τόπον τής μετακινήσεως καί άντΐστρόφως άναλόγως τών παρεμβαλλομένων εύκαιριών πρός τόν τόπον
4.
5.
6.
7.

Ibid, ρρ. 618 -620.
Ibid., ρρ. 623 - 624.
Ε. Taaffe, “The Urban Hierarchy: An Air Passenger Definition’’, Ec. Geography, 1962, pp. 1-14.
Samuel Stouffer, “Intervening Opportunities: A Theory Relating Mobility to Distances”, Am. Sociological
Review, 1940, pp. 845 -867.
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τής μετακινήσεως. Αύξησις ή έλάττωσις τοϋ ρυθμού μεταναστεύσεως ή άστυφιλίας
δύνανται νά μελετηθούν διά τής χρήσεως τής θεωρίας αύτής.
*Η θεωρία τοΰ von Thijnen.

Είναι ή πρώτη οίκ. θεωρία, ή όποια έχρησιμοποιήθη εις τήν γεωγραφικήν έ
ρευναν. Εισηγητής της ό γερμανός διανοούμενος καί καλλιεργητής John Heirich
von Thiinen.8 'Η θεωρία έπαρουσιάσθη τό πρώτον τό 1826 καί έστηρίχθη είς πεί
ραν τεσσαράκοντα έτών είς τήν καλλιέργειαν αγροκτήματος είς γερμάνιαν. *Η
θεωρία αύτή, ή όποια λέγεται καί «Άπεμονωμένον Κρατίδιον» έχει βασικώς τάς
άκολούθους έξ προϋποθέσεις:
α. Υπάρχει μία οίκονομικώς άπομεμονωμένη περιοχή.
6. Είς τό μέσον τής περιοχής υπάρχει έν καί μόνον άστικόν κέντρον, ή πόλις, ή
όποία είναι συγχρόνως καί ή μόνη άγορά των πλεονασμάτων τής υπαίθρου.
γ. *Η ύπαιθρος έχει όμοιογενές φυσικόν περιβάλλον (έδαφος, γεωμορφολογίαν),
δ. Ή ύπαιθρος καλλιεργείται αποκλειστικός άπό γεωργούς, οί όποιοι προσπαθούν
νά αύξήσουν τάς άπολαδάς των, προσαρμόζοντες τό είδος τής καλλιεργείας
πρός τάς άνάγκας τής πόλεως.
ε. Μόνα καί κοινά μεταφορικά μέσα, τά άλογα καί αί άμαξαι.
στ. Τά μεταφορικά έξοδα είναι άνάλογα τής άποστάσεως έκ τής πόλεως.
Είς τό σχήμα (1) φαίνονται τά διάφορα είδη καλλιεργείας διατεταγμένα καθ’
όμοκέντρους κύκλους (δακτυλίους), δπως τά παρουσιάζει ό von Thiinen είς τήν
θεωρίαν του. Άντελήφθη, δτι ή έντατικότης των διαφόρων ειδών καλλιεργίας, πέριξ
τής πόλεως-άγοράς, έξηρτώντο άπό τό ύψος τών απολαβών τού γεωργού. Ή γή
μέ τά ύψηλότερα κέρδη, καταλαμβάνει μεγαλυτέραν έκτασιν καί εύρίσκεται πλησιέστερον τής πόλεως. ’Επειδή, συμφώνως τής θεωρίας, τά μεταφορικά έξοδα ήσαν
άνάλογα τής άποστάσεως, ή έκτασις τής καλλιεργίας έλαττώνεται μέ τήν αύξησιν
τής άποστάσεως άπό τήν πόλιν.
Τά λαχανικά καί τό νωπόν γάλα εύρίσκονται πλησίον τής πόλεως διότι άφ’
ένός μέν άποφέρουν τά ύψηλότερα κέρδη καί άφ’ έτέρου είναι φθειρόμενα είδη. Ή
δευτέρα ζώνη καταλαμβάνεται άπό δασικά είδη, διότι ή ξυλεία (ένέργεια, κατασκευαί) ήτο ύψίστης σημασίας τήν έποχήν τού von Thiinen είς τήν γερμανίαν. Είς
τόν τελευταΐον δακτύλιον εύρίσκονται τά κτηνοτροφικά προϊόντα, διότι τό γάλα
τώρα, ώς τυρός, άντέχει είς τήν φθοράν, έχει λιγώτερον βάρος καί όγκον καί ύψηλήν τιμήν.
Τό σχήμα 2 δείχνει πώς ή άπόστασις έπηρεάζει τήν έκτασιν τής χρήσεως γής
καί έπομένως τό εισόδημα. Οϋτω φαίνεται δτι ή έντατικότης τής χρήσεως τής γής
διά γεωργικούς σκοπούς έλαττώνεται μέ τήν αΰξησιν τής άποστάσεως (Α) έκ της
άγορδς (Π).

Είς τό σχήμα 3 φαίνεται ό καθορισμός τοΰ όρίου άλλαγής μεταξύ δύο συνεχώνείδών καλλιεργείας. Συμφώνως τής θεωρίας τού von Thiinen τό άπότομον τής
εύθείας (α) ή όποία άντιπροσωπεύει έν είδος καλλιεργείας τό όποιον εύρίσκεται
πλησιέστερον τής άγορας άπό τό παραγόμενον είδος καλλιεργείας (β), όφείλεται
είς τήν σχετική εύκολίαν, μέ τήν δποίαν ή όλική παραγωγή μιας άγροτικής περιο
χής μεταφέρεται είς τήν άγοράν. Τό (α) δύναται νά είναι περιοχή καλλιεργείας
γεωμήλων καί τό (β) σιτηρών.
8. Jan Broek and John Webb, A Geography of Mankind (N.Y.: McGraw-Hill Co., 1973), pp. 19-23.
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'Η θεωρία τβΰ von Thiinen καί ή Πραγματικότηξ.

Ή θεωρία αύτή δχι μόνον έχει άντέξει έπί ένα καί ήμισυ αιώνα της κριτικής,
άλλά καί χρησιμοποιείται σήμερον εύρέως εις τήν γεωγραφικήν έρευναν. Σήμερον
δπου άκόμη συναντώνται αί προϋποθέσεις έπί τών όποιων έστηρίχθη ή θεωρία (πρω
τόγονα μεταφορικά μέσα, άγνοια συγχρόνων μεθόδων διατηρήσεως τροφών), εύρίσκει έφαρμογήν.
"Εμπειρικοί μελέται ύπό τοΰ Chisholms άπέδειξαν δτι, είς περιοχάς τής Ν. "Ιτα
λίας, "Ισπανικής Μεσέτας, ‘Αγροπόλεων Βουλγαρίας, άγροτικάς περιοχάς Φιλλανδίας καί χωρία τής Νιγηρίας καί Πακιστάν, ή θεωρία τοΰ von Thunen εύρίσκει
σήμερον έφαρμογήν.
ΟΙ Garrison καί Mahle1<> έδειξαν είς μίαν έμπεριστατωμένην μελέτην των δτι,
δπου ύπάρχουν περισσότεροι τής μιας καλλιέργειας ή έντατικωτέρα εύρίσκεται
πλησιέστερον τής άγοράς. "Απέδειξαν έπίσης δτι, ή άρχή τοΰ von Thiinen ή όποια
θεωρεί τήν έντατικότητα μιάς καλλιέργειας άνάλογον τής άποστάσεως άπό τήν
άγοράν, έχει καί σήμερον έφαρμογήν είς Εύρώπην καί "Αμερικήν.
Ό Griffin9
11 είς άρθρον, άπέδειξεν τήν σπουδαιότητα τής θεωρίας αύτής,
10
είς τήν γεωγραφικήν έρευναν τής έποχής μας.
Ή ©εωρία τοΰ von Thiinen καί η Έπέκτασίξ μιάς Συγχρόνου πόλεως.

Ή μελέτη αύτή θά προσπαθήση τώρα νά έξεύρη δυνατάς σχέσεις μεταξύ τής
θεωρίας αύτής καί τής έπεκτάσεως μιάς συγχρόνου πόλεως. Δύο κυρίως έρωτήσεις
θά άπαντηθοϋν.
α. Ύπάρχουν άρχαί αί όποΐαι καθορίζουν τήν γεωργικήν χρήσιν τοΰ έδάφους
πλησίον μιάς συγχρόνου πόλεως;
9. Michael Chisholm, Rural Settlement and Land Use; an Essay in Location (N.Y.: Science Ed., 1967),
pp. 22-35.
10. Garrison and Mabie, “The Spatial Structure of Agricultural Activities”, Annals A.A.G., Vol. 47, p. 144.
11. Ernest Griffin, “Testing the von Thunen Theory in Uraguay”, Geog. Review, Vol. 63, October 1973,
pp. 500 - 516.
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δ. Ποία ή σχέσις μεταξύ τής άποστάσεως άπό τήν πόλιν καί τοϋ δαθμοΰ χρήσεως τής γής διά γεωργικούς σκοπούς;
Μία σημαντική διαφορά μεταξύ τής πόλεως τών χρόνων τοϋ von Thiinen
κα'ι μιας συγχρόνου πόλεως εΐναι δτι, ή πρώτη ήτο στατική μέ περιωρισμένα άστικά
δρια’ τούναντίον μιά σύγχρονος πόλις χαρακτηρίζεται άπό δυναμισμό, άπό συνεχή
άνάπτυξίν, άλλαγήν, έπέκτασιν. Ό Jean Gottman12 θεωρεί τρεις βασικάς δυνάμεις
αί όποΐαι καθορίζουν τήν άστικήν έπέκτασιν:
α. ‘Η διαφορά τής τιμής μεταξύ άστικής καί άγροτικής γής.
6. Ό δαθμός εύκολίας διακινήσεως, ό όποιος προσφέρεται ύπό τών συγχρόνων
μέσων συγκοινωνίας.
γ. Κοινωνικοοικονομικοί λόγοι, οί όποιοι έξαρτώνται άπό τά ίδια τά άτομα.
Έξ αύτών, ό πρώτος λόγος σχετίζεται άμέσως καί μέ τήν ύπό έξέτασιν θεωρίαν.
Σήμερον ή άστική γή εΐναι περισσότερον άξιοπρόσεκτος τής άγροτικής, ώστε ή
πρώτη νά διεισδύη εύκόλως έντός τής δευτέρας. Είς τήν προκειμένην περίπτωσιν,
τό είδος τό όποιον άποφέρει τά ύψηλότερα κέρδη καί έκτοπίζει τό άλλον είδος,
εΐναι ή άστική γή. Ό ρυθμός τής έπεκτάσεως μιας πόλεως, αύξάνει τόν δαθμόν
διορατικότητος καί «αναμονής» τών γεωργών, οί όποιοι κατέχουν γήν πέριξ τής
πόλεως.
Μεγαλύτερος ό ρυθμός έπεκτάσεως μιας άστικής περιοχής, όλιγώτερον συμφέρουσα οίαδήποτε μακροπρόθεσμος γεωργική έπένδυσις τοΰ καλλιεργητοΰ πέριξ αύ
τής. "Αν καί ή έπέκτασις μιας πόλεως δέν εΐναι ομοιόμορφος καί συνεχής πρός
δλας τάς κατευθύνσεις, δμως εΐναι λιγώτερον πρακτικόν δι’ ενα γεωργόν νά έπεκτείνη παλαιάν δενδροκαλλιέργειαν του πέριξ μιας πόλεως. Διά τοΰτο λοιπόν καί
ή πρώτη γεωργική ζώνη πέριξ μια» πόλεως εΐναι γή έγκαταλελειμένη, ή όποία
προορίζεται δι’ οίκοπεδοποίησιν. Είς τήν δευτέραν ζώνην, ή όποία καί εύρίσκεται
είς σχετικώς μεγαλυτέραν άπόστασιν έκ τής πόλεως άπό τήν πρώτην ζώνην, ύπάρχει γεωργική έκμετάλλευσις, δέν χαρακτηρίζεται δμως ύπό ϋψηλάς έπενδύσεις είς
κεφάλαιον καί έργατικά. "Οσον λοιπόν ή σπουδαιότης τής πέριξ τής πόλεως άγρο
τικής γής δι’ οίκοπεδοποίησιν αύξάνει, τόσον καί ή έντατικότης τής καλλιέργειας
έλαττώνεται. Ουτω είς τό σχήμα (4) φαίνεται δτι ή γεωργική άξια (Ε) τής γής
άρχίζει άπό τό δριον (Υ), τό όποιον εύρίσκεται έντός τής πόλεως καί αύξάνει είς
έντατικότητα μέχρι τοϋ όρίου (Β) τό όποιον εύρίσκεται έκτός τής άστικής έπιρροής.
Είς τό σχήμα (5) φαίνεται ό συναγωνισμός δι’ έπικράτησιν τοϋ ένός έκ τών
δύο συνεχομένων ειδών καλλιέργειας. Τόεΐδος (α) έπικρατεΐ είς τήν ζώνην (ΥΖ),
ή όποία εΐναι καί ή πρώτη ζώνη καλλιεργείας πέριξ τής πόλεως. ’Επειδή δμως
ή κλίσις τής εύθείας τοϋ είδους (α) εΐναι λιγώτερον άπότομος τής εύθείας τοϋ εί
δους (δ), τά οικονομικά πλεονεκτήματα διά τήν καλλιέργειαν τοΰ (α) σταματούν
εις τό (Ζ) τό όποιον εΐναι τό δριον άλλαγής μεταξύ τών δύο καλλιεργειών. Ό
παράγων, ό όποιος ρυθμίζει τό άπότομον τής κλίσεως τής εύθείας τοϋ ένός είδους
καλλιεργείας εΐναι ή έντατικότης τής γεωργικής χρήσεως τής γής καί τό ϋψος της
γεωργικής έπενδύσεως. Τό είδος (§) εΐναι πλέον άμειπτικόν είδος καλλιεργείας
καί άποφέρει ύψηλότερα κέρδη είς τόν γεωργόν είς σχετικώς μεγαλυτέραν άπόστασιν έκ τής πόλεως. Αύτή ή άρχή τής άλλαγής τοΰ είδους καλλιεργείας, ή όποία
καί εΐναι άνάλογος τής άποστάσεως έκ τοϋ άστικοΰ κέντρου, δύναται νά γενικευθή
καί νά καλύψη διάφορα είδη καλλιεργείας, τά όποια εύρίσκονται θεωριτικώς καθ’
όμοκέντρους κύκλους πέριξ τής πόλεως, μεταξύ (Υ) καί (Β) τοϋ σχήματος (4).
12. J6an Gottman, Megalopolis; The Urbamized North-eastern Seaboard of the United States (N.Y.: The
Twentieth Century Fund Inc., 1961), pp. 314-319.
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Οΰτω παρατηρούμε δτι τό αντίστροφον τής θεωρίας τοΰ von Thiinen είναι άληθές
διά τήν γεωργικήν χρήσιν τής γής ή όποία έπηρεάζεται άπό τήν έπέκτασιν μιας
συγχρόνου πόλεως.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

θέμα τής μελέτης αότής ήτο ή αναφορά είς οίκονομικάς θεωρίας, αί όποΐαι
χρησιμοποιούνται είς τήν γεωγραφικήν ερευνάν. "Εχει γίνει άπλή άναφορά είς
οικονομικός θεωρίας, διότι ήτο αδύνατος ένεκα τοΰ χώρου, ή πληρεστέρα συζήτησις έκάστης θεωρίας’ ή βιβλιογραφία, ή όποία παρατίθεται, δύναται νά ύποβοηθήση
οίονδήποτε ένδιαφερόμενον, διά περισσοτέραν ένημέρωσιν έπ'ι μιας ή καί περισσοτέ
ρων θεωριών, αί όποΐαι έχουν παρουσιασθή. Ή θεωρία τοΰ von Thiinen, έχει παρουσιαοθή καί συσχετισθή μέ τήν έπέκτασιν μιας συγχρόνου πόλεως. Οδτω έφάνη
τηρουμένων των αναλογιών, δτι, αί βασικαι δυνάμεις τής άρχαιοτέρας οικονομικής
θεωρίας ή όποία χρησιμοποιείται είς τήν γεωγραφικήν έρευναν, δύνανται νά προσφέ
ρουν τό άπαραίτητον θεωρητικόν στήριγμα, διά νά μελετηθή ή έπίδρασις μιας συγ
χρόνου πόλεως έπί τής γεωργικής χρήσεως τής γής, ή όποία εύρίσκεται πέριξ αύτής.
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A GEOGRAPHICAL APPROACH TO THE KRASSOKHORIA

(District of Limassol, Cyprus).
By PIERRE-YVES PECHOUX,
Lecturer of Geography, University of Toulouse.

In May 1973, two French scholars submitted successfully at the Univer
sity of Toulouse, their Third Cycle Doctorate theses05 which are probably
the first pieces of work of this kind to be devoted to the geographical
problems of Cyprus®. Both of them were geographers trained at the
Institut de Geographie, Universite de Toulouse-Le Mirail, (31076 Toulouse
Cedex, France), and had been given the opportunity of carrying out a study
of the Krassokhoria vine growing area of Limassol from July 1971 to Sep
tember 1972. Their stay in Cyprus was made possible under the terms of the
cultural agreement between Cyprus and France. It was part of the research
project on urbanization trends in the island sponsored by the Social
Research Centre in Nicosia under the aegis of the Ministry of Education.
The general supervision of their research was shared by the staff of the
Institut de Geographie de Toulouse and that of the Social Research Centre.
Following the Second World War, the thirty villages of the Krassokhoria
area of Limassol lost a good part of their inhabitants. In a number of cases,
rural exodus has assumed, especially since 1960, embarrasing proportions.
In Kilani, once the main village in the area, a quarter of the inhabitants are
over 60 years old; according to the field survey of the population of the
Krassokhoria carried out in 1971 by the authors, this proportion ranges from
10%, to over 50% with an average of around 30%. Three of the villages had
no more than 30 inhabitants. And in most of them the number of children
attending the primary school was no more than 11% of the total population.
Many people from these villages have gone and settled abroad, first in
England, later on in Canada or in Australia. But the main receivers of the
rural population drain were the towns of Cyprus, Limassol, whose popula(1) Nowadays in French Universities, the curriculum is divided into three cycles: the

First Cycle (first two years) leads to the Diploma d'etudes Universitaires generales,
the Second Cycle, more specialized, leads to the Licence (third year) and then
to the maitrise (fourth year of University Studies); the Third Cycle (fifth and sixth
year), devoted to specialized research, culminates in. a Doctorale.
(2) Roland Bruneau, Krassokhoria, les villages duvin du district de Limassol (Chypre).
Michel Cohou, Le systeme de relations exterieures des Krassokhoria (Limassol,
Chypre). Theses de 3ere cycle (geographie), Universite de Toulouse — Le Mirail, 1973.
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tion has quadrupled in the past 25 years, and Nicosia to a lesser extent.
These villages taken as a whole have presently no more than 13,000
inhabitants, a figure much smaller than it was 25 years ago, though the
population did increase in three or four villages of the area due to various
chance factors . Nevertheless the agricultural income has greatly increased
in this area since the early sixties.

All these villages are located on the marls and limestone slopes on
the southern side of the ultrabasic Troodos range and its Southern
peripheral pillow lava depression. The vine growing area lies between the
altitudinal forest, which covers Troodos, and the lower part of the limestone
plateau. The latter area is thinly populated and is still devoted to low-yield
cultivation of wheat or barley and sheep grazing under carob and olive
trees.
The vineyards, have covered for a long time, the major portion of
village land. They now extend up to the top of the first row of limestone
cuestas that face the Troodos range, giving way to groves of apple, peach
and plum trees in the valleys as well as on the deeper soils of the pillow
lava depression. Some cereals are still sown in some places in spite of
the dry climate and this could be a remnant of some ancient agricultural
system. Vineyards are now spreading downwards over the second row
of cuestas where they replace cereals and carob tree groves. Methods
of cultivation are evolving rapidly and it is nowadays a common feature to
see some archaic devices, such as the share-plough (aletro), which are used
together with up-to-date motor cultivators or portable water pumps; for
these small engines are convenient for vine and tree cultivation: they fit
very well the small tenures and plots, which may be considered as a plague
for productivity, and their maintenance is easy and inexpensive; never
theless donkeys and mules are still necessary for ploughing and for carrying
things from and to the plots; for these are generally too small to allow the
use of more powerful machines and they lack accessibility owing to the
absence of a comprehensive rural road network.
So, as far as landscape, agricultural systems and demographic
evolution are concerned, the Krassokhoria area is a coherent unit. But no
village in it can be considered as a local service centre; for health, educa
tion, and shopping they depend mainly on Limassol.
In spite of the large population decrease experienced in most villages
there are no signs yet of agricultural land being systematically forsaken by
the peasants. On the contrary there is some evidence amongst them of a
tendency to modernize and to specialize their exploitation to meet more
exactly the market's needs. On many recently irrigated plots peasants
have already shifted from vine to apple-tree cultivation and most of those
who emigrated to Limassol still maintain their properties: they come back
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to stay in their houses on festive occasions, and to cultivate their vines,
or they hire labourers to do so under their supervision.
On the other hand, agriculture, though remaining at the centre of the
villager's economy and life, is no more their unique activity. Daily or weekly
commuting to work in Limassol, at the citrus groves of Phassouri and
Kolossi and at the British bases at Akrotiri, has been growing more and
more common since 1950: some villagers will commute all the year round,
some others during six months, and many of them on alternate days,
when they need more money, or when they find jobs which specially fit
their skills. And they draw from this commuting an increasing part of
their cash income. Most male villagers and a number of female ones are
presently commuting or have commuted during some period of their lives.
Because many of their relatives have emigrated but still preserve
close ties with them through letters or periodic visits, because they sell
almost all their crops to processing plants and merchants in Limassol, with
whom they are acquainted, because they go and work, frequently and re
gularly, outside their villages, their relations with the outer world rule over
every moment and aspect of their social and economic life. Their attitudes
and their needs are now being patterned to a great extent on those of the
neighbouring city, or the suburban areas where so many of their kin have
settled. And the news they receive through various channels from the outer
world, both at the family and at the village level, make them feel that they
are members of a larger human community whose system of social values
may differ from those they inherited from their parents. A kind of large
confrontation is now taking place in the villages between the old and the
new ways of life; every family, not to say every individual, is vacillating
between tradition and change.
A new category of ‘farmers’, much more affluent than the late rural not
abilities, is coming up: they have been able to increase their income be
cause they have mastered new cultivation techniques and they have been
quick to exploit the expansion of the wine and currants markets. If one is
unaware of the principle of social value inertia, will be struck by the
amounts of money the richer farmers would rather spend on their daughters’
dowries than invest on their farmsteads.
On the other hand the permanently commuting workers appear more
and more distinctly as a specific group; and their concerns do not concur
with those of the farmers.
So new sources of income and new ways of life are slowly shaping
some village groups into new classes whose interests differ from those of
the groups whose incomes and inclinations remain rural.
Up to now these variations had no or few effects on the general
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feeling that anyone who lives in the village belongs to it; and the village
agora remains the focus of social life. Such a coherence was probably
strengthened by the state authority’s endeavour to reinforce the community
structures through the village development boards and the co-operative
system.
Nevertheless, since a village cannot offer all the facilities available in
a town, it seems that it is by increasing and extending their links with
Limassol that the villages' functions can be maintained in the near future.
We can add, by way of conclusion, that the provisional results of
the research that was carried out later on in the Paphos district
by two successive French teams of geographers within the same co operation scheme, strengthen the statements which R. Bruneu and M.
Cohou expressed in their theses.

Selected ripened grapes under the warm sun of Cyprus in the Krasokhoria region
of Limassol district. Out of these grapes the famous commandaria and other types
of delicious wine and brandy are made.
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The Krassokhoria region in Limassol District.
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ANOYIRA
ARSOS
A. AMVROSIOS
A. MAMAS
A. THERAPON
A. YEORGHIOS
DHORA
DHOROS
KAPILIO
KILANI
KISSOUSA
P. KIVIDHES
KOUKA
LANIA
LIMNATIS
LOPHOS
MALIA
MANDRIA
MONAGRI
OMODHOS
PAKHNA
PERAPEDHI
PHINI
K. PLATRES
POTAMIOU
SILIKOU
TRIMIKLINI
TROZENA - YEROVASA
VASA
VOUNI

Table 1.
1.
2.
3.
4.
5.

1

2

3

4

5

1946
1946
1960
1960
1946
1946
1946
1946
1931
1946
1881
1946
1960
1946
1946
1911/1931
1960
1911
1931
1946
1960
1946
1960
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946

656
1233
363
469
521
327
752
254
144
1393
76
504
63
381
615
954
712
446
362
1020
1564
422
924
396
307
516
335
133
871
1246

620
1016
363
469
520
185
715
207
111
1034
43
456
63
282
581
234
712
272
282
942
1564
281
924
309
247
427
330
106
741
990

520
750
360
390
420
150
700
130
85
900
15
515
25
200
550
150
492
205
280
780
1560
182
1000
305
230
320
320
13
620
770

386
733
332
292
376
176
657
150
63
828
17
532
29
211
477
313
470
232
237
752
1524
214
882
321
219
197
328
13
543
696

Population evolution since the maximum to 1973.

Date of the population maximum
Population at the maximum
Population in 1960
Population estimated in 1971—72 by Bruneau and Cohou
Population according to the 1973 “census" (estimated for Malia).
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Table 2.
Distribution of villages according to the proportion of children
attending primary school out of the total population (1971—1972).

10—12%

5—10%

less than
5%

A. AMVROSIOS ARSOS

A. MAMAS

ANOYIRA

KISSOUSA

A. THERAPON

A. YEORGIOS

LANIA

KAPILIO

KOUKA

P. KIVIDHES

DHORA

LIMNATIS

MANDRIA

LOPHOU

K. PLATRES

DHOROS

VASA

OMODHOS

TROZENA

TRIMIKLINI

KILANI

VOUNl

PERAPEDHI

More than
16%

from 12%
to 16%

MALIA

POTAMIOU

MONAGRI

SILIKOU

PAKHNA
PHINI

The above table shows that the population decrease will continue in many
villages during the next few years. The names of villages in which the
number of primary school children has decreased since 1969 is underlined.
(In Trozena there were already no children at school in 1969).
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Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
Ύπό ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΙΔΗ
Διπλωματούχου Γεωγραφίας τοΰ Πανεπιστημίου
τοΰ Λονδίνου. F.R.G.S.
Ή Μελέτη τοϋ Περιβάλλοντος (ή Τοπική
Μελέτη, ή Τοπογραφική ή Γεωγραφική Μελέ
τη μιάς περιοχής), είναι μία άπό τις βασικές
έργασίες πού αναλαμβάνουν τά παιδιά τών
σχολείων μας. "Ανκαι ή μελέτη τοϋ περι
βάλλοντος είναι θέμα καθαρώς γεωγραφι
κόν, έντούτοις δέν άποτελεϊ μάθημα μέ τή
συνηθισμένη σημασία τοϋ όρου, άλλά ένωση
μαθημάτων. Κατά τήν έΕέταση τού τοπικού
περιβάλλοντος, τό παιδί αποκτά βασικές γνώ
σεις, δεξιότητες καί έμπειρίες πού δέν χωρί
ζονται σέ μαθήματα, άλλ’ άποτελοΰν ένα σύνο
λο έμπειριών.

