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ΑΦΙ6Ρ2ΜΑ

£ΤΟΗ ΠΡΟ6ΔΡΟ ΜΑΚΑΡΙΟ

Ή έκδοση αυτή των 
«Γεωγραφικών Χρονικών» 
είναι ή πρώτη πού κυκλο- 
φοφεϊ μετά τόν άδόκητο 
θάνατο τού άειμνήστου 
'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
τοϋ Γ’. Ό Θάνατός Του 
συγκλόνισε όχι μόνο τό 
Παγκύπριο άλλά καί ολό
κληρο τόν κόσμο.

Γιά τόν Γεωγραφικό 
Όμιλο Κύπρου ή άπώλεια 
τοϋ Προέδρου Μακαρίου ά- 
ποτελεϊ 6αρύ πλήγμα. Γιατί 
ό Γ.Ο.Κ. στερήθηκε τόν ’Ε
πίτιμο Πρόεδρο καί Υψηλό 
Προστάτη του πού πάντα

τοϋ συμπαραστάθηκε σ’ όλες του τις προσπάθειες

Ή Επιστήμη τής Γεωγραφίας άρχισε νά καλλιεργείται 
στήν Κύπρο τό 1968 μέ τήν ίδρυση τοϋ Γεωγραφικού Ομίλου 
Κύπρου. Ό Γ.Ο.Κ., δέκα χρόνια μετά τήν ίδρυσή του, άνδρώ- 
θηκε καί έδραιώθηκε μέ τή δραστηριότητα τών μελών του, 
άλλά καί τήν κατανόηση καί συμπαράσταση τής Κυθερνήσεως 
Μακαρίου.

Τό τεύχος αύτό τών «Γεωγραφικών Χρονικών» άφιερώνε- 
ται στή μνήμη τού Προέδρου Μακαρίου σάν ένδειξη έλάχιστης 
τιμής κι εύγνωμοσύνης.



ΈπΙ τφ άδοκήτφ θανάτφ τού Εθνάρχου Μακαρίου, δστις ήτο 'Γψηλός 
ΙΙροστάτης τού 'Ομίλου μας, άπεστάλη προς τον Προεδρεύοντα τής Κυπριακής 
Δηομκρατίας κ. Σπΰρον Κυπριανού, τό ακόλουθον τηλεγράφημα:

«Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου μέ συγκλονισμό ψυχής μετέχει 
στό μεγάλο πένθος απώλειας Εθνάρχου καί Προέδρου τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου καί ύπόσχεται ύποταγή στις 
υποθήκες Του γιά συνέχιση τοϋ Αγώνα μέχρι τήν τελική δικαίωση».

Ό Προεδρεύων τής Δημοκρατίας κ. Σπόρος Κυπριανού άπόστειλε σέ α
πάντηση τήν πιό κάτω έπιστολή:

Ευχαριστώ όλοψύχως, έκ μέρους τής Κυβερνήσεως τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας καί έμοΰ προσωπικώς, διά · τήν 
συμμετοχήν σας εις τό μέγα πένθος έπί τώ άδοκήτω θανάτω 
τοϋ άοιδίμου Προέδρου τής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου καί 
Εθνάρχου Κύπρου Μακαρίου Γ".

ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αύγουστος 1977.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΥΨΗΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Κ

Κατά τή συνεδρία τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Γεωγραφικού 
Ομίλου Κύπρου τής 27ης Σεπτεμβρίου, 1977, άποφασίστηκε όπως ό 
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Σπϋρος Κυπριανού άνακηρυχθεϊ, βάσει 
τού Καταστατικού τού Ομίλου, ’Επίτιμος Πρόεδρος καί Υψηλός Προ
στάτης του.



ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΑΝ ΤΟΠΙΚΟ, ΔΙΜΕΡΕΣ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Υπό κ. ΠΑΓΚΟΥ ΣΙΩΤΗ, 
Καθηγητοΰ τοϋ Ινστιτούτου Διεθνών 

Μελετών τοϋ Πανεπιστημίου τής Γενεύης*

* Διάλεξη πού οργανώθηκε άπά τόν Γεωγραφικό "Ομιλο Κύπρου στις 9 Ιουλίου, 
1977.

Ομολογώ ότι, άνκαι γνωρίζω κάπως τό νησί σας, είναι ή πρώτη 
φορά πού έπιστρέφω μετά τά δραματικά γεγονότα τοϋ 74 καί, όπως 
όλοι όσοι γνώρισαν τήν Κύπρο πριν άπό τήν τραγωδία της, ήρθα μέ 
σφιχτή καρδιά. ’Επίσης μέ κάποιο δισταγμό δέχτηκα τή πρόσκλησή 
σας νά μιλήσω γιά τό Κυπριακό στήν Κύπρο σ’ ένα άκροατήριο βασικά 
Κυπριακό, γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό τών σχέσεων Έλλαδιτών 
Ελλήνων καί Κυπρίων, τά τελευταία 20 — 25 χρόνια, νά δένουμε πάντα 

τήν έντύπωση ότι ξέρουμε καλύτερα άπ’ τούς Κυπρίους πώς έχει τό 
Κυπριακό πρόβλημα καί ποιές είναι οί ένδεδειγμένες λύσεις του, μιά 
θέση πού άντέκρουσα άπό τήν άρχή τής ύπάρξεως τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Επίσης σάν άνθρωπος πού άσχολεϊται μέ προβλήματα 
τών διεθνών σχέσεων σέ έπιστημονικά πλαίσια, άναρωτήθηκα άν ήταν 
δυνατό νά κάνει κανείς μιά προσπάθεια άναλύσεως τοϋ Κυπριακού 
προβλήματος, άπό έπιστημονική σκοπιά, μέσα στά σημερινά δεδομένα, 
όταν ένας λαός ύποφέρει, έστω καί αν δέν ύποφέρει τόσο πολύ στό 
καθαρά ύλικό έπίπεδο, άλλά ύποφέρει ήθικά όσο ό Κυπριακός λαός. 
Είναι κάπως παράξενο νά έρχονται έπιστήμονες καί νά προσπαθούν 
νά κάνουν τήν άνατομία τοϋ Κυπριακού προβλήματος. Βέβαια ή δι
καιολογία πού έδωσα στόν έαυτό μου είναι ότι ή έπιστήμη είναι κι αύ- 
τή ένα όπλο, τό όποιο μπορεί κανείς νά χρησιμοποιήσει, άν τό χρησι
μοποιήσει κατάλληλα γιά νά ξεπεράσει ορισμένες δυσκολίες, νά δια
λύσει ορισμένα λάθη, ορισμένες έντυπώσεις, οί όποιες έπικρατοΰν σέ 
σχέση μέ ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Μέ αύτήν, άν θέλετε, τήν άντί- 
ληψη τού Κυπριακού προβλήματος έρχομαι έδώ μπροστά σας σήμερα 
νομίζοντας ότι όχι μόνο δέν βλάπτει, άλλά μπορεί καί νά όφελήσει 
μιά τέτοια προσπάθεια μιας κάποιας έπιστημονικής άνάλυσης τοϋ προ
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βλήματος πού άπασχολεϊ όχι μόνο τούς Κυπρίους, άλλά ολόκληρο τόν 
"Ελληνικό λαό.

Ή ιδιομορφία τοϋ Κυπριακού προβλήματος έγκειται ατό γεγονός 
ότι τίθεται σέ τέσσερα διαφορετικά πλαίσια (τοπικό, περιφερειακό, δι
μερές καί διεθνές πλαίσιο). Παράλληλα όμως διαπιστώνουμε ότι οί 
πρωταγωνιστές στις διαδοχικές διενέξεις πού κλιμακώνονται μετά τό 
1954, είχαν καί έχουν τήν τάση νά τό περιορίζουν, θά έλεγα, καμμιά 
φορά νά τό άπομονώνουν σέ ένα άπό αύτά τά πλαίσια, σέ ένα άπό 
αύτά τά έπίπεδα, άνάλογα μέ τό τί τούς συμφέρει σέ κάποια δεδομένη 
στιγμή. Είναι μιά φυσική τάση τοϋ πολιτικού νά προσπαθεί νά άπομο- 
νώνει ένα πρόβλημα μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο πλαίσιο άγνοώντας 
τις σχέσεις πού έχει τό ένα πλαίσιο μέ τά άλλα μέσα στό όποιο τίθεται 
τό ίδιο πρόβλημα.

ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Τούτο ξεκίνησε σάν άποικιακό — σχέση τού Κυπριακού λαού μέ 
τήν ’Αγγλική Αύτοκρατορία — καί άργότερα, σταδιακά μετά τό 1955, 
παίρνει τή διακοινοτική του μορφή. Θά έλεγα έπίσης ότι έστω καί άν 
δέν υπήρχε καμμιά έπέμβαση άπ’ έξω — καί ξέρουμε πόσες έπεμβά- 
σεις ύπήρξαν όλα αύτά τά χρόνια — ή συνύπαρξη μιας πλειοψηφίας 
καί μιας μειοψηφίας σέ ένα δεδομένο γεωγραφικό χώρο, ή συνύπαρξη 
δύο κοινοτήτων πού τις χωρίζουν έθνικά, γλωσσικά καί θρησκευτικά 
χαρακτηριστικά, οδηγεί άναπόφευκτα στή γέννηση ένός προβλήματος. 
’Εμείς οί Έλληνες, καί τώρα δέν μιλώ γιά τούς Ελληνοκυπρίους, άλ
λά γενικώτερα γιά τούς Έλληνες, έχουμε μιά ίδιάζουσα στάση απέ
ναντι στό πρόβλημα τών μειονοτήτων. Είμαστε, καί τό έχουμε άποδεί- 
ξει, άφάνταστα γενναιόδωροι. Τά προβλήματα τών μειονοτήτων στήν 
Ελλάδα σήμερα έχουνε λυθεί σέ μεγάλο βαθμό μέ πολύ ικανοποιητικό 

τρόπο. ’Αλλά έχουμε παράλληλα, όπως όλοι οί λαοί μέ μεγάλη ιστο
ρική παράδοση, μιά σοβαρή δυσκολία νά ξεπεράσουμε τήν ιδέα ότι ή 
μεγαλύτερη τιμή πού μπορεί νά άναγνωρίσει κανείς σέ μιά μειονότητα 
είναι νά γίνουν Έλληνες. Ένώ δηλαδή έχουμε άπ’ τή μιά μεριά αύτή τή 
γενναιόδωρη, τήν άνοιχτόκαρδη στάση άπέναντι τών μειονοτήτων, άπ’ 
τήν άλλη μεριά θεωρούμε ότι άποτελεί προσόν, μεγάλο πλεονέκτη
μα γιά μιά μειονότητα νά άφομοιώνεται άπό τήν Ελληνική πλειο- 
ψηφία. Χαρακτηριστική είναι ή στάση τών Ελληνικών έφημερίδων 
όταν κάποιος μουσουλμάνος τής Δυτικής Θράκης βαπτίζεται ή όταν 
γίνεται κανένας σπάνιος μικτός γάμος. Τό γράφουν σά νά ήτανε 
κάτι σπουδαίο, ένώ έπρεπε νά τό θεωρούμε φυσικό, σάν πολύ ά- 
σήμαντο γεγονός. ’Αντίθετα θεωρούμε ότι ή άλλοίωση τής μειονό
τητας είναι κάτι τό θετικό. Καί αύτό άκριβώς γιατί έχουμε ιστορική 
παράδοση καί είμαστε πολύ περήφανοι γιά τόν πολιτισμό μας καί 
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τήν Ιστορία μας. Θά έλεγα ότι ή διένεξη μεταξύ τών δύο κοινοτήτων 
στήν Κύπρο προκλήθηκε άπό έξωτερικές έπεμβάσεις, άλλα τό πρόβλη
μα τών σχέσεων πλειοψηφίας καί μειοψηφίας προϋπήρχε. Θά έλεγα έ- 
πι·σης _ καί έδώ είναι ένα θέμα τό όποιο θά μπορούσε νά γίνει άντι- 
κείμενο συξητήσεως μετά — ότι ή Ελληνοκυπριακή πλειοψηφία δέν 
αντιμετώπισε έγκαίρως τό πρόβλημα αύτό πριν μεταβληθεϊ σέ διένεξη.

ΔΙΜΕΡΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σ’ ένα δεύτερο έπίπεδο, σ’ ένα δεύτερο πλαίσιο, έχουμε τό Κυ

πριακό ατά πλαίσια τών Ελληνοτουρκικών σχέσεων. Τό Κυπριακό άπό 
τό 1955, ιδίως μετά άπό τή διάσκεψη τού Λονδίνου, έχει γίνει μόνιμο 
μέρος τοϋ συνόλου τών Ελληνοτουρκικών σχέσεων. Θά έλεγα έπίσης 
ότι ό βαθμός προτεραιότητας στις σχέσεις Ελλάδος - Τουρκίας πού 
κατέχει κατά καιρούς τό Κυπριακό δέν είναι πάντα ό ίδιος. Υπάρχουν 
στιγμές πού τό Κυπριακό παίρνει τή πρώτη θέση, άλλά πολλές φορές 
περνάει σέ δεύτερο ή σέ τρίτο έπίπεδο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Τό Κυπραικό είναι έπίσης ένα περιφερειακό πρόβλημα, άπό δυό 
άπόψεις. Ή Κύπρος άνήκει σέ δυό περιφέρειες. Πρώτα γεωγραφικά 
άνήκει στή Ν.Α. Μεσόγειο καί σέ προέκταση στή Μέση ’Ανατολή. Πρέ
πει νά τό άναγνωρίσουμε ότι οί γεωγραφικές συνθήκες τής Κύπρου 
τήν έντάσσουν στό γενικώτερο Μεσανατολικό πλαίσιο. "Εμμεσα άπό 
τό ξεκίνημα τής άνεξαρτησίας της καί θά έλεγα πριν τήν άνεξαρτησία 
της άκόμα, τό 56 ώς τό 58, ή Κύπρος βρέθηκε άναμεμιγμένη στήν 
Ίσραηλοαραβική διένεξη. Υπάρχει όμως καί μιά άλλη περιφέρεια, 
μιά περιοχή, άν θέλετε, στήν όποια ή Κύπρος βρίσκεται ένταγμένη καί 
είναι ή Ν.Α. Εύρώπη. Είτε τό θέλουμε είτε όχι — καί έδώ κάνω δια
πιστώσεις, δέν έκφράξω προσωπικές προτιμήσεις — ή παρουσία τών 
’Αγγλικών βάσεων στή Κύπρο, τό γεγονός ότι ή Ελλάδα καί ή Τουρ
κία άνήκουν καί άνήκαν τήν έποχή τής άνεξαρτησίας τής Κύπρου στό 
ΝΑΤΟ, έντάσσουν έμμεσα τήν Κύπρο στήν περιφέρεια τής ’Ατλαντι
κής Συμμαχίας. Τυπικά βεβαίως ή Κύπρος βρίσκεται έξω άπό κάθε 
νατοϊκό πλαίσιο. ’Επίσης γεωγραφικά ή συμφωνία τής ’Ατλαντικής 
Συμμαχίας δέν καλύπτει τήν περιφέρεια τής Κύπρου, άλλά ούσιαστι- 
κά, έπαναλαμβάνω ή παρουσία τών βάσεων καί ή συμμετοχή τής Ελ
λάδας καί Τουρκίας στό ΝΑΤΟ φέρνουν τή Κύπρο είτε μέσα είτε πολύ 
κοντά στήν περιφέρεια τής ’Ατλαντικής Συμμαχίας.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Έχουμε τέλος τό διεθνές έπίπεδο. ’Από τό 1954 όταν έγινε ή 
πρώτη έπίσημη Ελληνική προσφυγή στά Ηνωμένα "Εθνη — είχανε 
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γίνει καί νωρίτερα προσπάθειες — γιά πρώτη φορά ή Γενική Συνέλευ
ση άσχολήθηκε σοβαρά μέ τό Κυπριακό. Άλλά και πιό πρόσφατα ή 
όλη πολιτική πού άκολουθεϊ ή Κυβέρνηση τής Κυπριακής Δημοκρατίας 
στά πλαίσια τών ’Αδεσμεύτων, άκόμα πιό πρόσφατα στά πλαίσια τής 
Κοινοπολιτείας, καί στό Συμβούλιο τής Εύρώπης, έχει διεθνοποιήσει 
μέ διάφορες μορφές διεθνοποιήσεως τό Κυπριακό. Κυρίως όμως τό 
Κυπριακό μετά τό 1974, άλλά καί πριν, είναι ένα σημεϊον άναφοράς 
στις σχέσεις άνάμεσα στις δύο Ύπερδυνάμεις.

Τό σύμπλεγμα τών 4 αύτών έπιπέδων δημιουργεί συχνά σύγχυση 
καί τεράστιες δυσκολίες στούς χειρισμούς άπό μέρους τών διαφόρων 
πρωταγωνιστών.

Άν άναφερθοΰμε στή θεωρία τών συστημάτων άπό έπιστημονι- 
κής πλευράς θά μπορούσαμε νά πούμε ότι ή Κύπρος είναι ένταγμένη 
σ’ ένα άπό τά πιό πολύπλοκα, πολύμορφα διεθνή ύποσυστήματα. Καί 
αύτό είναι μιά σοβαρή δυσκολία γιά όλες τις προσπάθειες πού έγιναν 
στό παρελθόν καί πού γίνονται γιά τήν έπίλυση τού προβλήματος.

"Ας κοιτάζουμε πρώτ’ άπ’ όλα πώς τέθηκε στό παρελθόν καί πώς 
τίθεται σήμερα τό Κυπριακό στό τοπικό έπίπεδο. Άπό τό ξεκίνημα 
τής άνεζαρτησίας τής Κυπριακής Δημοκρατίας βλέπουμε μιά άρνηση 
άπό τήν πλευρά τής Τουρκίας, τής Άγκύρας, νά παραδεχθεί πραγ
ματικά τήν άνεζαρτησία τού νησιού. Καί οί διάφορες διατάζεις τού 
συντάγματος πού ήτανε τόσο δεσμευτικές αύτής τής άνεζαρτησίας 
δείχνουν ότι άπό πολύ καιρό, καί όχι μόνο άπό τό 1974, οί βλέψεις 
τής Τουρκίας ζεπερνούσαν αύτά τά όποια έκδηλώνονταν μέχρι σήμε
ρον έπισήμως. Επίσης άπ’ τό ξεκίνημα τής άνεζαρτησίας πρέπει νά 
διαπιστώσουμε τήν άμεση έζάρτηση τής Τουρκοκυπριακής κοινότητας 
άπό τήν Τουρκία. Ή έζάρτηση αύτή δέν άρχισε μέ τήν πρώτη σοβαρή 
διένεξη άνάμεσα στις δύο κοινότητες — είτε τό Δεκέμβριο τού 1963, 
είτε τό 1967 ή τό 1974. Ή έζάρτηση ξεκινάει άπ’ τή πρώτη στιγμή τής 
Άνεζαρτησίας. Καί τό βλέπω σάν ένα άπό τά στοιχεία πού στοιχειο
θετούν τήν άρνηση τής Τουρκίας νά άναγνωρίσει πραγματικά καί ού- 
σιαστικά τήν άνεζαρτησία τής Κυπριακής Δημοκρατίας. Καί βέβαια 
ή τραγωδία τού 1974 άπλώς έκφράζει ώμά αύτή τήν άρνηση. Άπό τήν 
Ελληνοκυπριακή πλευρά, όμως, πρέπει νά διαπιστώσουμε ότι δέν δια

μορφώθηκε έγκαίρως πολιτική πού θά μπορούσε νά έζουδετερώσει τις 
τουρκικές βλέψεις καί τις τουρκικές ένέργειες. Ή προβολή τής Ένώ- 
σεως είτε στόν πολιτικό τομέα, είτε στον πολιτιστικό, ή στόν κοινωνι
κό ή καί στόν οικονομικό, άκόμα, έμπόδισε πάντα τήν άνάπτυζη μιας 
πραγματικά Τουρκοκυπριακής συνειδήσεως. Γενικώτερα διαπιστώνω 
μιά σύγχυση στά πρώτα χρόνια τής Άνεζαρτησίας, ή όποια συνεχίστη
κε ίσαμε πρόσφατα — νομίζω ότι ή κατάσταση έχει άλλάξει τώρα — 
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ανάμεσα στήν εθνική καί στήν κρατική συνείδηση. Είναι ένα πρόβλημα 
σοβαρό γιά έναν άνθρωπο πού έχει ζήσει 27 χρόνια στήν Ελβετία. 
Σάο διαβεβαιώ ότι καί οί Ελβετοί έχουν άκόμα, μετά άπό ένάμισυ 
αιώνα, νά άντιμετωπίσουν αύτό τό πρόβλημα τής κρατικής καί τής 
εθνικής συνείδησης. Τό ένα δέν είναι ταυτόσημο μέ τό άλλο. Μπορείς 
νά έχεις θαυμάσια έθνική συνείδηση πού νά σέ διαχωρίζει άπό άλλα 
έθνικά σώματα, μέσα στά πλαίσια ένός κράτους, άλλά νά έχεις καί μιά 
άκέραια κρατική συνείδηση. Επανέρχομαι σ’ αύτό πού έλεγα νωρίτε
ρα, ότι ή τάση άπό Ελληνικής πλευράς στήν Κύπρο, άπό τήν άρχή τής 
Δημοκρατίας, ήταν ή διαχωριστική ή άφομοιωτική. "Ελειψε όμως ένα 
στοιχείο βασικό πού θά μπορούσε νά συμβάλει στό νά άποφευχθοΰν 
οί τραγωδίες πού άκολούθησαν. Καί αύτό είναι μιά συνειδητή πολιτι
κή λειτουργικής συνεργασίας ή λειτουργικής ένοποιήσεως, θά έλεγα, 
μέσα στό χώρο τής Κύπρου άνάμεσα στις δύο κοινότητες. Ή λέξη 
«λειτουργική» είναι μιά λίγο - πολύ σωστή μετάφραση στά Ελληνικά 
τοϋ ’Αγγλικού έπιστημονικοΰ όρου “functionalism”. "Αν έξετάσουμε 
τήν πολιτική πού άκολούθησε ή Ελληνοκυπριακή ήγεσία, ιδίως στά 
πρώτα χρόνια τής Δημοκρατίας, θά δούμε ότι οί προσπάθειες λειτουρ
γικής συνεργασίας καί ένοποιήσεως τών δύο κοινοτήτων ήταν άφάν- 
ταστα περιορισμένες καί μπορούμε νά δώσουμε πολλά παραδείγματα. 
Θυμάμαι τό 1963, τό 1964, ξανά τό 1969, βρισκόμενος στήν Κύπρο συ
ζητούσα καί μέ τόν ’Αρχιεπίσκοπο καί μέ άλλους ύπευθύνους τής Κυ- 
βερνήσεως, ύπουργούς καί άλλους, τό όλο πρόβλημα τού πανεπιστη
μίου τής Κύπρου καί θυμάμαι ότι ένας άνώτατος λειτουργός, τό 1964, 
παρουσία πολλών άλλων ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήρισε σάν άντε- 
θνική τή θέση μου ότι έπρεπε νά ιδρυθεί πανεπιστήμιο στήν Κύπρο. 
Μαθαίνω σήμερα τό πρωί, μετά άπό συνάντηση μέ τόν Υπουργό Παι
δείας, ότι τά σχέδια ίδρύσεως πανεπιστημίου προχωρούν. Έπρεπε ό
μως νά άναρωτηθοΰμε ποιές θά ήταν οί συνέπειες γι’ αύτή τή λειτουρ
γική ένοποίηση τού Κυπριακού κράτους, τής Κυπριακής Δημοκρατίας, 
άν είχεν ιδρυθεί πολύ νωρίτερα ένα πανεπιστήμιο καί αν είχαν άπο- 
φοιτήσει άπ’ αύτό άρκετοί Τουρκοκύπριοι έπιστήμονες, οί όποιοι ένδε- 
χομένως νά άκολουθοΰσαν ένα διαφορετικό δρόμο άπό τήν Τουρκο- 
κυπριακήν ήγεσία. Ή σχηματική άνάλυση τής έμπειρίας τού 60 — 74 
στόν τομέα αύτό είναι γιά μένα τουλάχιστο έπιταχτική άνάγκη γιά τήν 
άντιμετώπιση τού μέλλοντος. ’Επίσης οί έμπειρίες άλλων χωρών μέ 
σοβαρά μειονοτικά προβλήματα θά ήταν χρήσιμες. Πρέπει νά μάθουμε 
νά διδασκόμαστε άπό τά λάθη τού παρελθόντος καί άπό θετικές έμπει- 
ρϊες, πού ένδεχομένως νά έχουν γίνει άλλοΰ.

Έρχομαι τώρα στό διμερές έπίπεδο, τό διμερές πλαίσιο. Μετά τό 
1955 καί τή διάσκεψη τού Λονδίνου ή Τουρκική άνάμιξη στό Κυπριακό 
πρόβλημα νομιμοποιείται. Καί βέβαια αύτή ή νομιμοποίηση οδηγεί σέ 
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πολλά άλλα γεγονότα τά όποια είναι γνωστά καί στά όποια δέν θά 
άναφερθώ. Μετά τό 1974 όμως στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις προστί
θεται καί ένα άλλο τεράστιο θέμα διενέξεως, ένα άλλο τεράστιο άντι- 
κείμενο διενέξεως, καί είναι βέβαια τό ζήτημα τοϋ Αιγαίου, ή ύφαλο- 
κρηπίδα, ό έναέριος χώρος, άπειλές γιά τά 'Ελληνικά νησιά τοϋ Αι
γαίου κ.τ.λ. Αύτό σημαίνει ότι σήμερα τό Κυπριακό, άντίθετα άπό τό 
παρελθόν, δέν είναι πιά τό μοναδικό άντικείμενο διαφορών μεταξύ 
Ελλάδος καί Τουρκίας — καί αύτό δέν τό λέω σάν κριτική — κάνω 

μιά διαπίστωση. Είναι φυσικό κάτω άπό αυτές τις συνθήκες τό Κυπρια
κό νά μή έχει πάντα τήν προτεραιότητα στήν άνάλυση πού κάμνουν 
είτε ή Κυβέρνηση τής Ελλάδος, είτε ή Κυβέρνηση τής Τουρκίας. Υ
πάρχει ένας κίνδυνος τόν όποιο βλέπω άπό τό 1974 καί πέρα. Τόν 
πρωτοεϊδα στή Γενεύη τόν Αύγουστο τού 1974. Είναι ένας κίνδυνος, 
θά έλεγα σφαιρικής άντιμετωπίσεως τών Ελληνοτουρκικών διαφορών 
καί ένας έπικίνδυνος πειρασμός νά άναγνωρισθεϊ στά πλαίσια μιάς τέ
τοιας σφαιρικής άντιμετωπίσεως ή άρχή τής διχοτομήσεως. Ή πραγ
ματικότητα βέβαια έπιβάλλει νά άναγνωρίσουμε ότι τό Κυπριακό είναι 
καί θά παραμείνει ένα άπό τά δύο κύρια άντικείμενα τής Ελληνοτουρ
κικής έριδας. Ή στασιμότητα όμως τοϋ Κυπριακού καί ή πολύ έπικίν- 
δυνη ρευστότητα στό Αιγαίο όδ<ηγεϊ συχνά στή μετατόπιση τού Κυ
πριακού άπό τό προσκήνιο. Δέν έχετε παρά νά διαβάσετε τόν Ελλη
νικό τύπο, νά τόν συγκρίνετε μέ τόν Κυπριακό καί θά δήτε πού τίθεν
ται οί προτεραιότητες στά μέσα έπικοινωνίας τής κοινής γνώμης. Ό 
Ελληνικός λαός, ή κοινή γνώμη, ή όποια πραγματικά συμπαρίσταται, 