Είναι γεγονός δτι τό παιδί μέσα στήν ιδιαι
τέρα του πατρίδα, μέσα στόν δικό του τόπο,
συνδέεται ψυχικά καί συναισθηματικά τόσο
μέ τό φυσικόν περιβάλλον όσο καί μέ τόν
άνθρωπο τοΰ τόπου. Οί ψυχικοί καί συναισθη
ματικοί αύτοί δεσμοί μέ τό περιβάλλον, θά
βοηθήσουν τό παιδί νά άντιληφθή καί νά αίσθανθή τήν στενή συνάρτηση άνθρώπου καί
περιβάλλοντος καί τήν έπίδραση τοΰ ένός έπί
τοΰ άλλου, ή μελέτη τών όποιων είναι ό πρώ
τιστος σκοπός τοΰ μαθήματος τής γεωγρα
φίας.
Αφού τό παιδί αίσθανθή άπό τό δικό του
ιδιαίτερο περιβάλλον πόσο στενά συνδεδεμένος είναι ό άνθρωπος μέ τή γύρω του φύση,
καί πώς αύτός, έπενεργών πάνω σ' αύτήν
(τήν φύση) δημιουργεί τό γεωγραφικόν τοπίον, είναι σέ θέση καί πρέπει νά άντιληφθή
ότι σέ όποιοδήποτε μέρος τοΰ κόσμου, φύση
καί άνθρωπος μαΖί, δημιουργούν τά διάφορα
γεωγραφικά τοπία.

Πρέπει λοιπόν τό παιδί νά κατανοήση τό
δικό του περιβάλλον, γιατί μόνον έτσι θά κα
τανοήση τά περιβάλλοντα καί τις συνθήκες

τών Εένων χωρών πού δέν μπορεί νά έπισκεφθή. Είναι έντελώς παράλογο νά έπιμένουμε νά καλύψουμε δεκάδες άπομακρυσμένες χώρες, γιά τις όποιες διαθέτουμε πολύ
λίγο σχετικά ύλικό, ένώ παράλληλα δέν δί
δουμε σημασία στό δικό μας χωριό, στή δική
μας έπαρχία, στή δική μας χώρα. Σάν πρώτο
μας καθήκο είναι ή έΕέταση τοΰ δικού μας
στενού κόσμου προτοΰ άνοιχθοΰμε σέ εύρύτερες περιοχές. Αργότερα, μελετώντας τά
Εένα περιβάλλοντα θά είμαστε σέ θέση νά
κάνουμε συγκρίσεις μέ τό δικό μας πού γνω
ρίζουμε καλά καί έτσι άποκτοΰμε τις γνώσεις
γιά ένα κόσμο πού δέν μπορούμε νά τόν
γνωρίσουμε άπό κοντά.

Ή μελέτη τοΰ περιβάλλοντος άΕιοποιεί τό
φυσικόν ένδιαφέρον καί τήν περηφάνεια τοΰ
παιδιού γιά τό δικό του τόπο. Τοποθετεί τό
παιδί σέ μιά κατάσταση πρακτικής μαθήσεως
καί όχι παθητικής άφομοιώσεως άδρανών γνώ
σεων. Τοΰ δίνει τήν εύκαιρία νά πάρη ένεργό μέρος καί νά δώση τή δική του συνεισφορά
στήν έρευνα πού διεΕάγεται άπό τήν ομάδα
του ή ολόκληρη τή τάΕη. Τό παιδί θά Εεφύγη
γιά λίγο άπό τόν συνηθισμένο χώρο τής τάΕης
καί θά βρεθή μέσα σέ μιά πιό εύχάριστη άτμόσφαιρα όπου θά έπικρατή ό ένθουσιασμός καί
ή ικανοποίηση τής άνακάλυψης. Ή μελέτη
τοΰ περιβάλλοντος έχει τό τεράστιο πλεονέ
κτημα νά παρέχη άφθονο ύλικό γιά έρευνα
καί άνακάλυψη. Τό ύλικό αύτό προσφέρεται
άπό Ζωντανές πηγές μέ τήν άπ' εύθείας
παρατήρηση. Καί παράλληλα μέ τήν μνήμη,
θά άναπτυχθή ή βούληση, ή δημιουργικότητα,
ή αυτενέργεια καί ή παρατηρητικότητα πού
οδηγούν οτή πραγματική μάθηση.

Αφού δεχθούμε κατ’ άρχήν τήν άνάγκην
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τής μελέτης τού περιβάλλοντος, πρέπει νά
δούμε τώρα πώς θά έργασθοΰμε καί τί θά
έΕετάσουμε άπό τόν τόπο μας.
Κατ' άρχήν πρέπει νά έχουμε ύπ' όψιν μας
πώς ή μελέτη αύτή άπαιτεϊ ένα καλά προγραμ
ματισμένο σχέδιο πού θά μας διευκολύνη στήν
έρευνά μας καί θά άποφύγουμε σπατάλη
χρόνου. Πρέπει έμεϊς οί ίδιοι νά γνωρίζουμε
έκ τών προτέρων έκεϊνα πού πρόκειται νά
έρευνήσουν οί μαθητές. Πρέπει νά έΕοικειωθοΰμε μέ τό περιβάλλον, πράγμα πού θά μάς
βοηθήση στόν καλύτερον προγραμματισμόν καί
στήν προετοιμασίαν τοΰ ύλικοΰ πού θά έπεΕεργασθοΰν οί μαθητές.
Τό πρώτο στάδιο τής έργασίας μας πρέπει
νά είναι ό προβληματισμός τών παιδιών, πάνω
στό τί πρόκειται νά γίνη μέ τή μελέτη τού
περιβάλλοντος. Θά χρειασθή νά τούς κεντρί
σουμε τό ένδιαφέρον καί νά έγείρουμε τήν
παρατηρητικότητά τους. Διότι είναι γεγονός,
πώς άνκαι τά παιδιά Ζοΰν καθημερινά μέσα
στό δικό τους περιβάλλον, έντούτοις δέν προ
βληματίζονται
καί δέν έχουν έρωτήματα
γιά τά τόσα πράγματα πού βρίσκονται γύρω
τους. Π.χ. Γιατί βρίσκεται έδώ αύτός ό λό
φος; Γιατί δέν βρέχει πολύ στή περιοχή μας;
Γιατί κτίστηκε σ' αύτή τήν θέση τό χωριό μας;
Γιατί πολλά σπίτια τοΰ χωριού μας είναι κτι
σμένα μέ πλινθάρι; Γιατί έχει πολλούς γεωρ
γούς τό χωριό μας κλπ. Ό άπώτερός μας
σκοπός είναι νά κάμουμε τό παιδί νά βλέπη
αύτά τά «γιατί» καί νά δίνη σ' αύτά άπλές
λογικές έΕηγήσεις.
Πρέπει έπίσης νά μάθουν τά παιδιά πώς νά
έργάΖωνται. Μέ συΖήτηση μέσα στή τάΕη
ένημερώνονται σχετικά μέ τά είδη τών έργασιών πού θά άναλάβουν καί προετοιμάζον
ται είς ώρισμένα τεχνικής φύσεως θέματα.
Π.χ. Νά μάθουν τρόπους καταγραφής τών
στοιχείων, νά μάθουν πώς θά παίρνουν ση
μειώσεις, πώς θά παίρνουν πληροφορίες άπό
διάφορα πρόσωπα, πώς θά κάνουν συλλογές
κ.ο.κ. Αύτή ή καθοδήγηση είναι άναγκαία
στήν άρχήν διότι θά κερδίΖουμε χρόνο καί ή
δουλειά μας θά είναι συστηματοποιημένη καί
έπιστημονικά όρθή.
'Επόμενο στάδιο, είναι ή εισαγωγή τών παι
διών στή κλίμακα καί τόν χάρτη. ΑρχίΖουμε
μέ τήν κατασκευή σέ κλίμακα τοΰ σχήματος
τής τάΕης καί άκολούθως τοΰ σχολικού κτι
ρίου καί τοΰ σχολικού χώρου. Σχετικά μέ
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τό χάρτη, τά παιδιά τών μεγαλυτέρων κυρίως
τάΕεων πρέπει νά γνωρίΖουν μερικά βασικά
πράγματα δπως είναι ό προσανατολισμός τοΰ
χάρτη καί ή μελέτη τών κυριωτέρων χαρακτη
ριστικών αύτοΰ. Π.χ. νά άναγνωρίΖουν τις
κατωκημένες περιοχές, τά κυριώτερα
κτί
ρια τής περιοχής, τούς δρόμους, τά ρυάκια,
νά εύρίσκουν τό ύψόμετρον τής περιοχής κλπ.
Χρησιμοποιούνται κυρίως χάρτες μεγάλης
κλίμακας διότι περιέχουν περισσότερες λε
πτομέρειες καί μας βοηθούν περισσότερο στή
δουλειά μας. Ό χάρτης μέ κλίμακα 1:25,000
είναι ό ίδανικώτερος (άν βέβαια διατίθεται
γιά τήν ύπό μελέτην περιοχήν). Αλλά καί οί
χάρτες 2 ϊντΖες στό μίλι καί 1:50,000 είναι
άρκετά έΕυπηρετικοί. Γιά τήν λεπτομερέστε
ρη μελέτη τής περιοχής μπορούμε νά χρη
σιμοποιήσουμε τά τοπογραφικά σχέδια 1 :2,500
τά όποια παρουσιάζουν εύκρινώς περισσότερες
λεπτομέρειες: δρόμους, κτίρια κλπ.
Τρίτο στάδιο είναι ή συΖήτηση μέσα στή
τάΕη μέ τά παιδιά γιά τά είδη τών έργασιών
πού θά άναλάβουν. Ή έρευνα μπορεί νά διαιρεθή σέ τομείς καί κάθε τομέας νά άνατεθή
σέ μιά όμάδα παιδιών. Τά παιδιά μπορούν νά
έκλέγουν μόνα τους τήν όμάδα στήν όποία
θέλουν νά έργασθοΰν, καί μέσα στήν όμάδα
τό κάθε παιδί νά άναλαμβάνη τήν έργασίαν
έκείνη πού τό ένδιαφέρει περισσότερο.
Έν
τώ μεταΕύ θά πρέπει νά έχωμε ήδη έτοιμάσει χάρτες πορείας, περιγράμματα χαρ
τών, καταλόγους καταγραφής, έρωτηματολόγια (σέ περιπτώσεις συνεντεύΕεων) κ ο.κ.
Τό τέταρτο στάδιο είναι ή συλλογή πληρο
φοριών στή περιοχή, πού είναι δραστηριό
τητα άποκλειστικά τών παιδιών. Αύτά συλ
λέγουν πληροφορίες τόσο μέ τήν άμεση πα
ρατήρηση, όσο καί άπό τούς άνθρώπους τοΰ
τόπου συμπεριλαμβανομένων καί τών δασκά
λων. Ό ρόλος τοΰ δασκάλου όμως είναι κυ
ρίως καθοδηγητικός. Θά ένθαρρύνη καί θά
βοηθή τά παιδιά νά βρούν μόνα τους τις πλη
ροφορίες καί μόνο στις περιπτώσεις πού τά
παιδιά δυσκολεύονται θά δώση ό ίδιος τις
πληροφορίες άφοΰ προηγουμένως τά προβλη
ματίση. Τά μεγάλα παιδιά μπορούν νά συμπλη
ρώσουν τις έρευνες τους έΕω άπό τή τάΕη
στόν έλεύθερο τους χρόνο.
Πέμπτο στάδιο είναι ή παρουσίαση τών έρ
γασιών τών παιδιών στή τάΕη. Τά παιδιά παρουσιάΖουν τή δημιουργική τους έργασία ή

όποία μπορεί νά περιλαμβάνη ανακοινώσεις,
χάρτες, σχεδιαγράμματα, σχέδια, γραφικές
παραστάσεις, φωτογραφίες, μοντέλλα, συλλο
γές κλπ. Μέ τό τρόπο αύτό τά παιδιά ικανο
ποιούν τήν άνάγκη γιά άνακοίνωση τής δη
μιουργικής των έργασίας καί συνάμα νοιώ
θουν τήν ικανοποίηση γιατί έφεραν σέ πέ
ρας τή δουλειά πού είχαν άναλάβει. Μετά
άπό κάθε άνακοίνωση άκολουθεί συζήτηση
κατά τήν όποιαν τονίζεται κυρίως ή τεραοτία
έπίδραση τού φυσικού περιβάλλοντος πάνω
στόν άνθρωπο, καί σέ μικρότερο βαθμό ή έπέμβαση τοΰ άνθρώπου στό φυσικό περιβάλ
λον. Μετά τή συζήτηση όλων τών έργασιών
τών ομάδων, γίνεται έκθεση αυτών πάνω

στά σέλλοτεΕ.
Άπό τή παρουσίαση τών έργασιών
τών
παιδιών, φαίνεται ότι ανκαι ή μελέτη τοΰ πε
ριβάλλοντος δέν χωρίζεται σέ μαθήματα, έντούτοις αύτή έκτος άπό τή Γεωγραφία περι
λαμβάνει: Ιστορία, Επιστήμη, Θρησκευτικά,
'Ελληνικά, Μαθηματικά καί Τέχνη. "Αν θέλου
με νά έμβαθύνουμε περισσότερο σ' αύτά τά
μαθήματα, τούτο μπορεί νά γίνη μέ τήν έκμετάλλευση τών ευρημάτων τών παιδιών.
Στό τέλος τής μελέτης, ή όλη έργασία
μπορεί νά παρουσιασθή σέ όλα τά παιδιά τού
σχολείου, ώς καί στήν κοινότητα ή άλλες
κοινότητες, αφού οί έργασίες τών παιδιών πολυγραφηθοΰν σέ φυλλάδια ή έκτυπωθοΰν σέ
τόμο.
Τώρα μένει νά δούμε τί θά έΕετάσουμε άπό
τόν τόπο μας. "Ενα σχέδιο μελέτης τοΰ περι
βάλλοντος περιλαμβάνει τά έΕής: Τό περιβάλ
λον χωρίζεται σέ δύο βασικές κατηγορίες, τό
φυσικόν καί τό άνθρώπινον περιβάλλον (άλ
λως κοινωνικόν ή πολιτιστικόν).
Στό φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνονται τά
άκόλουθα:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

"Εκταση καί θέση τής περιοχής.
Γεωλογία
Μορφολογία
Κλίμα καί καιρός
Νερά — Επιφανειακά καί υπόγεια
Έδαφος
Φυσική βλάστηση (χλωρίδα)
Πανίδα

Πρέπει νά σημειωθή ότι τά στοιχεία αύτά
τοΰ φυσικού περιβάλλοντος έΕετάζονται
μέ
αύτή τή σειρά καί τονίζεται ότι ό κάθε ένας

παράγοντας βασίζεται έπί τών προηγουμένων
π.χ. ή μορφολογία βασίζεται στή Γεωλογία,
τό κλίμα στή θέση καί τή μορφολογία, τά
νερό στό κλίμα, τή μορφολογία καί τή γεω
λογία κ.ο.κ.
Στό άνθρώπινον περιβάλλον έΕετάζονται οί
έΕής παράγοντες:
1. Οικισμός (τό χωριό ή ή πόλη)
2. Πληθυσμός
2. Συγκοινωνίες
4. Γεωργία
5. Κτηνοτροφία
6. Βιομηχανία — Οικοτεχνία
7. 'Ιστορία καί άρχαιότητες
8. Κοινωνική καί Πνευματική ζωή.
Τώρα θά δούμε έν συντομία τί περιλαμβάνει
ό κάθε παράγοντας.

Α. ΦΥΣΙΚΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

1. Έκταση καί θέση: Κατ' αρ
χήν ορίζουμε τά όρια τής περιοχής γιά νά Εέρουμε τήν συγκεκριμένη περιοχή πού έΕετάζουμε. Συνήθως παίρνουμε τά διοικητικά όρια
τοΰ χωριού ή τής πόλης, πράγμα πού μάς
διευκολύνει καί στήν κατασκευήν τοΰ χάρτη
τής περιοχής. 'Ακολούθως ορίζουμε τήν έκ
ταση τής περιοχής ή όποία συνήθως δίδεται
σέ τετραγωνικά μίλια ή χιλιόμετρα. Ή θέση
καθορίζεται ώς μέρος μιας εύρυτέρας φυσι
κής ή διοικητικής ένότητας. Επίσης μπορεί
νά δοθή ή άπόσταση καί ή διεύθυνση τής πε
ριοχής άπά τήν πρωτεύουσαν ή άλλη πόλη.
Π.χ. Ή "Ασσια είναι ένα χωριό τής Μεσαορίας καί βρίσκεται στήν έπαρχία Άμμοχώστου. Βρίσκεται ανατολικά τής Λευκωσίας καί
άπέχει 15 περίπου μίλια άπό αύτή. Ή θέση
τής περιοχής μπορεί εύκολα νά παρουσιασθή
πάνω σέ ένα άπλό χάρτη τής Κύπρου.
1. Γεωλογία: Προσδιορίζεται κατ'
άρχήν ή γενική κατηγορία τών πετρωμάτων
τής περιοχής π.χ. Στρωσιγενή ή ιζηματογενή
πετρώματα στήν Μεσαορίαν καί έΕηγεϊται
ό τρόπος σχηματισμού των. Ακολούθως έΕε
τάζονται τά κυριώτερα είδη τών πετρωμάτων
καί γίνεται σύντομη άναφορά σχετικά μέ τό
μέρος τής περιοχής όπου αύτά συναντώνται.
Στό τέλος τής έργασίας γίνεται συλλογή
πετρωμάτων τής περιοχής.
3. Μορφολογία : Δίδονται τά χαρα
κτηριστικά τής περιοχής όσον άφορά τή δια-
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μόρφωση τοΰ έδάφους, άν δηλ. είναι πεδινή,
ορεινή, λοφώδης κλπ. ώς καί τό ύψόμετρον.
Μετά περιγράφονται τά διάφορα φυσικά χα
ρακτηριστικά καί μορφολογικά φαινόμενα ώς
είναι τά όρη, οί λόφοι, οί πεδιάδες, οί χεί
μαρροι, τά ρυάκια, οί παραλίες κ.ο.κ. καί
έΕηγεϊται ό τρόπος σχηματισμού των. ΈΕηγοϋμε ότι τά σκληρότερα πετρώματα αντέ
χουν περισσότερο στή διάβρωση καί τούς
άλλους παράγοντες άπασαθρώσεως καί είναι
έδώ όπου παρατηρούνται τά ύψώματα καί οί
λόφοι. Είναι άπαραίτητος άπλοΰς διαγραμματικός χάρτης ό όποιος νά δείχνη τή φυσική
διαμόρφωση τής περιοχής. Αύτή θά τονίζεται
άκόμη περισσότερο μέ ένα σχεδιάγραμμα το
μής τής περιοχής.

4. Κλίμα καί καιρός: Γίνεται σύν
τομη περιγραφή τού κλίματος ή όποια βασί
ζεται κυρίως έπί τών στατιστικών τής θερμο
κρασίας καί τής βροχόπτωσης. Γιά νά καταλήΕουμε σέ ορθά συμπεράσματα πρέπει νά 6α·
σισθοΰμε έπί στατιστικών σειράς έτών καί όχι
ένός έτους μόνον. "Αν τηρούνται αύτές οί
στατιστικές στό σχολείο μπορούμε νά τις χρη
σιμοποιήσουμε, καλύτερα όμως είναι νά πά
ρουμε τά στοιχεία αύτά άπό τό Μετεωρολο
γικό τμήμα τής Κυβερνήσεως, τά όποια στοι
χεία είναι καί πιό άκριβή.
Στή θερμοκρασία καθορίζεται ή έποχή καί
ό μήνας μέ τή ψηλότερη ώς καί τή χαμηλό
τερη θερμοκρασία καί ή διακύμανση τής θερ
μοκρασίας μεταΕύ καλοκαιριού καί χειμώνα.
Στή βροχόπτωση έΕετάΖεται τό σύνολον ούτής έτησίως καί συΖητοΰνται οί λόγοι γιά τούς
όποιους αύτή είναι χαμηλότερη ή ψηλότερη
άπό άλλες περιοχές ώς καί ή σημασία αύ
τής έπί τής οικονομίας τοΰ τόπου. Καθορί
ζονται έπίσης ή έποχή καί ό μήνας μέ τή
μεγαλύτερη βροχόπτωση ώς καί οί μήνες πού
δέν έχουν καθόλου βροχόπτωση. Τόσόν ή θερ
μοκρασία όσο καί ή βροχόπτωση μπορεί νά
παρουσιασθούν μέ γραφικές παραστάσεις.
Ή μελέτη τού καιρού στή περιοχή γίνεται
μέ τή καταμέτρηση καί καταγραφή ύπό τών
παιδιών τής θερμοκρασίας, τής βροχόπτωσης,
τής διεύθυνσης καί ισχύος τών ανέμων ώς
καί μέ τήν συμπλήρωση ήμερολογίου τοΰ
καιρού.
5. Ν ε ρ ά : Τά νερά δέν είναι άφθονα στήν
Κύπρο καί τουλάχιστο έπιφανειακό, έκτος άπό
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μερικά ρυάκια σέ μερικές ορεινές περιοχές
καί σέ ώρισμένη περίοδο, δέν θά βρούμε
γιά νά μελετήσουμε. "Οσον άφορά τά ύπόγεια
νερά (βρύσες, πηγάδια) έΕετάΖονται ή ποσότης, ή ποιότης καί ό τρόπος σχηματισμού των.
Τονίζεται ή άμεση σχέση τών νερών μέ τό κλί
μα, τή μορφολογία καί τή γεωλογία τής περιο
χής. Μπορεί νά κατασκευασθή διαγραμμοτικός
χάρτης πού νά δείχνη τούς χειμάρρους, τά
ρυάκια, πηγές, πηγάδια κλπ.

6. "Ε δ α φ ο ς : Έδώ τονίΖεται ότι ό τύ
πος καί ή ποιότης τοΰ έδάφους βασίΖονται
έπί τών προηγουμένων παραγόντων τοΰ φυσι
κού περιβάλλοντος.
ΈΕετάΖονται τά είδη
τών έδαφών πού συναντώντοι στή περιοχή
π.χ. πετρώδη, άργιλώδη, προσχωσιγενή κλπ.
καί ό τρόπος σχηματισμού των. ΤονίΖεται έπί
σης ή σημασία τού έδάφους γιά τήν γεωργίαν
καί γίνεται άναφορά σχετικά μέ τόν έμπλουτισμόν των καί τις προσπάθειες καταπολεμήσεως τής διαβρώσεως.
7. Φυσική βλάστηση : Λαμβάνοντας ύπ' όψιν τούς προηγούμενους παράγον
τες, έΕετάΖονται τά είδη καί ή έκταση τής
φυσικής βλάστησης ώς καί ή χρονική περίο
δος κατά τήν όποιαν αύτή παρατηρεϊται.

8. Π α ν ί δ α : Έδώ μελετώνται τά διά
φορα είδη Ζώων (καί πουλιών άν θέλουμε)
τής περιοχής καί άναΖητούμε τούς λόγους
γιά τούς όποιους παρατηρεϊται πληθώρα ή
έλλειψη ώρισμένων ειδών.
Β. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

1. Οικισμός: Περιγράφεται ή κατωκημένη περιοχή δηλ. τό χωριό ή ή πόλη
καί έΕετάΖονται τά άκόλουθα στοιχείο:
α) Τό μέγεθος τού οικισμού μέ βάση τά
σπίτια ή τόν πληθυσμό.

β) Ή θέση τοΰ οικισμού, άν δηλ. είναι πλη
σίον πηγών ϋδατος, ή πλησίον γεωργικής γής
κλπ.
γ) Τό σχήμα τοΰ οικισμού — άν είναι τε
τράγωνος ή κυκλικός γύρω άπό τήν πλατείαν,
τήν έκκλησίαν κλπ. ή γραμμικός κατά μήκος
ένός δρόμου ή ποταμού.
δ) Τά σπίτια τοΰ οικισμού — Μελετάται τό
σχήμα καί ή μορφή των ώς καί τό ύλικό κα
τασκευής των τό όποιον έΕαρτάται άπό τήν
έπίδρασιν τού κλίματος, τής γεωλογίας καί

τής μορφολογίας. Μπορεί δέ νά γίνη ούγκριοη π.χ. ένός σπιτιού ορεινού χωριού τοΰ Τροό
δους μέ ένα σπίτι χωριού τής Μεσαορίας.
Γίνεται έπίσης περιγραφή καί σύγκρισις ένός
παλιού καί ένός καινούργιου σπιτιού.

ε) Ή έπέκταση τού οικισμού
τηρείται) καί ποιοι οί λόγοι.

(άν παρα

2. Πληθυσμός: Στή μελέτη τοΰ
πληθυσμού περιλαμβάνονται τά έΕής:

α) Ό συνολικός πληθυσμός.
β) Ή έθνολογική σύνθεση τοΰ πληθυσμού
όπου κατοικούν καί άλλοι έκτός άπό "Ελλη
νες. Εύρίσκεται ό άριθμός καί τό ποσοστόν
τής κάθε κατηγορίας.

γ) Σύνθεση τοϋ πληθυσμού κατά φΰλον, σέ
άρρενες καί θήλεις.

δ) Ή κατανομή τοΰ πληθυσμού βάσει τών
άσχολιών. Καί έδώ δίδονται αριθμοί καί πο
σοστά καί άκολουθεί άνάλυοη καί έπεΕήγηση
τοΰ καταλόγου τών έπαγγελμάτων. Εκτίθεν
ται οί λόγοι γιά τούς όποιους ώρισμένα έπαγγέλματα συναντώνται περισσότερο.' Ή
κατανομή τών έπαγγελμάτων μπορεί νά παρουοιασθή καί διά καταλλήλου διαγράμματος.
ε) Μετανάστευση τοΰ πληθυσμού άπό καί
πρός τή περιοχή καί δίδονται οί λόγοι.
στ) Μετακίνηση τοΰ πληθυσμού διά λόγους
έργασίας καί άλλους λόγους.
ί)
Εκπαίδευση. Δίδονται ποσοστά φοιτήσεως σέ σχολεία ώς καί ποσοστά άναλφαβητισμοΰ.