νοιώθει τό δράμα τής Κύπρου, όταν ξέρει ότι υπάρχουν άμεσοι κίνδυ
νοι πού μπορεί νά ύλοποιηθοΰν άπό μιά μέρα στήν άλλη, άπό μιά ώρα 
στήν άλλη στό Αιγαίο, είναι φυσικό νά μή θεωρεί ότι τό Κυπριακό είναι 
τό μοναδικό πρόβλημα πού μάς χωρίζει άπό τούς Τούρκους. Αύτό εί
ναι πολύ δύσκολο νά τό συνειδητοποιήσει ό Κύπριος, άλλά είναι ένα 
γεγονός μέ τό όποιο πρέπει νά μάθουμε νά ζοΰμε. Ή βασική δυσκολία 
όσον άφορά στή συμβολή ένός κάποιου Ελληνοτουρκικού διαλόγου, 
ό όποιος δέν έχει ούσιαστικά άρχίσει άκόμα λόγω τής έσωτερικής 
καταστάσεως τής Τουρκίας, βρίσκεται στό γεγονός ότι ή Αγκυρα 
έλέγχει άπόλυτα τό βόρειο μέρος τού νησιού καί τό έχει ούσιαστικά 
προσαρτήσει, ένώ οί Ελληνοκύπριοι ζοΰν στά πλαίσια μιάς δημοκρα
τίας, εκφράζουν έλεύθερα τή βούλησή τους, έχουν τά κρατικά τους 
όργανα καί άποφασίζουν γιά τό μέλλον τους, ή Ελλάδα σ’ αύτό τό 
πλαίσιο ύποστηρίζει, συμπαρίσταται, άλλά δέν άποφασίζει γιά λογαρια
σμό τών Κυπρίων. Άντίθετα άπό αύτά πού έγιναν στό παρελθόν θά 
ήθελα νά σάς τονίσω ότι πραγματικά τά παθήματα έχουνε γίνει μαθή
ματα. Αύτό, ξέρω, είναι πολύ δύσκολο νά τό άναγνωρίσει κανείς άπό 
μιά μέρα στήν άλλη. Άλλά έπιστρέφοντας στήν Ελλάδα, μετά τά ΤΙζ 
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χρόνια τήα δικτατορίας, τό 1974, καί ιδίως ατά χρόνια πού ακολούθη
σαν μετά τό 1974, είδα πραγματικά μιά άλλαγή στήν όλη άντίληψη τού 
Κυπριακού πού επικρατεί στήν ’Αθήνα, είτε στήν Κυβέρνηση, είτε στά 
κόμματα, στόν τύπο, στήν κοινή γνώμη γενικώτερα. Αύτή ή άντίληψη 
τού παρελθόντος ότι εμείς οί Έλλαδίτες θά άποφασίσουμε τΐ θά γίνει 
στήν Κύπρο έχει άρχίσει νά έξαφανίζεται καί οπωσδήποτε νά ύποχω- 
ρεϊ σήμερα. Δέν λέω ότι δέν υπάρχει άκόμα αύτή ή άντίληψη. ’Αλλά ή 
κατάσταση έχει άλλάξει ριζικά, ποιοτικά σέ σχέση μέ τό παρελθόν. 
Υπάρχει λοιπόν μιά άνισόρροπη κατάσταση. Άπ’ τή μιά μεριά έχουμε 

τήν Τουρκία, ή όποια όχι μόνο έξακολουθεί τήν κατοχή τοϋ μισού νη
σιού σχεδόν, όχι μόνο έλέγχει άπόλυτα κάθε τί πού λέει καί κάνει ή 
λεγομένη Τουρκοκυπριακή ήγεσία, άλλά στή πραγματικότητα έχει προ
χωρήσει σέ όλα τά μέτρα τά όποια μάς επιτρέπουν νά πούμε ότι έχει 
γίνει άν όχι ολόκληρη προσάρτηση τής Βόρειας Κύπρου, τούλάχιστον 
τό 50 — 60% τών λειτουργιών τών κρατικών είναι πιά άπόλυτα έξηρτη- 
μένες άπό τήν Τουρκία. Κάτω άπ’ αύτές τις συνθήκες τό ερωτηματικό 
τό όποιο τίθεται βέβαια είναι κατά πόσον ό ένδοκοινοτικός διάλογος 
μπορεί νά άποδώσει. Ό ούσιαστικός διάλογος έπρεπε νά γίνεται, άν 
ύπήρχε λογική στήν όλην ύπόθεση, μεταξύ Κυπριακής καί Τουρκικής 
Κυβερνήσεως. Ο κ. Ντενκτάς καί ό κ. Όνάν δέν άντιπροσωπεύουν 
άπολύτως τίποτε. Καί οί συνομιλητές τους τό έχουν διαπιστώσει καί 
τά Ηνωμένα Εθνη τό έχουν διαπιστώσει έπανειλημμένως. Δέν μπο
ρούν νά κουνηθούν ούτε μιά σπιθαμή χωρίς έντολές άπό τήν Άγκυρα. 
"Εχουμε λοιπόν άπό τή μιά μεριά ένα συνομιλητή, πού πράγματι μπο
ρεί νά δεσμεύσει τό μέλλον, τήν Κυπριακήν Κυβέρνηση καί άπό τήν 
τήν άλλη μεριά άνδρείκελλα, πού έξαρτώνται άπό τήν Άγκυρα. Βέ
βαια γιά πολλούς καί διάφορους λόγους ένας τέτοιος διάλογος μετα
ξύ Ελληνοκυπρίων καί Άγκυρας δέν είναι γιά τήν ώρα τούλάχιστο 
έφικτός.

Έρχομαι τώρα στό τρίτο έπίπεδο, τό τρίτο πλαίσιο, τό περιφε
ρειακό. Πρώτ’ άπ’ όλα ή Μ. Ανατολή, τό Μεσανατολικό. Είναι πάρα 
πολύ ένδιαφέρο νά δει κανείς ιστορικά μετά τό 1950 — 51 τήν άπόλυτη 
έξάρτηση άνάμεσα σέ κάθε ένταση τού Μεσανατολικού προβλήματος 
καί μιά καινούργια κρίση στήν Κύπρο. Τό 56, τό 58, τό 67, τό 73, κάθε 
φορά πού ή Μέση Ανατολή περνούσε δύσκολες στιγμές καί τό Κυ
πριακό περνούσε δύσκολες στιγμές. Αύτό σημαίνει ότι τά χαρτιά τής 
Κύπρου, γεωγραφικός καί σά στρατηγικός χώρος, άνεβαίνουν — τό 
λέω κάπως ειρωνικά — κάθε φορά πού ύπάρχει καινούργια κρίση στήν 
Μ. Ανατολή καί έχει βέβαια σά συνέπεια προσπάθειες άπό μέρους 
τών πρωταγωνιστών τού Μεσανατολικού προβλήματος, νά έλέγχουν 
όσο τό δυνατό περισσότερο τό χώρο αύτό, τό χώρο τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Ή Κυπριακή Κυβέρνηση δέ, όπως βλέπω έγώ τά πράγ
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ματα, σάν παρατηρητής πού παρακολουθεί τό Κυπριακό άπ’ έξω, έχει 
ένα ίδιάζον πρόβλημα πού είναι άπ’ τή μιά μεριά ή άνάγκη νά διατηρή
σει μιά σχετική ούδετερότητα στήν Ίσραηλοαραβική διένεξη — γιά 
πολλούς καί διάφορους λόγους αυτή ήταν ή γραμμή πού χάραξε στό 
ξεκίνημα τής Δημοκρατίας ό Πρόεδρος Μακάριος — κι άπ’ τήν άλλη 
μεριά έχει άνάγκη άπό τήν ύποστήριξη τών ’Αράβων. Ή Κυπριακή 
Δημοκρατία έχει άνάγκη τής ύποστήριξης τών ’Αράβων καί μιάς ούδε- 
τερότητας, τυπικής τούλάχιστο πού νά τής επιτρέπει νά προσφέρει τις 
ύπηρεσίες της σήμερα, αύριο, στούς πρωταγωνιστές τής Μεσανατολι
κής διενέξεως.

Όσον άφορά τό δεύτερο περιφερειακό έπίπεδο, στό όποιο άνα- 
φέρθηκα, τό περιφερειακό πλαίσιο, άν θέλετε, τής Δυτικής Εύρώ- 
πης καί γενικώτερα τής ’Ατλαντικής Συμμαχίας, στά πρώτα βήματα 
τής Δημοκρατίας ήδη ή Κύπρος άντιμετώπισε προσπάθειες πού άπο- 
σκοποΰσαν στήν ένταξή της στά οργανωτικά πλαίσια τής συμμαχίας. 
Η στάση βέβαια τοϋ Προέδρου Μακαρίου ήτανε μιά στάση σθεναρής 

άντιστάσεως καί έχει μείνει ή Κύπρος τυπικά έξω άπό τήν ’Ατλαντική 
Συμμαχία. Επαναλαμβάνω όμως ότι ή παρουσία τών βάσεων στήν 
Κύπρο τήν κάνει μιά γεωγραφική προέκταση, αν όχι τοϋ στρατιωτικού 
συστήματος τής Συμμαχίας. Είναι έπίσης γεγονός ότι όλος ό σχεδια- 
σμός ό στρατηγικός πού γίνεται στά έπίπεδα τοϋ ΝΑΤΟ συμπεριλαμ
βάνει τις βάσεις σάν, άν θέλετε, προχωρημένα σημεία τής Συμμαχίας 
Τυπικά βέβαια δέν είναι, στήν ούσίαν όμως είναι. Τά σχέδια τά στρα
τηγικά τό άποδεικνύουν. ’Επίσης τό γεγονός ότι ή 'Ελληνική καί ή 
Τουρκική Κυβέρνηση έδώ καί πολλά χρόνια βρίσκονται άμεσα άναμε- 
μειγμένες στό Κυπριακό πρόβλημα δημιουργούν μιά κατάσταση πού 
θά ήταν παράλογο νά μάς έκπλήσσει ή διπλωματική έπέμβαση τοϋ 
ΝΑΤΟ. Δέν είναι δυνατό γιά τό ΝΑΤΟ νά άγνοεί τό γεγονός ότι δύο 
άπό τά μέλη του έχουν μιά σειρά διενέξεων. Δέν είναι δυνατό τό 
ΝΑΤΟ νά άγνοήσει τό Κυπριακό. Δέν λέω ότι τό ΝΑΤΟ άγαπάει ι
διαίτερα τήν Κύπρο — δέν είναι αύτός ό σκοπός μου — άλλά είναι 
μιά πραγματικότητα τήν όποια δέν πρέπει νά άγνοήσουμε καί νά τή 
λάβουμε ύπ’ όψη μας όταν συξητούμε μέ κράτη μέλη τού ΝΑΤΟ καί 
μέ ύπευθύνους πολιτικούς παράγοντες τών χωρών αύτών. Καμμιά 
χώρα τού ΝΑΤΟ δέν μπορεί νά πει ότι δέν ένδιαφέρεται γιά τό Κυ
πριακό.

Έρχομαι τώρα στό διεθνές έπίπεδο, στό διεθνές πλαίσιο. Όπως 
είδαμε ό ΟΗΕ πάνω άπό 20 χρόνια τώρα προσφέρει ένα άπό τά πλαί
σια όπου διεξάγεται ό άγώνας ή οί προσπάθειες έπιλύσεως τοϋ Κυ
πριακού προβλήματος. ’Από τό 1964 ίσαμε σήμερα ή άνάμιξη αύτή τού 
ΟΗΕ έχει πάρει συγκεκριμένη μορφή μέ τήν παρουσία τής δυνάμεως 
τού ΟΗΕ στήν Κύπρο. Ό ΟΗΕ έχει γίνει μέ άλλα λόγια ένα μόνιμο 
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πιά πλαίσιο καί ένα σημείο αναφοράς γιά τό Κυπριακό. Συχνά, σχε
δόν κάθε μέρα, θά έλεγα, άκοϋμε τά περί χρεωκοπίας τοϋ ΟΗΕ, ότι ό 
ΟΗΕ άπέδειξε τήν άνικανότητά του νά λύσει, νά επιβάλει τό σεβασμό 
τών άποφάσεων τοϋ Συμβουλίου ’Ασφαλείας τής Γενικής Συνελεύ- 
σεως κ.λ.π. Προσοχή όμως όταν μιλάμε γιά χρεωκοπία τού ΟΗΕ, για
τί είναι παράλογο νά μιλάμε γιά χρεωκοπία τοϋ ’Οργανισμού, όταν 
στήν ούσία είναι τά ίδια τά κράτη μέλη πού ψηφίζουν αύτές τις άπο- 
φάσεις, είτε λέγονται Μεγάλες Δυνάμεις, είτε λέγονται άλλα κράτη, 
μεταξύ τών όποιων καί μερικοί πολύ θερμοί ύποστηρικτές τής Κύπρου, 
πού δέν έφαρμόζουν τις άποφάσεις μόλις ψηφίζονται. Έχει σημασία 
νά μή χαρακτηρίσουμε τόν ΟΗΕ σά χρεωκοπημένο οργανισμό, γιατί 
σέ δεδομένη στιγμή όταν έλθει ή ώρα κάποιας έπιλύσεως τοϋ Κυπρια
κού προβλήματος, ό ΟΗΕ θά είναι πάλι ό οργανισμός ό όποιος θά νο
μιμοποιήσει μιά τέτοια λύση. Μιά τέτοια λύση μπορεί νά διαπραγμα- 
τευθεϊ κανείς σέ πολλά διαφορετικά πλαίσια — καί άναφέρθηκα ήδη 
σέ πολλά — άλλά ό μόνος θεσμός πού μπορεί νά κατοχυρώσει τυπικά, 
όχι ούσιαστικά, γιατί αύτή ή κατοχύρωση πρέπει νά προέλθει άπό άλ
λου, είναι μόνον ό ΟΗΕ.

"Ερχομαι τώρα στούς άδέσμευτους, τό κίνημα τών άδεσμεύτων πού 
ξεκινά άπό τό Παντούκ καί συνεχίζεται καί όσο πάει δυναμώνει. Δυνα
μώνει καί άδυνατεϊ έπίσης. Είναι μιά κάπως άντιφατική έξέλιξη τού 
κινήματος τών άδεσμεύτων. Είναι ένα κίνημα πού ξεκίνησε σά μιά σει
ρά συναντήσεων άρχηγών κρατών καί έχει αρχίσει πλέον νά θεσμο- 
ποιεϊται. Δημιουργοΰνται οργανισμοί τών άδεσμεύτων καί γραμματείες. 
Υπάρχει μιά ολόκληρη τάση νά μετατραπεϊ τό κίνημα τών άδεσμεύτων 

σέ κάποιας μορφής διεθνή οργανισμό. ’Αναμφισβήτητα, ή άκτινοβολία 
τοϋ Προέδρου Μακαρίου οδήγησε στήν έκφραση, έπανειλημμένη έκ
φραση, συμπαραστάσεως τών άδεσμεύτων πρός τήν Κύπρο. Θά έλεγα 
όμως καί γιά τούς άδέσμευτους αύτό πού είπα νωρίτερα γιά τόν ΟΗΕ. 
Σέ μεγάλο βαθμό ή συμπαράσταση αύτή είναι, έμεινε, πλατωνική. Καί 
δέν είναι μόνο οί μεγάλες δυνάμεις πού άθετοΰν τή ψήφο τους στό 
Συμβούλιο ’Ασφαλείας. Καί οί άδέσμευτοι άθετοΰν τις θέσεις πού 
παίρνουν στις διασκέψεις. Μπορούμε νά πάρουμε χαρακτηριστικά πα
ραδείγματα, τής Λιβύης, τοϋ ’Ιράκ καί άλλων κρατών πού άνήκουν στό 
κίνημα τών άδεσμεύτων, άλλά πού είναι, θά έλεγα, πολύ πιό κοντά 
στις Τουρκικές θέσεις άπό ότι είναι στις Κυπριακές. Νά μήν έχουμε 
καμμιά αύταπάτη γι’ αύτό τό θέμα. Πολλές δέ άπό τις χώρες πού άνή
κουν στό κίνημα τών άδεσμεύτων είναι έπιρρεπεϊς σέ πιέσεις τών 
πλουσίων άραβικών κρατών πού σήμερα κατά γενικό κανόνα — ύπάρ- 
χουν βέβαια καί έξαιρέσεις — προσφέρουν τήν ύποστήριξη τους στήν 
Τουρκία. Θά έλεγα γενικώτερα ότι ό τριτοκοσμικός προσανατολισμός 
μάς ικανοποιεί συχνά φραστικά, άλλά στήν ούσία οί δυνατότητες ύπο- 

13



στηρίξεως άπό αύτά τά κράτη είναι άφάνταστα περιορισμένες. Ιέρω 
ότι στή Κύπρο τό τριτοκοσμικό κίνημα έχει βάσεις, έχει άξιόλογους 
άνθρώπους πού τό ύποστηρίξουν, άλλά βλέποντας τήν πραγματικότητα, 
τή διεθνή πραγματικότητα, όπως έχει διαμορφωθεί, δέν βλέπω καμμία 
ούσιαστική ύποστήριξη πού μπορεί νά συμβάλει στή δίκαιη επίλυση — 
καί έπιμένω στόν όρο δίκαιη δηλ. άποχώρηση τών στρατευμάτων, όχι 
διχοτόμηση, έλεύθερη διακίνηση τού πληθυσμού κ.τ.λ. — τοϋ Κυπρια
κού προβλήματος.

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ·.

Οί πρόσφατες έξελίξεις τά τελευταία δύο χρόνια στήν Κοινοπολι
τεία είναι πολύ ένδιαφέρουσες. Γιά πρώτη φορά βασικά, μετά τό 74 — 
75, τά κράτη μέλη τής Κοινοπολιτείας έχουν άρχίσει νά συνειδητο
ποιούν τό Κυπριακό καί ορισμένες πολύ πρακτικές ένέργειες πού έ
χουν άναλάβει τά κράτη αύτά — χωρίς νά μάς έπιτρέπουν νά έλπίξου- 
με πολλά πράγματα — άναμφισβήτητα έχουν σημασία γιατί προστίθε
ται ένα άκόμα μεγάλο σύνολο κρατών στό όποιο άνήκει ή Κύπρος, 
στις διάφορες ομάδες κρατών πού ύποστηρίζουν τις Κυπριακές θέ
σεις.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΗΣ·.

Ή Κοινοβουλευτική Συνέλευση τού Συμβουλίου τής Εύρώπης — 
καί αύτές τις μέρες οί έφημερίδες σας άναφέρονται σ’ αύτά τά γεγο
νότα — έδώ καί τρία χρόνια, έχει άσχοληθεϊ σοβαρά μέ τό Κυπριακό. 
Οί έκθέσεις πού έχει συντάξει ό Αύστριακός εισηγητής Κάρασιεκ εί
ναι πάρα πολύ θετικές. Έχουν καί μερικά άρνητικά σημεία, άλλά εί
ναι βασικά πολύ θετικές γιά τις Ελληνοκυπριακές θέσεις. Καί ό λόγος 
πού έβγαλε προχθές ό Κάρασιεκ, ό όποιος είναι Αύστριακός βουλευ
τής, μέλος τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως, άλλά σημαντικό πο
λιτικό πρόσωπο στήν Εύρώπη, είναι πολύ σαφής, δέν μπορούμε συ
νεχώς νά περιμένουμε τήν έπίλυση τών έσωτερικών προβλημάτων τής 
Τουρκίας γιά νά ξεκινήσει κάτι τό σοβαρό στόν τομέα τού Κυπριακού. 
Επίσης στό Συμβούλιο τής Εύρώπης συνέβη ένα γεγονός στό τέλος 
τού 1976, τό όποιον γνωρίζετε όλοι, πού ήτανε ή άποδοχή άπό μέρους 
τής Εύρωπαϊκής Επιτροπής Δικαιωμάτων τού ’Ατόμου τής έκθέσεως 
γιά τις πράξεις τού Τουρκικού στρατού κατοχής στήν Βόρεια Κύπρο 
καί γιά τήν παραβίαση τών δικαιωμάτων τού άτόμου. Γιά τήν ώρα ή 
έκθεση αύτή δέν έχει δημοσιευθεί. Τό γιατί δέν έχει δημοσιευθεϊ μπο
ρεί νά δώσει πολλές έξηγήσεις. Δέν νομίζω προσωπικά, ότι, είτε ή 
Κυπριακή Κυβέρνηση, είτε έμείς σάν Έλληνες, έπιμένουμε. Λέμε ότι 
πρέπει νά δημοσιευθεί, άλλά δέν έχουμε κινητοποιήσει τήν κοινή γνώ
μη τής Εύρώπης όσο θά έπρεπε πάνω σ’ αύτό τό κείμενο τής έκθέ- 
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σεωο. Μπορώ νά άναφερθώ άπλώς στήν εμπειρία πού είχαμε στή διάρ
κεια τής δικτατορίας. Ή έκθεση τής Επιτροπής Δικαιωμάτων τοϋ ’Α
τόμου τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης πού άφοροΰσε τά βασανιστήρια 
στήν Ελλάδα δημοσιεύθηκε σχεδόν αύτούσια έξι μήνες πριν δημοσιευ- 
θεϊ έπισήμως. Μερικοί άπό μάς τήν είδαμε τήν επομένη πού έγινε δε
κτή άπό τήν ’Επιτροπή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι — βέβαια ή έκθε
ση γιά τό Κυπριακό δημοσιεύθηκε σέ ορισμένες ’Αγγλικές έφημερί- 
δες, άλλά αύτά ήδη Εεχάστηκαν. ’Εδώ έπρεπε νά ύπάρχει μιά πολύ πιό 
συστηματική προσπάθεια διαφωτίσεως γύρω άπ’ αύτή τήν έκθεση. ’Ελ
πίζω ότι τό Φθινόπωρο οί ίδιοι Υπουργοί θά άποφασίσουν τήν δημο
σίευσή της καί έτσι θά μπορέσουμε νά τή χρησιμοποιούμε σάν ένα βα
σικό στοιχείο διαφωτίσεως τής Παγκοσμίου κοινής γνώμης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ·.

Προσωπικά παρατηρώ μιά πολύ σταδιακή στροφή στή στάση τών 
Εννέα άπέναντι στό Κυπριακό. ’Ανάμεσα στά 1975 — 76 καί σήμερα ύ- 
πάρχει μία διαφοροποίηση τόσο τής Ευρωπαϊκής ’Επιτροπής, τής λε- 
γομένης Εκτελεστικής ’Επιτροπής, όσο καί τών Κυβερνήσεων. Προ
χθές ακόμα ένας άνώτατος λειτουργός τής Εύρωπαϊκής ’Επιτροπής έ
καμε ορισμένες δηλώσεις στήν "Αγκυρα πού δημιούργησαν ένα σχε
τικό σάλο, άπό ότι διαβάζω στις έφημερίδες, δέν έχω καμμία άλλη 
πληροφορία, άλλά δέν είναι κάτι πού μέ έΕέπληΕε, διότι τό περίμενα. 
Ξέρω ότι αύτή είναι ή πρόθεσή τους νά πούνε ατούς Τούρκους ότι δέν 
μπορεί νά προχωρήσει ή έπίλυση τών οικονομικών προβλημάτων πού 
άντιμετωπίζει ή Τουρκία στις σχέσεις της μέ τις Κοινότητες, άν δέν 
γίνουν ορισμένα βήματα γιά τήν έπίλυση τοϋ Κυπριακού. Γιά νά έπη- 
ρεάσουμε όμως άποφασιστικά καί νά πάρουμε μέ τό πλευρό μας τις 
Εύρωπαϊκές Κοινότητες θά είχε τεράστια σημασία μιά έκστρατεία πού 
νά έχει γιά στόχο τις πολιτικές καί κοινωνικές δυνάμεις τής Δυτικής 
Εύρώπης. Έκεϊ δέν έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα. Τό λέω είλι- 
κρινά, ό τύπος τής Δυτικής Εύρώπης σέ μεγάλο βαθμό είναι θετικά 
διατεθιμένος. Δέν έχουμε έκμεταλλευθεϊ όμως τις δυνατότητες προ- 
σεγγίσεως τών πολιτικών καί κοινωνικών δυνάμεων πού σέ τελευταία 
άνάλυση άποφασίζουν γιά τό τΐ θά κάνουν ή δέν θά κάνουν οί Κυβερ
νήσεις τους. Είναι άκόμα μιά φορά τό αιώνιο θέμα τής διαφωτίσεως 
γιά τά δίκαιά μας. ’Επανέρχομαι στό προηγούμενο τής δικτατορίας, ό
που χωρίς κανένα μέσο, χωρίς καμμιά ούσιαστική ύλική ή άλλη ύπο- 
στήριζη είχαν κινητοποιηθεί όλες οί πολιτικές καί κοινωνικές δυνάμεις 
τής Δυτικής Εύρώπης, μέ έλάχιστες έΕαιρέσεις, έναντϊον τής δικτατο
ρίας. Αν αύτό τό κατάφεραν τότε ορισμένοι "Ελληνες, σήμερα νά μή 
μπορούμε γιά ένα αίτημα έΕ ίσου δίκαιο, νά τις κινητοποιήσουμε; Πι
στεύω ότι μπορούμε νά τό κάνουμε. Δυστυχώς δέν έχει γίνει άκόμα.
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ΥΠΕΡ Δ ΥΝΑΜΕΙΣ:
Έρχομαι τώρα στις Ύπερδυνάμεις. Οΐ θέσεις τους είναι γνωστές. 