3. Συγκοινωνίες: Περιγράφονται έν
συντομία οί συγκοινωνίες τόσον έντός τής
περιοχής όσο καί έκείνες πού συνδέουν τήν
περιοχή μέ τις γειτονικές περιοχές, τήν πρω
τεύουσαν ή άλλη πόλη. ΈξετάΖονται τά είδη
τών δρόμων, π.χ. κύριος δρόμος, δευτερεύοντες δρόμοι μέοα ατό χωριό, χωματόδρομοι,
μονοπάτια κλπ. Διερευνάται ή ποιότης τοΰ
οδικού δικτύου καί ό βαθμός κατά τόν όποιον
αύτό εξυπηρετεί τούς κατοίκους. Τονίζεται
ή έπίδραση τής μορφολογίας έπί τών συγκοι
νωνιών καί γίνεται σύγκριση τών δρόμων ένός
ορεινού καί ένός πεδινού χωριού.

4. Γ ε ω ρ γ ί α : Εξετάζονται τά είδη
τών καλλιεργειών, δίδεται δέ περισσοτέρα
έμφασις σ' έκεϊνο τό είδος πού καλλιεργείται
σέ μεγαλυτέραν έκταοιν καί στό όποιο στρέ

φεται περισσότερο ή προσοχή τών κατοίκων.
Ακολούθως διερευνώνται οί φυσικοί παράγον
τες πού συνέτειναν ώστε νά έξαπλωθή περισ
σότερο μιά καλλιέργεια. Μελετάται έπίσης ή
Ζωή τοΰ γεωργού καί οί άσχολίες του π.χ.
καλλιέργεια τής γής, σπορά, συγκομιδή, τρό
ποι άρδεύσεως κ.ο.κ. Τέλος γίνεται έρευνα
σχετικά μέ τή διάθεση τών γεωργικών προϊόν
των καί τήν οικονομικήν ώφέλειαν έξ αύτών.

5. Κτηνοτροφία : Μελετώνται τά
είδη τών Ζώων πού έκτρέφονται στήν περιοχή,
οί άσχολίες καί ή Ζωή τοΰ κτηνοτρόφου ώς
καί ή έπεξεργασία τών κτηνοτροφικών προϊ
όντων. Μπορεί νά γίνη περιγραφή μιας φόρ
μας ,ένός γαλακτοκομείου κλπ. Τέλος μελε
τάται ή διάθεση τών κτηνοτροφικών προϊόν
των καί ή οικονομική ώφέλεια άπ' αύτά.
6. Βιομηχανία — Οικοτεχνία: Αν
ύπάρχουν βιομηχανίες στή περιοχή γίνεται
σύντομη άνασκόπηση αύτών καθορίζοντας τά
είδη τών βιομηχανιών, τήν προέλευση τών
πρώτων ύλών καί τήν πηγήν ένεργείας πού
χρησιμοποιούν. Καθορίζονται τά βιομηχανικά
προϊόντα καί τονίΖεται ή σημασία των γιά τήν
οικονομίαν τοΰ τόπου.
Εάν ύπάρχη οικοτεχνία, περιγράφονται τά
είδη αύτής π.χ. κεντήματα, άγγειοπλαστική
κλπ. καί τό ιστορικόν τής έξελίξεώς των.
Καί άσφαλώς οί τρόποι διαθέσεώς των καί
ή οικονομική των σημασία.
7. 'Ιστορία καί άρχαιότητες:
Γίνεται σύντομη άνασκόπηση τής ιστορίας
τοΰ χωριού ή τής πόλης. Μελετώνται τά άρχαϊα μνημεία πού τυχόν εύρίσκονται στήν
περιοχή π.χ. έρείπια άρχαίου συνοικισμού,
παλιές έκκλησίες κλπ καί μέ άφορμήν τά
μνημεία ήρώων μελετούμε τή Ζωή καί τό
έργον αύτών. Μπορεί έπίσης νά γίνη λαογραφική μελέτη ώς καί έρευνα γύρω άπό τά
τοπωνύμια τής περιοχής.
Σ' αύτό τό κεφάλαιο μπορούμε νά με
λετήσουμε τις έκκλησίες τής περιοχής καί
τή Ζωή τών Αγίων.
8. Κοινωνική καί πνευματι
κή Ζωή : Τά παιδιά κάνουν έρευνες γύρω
άπό τά έξής θέματα:
Δημόσιες ύπηρεσίες στή πόλη ή κοινοτικές
ύπηρεσίες στό χωριό ώς εΐναι τό Δημαρχεϊον,
τό Ταχυδρομεϊον, ή Συνεργατική, οί Ίατρι-
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κές 'Υπηρεσίες κλπ. Επίσης μελετοϋνται τά
καφενεία, τά παντοπωλεία, οί κινηματογράφοι
τής κοινότητος κ.ο.κ.
Όσον άφορά τή πνευματική κίνηση μελε
τιόνται τά σχολεία, οί πνευματικοί σύλλογοι,
οί βιβλιοθήκες, καί οί διάφορες δραστηριότη
τες τους π.χ. έκθέσεις, εορτές, διαλέξεις, άγώνες, θεατρικές παραστάσεις κλπ.
Αύτά περίπου έν συντομία θά έχωμε ύπ'
όψιν μας κατά τήν μελέτην τού περιβάλλον
τος. Πρέπει νά σημειωθή ότι δέν είναι άπαραίτητον νά έΕετάΖωνται λεπτομερώς όλα τά
ώς δνω στοιχεία γιά όλες άνεΕαιρέτως τις
περιοχές. Μπορούμε νά μελετήσωμε μόνο τό
άνθρώπινον περιβάλλον ή μόνο τό φυσικόν
περιβάλλον ή νά κάμωμεν έπιλογή τών θεμά
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των, άνάλογα μέ τό περιβάλλον πού έχομε
νά μελετήσωμεν, άνάλογα μέ τήν τάΕη καί
τό έπίπεδο τών μαθητών μας, άνάλογα μέ
τά μέσα καί τά στοιχεία πού διαθέτουμε
ή μπορούμε νά έΕεύρουμε.
Στό τέλος τής μελέτης μας, οπότε θά
γίνη καί ή κριτική τής έργασίας μας, δέν θά
έΕετάσουμε αν τό παιδί έμαθε Γεωγραφία,
'Ιστορία, 'Ελληνικά κλπ., άλλά άν έπετεύχθησαν οί στόχοι πού έπιδιώΕαμε. Σ’ αύτό
πρέπει νά είμαστε βέβαιοι, ότι τό παιδί
άπέκτησε τις βασικές γνώσεις, τις βασικές δεΕιότητες καί έμπειρίες οί όποιες άποτελούν

τό στερεό ύπόβαθρο γιά τήν περαιτέρω πνευ
ματική καί κοινωνική του άνάπτυΕη.

RECORDED AND EXPECTED CLIMATOLOGICAL EXTREMES
(RAINFALLS, MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURES
HOURLY WINDS AND GUSTS) IN RETURN PERIODS OF
25, 50 AND 100 YEARS IN CYPRUS.
by E.E. KATSIAMBIRTAS M.Sc., F.R.Met.S.

General
The availability of climatological statistics on extreme surface winds and
gusts, maximum and minimum temperatures and rainfalls in short periods, is of
great value to the construction engineer, agricultural engineer, agriculturist and
hydrologist. Many of these specialists are interested in the probability that
certain values of a meteorological measure will be exceeded and whether a
structure will be able to withstand all higher values in the future years. We can
see that in Applied Climatology it is not only the mean (average) of a meteoro
logical measure which is important but also and primarily its spatial and temporal
variability including its extreme values.

Data-method
In this study data from 8 representative main stations over Cyprus with
relatively long records were used: Amiantos, Famagusta, Halevga, Kyrenia,
Larnaca, Limassol, Nicosia and Paphos.

The Fisher-Typpette type 1 distribution (known also as Gumbel) was applied
on rainfall and temperature data to obtain the expected highest daily rainfalls in
return periods of 25, 50 and 100 years, as well as to obtain the expected maximum
and minimum temperature extremes for the same return periods. This distribution
is given by
1)

I
+χ-η
I--------- 1 where a and bi are constants to be calculated

F(x) = exp\—e

bi

/

from the data. The negative sign holds for maximum values, while the positive
sign applies to minimum values. A computer programme was used for both two
calculations. For a quick and relatively accurate calculation, the same results,
more or less, can be obtained by plotting the data on special Gumbel logarithmic
paper.
Now, the type II distribution which is an exponential transformation of the
type I and is given by the furmula:
X I c I
I
----- I I where b2 = ea and C = —

H

b2

/

/

bl
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was applied to the wind and gust data for only one station (NICOSIA RAF MET.
OFFICE) to obtain the expected highest hourly wind and gust in 25, 50 and 100
years. Evaluation of the maximum values from equation (2) can be done by
fitting a type I distribution to the logarithm of extreme winds and gusts. The
well-known Lieblein method was used in a computer programme. This involves
carefully maintaining the original time order of the data after division into suitable
sub-groups and using a table of weights. The type II distribution seems to fit the
wind and gust data better than the type I.
All calculations were carried out for each month of the year serapately.
In the 3 tables (I, II, III) are given, respectively, the recorded and expected
highest rainfalls in 24 hours for the 8 stations in return periods of 25, 50 and 100
years, the recorded and expected maximum and minimum temperatures for the
same stations and finally the recorded and expected hourly winds and gusts for
NICOSIA station only.

ACKNOWLEDGEMENTS
Thanks are due to the meteorological Service of Cyprus and especially to
Mr G. Philippou and Mf A. Viannoullos who supplied me with the rainfall and
temperature data. To Mr G. Marigiannis of the RAF Met. Office NICOSIA
who supplied the wind and gust data, are also due many thanks. This study is
published with the permission of the Director Weather Bureau, Pretoria, Republic
of South Africa.

WMO : Guide to Climatological Practices
WMO : Technical Note Ni. 81
WMO : Technical Note No. 98
WMO : No. 317, Proceedings of the regional seminar Cairo 1970.
GUMBEL EJ :
1958, Statistics of extremes:
Columbia University press.
KATSIAMB1RTAS E : 1972, News Letter December.
Weather Bureau, Pretoria. On the frequency of
extreme hourly wind speed and gust.
1974, News Letter June. On the probable maximum
precipitation (PMP) in the Pretoria — Johannes
burg area.
WEATHER BUREAU PRETORIA : 1974 (in press)
Recorded and expected climatological extremes in
return periods of 25, 50 and 100 year.
WB 36. Series “CLIMATE OF SOUTH AFRICA
Part 11.

102

TABLE

I.

Highest rainfall and expected highest rainfalls (mm) in 24 hours in return periods
of 25, 50 and 100 years for 8 stations in Cyprus.

Station

Amiantos (1941—70)
January
February
March

April
May
June
July
August
September
October
November
December

Station

Famagusta (1941—70)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Highest
on record

127
91
117
54
72
46
49
23
73
105
154
191

Highest
on record-

80
42
64
24
43
23
11
0
20
48
145
136

Expected highest
in

25 years

118
98
103
52
58
43
17
15
39
48
86
170

50 years

100 years

134
112
119
61
69
51
21
18
46
56
101
197

150
126
136
69
79
59
25
22
54
65
115
223

Expected highest
in
25 years

55
44
47
24
31
15
0
0
11
53
77
88

50 years

100 years

63
51
55
28
37
19
0
0
14
63
91
101

71
58
63
32
43
21
0
0
16
72
105
115
1Ό3

Station

Halevga (1941—70)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Station

Kyrenia (1941—70)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
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Highest
on record

95
58
72
35
45
40
23
22
70
58
56
145

Highest
on record

62
43
64
79
41
12
2
0
28
103
2Z3
181

Expected highest
in
25 years

71
51
62
38
39
22
1
4
43
58
61
109

50 years

100 years

81
59
73
45
46
26
1
5
52
68
71
128

91
67
83
51
53
31
2
6
61
79
81
146

Expected highest
in
25 years

66
49
60
44
22
1
1
0
19
83
131
113

50 years

100 years

75
57
70
52
26
2
1
0
23
99
157
130

85
64
80
60
30
3
1
0
26
114
182
148

Station

Larnaca (1941—70)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Station

Limassol (1941—70)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Highest
on record

78
51
79
39
23
6
0
11
23
71
43
95

Highest
on record

73
40
47
40
22
11
1
9
14
52
95
76

Expected highest
in
25 years

49
49
48
31
22
3
0
1
12
42
43
71

50 years

55
57
57
37
26
4
0
1
14
50
51
81

100 years

62
65
65
43
30
5
0
2
16
58
58
91

Expected highest
in
25 years

62
45
42
28
17
3
0
2
7
42
74
62

50 years

71
51
49
33
20
4
0
3
9
50
87
70

100 years

81
58
56
38
23
5
0
3
10
58
100
79
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Station

Nicosia (1941—70)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Station

Paphos (1946—70)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
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Highest
on record-

53
38
55
22
49
69
28
36
130
43
38
93

Highest
on record

47
58
41
51
20
4
2
5
31
55
49
72

Expected highest
in
25 years

41
32
41
25
38
17
5
8
26
41
37
63

50 years

47
37
48
29
45
20
6
10
35
48
43
73

100 years

52
41
55
33
53
23
7
12
37
55
49
83

Expected highest
in
25 years

46
41
45
34
17
1
0
1
9
51
53
68

50 years

53
47
52
40
20
1
0
1
11
61
63
78

100 years

59
53
60
47
23
2
0
1
13
70
72
87

TABLE

II.

Maximum and minimum temperatures on record and expected maximum and
minimum temperatures (»C) in return periods of 25, 50 and 100 years
at 8 stations in Cyprus.

Station
Amiantos
(1949—70)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
Nevember
December

Station

Famagusta
(1941—70)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Extreme
temperature
on record
min.
max.

15.0
19.4
25.5
27.2
32.2
34.4
32.2
35.0
33.3
27.7
25.5
21.1

—13.3
—12.7
— 6.6
— 4.4
1.6
6.6
10.0
10.0
7.2
2.7
— 7.2
— 8.8

Extreme
temperature
on record
min.
max.

21.6
25.0
28.3
33.3
38.8
41.1
40.5
41.6
36.6
37.2
32.7
25.0

— 2.7
— 2.2
— 1.1
2.2
7.7
12.2
15.5
16.6
12.7
6.1
0.0
— 2.2

Extreme expected in return periods of

25 years
max.
min.

50 years
max.
min.

15.8
21.6
27.4
28.5
31.8
33.7
33.4
36.0
32.2
29.2
25.1
21.5

17.1
23.3
29.9
30.1
33.1
34.9
34.2
37.3
33.3
30.6
26.7
23.2

—16.9
—15.9
—10.3
— 4.9
— 1.2
1.6
6.9
7.9
3.9
0.0
—10.1
—12.0

—19.1
—18.1
11.8
— 6.0
— 2.4
0.0
5.8
6.7
2.7
— 1.1
—12.3
—14.1

100 years
max.
min.

18.4
26.0
32.4
31.6
34.4
36.1
35.0
38.5
34.4
32.0
28.2
24.9

—21.3
—20.3
—13.3
— 7.1
— 3.4
— 1.6
4.6
5.6
1.5
— 2.3
—14.5
—16.0

Extreme expected in return periods of
25 years
max.
min.

22.5
23.1
27.7
34.8
38.9
39.5
39.5
40.2
36.9
36.0
31.3
25.4

5.4
5.4
4.1
0.2
5.9
11.0
15.3
15.9
11.0
3.6
— 2.2
— 6.3
—
—
—
—

50 years
min.
max.

23.2
23.9
28.9
36.5
40.4
40.5
40.3
41.1
37.6
37.1
32.5
26.3

—
—
—
—

6.6
6.7
5.3
1.3
5.1
10.2
14.7
15.3
10.1
2.3
— 3.8
— 8.1

100 years
max.
min.

23.9
24.7
30.2
38.3
41.9
41.5
41.0
42.0
38.2
38.3
33.7
27.3

—
—
—
—

7.8
8.0
6.5
2.4
4.3
9.4
14.0
14.6
9.2
0.9
— 5.4
— 9.9
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Station

Halevga
(1951—70)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Station

Kyrenia
(1941—70)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
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Extreme
temperature
on record
min.
max.

max.

— 6.1
— 6.6
— 1.6
0.0
4.4
6.6
12.2
4.4
— 1.1
2.2
— 1.1
— 2.2

20.0
22.0
27.5
33.1
34.8
38.3
38.5
40.7
36.4
34.4
28.6
22.3

22.7
20.0
30.0
31.6
35.5
37.7
39.4
38.8
37.2
31.6
27.2
22.2

Extreme expected in return periods of
25 years
50 years
100 years

min.

max.

min.

max.

min.

9.3
9.8
5.7
0.2
3.0
4.6
11.1
5.0
2.7
1.8
— 4.9
— 7.0

21.2
23.4
29.2
34.8
35.8
39.4
39.4
41.9
37.4
35.9
30.0
23.5

—11.0
—11.6
— 7.1
— 1.0
2.1
3.2
10.4
3.1
0.8
0.3
— 6.8
— 8.8

22.3
24.8
30.9
36.5
36.8
40.5
40.2
43.1
38.4
37.4
31.3
24.7

—12.7
—13.5
— 8.4
— 1.9
1.3
1.9
9.6
1.2
— 0.9
— 1.1
— 8.7
—10.5

—
—
—
—

Extreme
temperature
on record
max.
min.

25 years
max.
min.

50 years
max.
min.

100 years
max.
min.

22.7 — 0.5
22.7 — 0.5
27.7
0.0
32.2
2.7
37.2
6.1
41.1
11.1
40.5
12.7
41.1
13.8
38.8
12.7
36.1
10.0
32.2
4.4
25.5

22.3 — 4.1
24.0 — 3.1
28.2 — 2.1
30.5
1.5
38.5
4.8
39.8
8.1
42.0
11.2
42.3
12.5
38.4
8.6
7.5
35.6
30.0
1.7
25.5

23.7 — 5.7
25.0 — 4.6
29.7 — 3.6
31.7
0.2
40.4
3.5
41.2
6.6
43.3
9.7
43.6
11.1
39.5
7.0
36.9
6.3
30.9
0.2
26.4

24.4
26.0
31.2
32.8
42.4
42.5
44.6
44.8
40.7
38.2
31.8
27.3

Extreme expected in return periods of

—
—
—
—

7.3
6.1
5.0
1.0
2.2
5.2
8.2
9.8
5.4
5.2
— 1.1

Station

Larnaca
(1946—70)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Station

Limassol
(1941—70)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Extreme
temperature
on record
min.
max.

Extreme expected in return periods of
25 years
50 years
100 years
max.
min.
max.
min.
max.
min.

21.6 — 2.7
22.2 — 3.8
0.5
27.7
4.4
35.0
7.2
37.2
12.2
39.4
16.6
40.0
17.7
40.5
13.8
36.6
9.4
35.5
30.0 — 0.5
0.0
25.0

22.0
23.0
27.6
33.5
38.2
38.2
39.3
40.9
37.2
35.1
30.6
24.3

Extreme
temperature
on record
min.
max.

24.4
25.5
29.4
33.8
38.8
42.2
41.6
42.2
38.8
39.4
32.2
26.6

— 2.7
— 2.7
— 1.6
1.1
6.6
10.5
15.0
14.4
12.7
7.7
— 0.5
— 1.6

— 6.3
— 6.1
— 2.3
2.3
5.4
11.2
14.7
16.6
12.1
6.6
— 3.3
— 4.7

22.5
23.7
28.8
34.9
39.7
39.0
40.1
42.1
38.2
36.2
31.6
25.7

— 7.8
— 7.7
— 4.2
1.5
4.3
10.4
14.0
16.0
11.2
5.5
— 5.5
— 6.6

23.1
24.4
30.0
36.3
41.2
39.8
40.9
43.1
39.1
37.2
32.7
26.5

— 9.5
— 9.4
— 5.5
0.6
3.3
9.6
13.2
15.4
10.3
4.5
— 7.7
— 8.4

Extreme expected in return periods of
25 years
max.
min.

22.8
23.9
29.3
35.2
40.1
40.2
40.4
41.6
38.4
36.5
32.4
27.0

—
—
—
—

5.2
6.2
4.8
0.5
5.0
9.0
12.8
13.1
11.0
4.6
— 2.1
— 4.6

50 years
min.
max.

23.6
24.8
30.8
36.8
41.8
41.3
41.4
42.8
39.3
37.7
33.6
28.1

—
—
—
—

6.5
7.0
6.2
1.7
4.1
8.1
12.0
12.3
10.2
3.3
— 3.9
— 6.3

100 years

max.

24.3
25.6
32.2
38.4
43.5
42.4
42.4
44.1
40.3
38.8
34.8
29.1

min.

—
—
—
—

7.9
7.6
7.7
2.9
3.3
7.2
11.3
11.5
9.4
2.0
— 5.6
— 8.0
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Station

Nicosia
(1941—70)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Station

Paphos
(1946—70)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
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Extreme expected in return periods of

Extreme
temperature
on record
min.
max.

25 years
max.
min.

22.2
26.1
30.0
35.5
42.7
43.8
42.7
44.4
40.0
40.5
32.7
25.0

21.8
25.1
30.3
36.8
41.4
42.7
43.7
43.9
40.6
38.6
33.4
25.4

— 3.3
— 5.5
— 1.6
1.1
7.2
10.5
16.1
14.4
11.1
5.0
— 1.1
— 2.7

—
—
—
—

6.1
5.6
4.5
0.2
4.9
9.9
14.5
14.4.
9.1
2.5
— 3.8
— 5.2

50 years
max.
min.

22.6
26.3
31.8
38.2
42.8
43.8
41.6
44.7
41.4
40.0
34.9
26.5

—
—
—
—

7.3
6.3
5.6
1.2
4.1
9.1
13.9
13.7
8.1
1.1
— 5.5
— 6.7

100 years
max.
min.

23.3
27.6
33.3
39.6
44.2
44.8
45.4
45.6
42.2
41.3
36.3
27.6

—
—
—
—

8.5
8.1
6.8
2.2
3.2
8.3
13.3
13.1
7.0
— 0.1
— 7.2
— 8.1

Extreme expected in return periods of

Extreme
temperature
on record
min.
max.

25 years
max.
min.

22.2 — 1.1
26.1 — 1.1
1.6
31.1
1.6
33.8
10.0
36.1
13.3
36.1
37.2
16.1
36.1
17.7
15.0
36.1
10.5
32.7
30.5
2.7
26.1
2.7

22.8
25.3
29.7
35.9
37.4
35.3
36.9
36.1
35.7
33.9
31.6
27.7

— 3.3
— 3.0
— 0.2
2.4
8.2
12.4
15.2
16.5
12.8
8.2
0.8
— 0.9

50 years
min.
max.

23.6
26.5
31.3
38.1
39.2
36.3
38.0
36.8
36.7
35.0
32.8
29.0

— 4.8
— 4.5
— 1.3
1.3
7.5
11.8
14.5
15.8
12.0
7.2
— 0.8
— 2.3

100 years
fnax.
min.

24.4
27.7
32.9
40.3
41.0
37.4
39.1
37.5
37.7
36.1
34.0
30.3

— 6.4
— 6.0
— 2.4
0.3
6.8
11.1
13.8
15.1
11.2
6.3
— 2.5
— 3.7

TABLE

III.

Highest wind speed and gust on record and expected highest hourly wind speed
and gust (knots) in return periods of 25, 50 and 100 years
at Nicosia Airport, Cyprus.

Station

Nicosia
(1957—73)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Highest on
record

Wind
speed

gust

35
34
40
41
26
30
27
25
25
27
27
33

59
57
59
56
41
44
37
45
46
51
56
50

Highest expected in return periods
of
25 years
50 years
100 years
Wind
gust
Wind
Wind
gust
gust
speed
speed
speed

31.8
38.1
38.8
35.6
29.7
33.2
31.3
31.4
32.5
33.3
34.0
35.8

51.1
60.9
63.5
52.8
44.3
48.7
39.7
43.3
43.9
68.0
58.9
58.6

35.8
44.8
43.9
39.4
32.0
36.7
34.8
35.2
36.5
37.8
39.7
40.3

55.9
68.8
71.3
57.5
46.8
53.1
41.8
46.9
47.5
67.1
68.9
65.5

40.2
51.3
49.5
43.6
34.3
40.4
38.8
39.3
40.9
42.8
46.4
45.3

61.9
77.5
80.0
62.6
49.4
57.8
44.0
50.7
51.4
76.8
80.5
73.2

Ill

A GERMAN BIBLIOGRAPHY ON THE GEOGRAPHY
OF CYPRUS
by Dr. Giinter Heinritz, Prof, of Geography, Erlangen, F.R.G

It is assumed that the following index containing a collection of thirty-six titles
of articles or books on the Geography of Cyprus, published after 1900 in German, is as
complete as possible. Papers which have not been published such as type-written studies
for theses, dissertations, State Examinations or diplomas were not drawn up in this
index. Not included also were guides and travel books as well as particular historical,
archaeological or geological papers, the definition of which was sometimes rather proble
matic.