Οϋτε ή μιά οϋτε ή άλλη, καί πρέπει αύτό νά τό συνειδητοποιήσουμε, 
συγκινοΰνται άπό νομικά ή άνθρωπιστικά έπιχειρήματα. Θά έλεγα έ- 
πίσης ότι ή σχετική ήρεμία πού έπικρατεϊ στήν Κύπρο καί ή όλη άνά- 
πτυΕη τοϋ Ελληνικού κομματιού τής Κύπρου είναι άρνητικό στοιχείο, 
γιατί τούς έπιτρέπει νά μήν άνησυχοϋν άμεσα γιά τό Κυπριακό. Καί 
αύτό είναι τό χαρακτηριστικό τής συμπεριφοράς, τής πολιτικής, στρα
τηγικής καί διπλωματικής τών Ύπερδυνάμεων, νά μή κινούνται παρά 
μόνο όταν ξεσπάσει μιά κρίση. Αύτό ήτανε πολύ σαφές τήν έποχή τού 
Κίσσιγκερ, άλλά είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό τών Ύπερδυνάμεων. 
Ή Κύπρος αύτή τή στιγμή δέν τούς δημιουργεί πρόβλημα καί έχουν 
τήν τάση νά τή Εεχνοΰν. "Οσον άφορά συγκεκριμένα τήν Ε.Σ.Σ.Δ. κι 
έδώ πρέπει νά πούμε ότι ή Σοβιετική στάση ήταν καί είναι πάντα άμε
σα συσχετισμένη μέ τήν στάση τών Η.Π.Α. ή μάλλον είναι μιά άντί- 
δραση σέ όποιαδήποτε δράση άναλαμβάνουν οί ΗΠΑ. ΜαΖί προχωρούν 
ή έχουν διαφωνίες, άλλά πάντως ή Σοβιετική στάση είναι πιό παθη
τική. "Οσον άφορά τις ΗΠΑ έχει τεράστια σημασία βέβαια ή συνεχής 
κινητοποίηση τού Ελληνισμού τής ’Αμερικής. Ήδη Εέρουμε τά τε
λευταία τρία χρόνια τί άποτελέσματα έδωσε αύτή ή κινητοποίηση. Τό 
Κογκρέσο έξακολουθεϊ — λιγώτερο τώρα πού έφυγε ό Κίσσιγκερ άπό 
τή μέση — νά έχει σοβαρές άντιρρήσεις σέ όποιαδήποτε έπανάληψη 
μεγάλης έκτάσεως βοήθειας πρός τήν Τουρκία καί πολλά έξαρτώνται 
άπό τή δουλειά πού θά κάμουμε εμείς οί "Ελληνες καί οί Ελληνοκύ
πριοι βέβαια, όλοι οί "Ελληνες στις ΗΠΑ, ώστε αύτή ή κινητοποίηση 
τού Ελληνισμού νά συνεχισθεί γιά νά συνεχισθεί καί ή πίεση τού Κογ
κρέσου πάνω στήν Κυβέρνηση. "Εχουμε λοιπόν δυό τομείς στις σχέ
σεις μας μέ τις Ύπερδυνάμεις έΕ ίσου σημαντικούς, τούς όποιους 
πρέπει νά έργαστοΰμε. Ό πρώτος πάντα παραμένει ό διπλωματικός. 
Ό δεύτερος όμως έΕ ίσου σημαντικός σέ πολλά σημεία είναι ή διαφώ
τιση, ή προπαγάνδα μέ τήν καλύτερη έννοια τής λέΕεως. Μόνο ένας 
κατάλληλος συνδυασμός μιας σθεναρής, άποφασιστικής διπλωματίας 
καί μιας συστηματικής διαφωτίσεως μπορεί νά όδηγήσει στά άποτελέ
σματα πού θέλουμε, συγκεκριμένα στις ΗΠΑ.

Τελειώνω τώρα έχοντας περιγράφει έστω καί πρόχειρα τόν πολύ
μορφο χαρακτήρα τού Κυπριακού. Πρέπει νά άναρωτηθοΰμε τί κάνου
με. Πρώτ’ άπ’ όλα θά ήθελα νά Εανατονίσω ότι τά τέσσερα πλαίσια, 
τά τέσσερα έπίπεδα, στά όποια άναφέρθηκα, δέν είναι δυνατό νά ιε
ραρχηθούν. Οί διπλωματικές καί πολιτικές προσπάθειες πρέπει νά γί
νονται παράλληλα καί στά τέσσερα έπίπεδα. Καί σ’ αύτές τις προσπά
θειες πρέπει νά ύπάρΕει, κατά τή γνώμη μου, συντονισμός άλλά καί 
διαφοροποιημένοι ρόλοι τής Κυπριακής καί τής Ελληνικής διπλωμα- 
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-riac. Άλλου έχει ή Κύπρος τούς φίλους της, άλλου έχει ή Ελλάδα 
τούς δικούς της. Σέ μερικούς τομείς έχουμε κοινούς φίλους. Άλλά 
αύτή ή διαφοροποίηση, ή όποια βέβαια πρέπει νά συνοδεύεται άπό ένα 
πολύ σοβαρό συντονισμό, πρέπει νά είναι, κατά τή γνώμη μου, κανό
νας.

Δεύτερο, θά έλεγα, δέν πρέπει νά μάς τρομάζουν οί άντιφάσεις. 
"Οταν παίζει κανείς ένα τέτοιο παιγνίδι — καί χρησιμοποιώ τόν όρο 
παιγνίδι μέ τήν έπιστημονική έννοια τής λέξης — σέ τέσσερα διαφο
ρετικά πλαίσια καί πολλά ύποπλαίσια, είναι άναπόφευκτες' δέν πρέπει 
νά μάς τρομάζουν. Φτάνει νά μή παραλύουν τούς χειρισμούς — καί πο
λύ συχνά έχουμε παρατηρήσει μιά ήμιπαράλυση ή παράλυση τών χει
ρισμών — γιατί διαπιστώνουμε άντιφάσεις. Μιά κάποια διαλεκτική άν- 
τιμετώπιση αύτών τών άντιφάσεων είναι πάντα χρήσιμη.

Τρίτο, κατά τή γνώμη μου, πρέπει νά άποφύγουμε σπασμωδικές 
ένέργειες. Οί διαδικασίες θά είναι μακροχρόνιες. Δέν πρόκειται νά τε
λειώσουμε γρήγορα μέ τό Κυπριακό. Δέν πρέπει κανείς νά περιμένει 
— καί λιγώτερο άπ’ όλους ό Κυπριακός λαός — μιά έπίλυση τοϋ Κυ
πριακού σέ σύντομο χρονικό διάστημα. Τά συμφέροντα είναι πολλά, 
είναι άλληλοσυγκρουόμενα καί είναι άναπόφευκτο κάτω άπ’ τις συνθή
κες νά χρειαστεί πολύς χρόνος νά λυθεί οριστικά καί δίκαια. Γιατί εί
ναι εύκολο νά λύσει κανείς τό Κυπριακό σύντομα έάν δεχθεί τή διχο
τόμηση, τή κάθε μορφή διχοτόμησης. Άν δέν θέλουμε μιά τέτοια λύ
ση χρειάζεται πολύ μεγάλη έπιμονή, ύπομονή καί όχι σπασμωδικές έ- 
νέργειες, τό έπαναλαμβάνω.

Τέταρτο μιά άναγκαία προϋπόθεση γιά τήν έπιτυχία όλων αύτών 
τών προσπαθειών πρέπει νά είναι κατά πρώτο λόγο ή ένότητα τών 
Ελληνοκυπρίων καί όσο τό δυνατό πιό στενοί πολιτικοί, διπλωματικοί, 
οικονομικοί καί γενικώτερα λειτουργικοί δεσμοί μέ τήν Ελλάδα. Πάνω 
σέ βάσεις ισότητας — καί αύτή είναι ή διαφορά τήν όποια τόνισα νω
ρίτερα όσον άφορά τις σχέσεις Ελλάδας καί Κύπρου σήμερα σέ σύγ
κριση μέ τό παρελθόν. Οί τραγικές έμπειρίες τών τελευταίων χρόνων 
δέν πρέπει νά πάνε χαμένες. Έγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος, γιατί 
βλέπω — όχι αύτές τις δυό μέρες πού βρίσκομαι στήν Κύπρο, άλλά 
καί άπό μακριά ότι αύτή ή ένότητα είναι μιά πραγματικότητα στήν Κύ
προ. Καί έπίσης διαπιστώνω αύτές τις ούσιαστικές άλλαγές, τις ποιοτι
κές, στις άντιλήψεις πού έπικρατοϋσαν στό παρελθόν στήν Ελλάδα 
όσον άφορά τό Κυπριακό. Μοΰ φαίνεται ότι αύτά τά δυό στοιχεία δι
καιολογούν μιά αισιοδοξία καί πάνω σ’ αύτά πρέπει νά βασίσουμε μελ
λοντικές προσπάθειες γιά δίκαιη έπίλυση τού Κυπριακού.

Θά ήθελα τέλος νά σάς εύχαριστήσω πού μοΰ δώσετε τις δυνα
τότητα νά σάς πώ μερικά λόγια γιά τις σκέψεις μου πάνω στό Κυπρια
κό.
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CAPACITY UTILIZATION IN THE CYPRUS 

MANUFACTURING SECTOR

By. Dr. E. I. DEMETRIADES 
Department of Statistics & Research, Cyprus.

INTRODUCTION
The amount of capital at the disposal of an economy is not only the main determinant 

of its current capacity to produce goods and services but also of its capacity to grow. 
The growth capability of an economy depends primarily on its ability to accumulate and 
on technical progress, which depend to a great extent on the intensity of capital 
utilization. Shortage of capital and inadequate capital formation, coupled with unemploy
ment and under employment of the available labour force, are typical characteristics of 
most developing countries. But if shortage of capital is the major constraint to economic 
growth and industrialization, then it is a paradox of high significance that in the typical 
under-developed country the existing industrial capacity is not fully operated.

In Cyprus it is a common belief that a high proportion of the plant capacity of 
the manufacturing sector is not being usedl. In this paper an attempt is being made 
to derive a capacity utilization index for manufacturing for the period 1960—1971, 
spanning the First and Second Five-Year Plans (1962—1966 and 1967—1971), and 
delineate some of the most pertinent factors causing the under-utilization of capacity.

METHOD OF MEASURING CAPACITY UTILIZATION

Capacity utilization may be defined as the ratio of actual output 
to potential output that could be produced from the existing capital 
stock, given an adequate supply of labour to operate the plant and 
machinery. There are, generally speaking, five methods of measuring the 
degree of capacity utilization:1 2 (a) by using capital-output ratios; (b) the 
“Wharton School” or “trend-through-peaks” method; (c) through 
production functions; (d) by direct engineering estimates; and (e) the 
survey method.

1. See for instance J.L. Burbidge “Report on Manufacturing Productivity in Cyprus”, 
Cyprus Productivity Centre, 1964, pp. 7—8 and Planning Bureau “The Second Five- 
Year Plan 1967—1971” p. 148.

2. For a comprehensive review of alternative definitions of capacity utilization, methods 
of measurement and examples, see A. Phillips “Measuring Industrial Capacity in Less 
Developed Countries” in U.N.I.D.O. “Industrialization and Productivity Bulletin No. 
15”, New York, 1970, pp. 16—21.

With the capital-output ratio method a period is chosen for which 
it is judged that full capacity output has prevailed, or, if this is not 
possible, capacity output for that period may be estimated by auxiliary 
techniques. The value of the capital stock is also measured. These two 
figures provide a measure of capital-capacity output for the base period. 
From this base, net additions to the capital stock over time are added 
and these new capital stock values are compared with the corresponding 
output levels. These capital-output ratios are then expressed as a 
percentage of the capital-capacity output ratio for the base period to 
yield a capacity utilization figure.
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With the Wharton School method,3 past periods of full capacity 
utilization are selected. These, in practice, are past output peaks. A linear 
interpolation between output peaks is made and the utilization rates are 
the ratios of actual outputs to points on this line. Forward extrapolation 
of the line, to the point that current outputs cross the extrapolated 
function, yield current utilization ratios. Utilization is generally taken 
to be 100 per cent beyond this point, at least until a new peak is 
attained.

3. L. R. Klein & R. Summers “The Wharton Index of Capacity Utilization”, in Studies 
in Quantitative Economics, No 1, published by the University of Pennsylvania, 1966.

4. L. R. Klein and R. S. Preston “Some New Results in the Measurement of Capacity 
Utilization”, American Economic Review, March, 1967.

5. For examples of this method see A. S. Manne and Η. M. Markovitz (eds.) “Studies 
in Process Analysis: Economy-Wide Production Capacities”, University of Pennsylva
nia, 1963.

6. Examples of the use of this method are the McGraw Hill Capacity Indexes for the 
United States and the Indian Capacity Utilization Index.

7. Department of Statistics & Research “Census of Industrial Production, 1967” Nicosia, 
1971.

The production function approach employs more refined econo
metric methods to determine capital-capacity output ratios. Illustrative 
of this is the Klein-Preston4 method which involves fitting production 
functions to industry data on output and labour and capital services. 
The estimated coefficients are then used to compute the level of output 
that would have been achieved in each industry if the existing labour 
force and capital stock had always been fully employed. The capacity 
utilization ratio for each industry is measured as the ratio of actual 
outputs to these econometrically estimated capacity outputs, and the 
aggregate rate is calculated as a weighted average of the separate industry 
rates.

Measuring capacity by direct engineering estimates entails the 
mathematical formulation of the production process by using its physical 
and engineering attributes and the stock and flow constraints5.

The survey method involves asking each firm about its capacity 
and rate of utilization.6

DERIVATION OF CAPACITY UTILIZATION IN MANUFACTURING IN CYPRUS

The method used in this study for measuring the degree of capacity 
utilization in the manufacturing sector in Cyprus is a combination of 
the survey method and estimation of capital-output ratios. In the 1967 
Census of Industrial Production7 information was collected on the 
maximum quantities of the principal products each firm could produce 
in one working shift. For each firm in the Census the maximum output 
was obtained for one working shift (normally 8 hours). Then the actual 
gross output of the firms for 1967 was divided by the number of 
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working days during the year to arrive at the actual output of the firm 
for one working shift. This procedure was followed at combining 
enterprises into industrial groupings at the 4th and 3rd level of classi
fication. To combine capacity utilization ratios at the 3-digit level 
industrial branches into 2-digit industrial groups and for total manu
facturing, weights based on the ownership of machinery as given in the 
Census were utilized. The capacity utilization calculated in this way 
was 65% for the whole manufacturing' sector8.

8. Detailed data on capacity utilization at the 3-digit level industrial sub-sectors by size 
of establishment are presented in the Appendix.

As the next table indicates there is considerable under-utilization 
of capacity in the fields of food, tobacco, wood, paper and chemical 
products. Industries with a satisfactory operating scale appear in 
beverages, rubber products, motor vehicle repairing and construction 
materials.

TABLE I
CAPACITY UTILIZATION IN THE CYPRUS MANUFACTURING 

SECTOR AS AT CENSUS 1967
(Actual Gross Output as a percentage of Potential Gross Output 

on an 8-hour shift)
(%)

(Source: E. I. Demetriades “An Economic Evaluation of Industrialization Policies in 
Cyprus”, Ph. D. Thesis, London University, 1975, p. 395.)

Code 
(1SIC 
1958)

20
21

Sub-sectors

Food
Beverages

Size of Firm by average 
number of persons engaged

Total
54
93

1—4
53
69

5 or more
56
93

22 Tobacco 43 43
23 Textiles 60 64 60
24 Footwear and clothing 65 55 60
25 Wood and cork 53 30 58
26 Furniture and fixtures 69 55 83
27 Paper and products 45 64 43
28 Printing and publishing 67 46 69
29 Leather and products 63 67 65
30 Rubber products 81 70 85
31 Chemicals and products 48 46 50
33 Non-metallic mineral products 72 55 73
35 Metal products 58 47 66
36 Machinery 64 71 63
37 Electrical machinery 68 67 68
38 Transport equipment 79 67 87
39 Miscellaneous industries, n.e.s. 69 62 71

TOTAL MANUFACTURING 65 58 69

We now use the capacity utilization calculated for 1967 as well as 
annual data on output and capital stock to determine the degree of 
capacity utilization for the period 1960 - 1971.

Our measure of capacity utilization is an output measure divided 
by a capacity measure. The output measure was taken to be the value 
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added at factor cost at constant prices, and the capacity measure the 
capital stock at constant prices. The capacity utilization series calculated 
is shown in the next table.

TABLE II

OUTPUT, CAPACITY AND UTILIZATION INDICES
IN THE CYPRUS MANUFACTURING SECTOR, 1960 - 1971 

(Base: 1967 = 100)

(Source: Col. (1) and (2) are taken from E.I. Demetriades “Labour Demand Functions 
in the Cyprus Manufacturing Sector, 1960- 1971” Appendix C, (mimeo), Nicosia, 
1973. Data on output and capacity for 1968—1971 were revised to include 
the petroleum refinery. Col. (3) = Col. (1)/Col. (2), multiplied by 100. 
Col. 4 = Capacity utilization index for 1967 X Col. (3), divided by 100.)

Output Capacity
Capacity 

Utilization
% of

Capacity
Year Index Index Index Utilization

(1) (2) (3) (4)
1960 58.3 81.3 71.7 46.6
1961 63.9 83.7 76.4 49.6
1962 66.4 86.9 76.5 49.7
1963 71.7 89.7 79.9 51.9
1964 72.9 91.7 79.5 51.6
1965 82.7 92.9 89.1 57.9
1966 91.7 95.3 96.3 62.6
1967 100.0 100.0 100.0 65.0
1968 108.6 106.1 102.4 66.6
1969 119.6 114.8 104.2 67.7
1970 132.3 128.8 102.7 66.8
1971 148.1 142.2 104.1 67.7

CAUSES OF UNDER-UTILIZATION OF CAPACITY

The ubiquitousness of persistent excess capacity in under-developed 
countries has been explained by four kinds of hypotheses: that over
building of capacity is the direct result of mistakes by either government 
or the entrepreneur; that it is the result of growth or uneven growth of 
production or demand; that it is the consequence of misguided trade 
and import substitution policies; and, finally, that leaving capital idle 
is a rational response to society’s preferences and the costs entrepreneurs 
face in consequence.9

9. For a detailed discussion of these hypotheses see G.C. Winston “Capacity Utilization 
in Economic Development”, Economic Journal, Vol. 81, No. 321, March 1971.

Excess capacity in manufacturing is considered by students of the 
economy of Cyprus as the unintentional result of import substitution 
policies encouraged by entrepreneurial and government planning, and 
cost-technological relationships and preferences that determine costs. 
Indeed the investment bias of the import substitution policy in favour 
of “easy” industries such as footwear, clothing and furniture, followed 
in the last decade, coupled with the Cypriot entrepreneur’s disposition 
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of imitating, the relatively low threshold and ease of entry for these 
industries, seem to have resulted in a proliferation of firms with 
substantial excess capacity10 11. Moreover, the Government, motivated 
by the desire for industrial development, has generally viewed industrial 
expansion and new investments as a good goal in itself and it has over
looked the utilization and yields of such investments. This is supported 
by the ease with which it has granted licences for the importation of 
plant and machinery.

10. U.N.I.D.O “Industrial Development in Cyprus”, Report No. UNIDO/TCD 52, 
Nicosia, June 1971 _

11. A.T. Wallbank “A Proposal for the Establishment of an Industrial Extension Service 
in Cyprus” Ministry of Commerce and Industry, Nicosia 1971, p. 10.

Furthermore, the over-optimism when demand is high of the 
Cypriot entrepreneur, in the absence of adequate information on invest
ments of competitors within an industry, coupled with his disinclination 
to follow informed advice, seems to have led to a “copy-cat” situation 
where several firms planned expansion simultaneously which together 
proved more than the market demand could absorb11.

Despite the fact that since 1965 Cyprus has been experiencing a 
shortage of manpower, the system of shift-work has not been developed. 
This is due to various reasons such as: the fact that most people work 
during the day and normal preferences favour day work; the shortage 
of skilled workers and managerial personnel coupled with the indivisi
bility of management and the need for a minimum management and 
skilled labour cadre to support shift-work; a high overtime differential 
in wages (usually lj - 2 times more than normal hours) as well as high 
increases in normal wages. Faced with these cost considerations, firms 
have tended to adjust by adopting more capital-intensive techniques of 
production. Owing to the small size of the market and the technological 
scale minima of modern technology, the introduction of capital-intensive 
techniques often leads to excess capacity even where the smallest among 
the feasible plant sizes is chosen.

Finally, it needs to be mentioned that the structure of manufactu
ring in Cyprus is changing in such a way that more investment goes 
into more technically complicated industries which often require a fixed 
time lag for construction and full capacity operation. This means that 
with a growing industrial sector and an increasing rate of investment 
in it, a proportion of its productive capital is tied up in these early and 
unproductive gestation phases and will, therefore, show relatively high 
levels of measured excess capacity.
CONCLUSION

Capacity utilization in the manufacturing sector in Cyprus has 
increased significantly, from 46.6% in 1960 to 67.7% by the end of 
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the Second Five-Year Plan in 1971 and about 75% in 1972.12

12. Department of Statistics and Research “Census of Industrial Production, 1972, 
Volume II, Manufacturing” Nicosia, 1976, p. 4.

Nevertheless this is on an 8-hour shift basis and is considered to 
be still relatively low. This may be mainly attributed to the small size 
of the market, the technological indivisibility of plants and the shortage 
of skilled workers.

Idle capital may raise fewer social implications than idle labour, 
but it represents a failure of the economy to use its resources efficiently 
and it is a real cost. Under-utilization of capacity is a major economic 
problem which grows as industrialization progresses. It can reach such 
a level that industrialization which is often regarded as the main road 
to economic development, may become the main source of economic 
setback. It is therefore imperative to pay special attention to the problem 
of capacity utilization in overall economic plans as well as in each 
industrial project.

In Cyprus, for fuller utilization of existing capacity, it is necessary 
to explore the possibility of introducing shift-work. Multiple shift-work 
in capital-intensive industries leads to higher efficiency, cost reduction, 
expansion of output and a higher rate of industrial development.

The existing system of import licensing for machinery should be 
reviewed in the light of the adequacy of available capacity, orient new 
investment towards competitive sectors, prevent overcrowding in some 
lines of production and encourage those which have good prospects of 
development. Moreover, in the formulation of economic plans, capacity 
evaluation should be introduced into the first stage of the plan and the 
rate of existing capacity utilization should be considered before new 
plants of the same type are planned or established.

More efficient and profitable utilization of existing capacity may 
result from production for export. This, however, is not without 
limitations. Where excess capacity arises from indivisibilities and the 
need to build ahead of domestic demand, there may be surpluses that 
could be exported. This is particularly applicable for standard bulk 
commodities which for technical reasons must be produced on a large 
scale and which can be sold abroad without heavy expenditure in 
marketing facilities. Such commodities for Cyprus are cement, chemicals 
and timber. However in Cyprus the more common case of excess 
capacity is found among a number of relatively small enterprises designed 
to produce goods for the home market. The foreign market usually is 
more discriminating than the domestic market with respect to quality 
and requires fairly high quantities of goods of uniform quality, which 
are often far in excess of the total capacity of any individual enterprise 
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and requires relatively high initial marketing investment. In such cases 
joint export marketing by these enterprises would provide a good 
solution for the utilization of excess capacity, as it entails external 
economies in marketing and quality improvements that an enterpise 
would find difficult to undertake on its own.

Finally, it must be emphasized that the potential of capacity utili
zation policy as an integral part of planning for economic growth cannot 
be realized without greater knowledge of existing cost differentials and 
preference patterns, as under-utilization is the result of a multiplicity of 
factors and not primarily of irrationalities and misconceived planning.

APPENDIX

CAPACITY UTILIZATION IN THE CYPRUS MANUFACTURING 
SECTOR, 1967 AND 1972

(Actual Gross Output as a percentage of Potential Gross Output 
on an 8-hour shift)

%
19 6 7 1972

Code Small Big Big
(ISIC INDUSTRY Total Firms Firms Firms
1958) only

20 Food (Total) 54 53 56 78
201 Sausages and other meat prepations 34 44 31 76
202 Dairy Products 28 23 30 77
203 Canning 58 76 58 74
205 Grain milling 59 52 62 86
206 Bakery products 61 61 62 74
208 Chocolate and sugar confectionery 54 21 59 81

209—210 Food preparations 60 57 61 83
21 Beverages (Total) 93 69 93 81

211—213 Distilling, rectifying and blending of spirits 93 64 93 88
214 Soft drinks and carbonated water 93 82 93 65

22 Tobacco (Total) 43 43 78
221 Cigarettes 43 43 77

23 Textiles (Total) 60 64 60 80
231 Spinning and weaving 75 46 75 62
232 Knitting mills 57 89 57 83

24 Footwear & Other Wearing Apparel (Total) 65 55 68 79
241 Footwear 70 45 76 76
242 Repair of footwear 77 74
243 Wearing apparel 61 56 61 80
244 Made-up textile goods except wearing apparel 41 52 55 88

25 Wood and Cork (Total) 53 30 58 87
251 Sawmills, planing and other wood mills 48 30 52 81
252 Wooden and cane containers and small ware 92 92 100
259 Cork and wood products, n.e.s. 84 30 94 60

26 Furniture and Fixtures (Total) 69 55 83 77
260 Furniture and fixtures 69 55 83 77
27 Paper & Paper Products (Total) 45 64 43 62

272 Articles of pulp, paper & parerboard 45 64 43 62
28 Printing, Publishing and Allied 

Industries (Total) 67 46 69 86
280 Printing, publishing and allied industries 70 46 69 86 

(Cont’d)
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CAPACITY UTILIZATION IN THE CYPRUS MANUFACTURING 
SECTOR, 1967 AND 1972

(Actual Gross Output as a percentage of Potential Gross Output 
on an 8-hour shift)

those engaging on average 5 persons or more.

(Cont’d)
%

19 6 7 1972
Code Small Big Big
(ISIC INDUSTRY Total Firms Firms Firms
1958) only

29 Leather and Products (Total) 63 67 65 80
291 Tanneries 50 70 44 80
292 Fur products 60 60 50
293 Leather products 69 67 69 81

30 Rubber Products (Total) 81 70 85 81
300 Rubber products 81 70 85 81

31 Chemical Products (Total) 48 46 50 81
311 Basic industrial chemicals 80 80 92
313 Varnishes and lacquers 87 87 74
319 Miscellaneous chemical products 39 46 39 79

33 Non-metallic Mineral Products (Total) 72 55 73 93
331 Structural clay products 55 50 55 83
332 Glass products 99 99
333 Pottery 56 46 76 80
334 Cement 84 84 100
339 Non-metallic mineral products n.e.s. 51 52 56 90

35 Metal Products (Total) 58 47 66 Π
350 Metal Products 58 47 66 81

36 Machinery except Electrical (Total) 64 71 63 78
360 Machinery except electrical products 64 71 63 78

37 Electrical Machinery (Total) 68 67 68 85
370 Electrical machinery 68 67 68 85
38 Transport Equipment (Total) 79 67 87 82

381 Ship building and repairing 53 56 53
384 Repair of motor vehicles 79 66 88 82
385 Bicycles & motorcycles repairing 57 57
389 Transport equipment, n.e.s. 79 90 77 83

39 Other Industries (Total) 69 62 71 72
391 Balances 81 56 85 90
393 Repair of watches 60 60
394 Jewellery 88 96 78 77
395 Manafucture of musical instruments 91 91
399 Other Industries, n.e.s. 67 52 70 72

TOTAL 65 58 69 80

Notes : (1) Small firms refer to those engaging on average 1—4 persons. Big firms are

(2) In cases where no figures are given there are no firms.

(Source: For 1967: E. I. Demetriades “Labour Demand Functions in the Cyprus
Manufacturing Sector, 1960—1971” Appendix C. (mimeo), Nicosia, 1973. 
For 1972: Department of Statistics and Research “Census of Industrial 
Production, 1972”, pp. 162—176. Data are available only for big firms.)
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
ΑΝΔΡΕΑ ΚΛ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, Β.Α., Μ.Α. 

Λειτουργού Ιένου Τύπου Γ.Δ.Π.
Αντιπροέδρου Γεωγραφικού ‘Ομίλου Κύπρου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Διπλωματία έχει τις ρίζες της στή Γεωγραφία. Αύτό ίσως νά ξενίζει 

πολλούς, άλλ’ αύτή είναι ή πραγματικότητα, δπως βγαίνει μέσα άπό μιά σύν
τομη ιστορική αναδρομή.