Unfortunately only a few of the cited publications contain a summary in English.
Therefore an English translation of the original German titles is added for those people
who do not speak German, as an indication as to whether it is worth-while for them
to translate the whole work.
The comparatively small number of titles shows that the island has long been over
looked by German Geographers. From the beginning of World War I to the mid-fifties
no German geographer did any field-work in Cyprus.
But recently their interest in Cyprus has increased considerably. A great deal of the
results of the actual fieldwork in Cyprus has not yet been published. We can therefore
hope that in the near future this index will have a long supplement.
ARNOLD, Wolfgang: "Zypern entwickelt den Fremdenverkehr”.
(Cyprus is developing its tourism)
Zeitschrift fur Wirtschaftsgeographie 18, 1974, p. 164-165.
ENGEL, W.H.: “Die Insel Cypern, eine Landeskunde”.
(The island of Cyprus, a geographical description)
Munchen 1903.
FRANGOU, Andreas: “Zypern und seine wirtschaftliche Zukunft. Entwicklungsmoglichkeiten fur ein kleines Land”.
(Cyprus and its economic future. Possibilities for the development of a small country)
Dissertation, Koln 1960.
GEILER, Hermann F.: “Aus Wiisten Wurden bluhende Fruchtgarten. England experimentierte erfolgreich auf Cypern”.
(Deserts became flowering orchards. England’s success in experiments on Cyprus)
Ausbau. Studienhefte zur Weiterbildung fur technische Berufe 10, 1957, p. 743-746.
HEINRITZ, Gunter: “Wirtschafts - und sozialgeographische Wandlungen des Fremdenverkehrs in Zypern”.
(Economic and socio-geographical changes in tourism in Cyprus'
Erdkunde. Archiv fOr wissenschaftliche Geographie 46, 1972, p. 266-278.
HEINRITZ, Gunter: “Der griechisch-tiirkische Konflikt in Zypern”.
(The Greek-Turkish Conflict on Cyprus. Concerning the Consequences on Settlement
and Distribution of the Population since summer 1974)
Geographische Rundschau 27, 1975, p. 93-99.
HEINRITZ, Gunter: “Grundbesitzstruktur und Bodenmarkt in Zypern”.
(Land ownership-structure and land market in Cyprus)
Erlangen 1975 (= Erlanger Geographische Arbeiten, Sonderheft 2).
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KIENITZ, Friedrich-Karl.
Die neue Republik Cypern. Tatsachen und Probleme".
(The new Republic of Cyprus. Facts and Problems)
Hamburg 1960. (Schriften des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archivs, Reihe B).
KIRSTEN, Ernst: “Cyprus”.
(Cyprus)
In: Reallexikon fur Antike und Christentum. Lf. 20. Stuttgart 1956.
KIRSTEN, Ernst: “Cypern — Dauer im Wechsel”.
(Cyprus — Continuance in Change)
Die Karawane, H. 4, 1962/63, p. 29-45.
KOENIG, Joseph: “Cypern heute — Probleme und Aufgaben eines jungen States”.
(Cyprus today — problems and tasks of a young nation)
Die Karawane, H. 4, 1962/63, p. 45-53.
KRAMM, Hans Joachim: “Zypern — Eine okonomisch-geographische Skizze”.
(Cyprus — An economical and geographical outline)
Geographische Berichte 12, 1967, p. 1-17.
LOIZIDES, P.A.: “Die Entwicklungsmoglichkeiten der Landwirtschaft Zyperns”.
(Chances in developing the agriculture of Cyprus)
Westdeutsche Wirtschaft 12, 1961, H.3/4, p. 12-16.
MAAS, Otto: “Cypern von heute”.
(Cyprus today)
Geographische Zeitschrift 6, 1900, p. 679-696.
MAAS, Otto: “Der Salzee von Larnaca in Zypern”.
(The Salt-lake of Larnaca in Cyprus)
Geographische Zeitschrift 7, 1901, p. 159-161.
MUTSCHER, H.: “Entwicklungsmoglichkeiten des Mineraldungerbedarfs der Landwirtschaft

der Republik Zypern”.
(Possible development of mineral fertilizer requirements in the agriculture of the
Republic of Cyprus)
Beitrage zur tropischen und subtropischen Landwirtschaft und Tropenveterinarmedizin

7, 1969, p. 41-54.
MUTSCHER, H., PAGEL, H., BAH, A.B.:

“Beitrag zur Kenntnis einiger Boden der Republik

Zypern”.
(Studies of some soils in the Republic of Cyprus)
Beitrage zur tropischen und subtropischen Landwirtschaft und Tropenveterinarmedizin

7, 1969, p. 55-64.
NOLZEN, Heinz: “Hydrologische Probleme der Agrumenkulturen auf Cypern”.
(Hydrological problems of the citrus industry of Cyprus)
Freiburger Geographische Mitteilungen, H. 1, 1972, p. 43-62.
OBERHUMMER, Eugen: “Die Insel Cypern. Eine Landeskunde auf historischer Grundlage”.
(The island of Cyprus. A geographical description on historical basis)
Munchen 1903.

RICHTER, Magda: “Griechische Sitten und Gebrauche auf Cypern mit Beriicksichtigung
von Naturkunde und Volkswirtschaft sowie der Fortschritte unter englischer Herrschaft”.
(Greak customs and usages in Cyprus with regard to its natural and economic
situation as well as its progress under English domination)
Berlin 1913.
RIEDL, Helmut: “Bericht uber eine Studienfahrt nach Zypern 1961”.
(Report on an excursion to Cyprus 1961)
Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft 103, 1961, p. 310-316.

RIEDL, Helmut:

“Die Physiognomie des Marathasatales — ein Beitrag zur Hohenglie-
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derung der Nordseite des Troodosmassivs in Zypern”.
(The physiognomy of the Marathasa-valley — a contribution to the vertical structure
of geographical contours on the northern side of the Troodos-massif in Cyprus)
Geographischer Jahresbericht aus Osterreich 29, 1961/62, p. 154-165.
RIEDL, Helmut: “Beitrage zur Wirtschaftsgeographie Zyperns”.
(Contributions to the economic geography of Cyprus)
Zeitschrift fur Wirtschaftsgeographie 7, 1963, p. 39-42.
SCHMIDT, Walther: "Die Insel Zypern”.
(The island of Cyprus)
Urania. Wissen und Leben, H. 3, 1971, p. 81-91.
SCHMIDT, Wilhelm F.: "Zur Morphologie und Landschaft von Zypern".
(A contribution to the morphology and landscape of Cyprus)
Petermanns Geographische Mitteilungen 100, 1956 p. 268-277.
SCHMIDT, Wilhelm F.: "Der morphogenetische Werdegang der Insel Zypern".
(The morphogenetical development of the island of Cyprus)
Erdkunde 13, 1959, p. 179-201.
SCHMIDT, Wilhelm F.: “Zur Struktur und Tektonik der Insel Cypern”.
(On the structure and tectonic of the island of Cyprus)
Geologische Rundschau 50, 1960, p. 375-395.
SCHMIDT, Wilhelm F.: "Das natur - und kulturbedingte Pflanzenkleid der Insel Cypern”.
(The Flora of Cyprus — as influenced by nature and man)
Geographische Rundschau 15, 1963, p. 496-504.
STRATIL-SAUER, Gustav: “Zypern”.
(Cyprus)
In: Die groBe lllustrierte Landerkunde 1, 1963, p. 939-942.
TRIETSCH, Davis: "Cypern. Eine Darstellung seiner Landesverhaltnisse, besonders in
politischer und wirtschaftlicher Beziehung”.
(Cyprus. A description of its conditions, with particular reference to the political
and economic situation)
Frankfurt/M. 1911. (Angewandte Geographie, Serie IV, H. 1).
WILHELMY, Herbert: "Cypern — Bildnis einer jungen Inselrepublik”.
(Cyprus — Description of the young Republic)
Die Karawane, H. 4, 1962/63, p. 7-18.
ZDARSKY, A.: “Die Eruptivgesteine des Troodosgebirges auf der Insel Cypern und seine
Asbestlagerstatten.’
(The volcanic rocks of the Troodos massif in Cyprus and its asbestos deposits)
Zeitschrift fiir Praktische Geologie 18, 1910, p. 340-346.
ZEHNHOFF, Albert am: “Zypern. Wissenschaftliche Landerkunde”.
(Cyprus. A geography of Cyprus)
Darmstadt (1974).

ohne Verfasser: “Moglichkeiten fiir die weitere Industrialisierung Zyperns”.
(Possibilities of a further industrialization of Cyprus)
Westdeutsche Wirtschaft 12, 1961, H.3/4, p. 17.

ohne Verfasser: "Zypern. Wirtschaftliche Entwicklung 1971”.
(Cyprus. Its economic development)
Koln o.J., herausgegeben von Bundesstelle fiir AuBenhandelsinformation.
ohne Verfasser: “Zypern”.
(Cyprus)
Herausgeben vom Statistischen Bundesamt Wiesbaden.
(Allgemeine Statistik des Auslandes, Landerkurzbericht).
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Stuttgart/Mainz

1968.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
Ειδήσεις — Δραστηριότητες — Επιτεύξεις
Μετά τήν Τουρκική εισβολή καί τις καταστρεπτικέ; της συνέπειες στήν οικο
νομία καί γενικά τή γεωγραφική δομή τοΰ τόπου, δ Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου
ένοιωσε χρέος του νά διαφώτιση τόσο τόν Κυπριακό λαό δσο καί τή διεθνή κοινή
γνώμη πάνω στις γεωγραφικές πτυχές τοΰ Κυπριακού προβλήματος. ΟΙ δραστηριότητές του περιωρίστηκαν στόν τομέα αύτό, γιατί γιά λόγους εθνικούς έτσι έπρεπε
νά γίνη.
Μέλη τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τοΰ Γ.Ο.Κ· ασχολήθηκαν μέ έπιστημονικές
μελέτες καί έκαναν εισηγήσεις πρός τήν Κυβέρνηση καί τό λαό ώς πρός τόν καλύ
τερο καί πιό ένδεδειγμένο τρόπο λύσεως τοΰ Κυπριακού προβλήματος μέ βάση τά
γεωγραφικά δεδομένα τοΰ τόπου.
Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ 'Ομίλου έ'στειλε υπομνήματα, ψηφίσματα καί τηλε
γραφήματα διαμαρτυρίας, έδημοσίευσε μελέτες καί παράθεσε πληροφορίες καί
στατιστικά στοιχεία πού απαντούσαν στήν Τουρκική προπαγάνδα καί στήν αδιάλ
λακτη έπεκτατική πολιτική τής Τουρκίας.
Παραθέτουμε παρακάτω μερικές άπό τις δραστηριότητες αύτές.
1. ' Ι’πόμνημα «οϋ ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου άπέστειλεν
αμέσως μετά την 'Τουρκική εισβολή β’ ύλες τις Γεωγραφικές
Ενώσεις τοϋ Κόσμου.

To all Geographical Associations and Societies of the World

Mr. President,
The Cyprus Geographical Association, a member of the International Geogra
phical Union, wishes to appeal to its fellow organizations all over the world and
ask from the world community of Geographers to raise their voice and condemn
the Turkish invasion of the Republic of Cyprus.
As a result of the Turkish invasion 38.5% of the Republic’s area and more
than half of its productive natural resources is now under Turkish occupation.
The Turkish invasion is an attempt to create through the use of military
force a de facto situation of the so-called “geographical” division of the GreekCypriot and the Turkish-Cypriot communities.
It should be stressed that Cyprus due to the nature and spatial distribution
of its natural and manmade resources, is from the geographical standpoint, an
economic entity, characterized by complete interdependence and close inter
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relationship among its micro-regions and resources. Any form of separation would
inevitably cause the artificial creation of areas rich in certain resources on one
hand and areas characterized by a complete absence of economic resources on the
other. Any, whatsoever, solution to the Cyprus problem should take into serious
account the geographical background of Cyprus.
We believe that the only way of reconstructing the Cyprus economy is through
the independence and territorial integrity of Cyprus. Otherwise, the population of
this Island, will definitely suffer and the high standard of living will drop
considerably.
Finally, we wish to stress that the division of Cyprus for the sake of a minority
group, would create a bad precedent and endanger the existence of many countries
with minority groups.
We appeal to you for the condemnation of the Turkish invasion and for the
exercise of your influence in your own country for the support of the just efforts
of the people of Cyprus to remain independent and decide by themselves their
own future.
Attached herewith is a study (summary) on the changes brought about in the
geography of Cyprus as a result of the Turkish invasion.
The President and Council of the Cyprus
Geographical Association.

CHANGES BROUGHT ABOUT IN THE GEOGRAPHY OF CYPRUS

AS A RESULT OF THE TURKISH INVASION

The total surface of Cyprus, an independent Republic, member of the U.N.O.,
is 9,251 sq. kl. As a result of the recent Turkish invasion the country has been
divided into two parts. The northern part, occupying an area of 38.5% of the
total land surface of the Island, is now under Turkish domination.

Size.

Altogether 16 out of 23 of the physiographic regions of Cyprus
have been wholly or partly occupied.

Physiographic regions.

Due to bombing 340 sq. kl. of pine wood fores', which represents 1/5 of the
total main state forests, has been burnt. Many other plant species have been dest
royed due to the entire disruption of the eco’ogical environment.

Flora.

Cyprus is reputed for its unique species of muffion. Through bombing, muff
ions have been eliminated to about 100, the survival of which is very precarious.

Fauna.

The two main springs of Cyprus at Kythrea
and Lapithos are in the hands of the Turks. The main aquifers of Cyprus amount
ing to 60% of the underground water resources have been captured by the
invaders.

Surface and underground water resources.

Cyprus has a population of 650.000 people. The composition of the
population is 81.9% Greeks and 18.1% Turks.

Population.
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As a result of the Turkish invasion about 200,000 Greek refugees have
been forced to abandon their houses and concentrate in refugee camps.

Refugees.

Virtually the whole of the labour force is unemployed or seriously
underemployed compared with a state of overall employment which existed
before the invasion.

Labour force.

Thousands of dead among the non-combatant population
died from napalm bombs. About 3,000 persons are still missing.

Dead and missing Greeks.

Three of the seven main towns (Kyrenia, Famagusta,
Morphou) have been conquered by the Turks, 107 Greek villages and another 55
mixed villages, i.e. 162 altogether rural settlements of Cyprus, have been occupied
and destroyed from air attacks, shooting and shelling.

Urban and rural settlements.

Land use. 65% of the cultivable area of Cyprus is under Turkish occupation.
(i) citrus- 25,000 donums of citrus groves have been captured. This represents

80% of the total citrus fruit production.
(ii) cereals. The main cereal-growing region is in Turkish hands. Altogether

79%of the total cereal production of Cyprus is under the Turkish occupation.
(iii) olives. 45% of the total olive production is in Turkish hands.
(iv) potatoes. 25%of the potato production has been conquered.
(v) tobacco. 100%of the tobacco production is in Turkish hands.
(vi) carrots. 86% of the carrots production has been conquered.
(vii) other vegetables. 32% of miscellaneous other vegetables are in Turkish
hands.
(viii) green fodders. 65% of the total production has been captured.
(ix) carobs. 30%of the total production is in Turkish hands.
Stockbreeding.

About 20,000
80,000
7,000,000
500,000

of cattle
of pigs
of chicken
of sheep and goats i.e. 70% of the total livestock pro
duction of Cyprus have died, are dying or are being
slaughtered by the Turks for their own use.

The majority of the boats, trawlers, fishing shelters etc. are in the occupied
area, if not destroyed.

Fishing.

Land tenure. The Turks own 12.3% of the private land of Cyprus.

Now they hold

38.5% of the area of Cyprus.

The most important mine of Cyprus i.e. Mavrovouni is under the Turkish
occupation. The mining port of Xeros is ai'.so in the hands of the Turks.
The lime quarries of Pentadactylos, almost 100% of the Cyprus quarries,
(out of work) are under Turkish control.

Mining.

The main port of Cyprus, Famagusta, through which 83% of the general
cargo is handled is now under Turkish control.

Ports.

The main industrial zone of Nicosia and the industries of Famagusta are
in Turkish hands. Over 80% of the island's total industry is under Turkish occu
pation and the industries are faced with a most to'al disruption.

Industry.
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The most important tourist centres of Cyprus i.e. Kyrenia and Famagusta
are occupied. They contain well over two thirds of all touristic activities.

Tourism.

The Turkish invasion has disrupted the road network and has ren
dered difficult the efficient movement of persons and goods.
The Nicosia International Airport, the only airport in Cyprus has been heavily
bombed, has sustained considerable damage and is now non-operational. The
closure of the airport has cut off the only air communication with the world.

Communications.

A large number of important ancient monuments, museums, archaeolo
gical sites, movable antiquities and other items of cultural property are inaccessible
for inspection and protection and many of them were looted and destructed.

Antiquities.

ϋ. Ot Toupxoc δέν έπίθυμ,οΰν νά. μεταχ^νηβοΰν *

Ή έπινόησις σχεδίου μετακινήσεως τών
49,000 Τουρκοκυπρίων οΐτινες διαβιοΰν είς
τό νότιον τμήμα τής Κυπριακής Δημοκρα
τίας, έχει δημιουργήσει προβλήματα τό
σον είς τήν Βρεταννίαν, είς τάς βάσεις
τής όποιας προσέτρεξαν καί διαβιοΰν τήν
στιγμήν αύτήν περίπου 8,000 Τουρκοκύ
πριοι, δσον καί είς τήν Κυβέρνησιν τής
Κυπριακής Δημοκρατίας ήτις εύλόγως άνησυχεΐ διά τήν πληθυσμιακήν άλλοίωσιν
τής δημογραφικής δομής τής Κύπρου.
Προβάλλονται συνεχώς ισχυρισμοί, δτι
ή συντριπτική πλειονότης τών Τουρκοκυ
πρίων τοΰ νοτίου τμήματος τής χώρας
έπιθυμεΐ διακαώς δπως μετακινηθή είς τό
Τουρκοκρατούμενον τμήμα τής νήσου. Ό
Γεωγραφικός “Ομιλος Κύπρου καί Ιδιαι
τέρως τά μέλη αύτοϋ τά άσχολούμενα μέ
τήν ’ I στορικήν καί Πολιτικήν Γεωγραφίαν,
πιστεύουν δτι οί ίσχυρισμοί περί δήθεν οίκειοθελοϋς μεταίκινήσεως τοΰ Τουρκοκυπριακοΰ πληθυσμού, δέν άνταποκρίνονται
πρός τήν πραγματικότητα. ΟΙ κυριώτεροι λόγοι οΐτινες άπωθοϋν τήν συντριπτι
κήν πλειοψηφίαν τών Τουρκοκυπρίων πρός
μετακίνησιν είς άγνωστον περιοχήν τοΰ
Τουρκοκρατουμένου τμήματος τής Νήσου
τό όποιον έκτείνεται άπό τά Κόκκινα τής
Τηλλυρίας μέσω Σολιας, Λευκωσίας,
Λουρουτζίνας μέχρι τής πόλεως τής Άμ-

μοχώστου καί καταλαμβάνει έκτασιν
2,666,425 κυβερνητικών σκαλών γής, ήτοι
τό 38.5% τής ολικής έκτάσεως τής Κύ
πρου, είναι οϊ άκόλουθοι:1. Είναι γνωστόν δτι οί Τουρκοκύπριοι,
τά άπομεινάρια τών 'Οθωμανών οΐτινες
κατέλαβον τήν Κύπρον τό 1571, κατέχουν
σήμερον, ιδιαιτέρως εις τάς έπαρχίας Λε
μεσού καί Πάφου μερικάς άπό τάς καλυτέρας τών γαιών δσον άφορα τήν γεωρ
γικήν παραγωγήν. Οί περισσότεροι κα
τέχουν μεγάλα κτήματα, λείψανα τών
Τουρκικών τσιφλικιών, τοΰ τότε φεουδαρχικοΰ συστήματος τής 'Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, συνήθως άρδευόμενα καί έκμεταλλευόμενα μέ τάς πλέον προσοδοφό
ρους καλλιεργείας. Δέν θά έγκατέλειπε
ευκόλως τήν 'ιδιοκτησίαν του ό Τουρκοκύ
πριος τής Επισκοπής Λεμεσού, τών Μανδριών Πάφου ή τής Χρυσοχοΰς διά νά έγκατασταθή άκόμη καί είς τάς γνωστάς
πλούσιας περιοχάς τοΰ Μόρφου καί τής
Λαπήθου. Τό εισόδημα τό όποιον λαμβά
νουν οί Τουρκοκύπριοι άπό τάς προαναφερθείσας περιοχάς είναι έξ ίσου ύψηλόν
λόγφ τής καλλιέργειας πρωίμων λαχανι
κών, έσπεριδοειδών, μπανανοφυτειών καί
λοιπών κηπευτικών καί όπωρώνων, ώς
είναι τό εισόδημα έκ τών καλλιεργειών
τών περιοχών Μόρφου καί Καραβα-Λαπή-

* Ή μελέτη αύτή δημοσιεύτηκε στόν εγχώριο Τύπο πριν άπό τή μεταφορά τών Τουρκο
κυπρίων τής νοτίας Κύπρου στις τουρκοκρατούμενες περιοχές μέσω τών Βρεττανικών Βάσεων.
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θου. Οϋτε και άλλοι Τουρκοκύπριοι θά
έγκατέλειπον τούς άμπελώνας των είς Λε
μεσόν καί Πάφον διά νά τούς άντικαταστήσουν μέ τήν άκροσφαλή μονοκαλλιέρ
γειαν τής Μεσαορίας. Γεωργοί έπί δεκα
ετίας άσχολούμενοι μέ τήν καλλιέργειαν
άμπελώνων δέν δύνανται ώσαύτως έν μια
νυκτί νά μετατραποΰν είς σιτοπαραγω
γούς.

2. Αί Τουρκοκυπριακαί ίδιοκτησίαι
είναι σήμερον νομικώς κατοχυρωμέναι μέ
τίτλους ιδιοκτησίας, οΐτινες δέν παρέχουν
μόνον άσφάλειαν διά τήν κατεχομένην
ιδιοκτησίαν, άλλ' έπιπροσθέτως προσφέ
ρουν έχέγγυον διά παντός είδους δανειο
δοτήσεις. Ή έκρρίζωσις τών τιτλούχων
ιδιοκτητών πρός μίαν άγνωστον κατεύθυνσιν θά έσήμαινε έγκατάλειψιν τών νομίμων
δικαιωμάτων τής ιδιοκτησίας των καί τήν
άρπαγήν ξένης περιουσίας άνευ οίασδήποτε κατοχυρώσεως μέ δλα τά γνωστά
συνεπακόλουθα.
3. ’Έχει γίνει συνείδησις είς τούς
Τουρκοκυπρίους δτι ή άναγκαστική έκρρίζωσις τών 'Ελληνοκυπρίων άπό τάς έστίας
των, προϊόν τής ισχύος τών τεθωρακισμέ
νων καί τών άεροπορικών έπιδρομών,
είναι νομικώς καί ήθικώς άπαράδεκτος ένέργεια καί είναι γνωστόν είς αύτούς, δτι
είς τελευταίαν άνάλυσιν οί Ελληνοκύπριοι
δέν θά έγκαταλείψουν τούς χώρους τούς
όποιους έδημιούργησαν μέ κόπους καί
καρτερίαν καί μέ τούς όποιους είναι συναισθηματικώς συνδεδεμένοι, άλλά θά άγωνίζωνται άδιαλείπτως καί παντοιοτρόπως
διά νά έπανακτήσουν «τάς χαμένας των
πατρίδας», θά έσήμαινε, δηλαδή, διά τούς
Τουρκοκυπρίους, δτι άφ’ ένός έγκαταλείπουν τάς νομίμους ιδιοκτησίας καί τάς
λοιπάς περιουσίας των χωρίς καμμίαν άσφάλειαν καί άφ’ έτέρου έμπλέκονται είς
μίαν άτέρμονα διαμάχην μετά τών Ελλη
νοκυπρίων, τών γνησίων κατόχων τής διά
τής βίας άρπαγείσης ιδιοκτησίας των.
4. Οί Τουρκοκύπριοι, ώς καί οί Ελλη
νοκύπριοι, άλλά περισσότερον οί πρώτοι,
είναι συναισθηματικώς συνδεδεμένοι μέ
τάς ιδιοκτησίας των καί τό πατρογονικόν
των χωρίον. Άπόδειξις δέ τούτου είναι