"Οταν ό άνθρωπος κατοίκησε τή γή, αντιμετώπιζε στήν αρχή προβλήματα 
προσαρμογής στό φυσικό του περιβάλλον καί αργότερα προβλήματα συμβιώσεως 
μέ τούς γείτονες του, δηλ- πολιτικά προβλήματα. ’Αγωνιζόταν γιά τή διατή
ρηση τής ελευθερίας του, γιά τήν κατάχτηση καί διατήρηση τοΰ ζωτικού χώ
ρου, πού θά τοΰ έπέτρεπε νά έπιβιώσει καί αναπτυχθεί, γιά τόν έλεγχο στρατη
γικών θέσεων ή γιά τήν έξασφάλιση πόρων ζωής. ’Εκμεταλλεύτηκε τή μορ
φολογία τοΰ έδάφους γιά νά απομονωθεί ή νά προστατευτεί άπό άντίξοες πολι
τικές καταστάσεις πού άπειλοΰσαν τή γαλήνη καί τή ζωή του, ή γιά στρατη
γικούς σκοπούς (αμυντικούς καί επιθετικούς) . "Επρεπε νά γνωρίζει τούς γεί
τονες καί τό γύρω φυσικό περιβάλλον γιά σκοπούς αύτοσυντηρήσεως καί ασφά
λειας.

Τά κράτη πού δημιουργήθηκαν άργότερα είχαν έπιτυχίες καϊ άποτυχίες 
(μέ καταστρεπτικές συνέπειες) στήν προσπάθειά τους νά λύσουν τις μεταξύ 

τους διαφορές. ΤΙ περισσότερες φορές ή άποτυχία τους οφειλόταν στήν 'έλλει
ψη κατανοήσεως τών γεωγραφικών παραγόντων πού ύπεισέρχονταν ή συνε- 
πλέκοντο μέ τά προβλήματά τους.

Ή Γεωγραφική Διπλωματί α, λοιπόν, δέν αποτελεί 
δημιούργημα τών νεώτερων χρόνων· Γεννήθηκε μέ τήν προσπάθεια τοΰ ανθρώ
που νά προσαρμοστεί ή νά προσαρμόσει τό φυσικό του περιβάλλον στις άνάγκες 
του καί νά συνυπάρξει μέ τούς γείτονές του. Στή θεμελίωσή της, όμως, συνέ
βαλαν πολύ οι άρχαΐοι "Ελληνες, καί ιδιαίτερα οί Πλάτων καί ’Αριστοτέλης, 
πού πρώτοι αναγνώρισαν τή σημασία της στήν έπιλογή τών πιό κατάλληλων 
σημείων γιά τήν δημιουργία τών Ελληνικών αποικιών.

Ό Πλάτων ύποστήριζε πώς γιά αμυντικούς σκοπούς ή αποικία έπρεπε νά 
κτίζεται στό εσωτερικό (μεσόγειος) , ώστε νά είναι αύτοδύναμη καί αύτοσυν- 
τήρητη. Σέ γεωγραφική θέση μέ καλό κλίμα, γεωργικούς πόρους καί αμυντικά 
πλεονεκτήματα.

Ό ’Αριστοτέλης ύποστήριζε τήν παραλιακή τοποθεσία, ώστε νά γίνεται 
πλήρης εκμετάλλευση τής θάλασσας καί γιά σκοπούς φυσικών πόρων καί δια
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τροφής (αλιεία) , αλλά καί γιά έμπορικούς σκοπούς.
’Άνκαι είχαν διαφορετικές αντιλήψεις τις στήριζαν καί οί δυό σέ γεω

γραφικούς παράγοντες. Έβαλαν, έτσι, τις βάσεις γιά τήν έξέλιξη τής θεωρίας 
τής κυριαρχίας τοΰ κράτους στή ξηρά καί τή θάλασσα.

ΙΙολύ αργότερα, δ Γάλλος φιλόσοφος Μοντεσκιέ ’πρόσθεσε καί' τό κλίμα 
σάν πρωταρχικό γεωγραφικό παράγοντα πού έπηρεάζει τήν πολιτική ανάπτυ
ξη καί δραστηριότητα. Σήμερα γνωρίζουμε πώς οί παράγοντες τής ξηρασίας, 
τής θερμοκρασίας, τοΰ ψύχους καί τής ύγρασίας συνετέλεσαν σέ μεγάλο βαθμό 
στή μη ανάπτυξη μεγάλων πολιτικών δυνάμεων στις τροπικές καί πολικές 
ζώνες τής γής.

Ό Έμμανούλ Κάντ ήταν άπό τούς πρώτους γεωγράφους πού διαπίστω
σαν πώς τά διαφορετικά ήθη καί έθιμα τών λαών είχαν δύναμη νόμου καί δια- 
φορφώνονταν ή είχαν τις ρίζες τους σέ γεωγραφικούς παράγοντες. Ή θεωρία 
αύτή πού θεμελίωσε τήν Πολιτιστική Γεωγραφία, βοήθα πολύ τούς σύγχρονους 
διπλωμάτες στήν κατανόηση τών ήθών, εθίμων καί παραδόσεων τών χωρών στις 
όποιες είναι διαπιστευμένοι.

Οί Κάρλ Ρίττερ καί Άλεξάντερ Φόν Χάμπολτ θεμελίωσαν τή Γεωγραφία 
σάν έπιστήμη καί συνέβαλαν πολύ στήν κατανόηση καί διδασκαλία της. Άπό 
τότε τά Εύρωπαϊκά κράτη χρησιμοποιούν συνεχώς καί περισσότερο τή Γεω
γραφία στις πολιτικές τους ύποθέσεις. ’Ιδιαίτερη σημασία στόν τομέα αύτό δί
δεται από τή Σοβιετική “Ενωση πού ειδικεύει καί έκπαιδεύει τούς διπλωμάτες 
της στις διάφορες ειδικότητες τής Γεωγραφίας.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

"Αν οί διπλωμάτες οποιοσδήποτε χώρας πρόκειται νά διαδραμα
τίζουν ήγετικό ρόλο στή διατήρηση τής παγκόσμιας ειρήνης, άν θέλουν 
πράγματι νά άντιλαμβάνονται σωστά τά πολιτικά προβλήματα άλλων 
χωρών καί άν πρόκειται νά λαμβάνουν ορθές πολιτικές άποφάσεις, 
πρέπει άπαραίτητα νά γνωρίζουν καί άντιλαμβάνονται τις γεωγραφι
κές βάσεις τής Διπλωματίας.

Όπως είναι γνωστό, όλες οί ήπειροι τής γής έχουν διαχωρισθεί 
σέ πολιτικές περιοχές μέ διαφορετικούς βαθμούς κυριαρχίας. "Ανκαι 
ό άνθρωπος δέν έχει άκόμα κατοικήσει ή έκμεταλλευθεϊ όλες τις πε
ριοχές τής γής (έζ αιτίας άντίζοων γεωγραφικών συνθηκών), έχει 
έπεκτείνει παντού τήν πολιτική του κυριαρχία (παράδειγμα ή Σιβηρία 
καί ή Γροιλανδία). Συνήθως δυό πολιτικές οντότητες δέν ταυτίζονται 
όσον άφορά στό γεωγραφικό τους ύπόβαθρο καί στό πολιτικό τους 
σχήμα.

Συμβαίνει, έπίσης, ένα κράτος, πού κατέχει μέρος τής έπιφάνειας 
τής γής νά άμφιταλαντεύεται καί νά άλλάζει συχνά τήν" πολιτική του 
οργάνωση, δηλαδή τήν έθνική του οργάνωση, τήν ιδεολογία ή στάση 
του στά διάφορα πολιτικά ρεύματα ή τις έπιρροές πού δέχεται ή πού 
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άσκεί. Οί πολιτικές πεποιθήσεις, λοιπόν, είναι λιγότερο μόνιμες άπό 
τις γεωγραφικές συνθήκες. Ή μορφολογία τού έδάφους, τό κλίμα, οί 
φυσικοί πόροι άλλάσσουν μόνο μέ τήν πάροδο έκατοντάδων ή καί χι
λιάδων έτών.

Αρα στή μελέτη τών πολιτικών περιοχών, ή άντίληψη καί γνώση 
τών μόνιμων γεωγραφικών παραγόντων είναι μεγάλης σημασίας. Αύ- 
τοί είναι δυνατόν νά έπηρεάζουν πολύ ή λίγο τήν πολιτική στάση τής 
χώρας όσον άφορά τά έσωτερικά της θέματα ή τίς σχέσεις της μέ 
άλλες χώρες ή πολιτικούς οργανισμούς.

Κάθε χώρα διαμορφώνει καί κατευθύνει τήν πολιτική της πρός 
δυό άλληλοσχετιζόμενες κατευθύνσεις: Μιά πρός τό έσωτερικό (έσω- 
τερικές ύποθέσεις) καί μιά πρός τό έξωτερικό (έξωτερικές σχέσεις). 
Άπό τίς δυό οί έξωτερικές σχέσεις παίρνουν μεγαλύτερη έκταση, 
γιατί προορίζονται στό νά γνωρίζουν καί λαμβάνουν ύπ’ όψη τήν έσω- 
τερική καί έξωτερική πολιτική όλων τών άλλων χωρών, καί ταυτόχρο
να νά φροντίζουν γιά τή διατήρηση τής έδαφικής άκεραιότητας τής 
χώρας τους.

Ή έσωτερική πολιτική χαράσσεται μέ βάση τό νομικό καί κοινω
νικό σύστημα κάθε χώρας. Δέ μπορούμε νά πούμε τό ίδιο καί γιά τήν 
έξωτερική πολιτική. Οί Διεθνείς Νόμοι υπάρχουν άπλώς σάν ένα σώμα 
κανόνων καί άρχών, πού κάθε χώρα, άν τό θέλει, τούς σέβεται ή όχι, 
γιατί δέν ύπάρχει τό έκτελεστικό όργανο έπιβολής τους (ή Κύπρος 
έχει πικρή πείρα τού γεγονότος τούτου).

Γιά τή σύναψη καί διατήρηση σχέσεων καί γιά τήν έναρξη δια
πραγματεύσεων μέ άλλες χώρες, ή κυβέρνηση κάθε χώρας έγκαθι- 
δρύει σώμα προσώπων πού καλούνται διπλωμάτες (πρέσβεις καί βοη
θητικό προσωπικό). Οί διπλωμάτες διαπιστεύονται στις Κυβερνήσεις 
άλλων χωρών καί μένουν μόνιμα έκεϊ. Κάθε διπλωμάτης προσπαθεί 
στή ξένη χώρα νά έξασφαλίζει πλεονεκτήματα γιά τή χώρα του καί 
νά προστατεύει τά συμφέροντα ή νά προάγει τήν πολιτική της. Αύτή 
ή τακτική ή τέχνη καλείται Διπλωματία.

Κάθε άτομο πού άσχολεϊται μέ τήν τέχνη τής Διπλωματίας, ή πού 
ένδιαφέρεται γιά τήν έρμηνεία τής πολιτικής μιάς χώρας, πρέπει νά 
είναι καλά καταρτισμένο στό νά άντιλαμβάνεται τίς σχέσεις τών ά- 
τόμων μέ τό ξεχωριστό φυσικό καί πολιτιστικό τους περιβάλλον ώστε 
νά φτάνει σέ σωστά συμπεράσματα. Γιατί, όπως είπαμε προηγουμέ
νως, οί γεωγραφικοί παράγοντες είναι πιό μόνιμοι καί σταθεροί άπό 
τίς πολιτικές πεποιθήσεις, πού άλλάζουν κάποτε καί προσαρμόζονται 
στις συνθήκες τών καιρών γιά έξυπηρέτηση ώρισμένων σκοπών ή συμ
φερόντων. Αύτή ή άντίληψη ή κατανόηση τών ξεχωριστών γεωγραφι
κών χαρακτηριστικών μιάς χώρας βοηθά τόν διπλωμάτη νά έρμηνεύ- 
σει τίς διάφορες πολιτικές ένέργειες ή άντιδράσεις τής χώρας στήν 
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όποια βρίσκεται καί ιδιαίτερα σέ θέματα κοινωνικής ή οικονομικής πο
λιτικής, στρατηγικών θέσεων, διαθέσεως ή έκμεταλλεύσεως φυσικών 
πόρων, εισαγωγών καί έξαγωγών κ.λ.π.

Οί διπλωμάτες, λοιπόν, πρέπει νά έχουν τήν εύκαιρία νά μελετή
σουν Πολιτική, Οικονομική καί Πολιτιστική Γεωγραφία καί τούς άλλους 
κλάδους της. Είναι πολύ έπικίνδυνο άν μιά χώρα έργοδοτεϊ διπλωμά
τες πού δέν είναι καταρτισμένοι στά θέματα πού τούς άπασχολοϋν. 
Σέ πολλές χώρες ή Γεωγραφία άποτελεϊ άπαραίτητο θέμα στις έξετά- 
σεις γιά πρόσληψη διπλωματών.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
Τήν Γεωγραφική Διπλωματία μπορούμε νά τή διακρίνουμε σέ Γ ε

νική καί Ειδική. Γενική ονομάζεται όταν συμπλέκονται ή γεω
γραφία μεγάλων περιοχών τής γής καί οί πολιτικές πράξεις πολλών 
κρατών. Αύτό γίνεται σέ περιπτώσεις πού διπλωμάτες κατώρθωσαν 
νά έξασφαλίσουν τή συγκατάθεση πολλών χωρών, κατόπιν συμφωνίας, 
νά ένεργοΰν άπό κοινού σάν ομάδα γιά τήν έπίτευξη κοινών στόχων 
(π.χ. ή Βορειοατλαντική Συμμαχία).