καί τό γεγονός, δτι ύπάρχει όλιγωτέρα
άποδήμησις άπό τά Τουρκοκυπριακά χω
ρία πρός τάς πόλεις καί τό έξωτερικόν
άπ’ δτι ύπάρχει άπό τά Ελληνικά χωρία.
“Οσον άφορά τήν άποδήμησιν τοΰ πληθυ
σμού άπό τά χωριά είς τάς πόλεις δύναται οίοσδήποτε νά συγκρίνη δυό χωριά
έν Τουρκικόν καί έν Ελληνικόν άτινα
κεΐνται πλησίων άλλήλων είς τό ίδιον γεω
γραφικόν περιβάλλον διά νά άντιληφθή τήν
διαφοράν. “Οσον δέ άφορά τήν μετανάστευσιν είς τό έξωτερικόν μεταξύ τοΰ
1960—1970 ή έκατοστιαία άναλογία τής
Τουρκοκυπριακής μεταναστεύσεως ήτο
17.6%, ήτοι χαμηλότερον τοΰ 18.1% τοΰ
ποσοστού τοΰ Τουρκοκυπρια;κοΰ πληθυ
σμού τής Νήσου. ’Αξίζει παρενθετικώς
νά άναφερθή δτι δταν άνώτεροι Κυβερνη
τικοί λειτουργοί συνοδευόμενοι ύπό άξιωματούχων τών Ηνωμένων ’Εθνών καί άνωτέρων ύπαλλήλων τής ουτω καλουμένης
Τουρκοκυπριακής Διοικήσεως έπεσκέφθησαν πρό όλίγων μηνών, έν άπομεμονωμένον, πολύ πτωχικόν καί παρηκμασμένον
Τουρκικόν χωρίον τής ’Επαρχίας Πάφου
καί έζήτησαν άπό τούς κατοίκους τήν μετακίνησίν των είς εύφορώτερον καί άσφαλέοτερον μέρος καί είς μικρόν άπόστασιν
άπό τό πρώτον, λόγφ τών σχεδίων κατα
σκευής μεγάλου φράγματος, τόσον ό δι
δάσκαλος δσον καί τά ήγετικά στελέχη
τοΰ χωρίου άπήντησαν άρνητικώς καί κα
τηγορηματικούς μέ τό άξιομνημόνευτον
«δπως ό Τσιώρτσιλ καί ό Ντέ-Γκώλλ προ
τού άποθάνουν έζήτησαν νά ταφούν είς τά
χωρία πού έγεννήθησαν, οϋτω καί ήμεΐς
δέν έπιθυμοΰμεν νά μετακινηθώμεν άπό τό
χωρίον μας δσον δύσκολοι καί πρωτόγο
νοι καί άν είναι αί συνθήκες βιώσεως,
άλλά προτιμώμεν νά άποθάνωμεν έδώ».
5. Οί Τουρκοκύπριοι, οΐτινες συνέζησαν μετά τών 'Ελληνοκυπρίων άπό τό 1571
καί έντεύθεν — αρκετοί ώς γνωστόν είναι
οί “Ελληνες οΐτινες έξησλαμίσθησαν —
έχουν έπηρεασθή καί έξευρωπάίσθή τόσον
άπό τό Ελληνικόν στοιχεΐον καί τόν 'Ελλη
νικόν πολιτισμόν δσον καί άπό τόν ’Αγγλι
κόν τρόπον ζωής κατά τήν διάρκειαν τής
Βρεταννικής διακυβερνήσεως τής χώρας.
Δέν είναι λοιπόν έκπληκτικόν διατί πλεΐ-
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στοι έξ ημών κατελήφθημεν έξ άπήνης καί
δέν έπιστεύαμεν είς τά μάτια μας δτι οί
Τούρκοι εισβολείς ήσαν τόσον διαφορετι
κοί άπό τούς ομοθρήσκους των είς τήν
Κύπρον. Εΐναι έπίσης γνωστόν είς τούς
Τουρκοκυπρίους δτι εις γεωγραφικός διαμελισμός θά έσήμαινε σύν τή παρόδω τοΰ
χρόνου τήν δημιουργίαν είς τό Βόρειον
τμήμα τής Νήσου μιας συμπαγούς καί άμιγώς κατοικουμένης ύπό Τουρκοκυπρίων
περιοχής είτε ώς τμήματος τής Τουρκίας
είτε ώς ξεχωριστού τμήματος τής Κύπρου
δπου αί συνθήκαι ζωής, δέν θά διέφερον
καί πολύ άπό έκείνας τής ’Ηπειρωτικής
Τουρκίας, χώρας δπου δέν υίοθετήθησαν
άκόμη ριζικαί κοινωνικαί καί οίκονομικαί
μεταρρυθμίσεις καί δπου τό κατά κεφαλήν
έτήσιον εισόδημα εΐναι μόλις τό έν τέταρ
τον τοΰ μέσου κατά κεφαλήν έτησίου ει
σοδήματος τής Κύπρου. Εΐναι πολύ γνω
στόν είς τούς Τουρκοκυπρίους, δτι παρά
τό γεγονός δτι δέν τούς έδόθη ή εύκαιρία
νά συνεργασθοΰν κατά τά τελευταία έτη
πλήρως μετά τοΰ Ελληνικού στοιχείου,
διά τούς γνωστούς πολιτικούς λόγους, έν
τούτοις οΰτοι ήσθάνθησαν ζωηράν καί
έποικοδομητικήν τήν οικονομικήν άνοδον
καί εύημερίαν τοΰ συνόλου τοΰ Κυπρια
κού κράτους.
6. Οί περισσότεροι έκ τών Τουρκοκυ
πρίων δέν έπιθυμοΰν τήν προσάρτησιν Κυ
πριακού έδάφους είς τήν Τουρκικήν έπικράτειαν καί δέν θά ήθελον νά βοηθή
σουν είς τήν ένέργειαν αύτήν τής στρατιω
τικής Κυδερνήσεως τής Άγκύρας ή τών
σωβινιστικών
χειρονομιών
ώρισμένων
Τουρκοκυπρίων ήγετών. Οί περισσότεροι
έξ αύτών έπιθυμοΰν μίαν ανεξάρτητον Κύ
προν άσχέτως έάν δέν τολμούν νά τό δια
τυμπανίσουν άφόβως ένεκεν τής σημερι
νής γνωστής έπικρατούσης πολιτικής άτμοσφαίρας.
7. Οί περισσότεροι Τουρκοκύπριοι
γνωρίζουν δτι δέν διατρέχουν κανένα κίν
δυνον έκ μέρους τών 'Ελληνοκυπρίων, ά
σχέτως έάν ξένοι παράγοντες συνε
χώς ύποδαυλίζουν φόβους μεταξύ τοΰ
συνοίκου στοιχείου. Εΐναι πάρα πολλοί
έκεΐνοι οϊτινες συνεχώς τηλεφωνούν
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είς τόν Ελληνοκυπριακόν τομέα καί
ζητοΰν έργοδότησιν καί συνεργασίαν.
Άλλά έόιν οί ήλικιωμένοι Ελληνο
κύπριοι παρέμειναν έγκλωβισμένοι είς τά
χωρία των καί δέν τά έγκατέλειψαν καί
δταν άκόμη ό Τούρκος είσβολεύς μέ τά
τεθωρακισμένα έπροχώρει πρός τό χωρίον
των, πόσον μάλλον οί Τουρκοκύπριοι,
Ιδιαιτέρως οί γεωργοί οϊτινες είς τήν
πραγματικότητα ούδένα κίνδυνον σοβαρόν
διέτρεξαν ή διατρέχουν έκ μέρους τών
Ελληνοκυπρίων;
8. Χιλιάδες Τουρκοκυπρίων έργοδοτοΰνται είς τούς 'Ελληνικούς τομείς τών
πόλεων καί χωρίων δπου έχουν έξασφαλίσει ένα άσφαλές ήμερομίσθιον, πολλοί δέ
έξ αύτών έργοδοτοΰνται μονίμως είς τάς
Βρεταννικάς βάσεις. Διερωτάται κανείς
έάν οΰτοι θά ήσαν διατεθειμένοι νά έγκαταλείψουν κάτι τό άσφαλές καί νά οδηγη
θούν πρός μίαν άγνωστον κατεύθυνσιν δ
που θά είσέλθουν ώς πειραταί ύφαρπάζοντες ξένας περιουσίας καί ξένας έπενδύσεις.
Έν δψει τών άνωτέρω έρμηνειών, εΐναι
προφανές δτι οί Τουρκοκύπριοι, ώς θά
συνέβαινε μέ οίανδήποτε έθνικήν μειονό
τητα, δέν θά έγκατέλειπον έθελουσίως τάς
εστίας των διά νά μετακινηθούν μονίμως
είς άλλας. Μία άναγκαστική έκρρίζωσις
αύτών θά έδημιούργει δι’ αύτούς σοβαρά
προβλήματα ιδιαιτέρως κοινωνικά, οικονο
μικά καί ψυχολογικά. “Ομως υπάρχουν
δύο έρωτήματα αναπάντητα:(α) Διατί χρειάζονται νά σταλούν
5,000 έργάται άπό τήν Τουρκίαν μέ ειδι
κόν έξοπλισμόν διά νά συλλέξουν τά λε
μόνια τής περιοχής Καραβά-Λαπήθου;
Αύτήν τήν στιγμήν είς τό Τουρκοκρατούμενον Τμήμα τής Κύπρου ύπάρχουν 71,000
Τουρκοκύπριοι διαβιοΰντες είς χώρους έκτεινομένους άπό τήν Τηλλυρίαν μέχρι τήν
Καρπασίαν, μερικοί δέ τών κατοίκων τού
των έγεννήθησαν, ήνδρώθησαν καί είργάσθησαν είς κήπους έσπεριδοειδών είς τά
χωρία των, ή τά γειτονικά τοιαϋτα. Μή
πως δέν ύπάρχει ό άπαιτούμενος άριθμός
έργατών μεταξύ τών χιλιάδων αύτών
Τουρκοκυπρίων, οί όποιοι θά ήδύναντο εύ-

κόλως νά χρησιμοποιήσουν τά μηχανήμα
τα καί τόν άλλον τεχνικόν έξοπλισμόν τών
'Ελληνοκυπρίων, δστις είναι τώρα έγκαταλελειμένος εις τους κήπους τών έσπεριδοειδών των, καί θά έπρεπε νά άφιχθή έκ
Τουρκίας τό έργατικόν τοΰτο δυναμικόν
τών 5,000 άνδρών μέ ειδικόν εξοπλισμόν;
Μήπως δέν ήσαν Τουρκοκύπριοι οί περισ
σότεροι οί άποτελοΰντες τά συνεργεία
τών έκκοπών έσπεριδοειδών προ τής εισ
βολής;

Δυστυχώς δέν δυνάμεθα νά προσδώσωμεν λογικήν έζήγησιν δπως δέν δυνάμεθα
νά προσδώσωμεν έξήγησιν είς τό δτι ή
Τουρκία πρέπει νά κατακτήση τό 35% τής
Κύπρου διότι οί Τουρκοκύπριοι είναι
γεωργοί (Γκιουνές), ή δτι ό καθείς είναι
ελεύθερος νά μετακινηθή είς τό σπίτι καί
τό χωράφι τοΰ άλλου, «τόπον τής εκλο
γής του» (Ντενκτάς).
(δ) Διατί τόση έπιθυμία πρός μετακίνησιν 8,000 Τουρκοκυπρίων οΐτινες εύρί
σκονται είς τάς Βρεταννικάς βάσεις; Μή
πως είναι διότι οί υπόλοιποι 41,000 οΐτινες
διαδιούν είς τό Νότιον τμήμα τής χώρας
δέν έπιθυμοΰν νά μετακινηθούν; Μήπως
οδτοι είναι άνεργοι, άκτήμονες, έγκληματίαι, παράσιτα τής ουτω καλούμενης Τουρκοκυπριακής διοικήσεως καί θά ήδύναντο
άνευ κόπου καί μόχθου ή διά τής δίας
νά έγκατασταθοϋν είς ώρισμένας Τουρκο
κρατούμενος περιοχάς; ’Αξίζει πράγματι
τόν κόπον νά διεξαχθή μιά έρευνα. ’Αλλά,
ούτως ή άλλως, οί ολίγοι αύτοί Τουρκο
κύπριοι δέν δύνανται νά άλλοιώσουν καί
πολύ τήν πληθυσμιακήν σύνθεσιν τής Κύ
πρου διότι τήν στιγμήν αυτήν είς τό Τουρκοκρατούμενον τμήμα τής νήσου ένεκεν
έκρριζώσεως τοΰ γηγενούς πληθυσμού
πλειοψηφούν οί Τούρκοι. Καί έάν άκόμη
μετέφερον δλους τούς Τουρκοκυπρίους
τού Νοτίου τμήματος τής Νήσου είς τό
Βόρειον τμήμα καί έπέτρεπον είς τούς
Ελληνοκυπρίους νά έπιστρέψουν είς τάς
έστίας των, τότε ή αναλογία θά ήτο 180,
000 'Ελληνοκύπριοι έναντι 115,000 Τουρ
κοκυπρίων, ήτοι οί Ελληνοκύπριοι θά άπετέλουν τό 61% τού όλικού πληθυσμού τού

Τουρκοκρατούμενου τμήματος τής Νήσου.
Φαίνεται, λοιπόν δτι μέ οίονδήποτε δό
λιον τρόπον δέν δύναται νά άλλοιωθή ή
πληθυσμιακή σύνθεσιςτής δημογραφίας τής
Κύπρου είς τό έπιθυμητόν διά τους Τούρ
κους σημεΐον καί ύπό οίασδήποτε συνθήκας είς τό Τουρκοκρατούμενον τμήμα τής
νήσου θά ύπερτερούν οί ^Ελληνοκύπριοι,
εκτός έάν οδτοι έκκριζωθοΰν πλήρως, γε
γονός άπαράδεκτον άπό πάσης άπόψεως.
Μήπως δμως ή Τουρκία αποβλέπει είς τήν
μετακίνησιν τών Τουρκοκυπρίων μόνον είς
ώρισμένας περιοχάς τάς οποίας προορί
ζει διά καντόνια; Τό θέμα αύτό άξίζει νά
διερευνηθή. Άλλά έπί τοΰ θέματος τής
καντονοποιήσεως δ Γεωγραφικός “Ομιλος
Κύπρου έξέδωσε ειδικήν μελέτην μέ τίτλον
«Προσοχή άπό τήν Καντονοποίησιν». ’Ή
πάλιν μήπως μπλοφάρει ή Τουρκία διά νά
δημιουργήση έν δήθεν θέμα ύπέρ αύτής,
είς μίαν στιγμήν κατά τήν όποιαν ή διε
θνής κοινή γνώμη άγωνιά διά τήν άποκατάοτασιν 200,000 καί πλέον Ελληνοκυ
πρίων προσφύγων καί διά τήν έδώ παρου
σίαν τών Τουρκικών στρατευμάτων παρά
τάς άποφάσεις τοΰ Συμβουλίου Ασφα
λείας;

Έν κατακλεΐδι δύναται νά λεχθή μετά
δεβαιότητος δτι δσον σκοτεινά! καί άν
είναι αί σκέψεις τής Άγκύρας, τό θέμα
τών Τουρκοκυπρίων είναι θέμα τό όποιον
πρέπει νά άπασχολήση τήν Κυπριακήν Κυ©έρνησιν, τούς Κυπριακούς Πνευματικούς
καί Συνδικαλιστικούς ‘Ομίλους ώς καί
γενικώς δλους τούς Ελληνοκυπρίους.
“Οπως ήμεΐς δταν έργαζώμεθα είς τήν
άλλοδαπήν ή οπουδάζωμεν είς ξένα Πα
νεπιστήμια, άναμένομεν καλήν μεταχείρισιν καί σεβασμόν έκ μέρους τής φιλοξενούσης ήμάς χώρας, ουτω καί ήμεΐς έχομεν καθήκον νά σεβαστώμεν τά δικαιώμα
τα καί νά διασφαλίσωμεν τήν ζωήν τών
Τουρκοκυπρίων, μιάς μειονότητος ήτις διαβιοΐ είρηνικώς μετά τής Ελληνοκυπρια
κής πλειοψηφίας άπό 400 έτών.
“Οσον καί άν δέν θέλωμεν νά τό πιστεύσωμεν οί ώριμοι καί συνετοί Τουρκο
κύπριοι δέν έπιθυμοΰν τήν μετακίνησιν των,
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δμως ζητούν τήν βοήθειαν μας, έφ’ δσον
ζοΰν κάτω όσιό δεσποτικόν καθεστώς και
δέν δύνανται παρά νά ύποκύψουν είς τάς
πιέσεις καί τούς έκβιασμούς της Άγκύρας. "Ηδη σχεδόν δλα τά άμιγή καί μι
κτά Τουρκικά χωρία προσεγγίσθησαν ύπό
Τούρκων άξιωματούχων οΐτινες ζητούν άπό
αυτούς νά τά έγκαταλείψουν. Ή στάσις
τών Τουρκοκυπρίων μέχρι τώρα είναι πλήν
έλαχίστων περιπτώσεων άρνητική.
Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου ποιεί
ται έκκλησιν πρός τήν Κυπριακήν Κυβέρνησιν, πρός τόν Κυπριακόν λαόν καί πρός

τά μέλη του, μηδέ τών Τουρκοκυπρίων με
λών του έξαιρουμένων, δπως δλοι άντιληφθώμεν τό δράμα τών Τουρκοκυπρίων καί
τό παιγνίδι πού παίζεται είς βάρος των
καί βοηθήσωμεν αύτούς ΐνα μή χρησιμο
ποιηθούν ώς πιόνια ξένων συμφερόντων,
ιδιαιτέρως δπως μή έξαναγκασθοΰν νά
μετακινηθούν είς τάς 'Ελληνοκυπριακός
πόλεις καί χωρία χωρίς τήν συγκατάθεσίν
των, διά νά εύρεθοΰν άργότερα άντιμέτωποι τών Ελλήνων μετά τών όποιων έζησαν έν ειρήνη καί άσφαλεία έπί έκατοντάδας έτη.

3. Προβοχη άπό Καντονοποίιηστν *

Παρά τό γεγονός δτι αί Τουρκικά! έ
νοπλοι δυνάμεις κατέλαβον μέχρι στιγ
μής τό 38.5% τής δλικής έκτάσεως τής
Κύπρου — ήτοι μιας συμπαγούς έκτάσε
ως έκτεινομένης άπό τά Κόκκινα τής Τηλλυρίας μέχρι τής πόλεως Άμμοχώστου —
καί παρά τό γεγονός δτι τόσον είς Κύπρον
δσον καί είς τό έξωτερικόν έπικρατεΐ ή
γνώμη δτι άποκλειστικός στόχος τών κατακτητών είναι ή όμοσπονδοποίησις τής
Κύπρου μέ βάσιν δύο ξεχωριστός γεωγρα
φικός περιοχάς, έν τούτοις δέν θά πρέπει
νά διαφεύγη τής προσοχής μας καί ή πι
θανή διεκδίκησις έκ μέρους τών Τούρκων
είς τήν τράπεζαν τών διαπραγματεύσεων
ούχΐ μιας συμπαγούς έκτάσεως, άλλά ή
δημιουργία 5—6 καντονίων, ώς ήτο καί ή
τελευταία δήθεν ύποχώρησις τών Τούρ
κων είς τήν διάσκεψιν τής Γενεύης.
Οί λόγοι διά τούς όποιους πιθανώς ή
Τουρκία νά έποφθαλμιά τήν δημιουργίαν
καντονίων — οί όποιοι λόγοι καταπολε
μούν τήν ιδέαν τής όμοσπονδοποιήσεως έπί
γεωγραφικής βάσεως — είναι οί άκόλουθοι: 1. Ό γεωγραφικός διαμελισμός τής
Νήσου είς δύο χωριστά τμήματα συνεπά
γεται τήν άναγκαστικήν μετακίνησιν 228,
000 Κυπρίων (179,000 Ελλήνων καί 49,

000 Τούρκων), ήτοι τοΰ 36% τοΰ άλικου
πληθυσμού τής Νήσου, θά έπηρεασθώσι
δέ 290 χωρία ήτοι τό 46.3% τών οικισμών
τής Κύπρου. Τοιαύτη άνταλλαγή πληθυ
σμών δχι μόνον θά είναι εν λίαν πολυδάπανον έγχείρημα, άλλά ταυτοχρόνως θά
δημιουργήση πληθώραν κοινωνικών, οικο
νομικών καί ψυχολογικών προβλημάτων,
τόσον διά τούς "Ελληνας δσον καί διά
τούς Τούρκους.
2. Ό Κύπριος, άνεξαρτήτως έθνικής
προελεύσεως, είναι ατενώς συνδεδεμένος
μέ τήν ιδιοκτησίαν του καί τό πατρογονι
κόν του χωρίον. Ούδείς ("Ελλην ή Τούρ
κος) άγρότης θά έγκατέλειπε έθελουσίως τό χωρίον του διά νά μετακινηθή καί
έγκατασταθή μονίμως είς άλλον. Τούτο
κατεφάνη καί άπό τήν έφαρμογήν τών δια
φόρων σχεδίων τής Κυβερνήσεως κατά τά
τελευταία πεντήκοντα έτη. Ή έποίκισις
ώσαύτως είς τήν Νήσον είναι σχεδόν ά
γνωστος. Μία άναγκαστική μετακίνησις
έκ τής πατρικής γής φαίνεται δτι θά είναι
μία όδυνηρά πρδξις, ήτις θά δημιουργήση πηγάς διηνεκούς συντηρήσεως καί έκκολάψεως όμάδων άγωνιζομένων παντοιοτρόπως διά τήν έπανάκτησιν 'χαμένων πα
τρίδων’.
3. ΟΙ Τουρκοκύπριοι, ιδιαιτέρως είς

* Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στον εγχώριο Τύπο πρό τής υποβολής τών Ελληνο
κυπριακών προτάσεων περί Πολυπεριφερειακής 'Ομοσπονδίας τόν Φεβρουάριο τοΰ 1975.
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τά χωρία τής Λεμεσού καί Πάφου, δέν φαί
νονται πρόθυμοι νά έγκαταλείψουν τάς
έστίας των κα'ι νά έγκατασταθοΰν μονίμως είς τά βόρειον τμήμα τής Νήσου. Μία
άναγκαστική ξερρίζωσις αύτών θά έδημιούργει σοβαρά προβλήματα δι’ αύτούς
ώς καί ένα συνεχή πονοκέφαλον διά τήν
ουτω καλουμένην Τουρκοκυπριακήν διοίκησιν. Μόνον μερικοί άνεργοι άκτήμονες
καί άποτυχημένοι θά έδέχοντο νά έγκατασταθοΰν είς άλλον μέρος καί κατόπιν δε
λεαστικών υποσχέσεων ή άλλων άναγκαστικών μεθόδων.
4. *Η άνταλλαγή πληθυσμών διά τοΰ
γεωγραφικού διαμελισμοΰ — καί κατ’ έπέκτασιν τής όμοσπονδοποιήσεως μέ βάσιν
δύο ένιαία τμήματα τής Κύπρου — θά ήδύνατο νά όδηγήση είς τήν δημιουργίαν
δύο άνεξαρτήτων κρατιδίων, ένός Ελλη
νοκυπριακού καί ένός Τουρκοκυπριακοΰ
καί έν συνεχεία είς τήν οΰτω καλουμένην
διπλήν "Ενωσιν. ’Αποτέλεσμα δμως τού
του θά ήτο ή ΰπαρξις νοτίως τής Τουρκί
ας ένός τμήματος τής ’Ελλάδος, πράγμα
τό όποιον άπό στρατηγικής πλευράς ούδόλως θά έπεθύμει ή Τουρκία, γνωστού
δντος δτι τά σύνορά της άπό τοϋ βορειο
δυτικού μέχρι τοϋ νοτιοανατολικού άκρου
θά περιεστοιχίζοντο ύπό τής ’Ελληνικής
έπικρατείας.
5. Οίοσδήποτε γεωγραφικός διαμελισμός θά διηρμηνεύετο ύπό πλείστων δσων
χωρών τοΰ κόσμου, ώς μία προσπάθεια
καταλύσεως τής άνεξαρτησίας, τής έδαφικής άκεραιότητος καί άσφαλείας τής
Δημοκρατίας τής Κύπρου, πράγμα δπερ
άντιβαίνει πρός τήν Συνθήκην Έγγυήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας ώς καί
πρός τάς άρχάς τοΰ Καταστατικού Χάρ
του τών 'Ηνωμένων ’Εθνών.
6. Είς περίπτωσιν ύποχρεωτικού γεω
γραφικού διαμελισμοΰ — καί άν οί Τούρ
κοι προβοΰν παρανόμως, παρά τήν διεθνή
κατακραυγήν, είς τήν άνάπτυξίν τοΰ βο
ρείου τμήματος — δέν θά εΤναι δυνατόν
καί εϋκολον νά προσελκύσουν ξένα κεφά
λαια είτε δι’ έπενδύσεις, είτε καί διά συνεργασίοιν τόσον διά τήν τουριστικήν δσον
καί διά έμπορικήν άνάπτυξίν του.

Εΐναι γνωστή ή πρόσφατος άντίδρασις τής 'Ελληνοκυπριακής πλευράς δσον
άφορά τήν τουριστικήν άνάπτυξίν τοΰ
Γουρκοκρατουμένου τμήματος τής Νήσου
καί τής έμπορικής διαθέσεως τών προϊόν
των αύτοΰ.

7. Αί συνεχείς καί τεράστιαι καταστροφαί, αΐτινες έπροξενήθησαν καί προξενοΰνται έσκεμμένως είς τό Τουρκοκρατούμενον τμήμα τής Νήσου πιθανώς νά δει
κνύουν δτι οί Τοΰρκοι δέν προτίθενται νά
τό κρατήσουν έπ’ άπειρον, άλλά προσπα
θούν νά άρπάξουν καί λαφυραγωγήσουν
τό προϊόν μιάς έφημέρου κατακτήσεως.
8. Ή διαχωριστική γραμμή τής οΰτω
καλουμένης γραμμής ’Αττίλα είναι ση
μαντική είς μήκος, πράγμα δπερ θά έσήμαινε δτι τεράστιαι δαπάναι θά πρέπει νά
έπενδύωνται έκ μέρους άμφοτέρων τών
τμημάτων διά τήν στρατιωτικήν άσφάλειαν.
9. Τά έξη καντόνια τά όποια περιλαμ
βάνονται είς τό ύπό τής Τουρκίας προταθέν σχέδιον καντονοποιήσεως είναι λίαν
παραγωγικά, σπουδαίας σημασίας άπό
στρατιωτικής άπόψεως καί είς αύτά διαβιεΐ εις σχετικώς μεγάλος άριθμός Τουρ
κοκυπρίων. Οΰτω αί πιθαναί μετακινή
σεις θά εΐναι όλιγώτεραι καί έν πάση περιπτώσει πλησιέστερον πρός τά ήδη κατοικούμενα ύπό τών Τούρκων άμιγή καί μι
κτά χωρία, θά ήτο δηλαδή προτιμότερον διά τόν Τουρκοκύπριον τής Πάφου νά
άποδεχθή έστω καί μετά δισταγμού τήν
μετακίνησίν του είς τό καντόνιον τής Πό
λεως Χρυσοχοϋς ή είς τό καντόνιον τής
Πάφου παρά νά μετακινηθή είς τήν περιο
χήν τοΰ Κορμακίτη ή τοΰ Ρ ιζοκαρπάσου.

10. Διά τών καντονίων ή Τουρκική
πλευρά έλπίζει δτι θά έπιτύχη τήν κατοχήν
μεγαλυτέρου τμήματος τού Κυπριακού έ
δάφους παρά διά τής δημιουργίας δύο χω
ριστών όμοσπόνδων διοικήσεων.
Έκ τών άνωτέρω φαίνεται δτι συμφέ
ρει είς τήν Τουρκίαν νά έπιμένη είς τήν
καντονοποίησιν τής Κύπρου πράγμα βε
βαίως τό όποιον ή 'Ελληνοκυπριακή πλευ
ρά δέν θά εΐναι διατεθειμένη ν’ άποδεχθή,
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άλλ’ έν πάση περιπτώσει πρέπει νά είναι
καθ’ δλα έτοιμος νά άντιμετωπίση τό ένδεχόμενον αύτό ούχι ώς ύποχώρησιν τής
Τουρκίας άλλά ώς ένα διπλωματικόν έλιγμόν ώστε νά έπιτύχη κάτι περισσότερον
άπό τήν όμοσπονδοποίησιν βασιζομένην
έπί δύο χωριστών ένιαίων τμημάτων τής

Λ. Έπιβτολη π pits τον '1·«ουργον
'Ενώβεως.
6η Σεπτεμβρίου, 1974.
Έξοχώτατον Υπουργόν Εξωτερικών
Σοβιετικής Ένώσεως κ. Α. Γκρομύκο,
(Μέσφ Έξοχωτάτου Πρέσβεως
Σοβιετικής Ένώσεως είς Λευκωσίαν).

’Εξοχότατε,
Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου, είς έπιστημονικός "Ομιλος, μέλος τής Διεθνούς Γεω
γραφικής Ένώσεως, έπιθυμεϊ δλως ιδιαιτέ
ρως κατά τάς παρούσας κρίσιμους στιγμάς τάς
οποίας διέρχεται ή Κύπρος νά άναφερθή είς
ώρισμένας γνωστός, δι
* ύμάς καί τόν Κυπρια
κόν λαόν, δηλώσεις τής μεγάλης σας χώρας.
Αί δηλώσεις αύται, αίτινες πολύ ένδιαφέρουν
τόν ιστορικόν καί πολιτικόν γεωγράφον τόσον
τής Κύπρου δσον καί τοϋ λοιπού κόσμου διετυπώθησαν κατά τά έτη 1963 καί 1964 δτε ή
ανεξαρτησία τής Κύπρου ήπειλήτο ύπό τής
Τουρκίας. Αί δηλώσεις τής Σοβιετικής Έ
νώσεως είς τάς οποίας έπιθυμοϋμεν νά άναφερθώμεν είναι α’ι άκόλουθοι:
28 Δεκεμβρίου, 196 3. ’Επίση
μον μήνυμα τής Ε.Σ.Σ.Δ. πρός τόν Πρόεδρον
Μακάριον αναφέρει: «Ή Σοβιετική "Ενωσις
είναι άποφασιστικώς αντίθετος πρός κάθε ξένην έπέμβασιν είς τά έσωτερικά τής Κύπρου
μέ οϊονδήποτε πρόσχημα ή μορφήν».
7 Φεβρουάριου, 196 4. Ή Σο
βιετική "Ενωσις άπέστειλεν έγγραφον πρός
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας ’Αμερικής, Γαλλίαν,
Τουρκίαν καί Ελλάδα είς τό όποιον μεταξύ
άλλων άνέφερε: «Πρόκειται διά μίαν ώμήν
παρέμβασιν είς τά κυριαρχικά δικαιώματα τής
ανεξαρτησίας καί τής ελευθερίας τής Κύ
πρου........ Ή Ε.Σ.Σ.Δ. άδυνατεί νά μείνη α
διάφορος ενώπιον τής καταστάσεως ταύτης
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Νήσου βάσει τής ουτω καλουμένης νραμ.
μής ’Αττίλα. Δέν πρέπει έπίσης νά μας
διαφεύγη δτι πλήν ένός τά ύπόλοιπα τών
καντονίων άτινα διεκδικα είτε εύρίσκονται
ύπό τήν κατοχήν της είτε κεΐνται πολύ
πλησίον τοΰ Τουρκοκρατουμένου τμήματος
τής Νήσου.

Έςωτεριζών

τής

Χοβεετιζής

ήτις διαδραματίζεται είς τήν ’Ανατολικήν Με
σόγειον».
Φ ε 6 ρ ο D ά ρ ι ο ς, 1 9 6 4. Ό αντι
πρόσωπος τής Σοβιετικής Ένώσεως είς τά
'Ηνωμένα "Εθνη κ. Φεντορένκο έλεγεν είς τό
Συμβούλιον Ασφαλείας: «Δέν θά μείνωμεν
αδιάφοροι είς τάς άπειλάς έναντίον τής Κύ
πρου».
9 Αύγούστου, 196 4. "Οταν τά
Τουρκικά άεροπλάνα έβομβάρδιζον άνενοχλήτως τόν άμαχον πληθυσμόν τής Κύπρου ό
Πρόεδρος Μακάριος έζήτησε τήν βοήθειαν τής
Σοβιετικής Ένώσεως καί ή άντίδρασις ήτο
άμεσος. Είς τό άποσταλέν μήνυμα ή Τουρκία
προειδοποιείται διά «τάς εύθύνας άτινας ανα
λαμβάνει μέ τήν ένοπλον έπίθεσίν της έναντίον
τής Κυπριακής Δημοκρατίας».
15 Αύγούστου, 196 4. 'Η Μό
σχα είς επίσημον δήλωσίν της πρός τόν Μακά
ριον προειδοποιεί: «”Αν λάβη χώραν ξένη έ
νοπλος εισβολή εις Κύπρον ή Σοβιετική Ένωσις θά βοηθήση τήν Κύπρον ϊνα υπεράσπι
ση τήν έλευθερίαν καί τήν ανεξαρτησίαν της.
Ή Σοβιετική "Ενωσις δέν θά μείνη άδιάφορος ένώπιον τής άπειλής μιάς ένοπλου συρράξεως πλησίον τών συνόρων της είς τήν Με
σόγειον».
16 Αύγούστου, 196 4. Ή Σο
βιετική "Ενωσις είς σχετικήν δήλωσιν λέγει:
«Τά βομβαρδιστικά τής Τουρκίας δέν δύνανται νά ρίχνουν άτιμωρητί είς τήν Κύπρον βόμ
βας αί όποΐαι σκοτώνουν γέρους καί γυναικό
παιδα...... Ή Τουρκία δέν πρέπει νά ξεχνά δτι
ή ζημία ήτις προκαλείται είς άλλους δύναται
νά άποβή είς βάρος τοϋ έαυτοϋ της».
Έξοχώτατε,
Παρά τό γεγονός δτι ή Σοβιετική "Ενωσις

διά διαφόρους λόγους έβράδυνε νά λάβη δυ
ναμικήν θέσιν έναντι τών άπειλών κα'ι τής
προσφάτου έπεμβάσεως τής Τουρκίας είς
Κύπρον, ώς έκείνης τών έτών 1963—1964, έν
τούτοις πιστεύομεν δτι ή Ύπερδύναμις τής
Σοβιετικής Ένώσεως έχει δλας τάς δυνατό
τητας, τώρα μάλιστα δτε έξεδηλώθησαν οί
σκοποί, τοΰ είσβολέως, νά βοηθήση έ μ π ρ άκ τ ω ς τήν Κύπρον ήτις λόγιο τοΰ μικρού
γεωγραφικού μεγέθους της καί τοΰ μικρού
πληθυσμού της, παρέμεινεν εύκολος λεία είς
ληστρικάς έπιθέσεις. Αί μεγάλαι χώραι έ
χουν άλλωστε ήθικήν ύποχρέωσιν νά ύπερασπίζουν τάς μικράς καί αδυνάτους χώρας διά
νά μή άναφερθή δτι ή χώρα ήτις έπληγη άπό
τήν Τουρκικήν εισβολήν είναι μία φιλική
πρός τήν Σοβιετικήν Ένωσιν αδέσμευτος
χώρα.
Ή Κύπρος είναι άπό γεωγραφικής άπόψεως
μία μικρά γεωγραφικο-οίκονομική όντότης καί
θά ήτο έγκλημα νά όμοσπονδοποιηθή γεωγραφικώς ή νά καντονοποιηθή, ιδιαιτέρως μάλι
στα έξ αφορμής εισβολής μιας τών Έγγυητριών δυνάμεων, ήτις συμφώνως τού άρθρου 2
(παράρτημα I) τής Συνθήκης Έγγυήσεως
(“Αρθρον 181) είναι ύποχρεωμένη «νά άναγνωρίζη καί έγγυάται τήν ανεξαρτησίαν, τήν
έδαφικήν άκεραιότητα καί ασφάλειαν τής Δη
μοκρατίας τής Κύπρου».
Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου δστις πα
ρακολουθεί καί καταγράφει τά συμβαίνοντα
είς τόν τόπον καί έρμηνεύει αύτά έπιστημονικώς, ποιείται έκκλησιν πρός τήν Κυβέρνησιν
τής Ε.Σ.Σ.Δ. δπως έξασκήση τήν έπιρροήν
της δπως (α) άποσυρθοΰν άπό τήν Νήσον τά
Τουρκικά στρατεύματα άτινα κατακρατούν διά
τής βίας ένα μέγα μέρος τής Κύπρου καί δια
σαλεύεται οϋτω ή ειρήνη είς μίαν γεωγραφικώς νευραλγικήν περιοχήν τής ύφηλίου, (β)
έπιστρέψουν είς τάς έστίας των αί έκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων οΐτινες άπό οίκονομικώς ένεργός πληθυσμός ζώντες έν εύημερίφ
έχουν μεταβληθή είς παθητικόν διά τήν οικο
νομίαν τής Νήσου, (γ) τροποποιηθώσιν αί
Συνθήκαι Έγγυήσεως τής Κυπριακής Δημο
κρατίας ΐνα Έλληνες, Τούρκοι, ’Αρμένιοι,

Μαρωνίται κλπ. διαβιοΰν έν ειρήνη καί άσφαλείφ χωρίς έγγυήσεις άπό χώρας αΐτινες χρη
σιμοποιούν ένοπλους έπεμβάσεις διά νά δια
λύσουν τήν άνεξαρτησίαν καί άκεραιότητα τής
Κύπρου καί (δ) ή έκρηκτική ’Ανατολική Με
σόγειος είς τήν όποιαν περιλαμβάνεται καί ή
Κύπρος, μετατροπή άπό πολιτικόν ήφαίστειον
είς χώρον ειρήνης καί ευημερίας δπου δέν θά
άλληλοσυγκρούωνται τά συμφέροντα τών με
γάλων έπεκτατικών δυνάμεων καί παραμείνη
πέραν πάσης στρατιωτικής, πολιτικής, οικονο
μικής καί έμπορικής έπιρροής.

Οί Κύπριοι γεωγράφοι δέν δύνανται νά πα
ραμείνουν άμέτοχοι έναντι τής έπελθούσης
συμφοράς διότι πόλεις, χωρία, βιομηχανίαι,
λιμένες, υδάτινοι πόροι, κτηνοτροφία, φυτείαν
καί δάση κατεστράφησαν. Ή φυσική καί αν
θρώπινη γεωγραφία τής Κύπρου ύπέστησαν
καταστρεπτικός αλλοιώσεις ύπό ένός λαού μέ
κατώτερον πολιτισμόν καί χαμηλότερον βιωτικόν έπίπεδον.

Έν κατακλείδι έπιθυμούμεν νά άναφέρωμεν,
ότι ή έπιστολή αϋτη ύποβάλλεται πρός ύμάς
διότι έλήφθη ύπ’ δψιν (α) ή στάσις τής Κυβερνήσεως τής Ε.Σ.Σ.Δ. έναντι τών Τουρκι
κών απειλών δι’ έπέμβασιν είς Κύπρον κατά
τά έτη 1963—1964, (β) αί κατά καιρούς δη
λώσεις τής Κυβερνήσεώς σας περί τής ειρήνης
καί δημοκρατίας είς τόν κόσμον γενικώς καί
περί τής ανεξαρτησίας, έδαφικής άκεραιότητος καί ασφαλείας τής Κύπρου είδικώτερον
καί (γ) διότι λόγω τής στασιμότητος είς τήν
όποιαν εύρίσκονται σήμερον τά περί τήν Κύ
προν πράγματα, πιστεύομεν δτι δυναμική έπέμβασις ύπό τής Ε.Σ.Σ.Δ. δύναται νά βοηθήση
τόν καταπιεζόμενον ’Ελληνοκυπριακόν λαόν
τής Νήσου καί νά όδηγήση είς ορθήν καί δικαίαν λύσιν τοΰ Κυπριακού προβλήματος βά
σει τών διεθνώς παραδεδεγμένων αρχών καί
τόν σεβασμόν τής ανεξαρτησίας, κυριαρχίας
καί έδαφικής άκεραιότητος τής Δημοκρατίας
τής Κύπρου.
Μετ’ έξαιρέτου τιμής,
Γ. ΚΑΡΟΥΖΗΣ
Πρόεδρος.
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SS. Επιστολή προς τον Ί’πουργον 'Εξωτερικών τών
ΙΙολιτειών Αμερικής.
Dr. Η. Kissinger,
U.S. Secretary of State,

(Through His Excellency the
Ambassador of United States of America
in Cyprus).
Your Excellency,
The Cyprus Geographical Association is
honoured and privileged to address to Your
Excellency the following memorandum dealing
with the real geographical background of the
Republic of Cyprus.
The geographical basis of Cyprus is an area
of 9,251 sq. kl„ inhabited by a population of
650,000 people and consisting of a majority
(Greeks) and a number of minorities (Turks,
Armenians, Maronites a.s.o.), as it happens in
many parts of the world. The Turkish popu
lation amounts to 18% of the country’s total
population and is dispersed in the six main
towns of Cyprus as well as the 112 mixed and
123 Turkish villages, out of a total 627 Cypriot
villages.
The Turkish land ownership amounting to
12.8% of the country’s total land is likewise
dispersed throughout the island. There are
Greek-owned properties in all Turkish villages,
and Turkish-owned properties in all Greek
villages.
The Cypriot farmer, regardless of ethnic
origin, is closely associated with his property
and his ancestral village. The application of
various Government projects over the last fifty
years has very clearly demonstrated that no
Cypriot farmer (Greek or Turk) would will
ingly abandon his village for permanent
resettlement in another village; in fact resettle
ment in the island is an almost unknown
phenomenon.
It should be stressed that Cyprus due to the
nature and spatial distribution of his natural
and man-made resources, is from the geogra
phical standpoint, an economic entity chara
cterized by complete interdependence and close
interrelationship among its micro-regions and
resources. Any form of separation would
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Ηνωμένων

inevitably cause the artificial creation of areas
rich in certain resources on one hand and areas
characterized by a complete absence of
economic resources on the other. The result
would be the economic breakdown of certain
areas, which would constitute the sources of
continuous maintenance and breeding of teams
fighting perpetually for the regaining of “lost
mother countries”.
With regard to the human-geographical
background, as you are well aware, the people
of Cyprus exhibited tremendous dynamism
during the Post-independence Period and raised
the per capita annual income of Cyprus at
high standards, not to mention a large variety
of economic and social reforms.

Conquered on many occasions by various
conquerors during their long and tempestuous
history, they never ceased to fight for Liberty,
particularly at periods when its acquisition was
a much more arduous task than it is to-day.
Endowed with many virtues, the people of
Cyprus are capable of any surprise, even caged
in refugee camps. They are not easily subdued
and no man of any stature will ever be able to
deprive permanently the liberty of even a small
part of this country.
Any, whatsoever solution of the Cyprus
problem should take into serious account the
above geographical background of Cyprus —■
the product of time and culture. Any other
approach based on the violent seizure of
properties and the uprooting of the indigenous
population-product of the military might of
armoured cars and air attacks — is condemned
to an inevitable failure.
It should, furthermore, be stressed that in
some respects the Cyprus problem presents
parallelisms with the Israeli-Arab problem and
it would constitute a crime for you to apply
double standards in dealing with the two pro
blems. Your efforts towards a solution of the
Israeli-Arab problems which have accumulated
due to the mistakes of previous generations
should provide you with the insight so as to
avoid the repetition of such mistakes in Cyprus.

It is expected from you a rational, just,
realistic and geographic-scientific approach to
the Cyprus problem. Only such an approach
would quarantee a viable and just solution,
otherwise, you will contribute to the creation
of a volcano ready to erupt at any moment.
Finally we wish to stress that the division of
Cyprus for the sake of a minority group, would
create a bad precedent and endanger the
existence of many countries with minority

groups. Such countries do not only include
Turkey with Kurds representing 8% of its
population but also United States where the
Black minority by itself represents 12% of its
population.
G. KAROUZIS

President
for the Council of the
Cyprus Geographical Association.
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β. Μετά τήν I* ' φάσιν τής Τουρκικής εισβολής, τον Αύγουστον τού
litT/ί, ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου εκυκλοφόρησε τούς

Ακόλουθους στατιστικούς πίνακες πού στηρίχτηκαν σέ επιστημονι
κή εργασία τών μελών του. Τα στατιστικά αύτά στοιχεία βοή
θησαν πολύ τήν Κυβέρνηση και τον Κυπριακό Ααο στήν άναληφθεΐσα προσπάθεια τους βιαφωτίσεως τής Λιεθνούς Κοινής Γνώ
μης πάνω στα πραγματικά γεγονότα τής Κύπρου.

(α) ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

AREA OCCUPIED BY THE TURKISH TROOPS

’Επαρχία

’Έκτασις
κατεχομένη

District

Area
occupied

% τοΰ όλικοΰ
Κατεχόμενα
% τής όλικής αμιγή Ελλη άριθμοϋ Ελλη
νικών
ή μικτών
έκτάσεως τής νικά καί μικτά
χωρίων
χωρία
έπαρχίας
% of the total
number
Occupied
% of the total % of the total
Greek
of Greek or
area of
area of
or mixed
mixed
Cyprus
the district
villages
villages

% τής όλικής
έκτάσεως τής
Κύπρου

Λευκωσία - Nicosia

708,340

10.2

37.7

54

10.7

Κυρήνεια - Kyrenia

479,220

6.9

100.0

40

7.9

1,326,497

19.2

89.7

63

12.5

152,368

2.2

18.1

5

1.0

2,666.425

38.5

162

32.1

’Αμμόχωστος - Famagusta
Λάρνακα - Larnaca

ΟΛΙΚΟΝ - TOTAL

ΣΗΜ.: Τά άνωτέρω στατιστικά στοιχεία δεικνύουν δτι τό 38.5% τής ολικής έκτά
σεως τής Κύπρου κατέχεται ύπό τών Τούρκων. Ή έκτασις αϋτη καλύπτει τό 32.1% τών
άμιγών Ελληνικών και μικτών χωρίων τής Κύπρου. Καταδεικνύεται επίσης δτι ολόκληρος
ή Κυρήνεια (100%), τό 89.7% τής Άμμοχώστου, τό 37.7% τής Λευκωσίας καί τό 18.1%
τής Λάρνακος έχουν κατακτηθή. Τό Τουρκοκρατούμενων τμήμα είναι ΰπερδιπλάσιον τής εκα
τοστιαίας αναλογίας τοΰ Τουρκοκυπριακοΰ πληθυσμού (18.1%) καί ΰπερτριπλάσιον τής άνηκούσης εις τούς Τούρκους ιδιοκτησίας (12.5%).

NOTE: The above statistical data demonstrate that 38.5% of the total area of
Cyprus is occupied by the Turkish troops. This area covers 32.1% of the Greek and
mixed villages of Cyprus. It is also explicitly indicated that the total area of Kyrenia (100%), the 89.7% of Famagusta, the 37.7% of Nicosia and the 18.1% of
Larnaca are occupied. The occupied Cypriot lands are more than twice the percentage
of the Turkish Cypriot population (18.1%) and more than three times the ownership
that is registered in the name of the Turkish Cypriots (12.5%).
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(β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΝ

NUMBER OF GREEK, TURKISH AND MIXED VILLAGES OF CYPRUS
BY DISTRICT
’Ελληνικά
Greek

%

Τουρκικά
Turkish

%

Μικτά
Mixed

%

’Ολικόν
Total

%

Λευκωσία/Nicosia

116

18.50

31

4.94

36

5.74

183

29.18

Κυρήνεια/Kyrenia

28

4.47

7

1.12

11

1.75

46

7.34

’ Αμμόχωστος/Famagusta

53

8.45

26

4.15

17

2.71

96

15.31

Λειμεσό ς/Limassol

90

14.35

10

1.60

14

2.23

114

18.18

Λάρναξ/Lamaca

29

4.63

11

1.75

21

336

61

9.74

Πάφος/Paphos

76

12.12

38

6.06

13

2.07
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20.25

392

62.52

123

19.62

112

17.86

627

100 00

’Επαρχία
District

OAIKON/TOTAL

ΠΗΓΑΙ — SOURCES:Census 1946, Census 1960, Cyprus Population Distribution map 1960.
ΣΗΜ.:- Τά άνωτέρω στοιχεία δεικνύουν δτι τό 37.48% τών Κυπριακών οικισμών είναι
Τουρκικά ή μικτά χωρία διασκορπισμένα είς δλην τήν έκτασιν τής Κάπρου. Ό διασκορ
πισμός τόσων πολλών οικισμών ένθα διαβιοΰν Τούρκοι δεικνύει δτι ούτε ή γεωγραφική όμοσπονδοποίησις ούτε ή καντονοποίησις είναι έφικταί καί γεωγραφικώς άποδεκταί λύσεις. Οίαδήπισμός τόσων πολλών οικισμών ένθα διαβιοΰν Τούρκοι δεικνύει δτι ούτε ή γεωγραφική όμοβαθρον.

NOTE:- The above statistical data demonstrate very explicitly that 37.48%
of the Cypriot settlements are either Turkish or mixed villages scattered throughout
Cyprus. The dispersion of so many settlements, where Turks live, indicates that
‘geographical’ federation or establishment of cantons are impossible and geographi
cally unacceptable solutions. Any whatsoever solution of the Cyprus problem should
take into account the above geographical background.
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(γ) ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΥ 1921 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1970
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GREEKS AND TURKS OF CYPRUS
FROM 1921 TO 1970.
Κοινότητες
Communities
"Ελληνες κλπ.
Greeks etc.

Τούρκοι
Turks
ΟΛΙΚΟΝ
TOTAL

1921

%

1931

%

1946

%

1960

%

1970

%

249,376

80.3

283,721

81.5

369,566

82.1

473,265

81.9

518,617

81.9

61,339

19.7

64,238

18.5

80,548

17.9

104,350

18.1

114,383

18.1

310,715
*

100.0

347,959
*

100.0

450,114
♦*

100.0

577,615
♦♦♦

100.0

633,000
**«❖

100,0

ΠΗΓΑΙ — SOURCES:* Report of the Census of 1931 prepared by C.H. Hart-Davis, Nicosia, 1932.
** Census of Population and Agriculture, 1946, Report by D. Percival, Nicosia, 1949.
*** Census of Population and Agriculture, 1960, Government Printing Office,

Nicosia, 1962.
**** Demographic Report for the year 1970 Dept, of Statistics and Research, Nicosia.
ΣΗΜ.: Τά ανωτέρω στοιχεία δεικνύουν δτι ό Τουρκικός πληθυσμός άπό τοΰ 1921
μέχρι τοΰ 1970 παρέμεινε μάλλον σταθερός κυμαινόμενος γύρω άπό τό 18.6%. Άπό τοΰ
1946 μέχρι τοϋ 1970 έκυμαίνετο γύρω εις τό 18.0%. Οΐαδήποτε τεχνητή αυξησις τοΰ Τουρ
κικού πληθυσμού είναι έπιστημονικιος Απαράδεκτος και δέν δύναται να. παραβίαση τό άνωτέρω
γνήσιον δημογραφικόν ΰπόβαθρον.
NOTE: The above statistical data demonstrate most explicitly that the Turkish
population of Cyprus from 1921 to 1970 ranged around 18.6%. From 1946 to 1970
it ranged round 18.6%. Any whatsoever artificial increase of the Turkish population
is scientifically unacceptable and it cannot violate the above true demographic basis.
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(δ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΩΣ ΔΙΕΜΟΡΦΩΘΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΑΗΣ
THE SITUATION OF THE COASTLINE OF CYPRUS AS IT HAS BEEN
AFFECTED BY THE TURKISH INVASION
klm. - χλμ.

%

Κατεχόμεναι άκταί ύπό τών Τούρκων εισβολέων
Coastline occupied by the Turkish invader

399.3

51.0

Κατεχόμεναι άκταί ύπό τών Ελλήνων Κυπρίων
Coastline occupied by the Greek-Cypriots

273.7

35.0

Κατεχόμεναι άκταί ύπό τόν Βρεταννικών βάσεων
Coastline occupied by the British bases

78.9

10.1

’Ελεγχόμενοι ύπό τών Τουρκοκυπριακών χωρίων άκταί
Coastline commanded by Turkish Cypriot villages

30.6

3.9

*
782.5

100.0

ΣΤΝΟΛΟΝ — TOTAL
* K. Keshishian, Romantic Cyprus, Nicosia, 1973.

Τά ανωτέρω στατιστικά στοιχεία δεικνύουν δτι οί Τούρκοι και Βρεταννοί κατέχουν ή
έλέγχονν τό 65% τοΰ συνόλου τών Κυπριακών ακτών ένώ οί Ελληνοκύπριοι κατέχουν μόνον
τό 35% αύτών.

The above statistical data demonstrate that the Turks and the British possess or
control 65% of the total coastline of Cyprus, while the Greek Cypriots possess only
35%.
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· Παρά τήν δημιουργηθεϊσαν ανώμαλον κατάστασιν μετά τήν Τουρκικήν εισβο
λήν, ό Γ.Ο.Κ. συνέχισε τάς προσπάθειας του πρός βελτίωσιν τής θέσεως τοΰ
μαθήματος τής Γεωγραφίας εις τήν έκπαίδευσιν. ΙΙαραθέταμεν κατωτέρω υπο
μνήματα και έπιστολάς τοΰ Γ.Ο-Κ. πρός τά 'Υπουργεία Παιδείας 'Ελλάδος
και Κύπρου πρός τόν σκοπόν αυτόν, ώς καί τάς δοθείσας απαντήσεις.
(α) ΈϊΚβτολη τοΰ Γ’.Ο.Κ. προς το Ί·ποοργείον ΙΙ-κιδεέας
Ελλάδος

9η ’Οκτωβρίου 1974
Γενικόν Διευθυντήν
'Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας Ελλάδος
Άθήναι,
Έξοχώτατε,

Μετ’ ιδιαιτέρας ίκανοποιήσεως ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου έχει πληροφορηθή ότι τό Ύμέτερον ’Υπουργείου έχει άναλάβει προσπάθειαν εκσυγχρο
νισμού τής ’Ελληνικής Παιδείας, ούτως ώστε νά μή ύστερή αύτη τών ανεπτυγμέ
νων χωρών τής Ευρώπης. Συγχαίρομεν τούς πρωτεργάτας διά τήν εύγενή
αυτήν προσπάθειαν. Ό Γ.Ο.Κ. εύχεται καί ελπίζει ότι ή μεταρρύθμισις αύτή
θά περιλάβη καί τό μάθημα τής Γεωγραφίας, τό όποιον έχει παραμεληθή είς
τό παρελθόν ε’ις τοιούτον βαθμόν, ώοτε ή ’Ελλάς καί ή Κύπρος νά υστερούν ση
μαντικούς τών Ευρωπαϊκών χωρών είς τόν τομέα τούτον.
Άναγνωρίζομεν τάς δυσκολίας αί όποΐαι προκύπτουν έκ τής έλλείφεως
Τμήματος Γεωγραφίας ε’ις τά ’Ελληνικά Πανεπιστήμια, φρονούμεν όμως ότι τό
κενόν αύτό δύναται νά πληρωθή έάν άξιοποιηθούν "Ελληνες Γεωγράφοι κάτοχοι
Πανεπιστημιακών τίτλων οί όποιοι εργάζονται είς άλλας χώρας. Διά τοΰ ίδιου
τρόπου δύναται νά στελεχωθή καί τό Τμήμα Μέσης Έκπαιδεύοεως είς τόν τομέα
αυτόν.
"Οσον αφορά τό αναλυτικόν πρόγραμμα καί τόν τρόπον διδασκαλίας τοϋ μα
θήματος είς τά σχολεία Μέσης Έκπαιδεύοεως, αύτά άποοκοποϋν κυρίως ε’ις τήν
απλήν συσσώρευσιν γεωγραφικών γνώσεων εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρος. Ή
σύγχρονος όμως Γεωγραφία, όπως διδάσκεται είς τάς άλλας χώρας τής Εύρώπης, άποβλέπει κυρίως είς τήν βαθείαν καί έπιοτημονικήν κατανόησιν τών
στοιχείων καί παραγόντων οί οποίοι συνθέτουν τό φυσικόν καί τό ανθρώπινον
περιβάλλον, τών άλληλοεξαρτήοεών των καί τών γεωγραφικών νόμων οί οποίοι
τά διέπουν. ’Επίσης αποβλέπει είς τήν διά τής επιτόπιου μελέτης έξάοκησιν
τοϋ μαθητοϋ είς τό νά παρατηρή, νά άναλύη και νά συνθέτη τήν γεωγραφικήν
ένότητα μιας περιοχής.
Ό ρόλος τής Γεωγραφίας, ή όποία έχει χαρακτηρισθή ώς «»/ γέφυρα τών
’Επιστημών», είναι άνεκτιμήτου αξίας ε’ις τήν σύγχρονον παιδείαν καί κατά
προέκταοιν είς τήν πρόσοδον τής πατρίδος μας. Ή ’Ελλάς, μέ τήν ε’ίοοδόν της
134

είς την ομάδα τών ανεπτυγμένων χωρών, έχει νά λύση πολλά προβλήματα τά
ποια δημιουργοϋνται έκ τής ραγδαίας άναπτύξεώς της, ώς προβλήματα γεωρ
γικής άναπτύξεώς, πολεοδομίας, περιφερειακής άναπτνξεώς, μολύνσεως τοϋ πε
ριβάλλοντος, άξιολογήοεως καί άξιοποιήσεως τών πλοντοπαραγωγικών πόρων,
οικιστικά, χωροταξικά, δημογραφικά, κοινωνικά κ.ά. Αύτά δέν είναι δυνατόν
νά λυδοΰν μόνον διά τών ορδών κυβερνητικών αποφάσεων, χωρίς τήν ενεργόν
συμμετοχήν τοϋ λαοϋ. Ή σύγχρονος Γεωγραφία, διά τής δρδολογιστικής έξετάσεως τών προβλημάτων αυτών, δύναται νά πλήρωσή ένα μεγάλον κενόν εις
τήν Ελληνικήν Παιδείαν και νά συμβάλη είς τήν λύσιν τών προβλημάτων
αυτών.
"Οσον αφορά τάς περιόδους διδασκαλίας τοϋ μαδήματος είς τά σχολεία
Μέσης Έκπαιδεύσεως αύται είναι ανεπαρκείς διά τήν διδασκαλίαν τής Συγχρό
νου Γεωγραφίας. Είς τήν Γαλλίαν καί άλλας Ευρωπαϊκός χώρας ή Γεωγρα
φία διδάσκεται είς δύο περιόδους έβδομαδιαίως δι’ όλας τάς τάξεις, είς δέ τήν
’Αγγλίαν είς δύο έως τρεις είς τάς τρεις κατωτέρας τάξεις καί πέντε έως οκτώ
είς τάς άνωτέρας τάξεις. Φρονοϋμεν, λοιπόν, ότι δύο περίοδοι καδ’ όλας τάς
τάξεις είναι τό έλάχιστον τό οποίον δά πρέπει νά έφαρμοοδή καί είς τήν Ελλάδα
καί τήν Κύπρον.
Έπισυνάπτομεν άντίγραφον αναλυτικού προγράμματος διά τό μάδημα τής
Γεωγραφίας τό όποιον έίχαμεν άποστείλει πρός τόν Υπουργόν Παιδείας τής
προηγούμενης Κυβερνήσεως.
Έν κατακλείδι εύελπιοτοϋμεν ότι τό μάδημα αύτό δά τύχη τής δεούοης άξιολογήοεως καί εκσυγχρονισμού διά τό καλόν τής Ελληνικής Παιδείας καί τής
Πατρίδος μας.
did τήν ’Εκπαιδευτικήν ’Επιτροπήν Γ.Ο.Κ.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

'ΈχΟεσες έπί τοΰ Άνκλυτεκοΰ Προγράμμ-ατος τοΰ μ.αβήμ.·κτος τής
Γεωγραφίας εές Χχο'λάς Μέβιης Έκπαεδεύσεως

Κατόπιν έπισταμένης μελέτης τοΰ
«Σχεδίου ’Αναλυτικού Προγράμματος» τής
Γεωγραφίας Μέσης Έκπαιδεύσεως, τό
όποιον εστάλη, ύπό τοΰ Τμήματος Προ
γραμμάτων καί Μελετών Γραφείου Γ' τοΰ
'Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων, εις τόν Γ.Ο.Κ., ύπό ημερομη
νίαν 13.3.1974, ή Εκπαιδευτική ’Επιτρο
πή τοΰ Γ.Ο.Κ., απαρτιζόμενη έκ τών γεωγράφων-έκπαιδευτικών κ.κ. Π. Περικλεούς
καί Γ. Καδή, έχει προβή είς τάς κατωτέρω
παρατηρήσεις καί εισηγήσεις.

Κατά τήν διάρκειαν τής παρούσης με
λέτης ή ’Εκπαιδευτική ’Επιτροπή τοΰ
Γ.Ο.Κ. έκαμεν χρήσιν συγχρόνων γεω
γραφικών καί παιδαγωγικών πηγών διασήμων ’Άγγλων καί ’Αμερικανών γεωγρά
φων καί παιδαγωγών, ώς έπίσης καί τοΰ
έκδοθέντος ύπό τής UNESCO βοηθήματος
“Source Book for Geography Teachers”?
1. UNESCO, Source Book for Geography
Teaching (London: Longmans, Green and
Co., 1965).
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Α.

ΣΚΟΠΟΙ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Ή ’Επιτροπή συμφωνεί μέ τούς σκοπούς
τοΰ μαθήματος τής Γεωγραφίας ώς οΰτοι
παρατίθενται ε’ισαγωγικώς έπί τοΰ ύπό με
λέτην Σχεδίου. Είσηγεΐται δμως δπως περιληφθοΰν ώς βασικοί σκοποί τοΰ μαθήμα
τος τής γεωγραφίας καί οί ακόλουθοι
τρεις.’

α) 'Η καλλιέργεια καί άνάπτυξις τών
φυσικών διαφερόντων τοΰ μαθητοΰ πρός
τό φυσικόν καί άνθρώπινον περιβάλλον,
πρός τό όποιον ό μαθητής τρέφει κίνητρα,
περιέργειαν καί προβληματίζεται καθημε
ρινώς.

β) Ή προσφορά έννοιολογικής μαθήσεως διά τής μελέτης ομοιογενούς γεωγρα
φικής περιοχής έκ τής ιδιαιτέρας πατρίδος
τοΰ μαθητοΰ, είς τήν όποιαν ούτος συμμε
τέχει ένεργώς.

γ) Ή έκμάθησις τοΰ τρόπου έπιστημονικής έρεύνης άπό γεωγραφικής πλευράς.
Είς τήν έποχήλ’ μας ή γεωγραφία ορί
ζεται ώς ή έπιστήμη ή όποία έρευνα, άνακαλύπτει, αιτιολογεί καί προβλέπει τήν άλληλοεξάρτησιν μεταξύ τών στοιχείων τοΰ
φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. άλληλοεξάρτησις κλίματος, βλαστήσεως, έδάφους) καί
τήν άλληλοεξάρτησιν μεταξύ τοΰ φυσικού
καί ανθρωπίνου περιβάλλοντος, ώς άποτέλεσμα τοΰ τρόπου ζωής μιας κοινωνίας άνθρώπων.
Αί σύγχρονοι τάσεις είς τήν διδασκαλίαν
τοΰ μαθήματος τής γεωγραφίας άπορρέ-

2. National Council for Geographic Edu
cation, Research Needs in Geographic Edution (Normal, Illinois: NCGE, No. 7, 1967)
pp. 15 - 22.
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συν έκ τών άκολούθων.’
α) Έκ τής κατανοήσεως τής φύσεως
τής γεωγραφίας.
β) Έκ τής έφαρμογής τών παιδαγωγι
κών άρχών τής αύτενεργείας (σημα
σίαν έχει ό τρόπος τής μαθήσεως),
έννοιολογικής μαθήσεως καί έποπτείας.
γ) Έκ τής συνειδητοποιήσεως τής
άνάγκης ορθής χρήσεως τοΰ φυσι
κού περιβάλλοντος (φυσικοί πόροι)
πρός διαβίωσιν ή άκόμη έπιβίωσιν
τοΰ άνθρώπου.
Συμφώνως τών δσων έχουν άνωτέρω
λεχθή, τό μάθημα τής γεωγραφίας είς τήν
Μέσην Έκπαίδευσιν νά παραμείνη μέν
δίωρον έβδομαδιαίως, άλλά νά έπεκταθή
καί νά κάλυψη άπάσας τάς τάξεις τοΰ γυ
μνασίου. Νά μήν περιορίζεται δμως τού
το είς τήν απλήν περιγραφήν τής γής καί
είς τήν συσσώρευσιν ξηρών έγκυκλοπαιδικών γνώσεων.2
34 Τουναντίον νά ύποβοηθήση τόν μαθητήν νά μορφωθή καί άπό γεω
γραφικής πλευράς, συμφώνως τών συγ
χρόνων τάσεων τοΰ μαθήματος, ώς αΰται
άναφέρονται άνωτέρω.
Κατά τά πρώτα τρία έτη τοΰ γυμνασίου
νά διδάσκεται ή γεωγραφική σύνθεσις βά
σει όμοιογενών γεωγραφικών περιοχών, έπί
παγκοσμίου κλίμακος. Ή μελέτη καί ερ
μηνεία τοΰ χάρτου καί στοιχεία έκ τής φυ
σικής γεωγραφίας νά προσφέρωνται εύκαιριακώς είς τόν κατώτερον τριετή κύκλον
τοΰ γυμνασίου.

3. Mary, Cate, “Teaching Geography To
day’’, Journal of Geography, Vol. 72, Octo
ber -973, pp. 54 - 58.
4. Henry, Warman, “Major Concepts of
Geography”, Readings on Social Studies
(Boston: Allyn and Bacon Inc., 1971),
pp. 69 78.

Ή ΰλη τής Γ' τάξεως, ώς αΰτη άναφέρεται είς τό ύπό έξέτασιν Σχέδιον, νά μετατεθή είς τάς τρεις άνωτέρας τάξεις τής
Μέσης Έκπαιδεύοεως.5 Είς τάς τάξεις
αύτάς νά διδαχθή έπίσης ή γεωγραφία τής
Ευρώπης καί τών Μεσογειακών χωρών είς
μεγάλην έ'κτασιν καί βάθος.

Είς τήν Στ' τάξιν νά μελετώνται γεω
γραφικά προβλήματα έπί παγκοσμίου κλίμακος τά όποια άφ’ ένός προσφέρουν τήν
απαραίτητον γεωγραφικήν σύνθεσιν καί
άφ’ έτέρου υποβοηθούν τόν σκοπόν τής
συγχρόνου αγωγής.6
Β.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Τάξις Α'

Στόχοι.7
α) Άπόκτησις γεωγραφικών δεξιοτή
των.
β) Έκμάθησις γεωγραφικών
έ ν ν ο ι ώ ν.

1. 'Ορισμός, σκοποί, διαίρεσις καί αξία
τοΰ μαθήματος τής Γεωγραφίας.
2. Μελέτη καί έρμηνεία χάρτου:
Σχήμα τής γής, είδη προβολών χάρτου,
στοιχεία χάρτου. Μέθοδοι άπεικονίσεως
γεωμορφολογίας.
Μέθοδοι άπεικονίσεως χρήσεως έδά
φους. Μελέτη τοπογραφικών χαρτών.
Εφαρμογή: χαρτογράφησις.
5. George, Tomkins, “Curriculum Plan
ning for Geographic Education’’, Social
Education, November 1967, pp. 621 - 624.
6. M. Long and B. Robertson, World
Problems: A Topic Geography (London:
The English Press Ltd., 1973), pp. 1-167.
7. Dixie Pemberton, Lansky et al., “Im
plication of Methodology in Training Tea
chers of Geography’” ‘“Journal of Geogra
phy, Vol. 23, January, 1974, pp. 26 - 38.

3. Γεωγραφική μελέτη: Βιομηχανική πε
ριοχή, ’Αγροτική περιοχή, Άστική πε
ριοχή.

4. Τοπικαί Καιρικοί Παρατηρήσεις.
Στοιχεία Μετεωρολογίας. Καταγραφή,
Έρμηνεία καί χρησιμότητα καιρικών
παρατηρήσεων. Γραφικοί παραστάσεις.
5. Γεωγραφία τού Ελληνικού χώρου
(Ελλάς - Κύπρος).
Τάξις Β'

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΑΙ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Στόχοι.8

α) Κατανόησις τής άλληλοεξαρτήσεως
ανθρώπου καί περιβάλλοντος.
β) Κατανόησις τού ρόλου τοΰ άνθρώπου έπί τού φυσικού περιβάλλοντος.
γ) Δημιουργία ένδιαφέροντος διά πε
ραιτέρω γεωγραφικήν μελέτην.

1. Ή ζωή τοΰ Έλληνος γεωργού. Περι
γραφή Μεσογειακού κλίματος.
2. Χάρτης τών υπολοίπων μεσογειακών χω
ρών μετά βασικών γεωγραφικών στοι
χείων.
3. Ή ζωή σ’ ένα Νορβηγικό φιόρδ - παγε
τώνες.

4. Μία δασις είς τήν Έρημον Σαχάραν Χάρτης τών υπολοίπων περιοχών έρήμων μετά βασικών γεωγραφικών στοι
χείων.
5. Ή ζωή είς έν χωρίον τών Τροπικών
Σαβανών τής Βορείου Νιγηρίας. Χάρ
της τών υπολοίπων περιοχών Σαβανών
μετά βασικών γεωγραφικών στοιχείων.

8. John, Morris Methods of Geographic
Instruction (Waithaw, Massachusets: Blaisdel, 1968), pp. 129 -193.
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6. Μια φυτεία καουτσιούκ εις τήν Μα
λαισία. Χάρτης τών υπολοίπων περιο
χών τροπικών δασών μετά βασικών
γεωγραφικών στοιχείων.

ΑΝΤΙΙΙΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΑΙ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
1. Εισαγωγή εις τον πολιτικόν καί γεωφυ
σικόν χάρτην Ν. ’Αμερικής.
2. Φυσικά χαρακτηριστικά: Πτυχωσιγενή
καί ήφαιστειογενή όρη. Ηφαίστεια.
3. Ή κοιλάδα τοΰ Άμαζονίου — Συλλογή
ελαστικού κόμμεως.
4. Βραζιλία. Καλλιέργεια καφέ.
5. ’Αργεντινή. Καλλιέργεια σίτου, προ
βατοτροφία καί άγελαδοτροφία.
6. Χιλή: Κλιματολογικαί ζώναι. Σχέσις
κλίματος, βλαστήσεως, γεωμορφολογίας.
7. Περού καί Βολιβία. Ή ζωή τών ορεσί
βιων ’Ινδιάνων.
8. Βενεζουέλα: Φυσικά χαρακτηριστικά
κοιτασμάτων πετρελαίου. Οικονομική
σημασία πετρελαίου. Συσχέτισις μέ
πετρελαιοπαραγωγούς χώρας Μ. ’Α
νατολής.
Τάξις Γ'

ΑΦΡΙΚΗ

1. Εισαγωγή είς τόν πολιτικόν καί γεω
φυσικόν χάρτην ’Αφρικής. Κύρια φυ
σικά χαρακτηριστικά. 'Απλή έξήγησις
τής μεγάλης ’Αφρικανικής ρηξιγενούς
κοιλάδος.
2. Κλιματολογικαί ζώναι καί ζώναι βλα
στήσεως. Έξήγησις τοΰ τύπου βροχής
’Ισημερινών περιοχών (convectional).
3. Αίγυπτος. Ή οικονομική σημασία τού
Νείλου καί τού φράγματος τοΰ Άσσουάν. Μέθοδοι άρδεύσεως.
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4. Νοτιοδυτική ’Αφρική. Πολιτικοί - Οικο
νομικοί σχέσεις μετά τής Ευρώπης καί
λοιπής ’Αφρικανικής ήπείρου.
5. 'Η Σαχάρα. Νομαδικός τρόπος ζωής.
6. Κατάγκα. Ή σημασία τών μεταλλευ
μάτων αυτής.
7. ’Ανατολική ’Αφρική. Μικροκλίματα.
Ή άγρια ζωή τών Σαβαννών.
8. Οικονομική καί Πολιτική τής Κεντρικής
’Αφρικής. Φυτεΐαι. Ευρωπαίοι άποικοι.
9. Νότιος ’Αφρική. Φυλετικά προβλήματα.
Χρυσορυχεΐα - Οικονομική ζωή - Βρεττανική Κοινοπολιτεία.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
1. Εισαγωγή είς τόν γεωφυσικόν καί πο
λιτικόν χάρτην.
2. Κλίμα καί βλάστησις. Σύγκρισις μέ τήν
Ν. ’Αμερική καί Αυστραλία. Πανίς καί
χλωρίς τής Αυστραλίας.

3. Κοραλλιογενείς νήσοι.
4. Οι ’Ιθαγενείς τής Αυστραλίας.
5. Άποικισμός. 'Ιστορία τής άναπτύξεως
τών οικισμών.
6. Προβατοτροφία καί σιτοκαλλιέργεια.
Σύγκρισις μέ τήν Ν. ’Αμερικήν.
7. Ή κατανομή τοΰ πληθυσμού έν συσχετισμφ μετά τών φυσικών χαρακτηριστι
κών τής χώρας.
8. 'Ο ρόλος τής γεωγραφικής θέσεως τής
Αυστραλίας είς τήν άνάπτυξιν αυτής.

ΑΣΙΑ
1. Εισαγωγή είς τόν γεφυσικόν καί πολιτι
κόν χάρτην τής ’Ασίας.

2. Οί Μουσώνες. Σχέσις μεταξύ βροχοπτώσεως καί θερμοκρασίας.
3. Όρυζοκαλλιέργεια. Ή ζωή ενός όρυ-

ζοκαλλιεργητοΰ εις ’Ιάβα. Χάρτης πε
ριοχών όρυζοκαλλιεργείας ’Ασίας.
4. Φυτεΐαι καλλιεργείας ελαστικού κόμμεως εις Μαλαισίαν.
5. Σύγχρονος έκβιομηχανοποίησις εις ’Α
σίαν: Βομβάη, Χόγκ-Κόγκ, ’Ιαπωνία.

6. Ό θρησκευτικός και Πολιτικός κατα
τεμαχισμός τών ’Ινδιών.
7. Κομμουνιστική Κίνα. Οικονομικά και
κοινωνικά προβλήματα.
Τάξις Δ'

ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ

1. Εισαγωγή εις τόν γεωφυσικόν και πολι
τικόν χάρτην.
2. Κλιματολογικαι ζώναι. Ζώναι βλαστάσεως. Σχέσις μεταξύ κλίματος, βλαστήσεως και εδάφους.
3. Φυσικοί πόροι τοΰ Καναδά: Δάση,
'Υδροηλεκτρική ενέργεια.
4. Καλλιέργεια τοΰ σίτου καί ή σημασία
τών Μεγάλων Λιμνών.
5. Κατανομή τοΰ πληθυσμού καί συσχετι
σμός μέ τούς φυσικούς πόρους.
6. Φυσικοί πόροι Η.Π.Α. καί κατανομή
τοΰ πληθυσμοΰ.
7. Βιομηχανικά κέντρα τών Η.Π.Α.
8. Ή άνάπτυξις τών Μεγαλοπόλεων Νέας
Ύόρκης, 'Αγίου Φραγκίσκου καί Σικά
γου.
ΕΥΡΩΠΗ

’Αναλυτικόν πρόγραμμα Ευρώπης δπως
τοΰτο περιλαμβάνεται είς τήν σελίδα 201
τοΰ ύπό μελέτην Σχεδίου.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΧΩΡΑΙ

1. Εισαγωγή είς τόν γεωφυσικόν καί πο
λιτικόν χάρτην τών Μεσογειακών χω
ρών.

2. Μεσογειακόν κλίμα καί βλάστησις.
3. Άραβικαί χώραι τής Μεσογείου. Πο
λιτική, πολιτιστική καί οικονομική άνάπτυξις.

4. Σχέσις ’Αραβικών χωρών καί Ευρώπης.
5. ’Εμπορικά! καί πολιτιστικοί σχέσεις
'Ελλάδος καί ’Αραβικών χωρών.
6. Συρία, Λίβανος.
7. ’Ισραήλ. Βιομηχανική καί Οικονομι
κή άνάπτυξις. Σύστημα καλλιεργείας Οικονομική σχέσις ’Ισραήλ - 'Ελλάδος,
’Ισραήλ - Ευρώπης.
8. Τουρκία: Γεωφυσική, πολιτική, οικο
νομική καί πολιτιστική έξέτασις αύτής.
Τάξις Ε'

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
(ώς αύτά άναφέρονται είς τήν σελ. 265
ύπό μελέτην Σχεδίου).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ,
ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
(ώς άναφέρονται είς σελ. 205 - 266
τοΰ ύπό μελέτην Σχεδίου).
Τάξις ST'

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Στόχοι9,10 :

α) Ή ένημέρωσις τοΰ μαθητοΰ έπί
9. Phillip, Bacon, “Changing Aspects of
Geography’’, Reddings on Social Studies
(Boston: Ally and Bacon Inc. 1971). pp.
29-85.
10. Clyde, Kohn, “Curriculum Change:
Accent on Geography” Reading on Social
Studies (Boston: Allyn Bacon, Inc.) pp.
85 - 94.
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συγχρόνων παγκοσμίων προβλημά
των.
β) ’Άσκησις είς τον τρόπον Γεωγραφι
κής σκέψεως.
γ) ’Άσκησις εις τήν γεωγραφικήν ε
ρευνάν.
1. ’Αστυφιλία - Σχέσις αστικού καί αγρο
τικού πληθυσμού είς άναπτυσσομένας
καί ανεπτυγμένος χώρας.
Προβλήματα αστυφιλίας.

4. Προβλήματα έκ τής μηχανοποιήσεως
τής γεωργίας.
5. ’Ενεργειακόν πρόβλημα τού κόσμου.
6. Δασικός πλούτος.

7. Σχέσις μεταξύ βιομηχανίας καί φυσι
κού περιβάλλοντος.
8. Σχέσις μεταξύ φυσικών πόρων καί αύ
ξήσεως πληθυσμού.

2. Οι ’Αγροτικοί οικισμοί τής Ελλάδος
καί τό μέλλον των.

9. Ή σημασία τών πρώτων ύλών καί τοΰ
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού είς
τήν οικονομικήν άνάπτυξιν.

3. Σχέσις Μεταναστεύσεως, αύξήσεως καί
άπασχολήσεως πληθυσμού 'Ελλάδος.

10. Τό χάσμα μεταξύ ανεπτυγμένων καί
άναπτυσσομένων κρατών.
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ΣΗΜ.: Ή έκθεσις ετοιμάσθηκε ύπό τών μελών τής ’Εκπαιδευτικής ’Επιτροπής τοϋ
Γ.Ο.Κ. κ.κ. Π. Περικλεούς (Β. Sc. Geography, London University) καί Γ. Καδή
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(β) Ή άπάντηβις τοΰ 'Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας
τής 'Ελληνικής Λημοκρατίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έν Άθήναις τή 25η Νοεμβρίου 1974

ΘΕΜΑ:

«’Αναλυτικόν Πρόγραμμα μαθήματος Γεωγραφίας».

Έπϊ τής άττό 9ης ’Οκτωβρίου έ.έ. ΰμετέρας έττιστολής συνοδευομένης καί ΰττό έκθέσεως έττϊ τοΰ άναλυτικού προγράμματος τοΰ μαθήματος τής Γεωγραφίας είς τά σχο
λεία Μέσης Έκπαιδεύσεως, έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν ϋμΐν τά κάτωθι, έκφράζοντες
άμα τάς ιδιαιτέρας ευχαριστίας διά τόν σχολιασμόν τοΰ άποσταλέντος ϋμΐν αναλυτι
κού προγράμματος καί τάς λίαν εύστοχους παρατηρήσεις σας έπί τώ τέλει τής αρτιωτέρας παρουσιάσεως αύτοΰ, ώς καϊ τής έν γένει άναπτύξεώς τοΰ άλως ένδιαφέροντος
μαθήματος τής Γεωγραφίας.
Ή ύφ’ ήμάς Διεύθυνσις σκοπεί εις τήν πλέον άρτίαν έκπόνησιν αναλυτικών προ
γραμμάτων. ώς καί σχολικών βοηθημάτων τών καθ’ έκαστα μαθημάτων. 'Υπό τό πνεύμα
αυτό καϊ έν δψει όλοκληρώσεως τής μελέτης άναδιαρθρώσεως τής Έκπαιδεύσεως, θά
ληφθούν ασφαλώς ύπ’ όψιν αί ύμέτεραι απόψεις αϊτινες προάγουν έν γένει τό έκπαιδευτικόν
έργον καί ιδιαιτέρως τό μάθημα τής Γεωγραφίας τό όποιον όντως έχει παραμεληθή, ό
δέ τρόπος διδασκαλίας έλάχιστα προάγει τους υψηλούς άνθρωπιστικοΰς άλλά καϊ τεχνικο-οικονομικούς σκοπούς αύτοΰ.
Ή έξειδικευμένη έμπειρία καί κατάρτισις ύμών έπί τοΰ έν θέματι άντικειμένου θά
άποτελέσουν άσφαλώς πολύτιμον προσφοράν κατά τήν έπεξεργασίαν καϊ έφαρμογήν τών
έν σχεδίιρ άναλυτικών προγραμμάτων.

Εσωτερική

διανομή

Τμήμα Μέσης Έκπαιδεύσεως (3)
Ό Διευθυντής

Κ. ΧΑΡΗΣ
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(γ) Επιστολή — ύπόμνημα. τοΰ Γεωγραφικού 'Ομ.ίλου Κύπρου
προς το 'Γπουργεΐον Παιδείας τής Κυπριακής Λημ.οκρατίας.
Τό υπόμνημα έδόβη έπίσης ΐδιοχείρως εις συναντήσεις μετά τών
Προέδρου τής Επιτροπής Εκπαιδευτικής 'Γπηρεσίας, τοϋ
Τμηματάρχου Άνωτέρας καί Μέσης Έκπαιδεύοεως και τοϋ
Γενικού ΛιευΟυντοΰ τοϋ 'Γπουργείου Παιδείας.

Λευκωσία, 10η Νοεμβρίου, 1975.

Γενικόν Διευθυντήν
Υπουργείου Παιδείας,
’Έντιμε Κύριε,
ΘΕΜΑ; ΑΤΞΗΣΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ — ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΟΤΧΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕΩΣ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τοϋ Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου μέ πικρία καί
απογοήτευση παρατηρεί δτι, παρά τές αλλεπάλληλες ενέργειες του σέ διάφορες
κατευθύνσεις, καμμία θετική ενέργεια έ'χει γίνει γιά αύξηση τών ωρών καί βελτί
ωση τής διδασκαλίας τοϋ μαθήματος τής Γεωγραφίας στά Σχολεία Μέσης Έκπαιδεύσεως καί στό θέμα τοΰ διορισμού προσοντούχων Γεωγράφων.
'Όπως εΐναι γενικά αποδεκτό, ό τρόπος πού προσφέρεται ή Γεωγραφία στά
Σχολεία Μέσης Έκπαιδεύοεως υστερεί σέ σύγκριση μέ άλλα μαθήματα. Ή δια
πίστωση αύτή έ'γινε άπό τό ίδιο τό Ύπουργεΐον Παιδείας. Τό 1966, γιά παρά
δειγμα, ό τότε Τμηματάρχης Μέσης Έκπαιδεύοεως, μέ εγκύκλιό του πρός τούς δι
δάσκοντες τό μάθημα αναγνώριζε δτι ή Γεωγραφία υποφέρει καί καλοϋσε αυτούς
νά παρακολουθήσουν ειδικά επιμορφωτικά μαθήματα πού ώργάνωνε τό ’Τπουργε'ο
Παιδείας. Στήν ίδια περίπου περίοδο τό 'Τπουργε'ο Παιδείας άπέσπασε μερικώς
ειδικό Γεωγράφο καί τόν χρησιμοποίησε σάν σύμβουλο τών διδασκόντων τό μάθημα
τής Γεωγραφίας. "Ενα χρόνο αργότερα τό 'Τπουργεϊο κάλεσε στήν Κι'ιπρο τόν
κ. Μ. Storm ειδικό "Αγγλο Γεωγράφο, γιά νά μελετήση και ύποβάλη εισηγήσεις
σχετικά μέ τήν βελτίωση τής διδασκαλίας τοϋ μαθήματος τής Γεωγραφίας. ΊΙ
έ'κθεση Storm κάθε άλλο παρά κολακευτική μπορεί νά χαρακτηρισθή. ’Ανάμεσα
στ’ άλλα δ κ. Storm είσηγείτο τήν παραχώρηση υποτροφιών σέ ενδιαφερομένους
Κτιπρίους εκπαιδευτικούς γιά Γεωγραφικές σπουδές, πού στήν επιστροφή τους θά
αποτελούσαν πυρήνες γιά βελτίωση τοϋ μαθήματος.
Οι ορθές και θετικές αύτές ενέργειες τοΰ Υπουργείου Παιδείας στήν περίοδο
1966 - 1969 δέν αφήνουν περιθώρια γιά αμφισβήτηση τοΰ γεγονότος δτι ή διδα
σκαλία τής γεωγραφίας άπό μή ειδικούς στό μάθημα υστερούσε. Πιστεύουμε πώς,
αν υπήρχε συνέχεια καί συνέπεια στις ορθές κατευθύνσεις τής περιόδου 1966 - 69,
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ή στάθμη τής Γεωγραφίας στά Σχολεία Μέσης Έκπαιδεύσεως θά ήταν σήμερα
πολύ πιο ψηλή. Δυστυχώς, δμως, άπό τό 1970 καί. μετά παρατηρούμε μιά αντί
στροφη προσέγγιση τοΰ θέματος απ’ εκείνη τής περιόδου 1966 - 69. Οί περίοδοι
διδασκαλίας τή; Γεωγραφίας μειώθηκαν άπό δύο ώρες τήν βδομάδα σέ μιά, καί
τούτο σ’ άντίθεση μέ τό ’Αναλυτικό Πρόγραμμα τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας τής Ελ
λάδος. Ή Κύπρος άποτελεΐ έτσι μιά άπό τις λίγες, ίσως τήν μοναδική χώρα τή;
Ευρώπης, δπου ή Γεωγραφία προσφέρεται σάν μονόωρο μάθημα. Ή θέση τοΰ
Συμβούλου στόν τρόπο διδασκαλίας τοΰ μαθήματος καταργήθηκε καί καμμιά ένέργεια δέν έχει γίνει γιά τήν τοποθέτηση καί άξιοποίηση αριθμού Κυπρίων πού άπόκτησαν ειδικά προσόντα στήν Γεωγραφία μέ ίδια έξοδα. Παρατηρεΐται έτσι, μιά
μεγάλη άντίθεση στις συστάσεις τή; ειδική; ’Έκθεση; Storm.

’Έντιμε Κύριε,
Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου δέν επιθυμεί ν’
άντιδικήση μέ τό 'Τπουργεΐο Παιδεία;. ’Αντίθετα, επιθυμεί συνεργασία μέ τις
αρμόδιες αρχές γιά βελτίωση τού μαθήματος γιατί πιστεύει, δπως καί ό R. Kasperson
πώς «είναι πράγματι ειρωνεία νά έλλείπη ουσιαστικά ή Γεωγραφία άπό τή χώρα
πού πρωτοεμφανίστηκε».
Σέ μιά εποχή πού δ κόσμος άρχισε ν’ αποκτά οικουμενική συνείδηση είμαστε
αναγκασμένοι ν’ αποκτήσουμε γεωγραφική σκέψη, γιατί ή Γεωγραφία παρέχει
τί; κατάλληλες γνώσεις, καλλιεργεί τόν κατάλληλο τρόπο σκέψης καί καλλιεργεί
άξιες πού συμβάλλουν στήν διεθνή κατανόηση καί στήν άνάπτυξη πνεύματος οίκουμενικότητας.
Ή συνεισφορά τής Γεωγραφίας, εξ άλλου, φάνηκε κατά τήν κρίσιμη περίοδο
μετά τήν Τουρκική εισβολή. Γεωγράφοι τής Κύπρου άνάλαβαν καί έξέδωσαν ειδι
κές γεωπολικές μελέτες πού συνέβαλαν σημαντικά στήν ορθή κατανόηση καί δια
φώτιση πάνω στις γεωγραφικές πτυχές τοΰ Κυπριακού προβλήματος. ’Αναφερό
μαστε ειδικά στις μελέτες: Α. Σοφοκλέους, «Περιφέρειες καί Περιφερειακή Διοί
κηση» (1975). Γ. Καρούζη, «Σχέδιον Λύσεως τού Κυπριακού Προβλήματος»
(1975), Ο. Γιαγκουλλή, «Πιθανές ’Επιπτώσεις άπό 'Ομοσπονδιακή Λύση δπως
Προτείνεται άπό τήν Τουρκική Πλευρά» (1975) καί II. Περικλέους, «Σχέδιον
Μεσαορία» (1975).
Γιά νά μή συνεχίσουμε νά βγάζουμε αγεωγράφητους αποφοίτους Γυμνασίων
καί νά θεωρούμαστε σάν λαός άγεωγραφήτων, ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου
εισηγείται, γιά μιά ακόμη φορά:

Ιον. Τήν αύξηση τών ωρών διδασκαλίας τού μαθήματος τής Γεωγραφίας σύμφωνα
μέ τά επίπεδα τής περιόδου 1966 - 1969.

2ον. Τόν διορισμό τών προσοντούχων γεωγράφων στά Σχολεία Μέσης Έκπαιδεύσεω; καί τήν κατάλληλη αξιοποίησή τους.
3ον. Τήν επαναφορά τού θεσμού τού Συμβούλου (έπιθεωρητού) γιά μιά ορθή
προσέγγιση στό θέμα διδασκαλίας τού μαθήματος τής Γεωγραφίας.
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4ον. Τήν τροποποίηση τών Σχεδίων Υπηρεσίας, ώστε οί κατέχοντες τό Δίπλωμα
Γεωγραφίας τοΰ Λονδίνου ή άλλα ισοδύναμα προσόντα νά έχουν ίσες ευκαι
ρίες διορισμού με εκείνους πού κατέχουν προσόντα διορισμού στή θέση καθηγητοΰ Β 10.
’Επιτρέψατε μας κ. Γενικέ, νά ένδιατρίψουμε ιδιαίτερα στό αίτημα γιά διο
ρισμό τών προσοντούχων γεωγράφων.
Άπό διαφόρους κύκλους τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας προβλήθηκε επανειλημμένα
τό επιχείρημα πώς μέ τόν διορισμό Γεωγράφων θά όξυνθή τό άνεργιακό πρόβλημα
τών Φυσιογνωστών. ’Άνκαι κατανοούμε τό πρόβλημα τής συμπαθούσης τάξης
τών Φυσιογνωστών, αδυνατούμε νά δεχθούμε τήν ορθότητα τού επιχειρήματος.
Ή Παιδεία είναι τόσο ψηλός θεσμός πού δέν πρέπει νά επιδέχεται κριτήρια τά
όποια κάθε άλλο παρά τήν προάγουν. Πιστεύουμε πώς ή ειδίκευση και μετεκπαί
δευση καθηγητών σέ διάφορους κλάδους γίνεται μέ γνώμονα τήν προαγωγή τής
Παιδείας καί αδυνατούμε νά κατανοήσουμε γιατί ή παρασπονδία νά γίνεται συνε
χώς σέ βάρος τού μαθήματος τής Γεωγραφίας καί όχι γιά παράδειγμα σέ βάρος
τών Μαθηματικών, τών Αγγλικών ή τών Φιλολογικών μαθημάτων.
Αναμένοντας σύντομα απάντησή σας πάνω στά δίκαια α’ιτήματά μας,
Διατελοΰμε
Μετά τιμής,
Ό Πρόεδρος τοΰ Γ.Ο.Κ.
(ΟΘΩΝ ΓΙΑΓΚΟΤΛΛΗΣ)
Ό Αντιπρόεδρος Α'
(Α. ΚΛ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ)
Ό Γ. Γραμματεύς
(Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)

Κοιν.: 1. Μακαριώτατον Πρόεδρον Κυπριακής Δημοκρατίας,
Μακάριον.
2. 'Τπουργόν Παιδείας.
3. Πρόεδρον ’Επιτροπής ’Εκπαιδευτικής 'Υπηρεσίας.
4. ’Εκπαιδευτικήν ’Επιτροπήν Βουλής Αντιπροσώπων.
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Αρχιεπίσκοπον

(δ) Ί1 άπάντηβις τοΰ Γενικοΰ δ&ευβυντοΰ τοΰ 'Υπουργείου Hat.
οείας τής Κυπριακής δημοκρατίας.

Κ ΥΠΡΙΑ ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ

Υ.Π. 120/69
112/70
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

9 Δεκεμβρίου 1975.
Πρόεδρον
Γεωγραφικόν ’Ομίλου Κύπρου

Τ.Κ. 3656
Λευκωσία.
’Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Άναφέρομαι στό υπόμνημά σας 10ης Νοεμβρίου 1975 καί στή συνέντευξη
που είχατε μαζί μου την 21ην Νοεμβρίου.
’Επιβεβαιώνω όσα καί στη συνάντησή μας έξέδεσα γιά τή δέση τοΰ ’Υπουρ
γείου πάνω στά δέματα που εγείρετε:

(α) Συμμεριζόμεδα τήν άπογή σας ότι χρειάζεται βελτίωση στή διδασκαλία
τής Γεωγραφίας στά σχολεία.
(β) Μέχρι τοΰ προσεχούς σχολικού έτους δά μελετήσουμε τό πρόβλημα αυτό
πρός τήν κατεύδυνση τής βελτιώσεως άπό άπόψεως προγραμμάτων,
εποπτικών μέσων, πιο προοοντοΰχου προσωπικού καί έπιδεωρήοεως.
(γ) ’Υπάρχουν σχετικά, διάφορα προβλήματα καί περιορισμοί που απορρέ
ουν άπό τό φόρτο τών ώρολογίων καί άναλυτικών μας προγραμμάτων, τό
κόστος παραγωγής εποπτικών μέσων καί βοηδημάτων, τήν ύπαρξη άνερ
γων καδηγητών συγγενών ειδικοτήτων κλπ. Γι’ αυτό οί δυνατότητες
μας νά δώσουμε άμέοως ριζικές λύσεις είναι περιωριομένες.

Μέ τήν ευκαιρία αυτή παρακαλώ δεχδήτε τά συγχαρητήρια καί τήν μεγάλη
εκτίμηση τού ’Υπουργείου πρός τόν ’Όμιλό οας γιά τήν αξιέπαινη δράση του μέχρι
σήμερα καί γιά τό ενδιαφέρον πού δείχνει γιά τήν εκπαίδευση.
Μετά τιμής,
Γενικός Διευδυντής.
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
κ. Γ. ΚΑΡΟΥΖΗ ΚΑΤΑ THIN ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣ1Ν ΤΟΥ Γ.Ο.Κ.,
ΤΗΝ 1ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974
’Αγαπητά μέλη,
Είς τήν σημερινήν λογοδοσίαν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Γ.Ο.Κ. διά τήν
διαρρεύσασαν περίοδον θά είμαι σύντομος διά δύο λόγους: πρώτον, πιθανώς διότι
έχομεν πλέον άποκτήσει πρακτικότητα είς τήν άντιμετώπισιν τών θεμάτων τών
άφορώντων τόν όμιλόν μας καί δεύτερον, διότι έχομεν άποκρυσταλλώσει σαφείς καί
συγκεκριμένος άντιλήψεις περί τών σκοπών καί έπιδιώξεων τοΰ Όμίλου.
Κατά τήν διαρρεύσασαν περίοδον, ώς γνωστόν, άρκετά μέλη τοΰ Διοικητικού
Συμβουλίου, ώς καί άλλα δραστήρια μέλη τοΰ Όμίλου, άπουσίαζον είς τό έξωτερικόν καί ώς έκ τούτου οί όλίγοι οϊτινες παρέμειναν είς Κύπρον έπωμίσθησαν τό
βαρύ φορτίον τής συνεχίσεως τών ποικίλων δραστηριοτήτων τοΰ Όμίλου μας.
Εύρέθημεν δέ καί είς άνάγκην, ώς δλοι γνωρίζετε, νά χρησιμοποιήσωμεν Γραμματέα
εκτός τών τάξεων τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου ϊνα δυνηθώμεν νά συνεχίσωμεν άπροσκόπτως τό τεράστιον έργον τής αλληλογραφίας ένός Όμίλου τόσον γνωστού είς
τό εσωτερικόν καί τό έξωτερικόν. Άτενίζομεν δέ σήμερον τό μέλλον μέ πολλήν
αισιοδοξίαν χάρις είς τόν γεωγραφικόν πυρήνα τόν όποιον κατωρθώσαμεν νά δημιουργήσωμεν κατά τά τελευταία έξη έτη τής ζωής τοΰ Όμίλου. Πολλά δμως τών
σχεδίων μας καί άρκεταί άπό τάς δράστη ριότητάς μας έχουν έπηρεασθή λόγω τής
γνωστής Κυπριακής Τραγωδίας ήτις καί μας άναγκάζει νά προγραμματίσωμεν τό
μέλλον πιθανώς μέ διαφορετικόν τρόπον άπό δτι άρχικώς έσχεδιάσαμεν. Δι’ αύτό
οί στόχοι μας είς τό μέλλον, ιδιαιτέρως κατά τήν προσεχή διετή θητείαν τοΰ νέου
Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει κατά τήν γνώμην μου νά είναι κατά κύριον λόγον: -

(α) Συνεισφορά είς τήν πολιτικήν γεωγραφίαν τής πατρίδος. ‘Όταν άντιμετωπίζωμεν θέμα έπιβιώσεως, δταν τά δημιουργήματα τών ειρηνικών άγώνων τών
Κυπρίων κοιταστρέφωνται λόγω ξένης εισβολής, δταν τά σπίτια μας καί αί πε
ριούσιοι μας λεηλατούνται, δταν ή γεωγραφία αύτοΰ τοΰ τόπου παραμορφώνεται,
ήμεΐς δέν δυνάμεθα νά μένωμεν ασυγκίνητοι καί νά θέτωμεν ώς θέματα προτεραιότητος άλλα πλήν τοΰ ΚυπριακοΟ. Αύτό έχουν πράξει πολλαί χώραι έν καιρώ πο
λέμου καί αύτό έπιτάσσουν αί καταστάσεις νά πράξωμεν καί ήμεΐς. ’Επί έτη έμελετούσαμε τήν δημιουργίαν ένός Γεωγραφικού κέντρου παρά τό στρατόπεδον τής
ΕΛΔΥΚ δπου εύρίσκεται τό οίκόπεδόν μας. Έάν τό δνειρόν μας ύλοποιήτο, αύτήν
τήν στιγμήν λόγω τής Τουρκικής εισβολής τό κτίριόν μας πιθανώς θά ήτο κατε
δαφισμένο καϊ τά περιουσιακά του στοιχεία θά εύρίσκοντο ε’ις τάς χεΐρας τοΰ
είσβολέως.
Δέν σάς αποκρύπτω τάς διαβουλεύσεις αΐτινες γίνονται κατά τάς ήμέρας αύτάς διά τήν δημιουργίαν μιας νέας Γεωγραφικής όργανώσεως έν Κύπρω ήτις θά
άσχολήται άποκλειστικώς μέ Κυπριακός γεωγραφικός σπουδάς καί κυρίως μέ τό
πολιτικογεωγραφικόν θέμα τής μαρτυρικής μας νήσου. Πότε καί έάν θά δημιουργηθή μία νέα γεωγραφική όργάνωσις είναι πιθανώς άλλο θέμα. Εΐναι δμως κατά
τήν γνώμην μου έπάναγκες δπως διοχετεύσωμεν τήν έρευναν καί τάς γεωγραφικός
μας μελέτας πρός μίαν νέαν κατεύθυνσιν καί ιδιαιτέρως είς αύτό τό όποιον έπιβάλλουν αί κρίσιμοι στιγμαί τής ζωής τοΰ τόπου τούτου. Πολύ όλίγη έρευνα έγινε
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περί της κοινωνικο-γεωγραφίας τής είσβαλούσης χώρας. ΟΙ εισβολείς γνωρίζουν
πολύ περισσότερα πράγματα δι’ ήμάς παρά ήμεΐς δι’ έκείνους. θά ήτο ματαιόπονία νά έπιστρατεύωμεν δλας τάς γνώσεις καί τάς σκέψεις μας πρός τούς ποικί
λους τομείς τής οίκονομικής μας άναπτύξεώς, δταν άκόμη υπάρχει ό κίνδυνος, έστω
καί άμυδρός, νά Τουρκοποιηθή ή Νήσος μας ή νά έπισωρευθοΰν νέαι καταστροφαΐ
άλλοιώνουσαι κάθε σχέδιον καί πρόγραμμα οίκονομικής άνελίξεως.

(δ) Δεύτερον μέλημά μας πρέπει νά είναι ό διορισμός είς τάς καταλλήλους
δέσεις όλων τών προσοντούχων άδιορίστων γεωγράφων. Δέν πρέπει νά άνεχθώμεν
τόν διορισμόν άκαταλλήλων προσώπων είς θέσεις-κλειδιά αΐτινες έπηρεάζουν όλόκληρον τήν μελλοντικήν πορείαν της γεωγραφικής έπιστήμης έν Κύπρω.
Παρά τό γεγονός δτι κατωρθώσαμεν νά έξασφαλίσωμεν άρκετάς υποτροφίας
είς τήν Γεωγραφίαν, έν τούτοις ή γνώμη μου είναι δτι ή προσπάθεια αϋτη πρέπει νά
συνεχισθή ΐνα δοθή ή ευκαιρία είς πολλούς Κυπρίους νά άποκτήσουν άνώτερα γεω
γραφικά προσόντα είς τήν Επιστήμην τής Γεωγραφίας. Έξακολουθοΰμεν νά πιστεύωμεν δτι οί φυσιογνώσται τών Πανεπιστημίων τής Ελλάδος είναι μιά υπολο
γίσιμος δόναμις τήν όποιαν δυνάμεθα νά βοηθήσωμεν ΐνα είς σύντομον χρονικόν
διάστημα καλύψουν τά κενά των είς μερικούς τομείς τής Γεωγραφίας. Πρέπει δέ
νά σημειωθή δτι μερικοί φυσιογνώσται έχουν προσφέρει πολύ περισσότερα είς τόν
Γ.Ο.Κ. παρά άλλοι οΐτινες έχουν καθαρώς γεωγραφικά προσόντα. Ή βελτίωσις
τοΰ μαθήματος τής γεωγραφίας είς τάς σχολάς Μέσης Έκπαιδεύσεως ώς καί ή
τροποποίησις τοϋ ώρολογίου προγράμματος είναι δύο σοβαρά θέματα τά όποια
πρέπει νά απασχολήσουν τήν Εκπαιδευτικήν Ύπεπιτροπήν. Δύνανται οί γεωγράφοιέκπαιδευτικοί μας διά τών γνώσεων καί τών συγγραμμάτων των νά άποδείξουν καί
νά πείσουν τάς έκπαιδευτικάς άρχάς διατί πρέπει ή γεωγραφία νά λάβη είς τά
σχολεία έξέχουσαν θέσιν καί διατί ή γεωγραφία δέν είναι ένα τυχαίο μάθημα άλλά
μία συναρπαστική καί πρακτικοθεωρητική χρήσιμος έπιστήμη.
Τελειώνων θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά εύχαριστήσω τό Διοικητικόν Συμδούλιον τής διετίας 1972—1974, τό όποιον συνειργάσθη μετ’ έμοΰ καί κατωρθώσαμεν
είς τήν δυσκολωτέραν περίοδον τής ιστορίας τοΰ 'Ομίλου μας νά προσφέρωμεν τό
κατά δύναμιν μή ύστεροΰντες ούδενός άλλου όμίλου έν Κύπρω. ’Ιδιαιτέρως δέ νά
εύχαριστήσω τό Διοικητικόν Συμβούλιον τό όποιον μετά τήν Τουρκικήν Εισβολήν
άνέπτυξεν σημαντικωτάτην δραστηριότητα τροφοδοτώντας τήν Κυδέρνησιν, ιδιαιτέρως
τάς Πρεσβείας καί τόν Τύπον, μέ χρήσιμα στατιστικά στοιχεία τά όποια έξακολου
θοΰν νά βλέπουν τό φώς τής δημοσιότητος είς ποικίλας έκδόσεις τοΰ έσωτερικοΰ
καί τοΰ έξωτερικοΰ. Πιθανώς αυτή νά είναι καί μία εύκαιρία νά αναφέρω δτι τό
σον ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, δσον καί ήγετικά στελέχη τής σημερινής Δημο
κρατικής Ελλάδος, μέλη τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου καί πρεσβευταί ξένων χωρών
διεβίβασαν πρός τόν “Ομιλον τήν ευγνωμοσύνην καί τήν εύαρέσκειάν των διά
τήν έρευνητικήν μας έργασίαν έπί τών γνωστών δημοσιεύσεών μας μετά τήν
Τουρκικήν εισβολήν.
'Όλως ιδιαιτέρως έπιθυμώ νά εύχαριστήσω τόν κ. Π. Ίωαννίδην ό όποιος
άντεκατέστησεν έπαξίως τόν άναχωρήσαντα έπ’ ύποτροφία αιρετόν καί δεδοκιμασμένον Γραμματέα τοΰ 'Ομίλου κ. Α. Σοφοκλέους, τόν κ. Γ. Φιλίππου δστις δι’ άκό
μη μίαν περίοδον έφάνη άξιος Ταμίας καί τοΰ οποίου ή τελευταία έπιτυχία είς τάς
έξετάσεις τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου έχαροποίησεν δλους ήμάς οΐτινες τόν
έγνωρίσαμεν, τόν κ. Α. Μαυρομμάτην δστις έδειξεν συνέπειαν καί ύψηλόν αίσθημα
εύθύνης είς κάθε άνατεθέν είς αυτόν έργον καί τοΰ όποιου ή παρουσία είς τήν όμάδα τοΰ ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου είναι, τολμώ νά πώ, τιμή διά τόν “Ομιλόν μας,
τόν κ. Άργυρίδην δοπις δέν έφείσθη χρόνου καί κόπου ΐνα συνέχιση τήν αποστολήν
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τοΰ δελτίου μας είς τούς συνδρομητάς τόσον τοΰ εσωτερικού δσον καί τοΰ έζωτερικοΰ.
Δράττομαι δέ τής εύκαιρίας νά καλωσορίσω είς τήν Κύπρον τά έπίλεκτα μέλη
τοΰ Γ.Ο.Κ. ώς τόν κ. Σοφοκλέους, τόν κ. Γιαγκουλλήν, τόν κ. Περικλεούς, τόν
κ. Καδήν, τόν κ. Χρίστου καί τόν κ. Σπόρου, οΐτινες άφοΰ συνεπλήρωσαν τάς
σπουδάς των έπιστρέφουν είς τήν Κύπρον μέ ειδικότητας τάς όποιας ό Γ.Ο.Κ.
δύναται νά άξιοποιήση επωφελώς. Επίσης δράττομαι τής εύκαιρίας καί δημοσία
νά συγχαρώ έκ μέρους τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου δλους δσους έπέτυχον είς τάς
έζετάσεις τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου είς τήν Γεωγραφίαν.
Τέλος δι’ δλα τά μέλη τοΰ Γ.Ο.Κ. άτινα λόγφ τής Τουρκικής εισβολής άπώλεσαν προσφιλή των πρόσωπα ή έγκατέλειψαν παρά τήν θέλησίν των τάς οικίας
καί τά άλλα των περιουσιακά στοιχεία έκφράζω τήν λύπην καί τήν άπαρέσκειαν τοΰ
Διοικητικού Συμβουλίου καί εύχομαι δπως οί αγώνες τοΰ Γ.Ο.Κ. διά τήν άπομάκρυνσιν τοΰ είσβολέως έκ τής Κύπρου καί τήν έπιστροφήν τών προσφύγων είς
τάς έστίας των συνεχισθοΰν μέ πάθος, άποφασιστικότητα καί τόλμην. Είμαι τής
γνώμης δτι δσον όλίγοι καί αν εΐμεθα δυνάμεθα νά προσφέρωμεν πολλά είς τόν
ύπέρ πάντων άγώνα τής Κύπρου.
Εύχαριστώ.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
1974 — 1976

Γεώργιος Καρούζης, Πρόεδρος

"Οθων Γιαγκουλλής, ’Αντιπρόεδρος Α'
Άνδρέας Κλ. Σοφοκλέους, ’Αντιπρόεδρος Β'
Νίκος Γεωργιάδης, Γενικός Γραμματεύς
Γεώργιος Φιλίππου, Ταμίας
’Αντώνιος Χατζιήκκος, Β. Γενικός Γραμματεύς

Άνδρέας Μαυρομμάτης
Γεώργιος Καδής
Περικλής Περικλεούς
Παναγιώτης Άργυρίδης
Πάνος Ίωαννίδης

η

y

Σύμβουλοι

Μετά τήν άποχώρησιν τοΰ Προέδρου κ. Γ. Καρούζη έκ τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου λόγω άσθενείας, περί τά μέσα τοΰ 1975, τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ
Γ.Ο.Κ. άνεσχηματίσθη ώς άκολούθως:
"Οθων Γιαγκουλλής, Πρόεδρος
Άνδρέας Κλ. Σοφοκλέους, Αντιπρόεδρος Α'
Παναγιώτης Άργυρίδης, Αντιπρόεδρος Β'
Νίκος Γεωργιάδης, Γενικός Γραμματεύς
Γεώργιος Φιλίππου, Ταμίας

Πάνος Ίωαννίδης, Β. Γενικός Γραμματεύς

Άνδρέας Μαυρομμάτης
Γεώργιος Καδής
Περικλής Περικλέους
Άνδρέας Χρίστου

Σύμβουλοι

Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον είς τήν πρώτην αύτοΰ συνεδρίαν άνεκήρυξε
τόν άποχωρήσαντα τής Προεδρίας τοΰ Όμίλου κ. Γ. Καρούζην ’Επίτιμον Πρόεδρον
τοΰ Γ.Ο.Κ., πρός άναγνώρισιν τών άνεκτιμήτων υπηρεσιών του πρός τόν "Ομιλον
καί τήν ’Επιστήμην τής Γεωγραφίας. Ό κ. Καρούζης έχρημάτισε Πρόεδρος τοΰ
Γ.Ο.Κ. έπί έπταετίαν, ήτοι άπό τής ίδρύσεώς του τό 1968.

Celebrate
with a little gold...

...a little gold from Benson & Hedges
K) From the House of Benson & Hedges

drmk tAat suitf tAe meat^ef·

Born and browed on this lovely laland. it
*
exquisite aroma and unique taste have
made it the notional Beer of Cyprus
BREWED AND BOTTLED BY

LIMASSOL CYPRUS