Ειδική ονομάζεται όταν συμπλέκεται ή γεωγραφία μικρών περιο
χών μέ τις πολιτικές ένέργειες λίγων μόνο χωρών. Οί γεωγραφικοί 
παράγοντες τής θέσεως, έκτάσεως, κλίματος, μορφολογίας καί τοπο
γραφίας τοΰ έδάφους, φυσικών πόρων, βλαστήσεως κ.λ.π., ό καθένας 
σέ σχέση μέ μιά ειδική ομάδα λαών παίζουν τό ρόλο τους καί στις 
δυό περιπτώσεις (Γενικής καί Ειδικής Γεωγραφικής Διπλωματίας). 
Σημασία έχει νά θυμόμαστε ότι οί παράγοντες αύτοί είναι μόνιμοι καί 
έπηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τήν πολιτική σκέψη καί τίς άποφάσεις 
τών κατοίκων μιας χώρας ή περιοχής. Αύτές οί περιβαλλοντικές συν
θήκες άποτελοΰν μόνιμους μοχλούς πιέσεως στις πολιτικές πράξεις 
τών άνθρώπων. Στούς διπλωμάτες έναπόκειτο νά άντιληφθοΰν τούς 
παράγοντες αύτούς καί νά κατανοήσουν, ότι ή γεωγραφία τής περιο
χής άποτελοϋσε μέρος τού προβλήματος, ώστε νά ένεργήσουν άναλό- 
γως.

Ένα τέτοιο πρόβλημα είναι καί τό Κυπριακό, όπου ή Ειδική Γεω
γραφική Διπλωματία παίζει σπουδαίο ρόλο στήν άναζήτηση μιας δί
καιης λύσης τοΰ προβλήματος, ιδιαίτερα μετά τήν άπόφαση γιά έγκα- 
θίδρυση μιας Ομόσπονδης Κυπριακής Πολιτείας. Ή χάραξη τής διοι
κητικής γραμμής, πού θά χωρίζει τίς δυό Κοινοτικές Διοικήσεις ( Ελ
ληνοκυπριακή καί Τουρκοκυπριακή) θά στηριχθεί πάνω στούς γεω
γραφικούς παράγοντες τής παραγωγικότητας καί βιωσιμότητας τής 
γής (τών δυνατοτήτων τής παρούσας καί τής μελλοντικής βιομηχα
νικής, γεωργικής ή άλλης άναπτύξεως), καί τών άναλογιών πληθυσμού 
καί γαιοκτημοσύνης. Οί διπλωμάτες πού είναι άναμεμιγμένοι στις δια
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πραγματεύσεις γιά μιά δίκαιη λύση τοϋ Κυπριακού Προβλήματος, πρέ
πει νά είναι καλά ένήμεροι τών γεωγραφικών δεδομένων καί ειδικών 
Κυπριακών περιβαλλοντικών συνθηκών, γιά νάναι σέ θέση νά είση- 
γοΰνται καί σωστές λύσεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

Τό ’Ισοζύγιο Δυνάμεων

Η θεωρία τοϋ ισοζυγίου δυνάμεων άπασχολεϊ άπό πολλά χρόνια 
τούς διπλωμάτες, καί άποτελεί καθοδηγητική πυξίδα τής έξωτερικής 
πολιτικής πολλών χωρών. Ή θεωρία αύτή στηρίζεται στήν ιδέα πώς ό
ταν δυό δυνάμεις άνταγωνίβονται ή μιά τήν άλλη, ή πιό άδύνατη άπό 
τις δυό συμμαχεί μέ μιά τρίτη, ώστε νά έπιτυγχάνεται ένα ισοζύγιο 
μεταξύ όλων τών δυνάμεων πού είναι άναμεμιγμένες σ’ ένα πρόβλη
μα. Μέ τόν τρόπο αύτό έξυπηρετοΰνται τά συμφέροντα τών μεγάλων 
δυνάμεων, σέ βάρος, βέβαια, τών μικρών.

Μέ βάση τή θεωρία αύτή, ή Μεγάλη Βρεττανία άποφάσιζε τις 
κινήσεις της στή διεθνή σκακιέρα τήν έποχή τής παντοδυναμίας της. 
’Έτσι, γιά νά έπιτύχει τούς στόχους της πολέμησε τό Λουδοβίκο τόν 
XIV καί τόν Ναπολέοντα, όταν ή Γαλλία άπειλοΰσε νά έπιτύχει τήν 
Εύρωπαϊκή ήγεμονία, οπότε τό ισοζύγιο θά έκλεινε μέ τό μέρος της 
καί σέ βάρος τής Μ. Βρεττανίας. ’Αργότερα, όταν ή Γερμανία άποπει- 
ράθηκε νά έπεκταθεϊ στά νοτιοανατολικά μέ κίνδυνο άπειλής τής ναυ
τικής καί άποικιακής της ύπεροχής, ή Μ. Βρεττανία πολέμησε στό 
πλευρό τής Γαλλίας κατά τής Γερμανίας (Α' Παγκόσμιος Πόλεμος).

Ή στάση τής Μ. Βρεττανίας έποίκιλλε άνάλογα καί στηριζόταν 
πάντοτε στις πιό πάνω άρχές. Έτσι, όταν ή Ρωσία άποτελοϋσε τήν 
κύρια άπειλή γιά τά συμφέροντα τής Μ. Βρεττανίας στήν ’Εγγύς, Μέ
ση καί "Απω ’Ανατολή, ή τελευταία συμμάχησε μέ τήν Τουρκία γιά νά 
έμποδίσει τήν κάθοδο τοϋ Τσάρου στή Μεσόγειο άπό τά στενά τοΰ 
Βοσπόρου. ’Αργότερα, ή Μ. Βρεττανία συμμάχησε μέ τήν Ιαπωνία 
όταν ή Ρωσία κινήθηκε πρός τά νότια καί άπείλησε τήν Βρεττανική 
άποικία τοΰ Χόνγκ-Κόγκ. Ή Βρεττανία, όμως, συμμάχησέ άργότερα 
μέ τή Ρωσία γιά νά πολεμήσουν τούς Γερμανούς στόν Α' Παγκόσμιο 
Πόλεμο.

Ή ήττα τής Γερμανίας στόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο έφερε τήν 
Γαλλία σάν τήν έπικρατέστερη Εύρωπαϊκή δύναμη. ’Έτσι ή Βρεττανι
κή πολιτική άναζητοΰσε τρόπους νά ματαιώσει τις φιλοδοξίες τής Γαλ
λίας. Άρνήθηκε λοιπόν, νά έγγυηθεΐ τή Γαλλία άπό τυχόν μελλοντική 
Γερμανική έπίθεση καί άντιτάχθηκε στήν κατοχή άπό τή Γαλλία τών άν- 
θρακοφόρων περιοχών τοΰ Ρούρ. Μέ τήν άνασυγκρότηση, τόν έπανε- 
ξοπλισμό τής Γερμανίας καί τις άπειλητικές διαθέσεις τοΰ Χίτλερ, ή
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Βρεττανία καί πάλι συμμάχησε μέ τή Γαλλία ενάντια στή Γερμανία 
στό Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σήμερα, μέ τή Σοβιετική Ένωση σάν ύπερδύναμη πού άπειλεϊ 
ολόκληρη τήν Εύρώπη, ή Βρεττανία έχει συμμαχήσει μέ τις Ηνωμέ
νες Πολιτείες τής ’Αμερικής γιά νά ισοζυγίσει τή δύναμη τής Ε.Σ.Σ.Δ. 
καί νά τήν περιορίσει στήν περιοχή τής Εύρώπης πού ήδη κατέχει ή 
επηρεάζει.

Τό ισοζύγιο δυνάμεων, λοιπόν, στήν Εύρώπη σήμερα είναι άπο- 
τέλεσμα τής διπλωματικής δραστηριότητας. "Αν, όμως, ή βάση τοϋ 
προβλήματος άλλάΕει (σέ μιά περίπτωση συμφωνίας μέ έπιθέσεως 
μεταξύ τών δύο μερών), τότε άνάλογα θά ήταν δυνατό νά τροποποιη
θεί καί τό ισοζύγιο δυνάμεων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

Μοντενέγκρο εναντίον Ευρωπαϊκών Δυνάμεων

Μετά τό τέλος τοϋ Α' Βαλκανικού Πολέμου πραγματοποιήθηκε 
στό Λονδίνο μιά διεθνής διάσκεψη γιά νά διαπραγματευτεί τήν συνθή
κη ειρήνης μεταξύ τής νικημένης Τουρκίας καί τών νικητών, δηλ. τής 
Βουλγαρίας, Σερβίας, Ελλάδος καί Μοντενέγκρο. Ή διάσκεψη θά ά- 
σχολεϊτο, έπίσης, μέ τόν καταμερισμό τών έδαφών πού πάρθηκαν άπό 
τήν Τουρκία.

Τό γεγονός ότι ή διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στό Λονδίνο, δεί
χνει τό ένδιαφέρο τής Μ. Βρεττανίας καί τών άλλων μεγάλων δυνά
μεων γιά τήν σπουδαία, άπό γεωγραφικής - στρατηγικής άπόψεως, πε
ριοχή τής Βαλκανικής Χερσονήσου. Άποδεικνύει, έπίσης, τήν διπλω
ματική έπιρροή, πού οί μεγάλες δυνάμεις μπορούσαν νά άσκοΰν σέ κά
θε πολιτική κρίση.

Ένώ, όμως, ή διάσκεψη συνεχιζόταν, ό βασιλιάς τού Μοντενέγ
κρο είχε τά δικά του σχέδια γιά τόν διαμοιρασμό τών έδαφών καί συ
νέχιζε τήν πολιορκία τής πόλης Σκούταρι, πού βρισκόταν άκόμα στά 
χέρια τών Τούρκων. Οί Εύρωπαϊκές δυνάμεις, πού παρακάθονταν 
στή διάσκεψη τού Λονδίνου, ζήτησαν άπό τόν βασιλιά Νικήτα νά στα
ματήσει τίς πολεμικές έπιχειρήσεις, άλλ’ αύτός άρνήθηκε. "Εστειλαν, 
τότε, τό στόλο τους νά πιέσει τό Μοντενέγκρο, άποκλείοντας άπό τή 
θάλασσα τό μέρος έκείνο τής Άδριατικής άκτής πού περικλειόταν με
ταξύ τού Άντίβαρι καί τών έκβολών τού ποταμού Δρίν. Μέ τόν τρόπο 
αύτό τής άπομονώσεως καί τού άποκλεισμοΰ, οί μεγάλες δυνάμεις πί
στευαν πώς θά έξανάγκαζαν τόν βασιλιά τού Μοντενέγκρο νά γονα
τίσει.

Ό βασιλιάς Νικήτας, όμως, είχε προλάβει νά πάρει ένα καλό φορ
τίο όπλων καί πυρομαχικών άπό τή Ρωσία Οί κάτοικοι τού Μοντενέγ- 
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κρο, άπό τήν άλλη, πού ήσαν συνηθισμένοι στή λιτή ζωή, μπορούσαν 
νά ζοΰν άπό τά ντόπια γεωργικά τους προϊόντα, τά γίδια καί τά πρό
βατα. ’Επιπρόσθετα, είχαν συναίσθηση τών πλεο
νεκτημάτων πού τ ο ύ c πρόσφερε τό πολύ 
ορεινό έδαφος τής χώρας τους καί ήξεραν πώς δέ 
θά ήταν εύκολο τά πληρώματα τοϋ Εύρωπαίκοΰ στόλου νά εισχωρή
σουν στό έσωτερικό. "Ετσι, άπέρριψαν άγέρωχα όλες τίς άπειλές καί 
πιέσεις τών Εύρωπαϊκών δυνάμεων.

Όταν άπέτυχε ή στρατιωτική έπιχείρηση, οί μεγάλες δυνάμεις έ- 
πιστράτευσαν τή διπλωματία. Πρόσφεραν, λοιπόν, στό Μοντενέγκρο 
μεγάλο «δάνειο», άν έγκατέλειπε τήν πολιορκία τοΰ Σκούταρι. Ο βα
σιλιάς άπέρριψε τήν προσφορά, άλλά έγγυήθηκε τήν άξιοπρεπή δια
φυγή τοϋ Τούρκου ήγέτη Έσσάτ Πασά άπό τό Σκούταρι. Ο τελευταίος 
άποδέχτηκε τήν προσφορά καί έτσι τό Μοντενέγκρο πέτυχε τελικά τό 
σκοπό του.

Τό κρατίδιο τόλμησε νά έρθει άντιμέτωπο μέ τίς μεγάλες Εύρω- 
παϊκές δυνάμεις καί πέτυχε, γιατί έκμεταλλεύτηκε τά 
άμυντικά πλεονεκτήματα πού τοΰ πρόσφε
ρε τό φυσικό του περιβάλλο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Άπ’ έσα έχουν ειπωθεί γίνεται φανερό, πώς ή γεωγραφική γνώση 
άποτελεί άπαραίτητη προϋπόθεση γιά μιά σωστή πολιτική καί διπλωμα
τική έκτίμηση καί δράση. Οί έπιτυχημένοι διπλωμάτες πρέπει νά έχουν 
μιά πλατειά γνώση τής γεωπολιτικής καί γεωοικονομικής θεώρησης 
τών πραγμάτων. Νά άντιλαμβάνονται, άναλύουν καί έρμηνεύουν τά 
πολιτικά προβλήματα μέσα στό τοπικό φυσικό, κοινωνικο-οικονομικό 
καί πολιτιστικό τους περιβάλλον. ’Αλλοίμονο, αν προσπαθούν νά έφαρ- 
μόζουν τήν ίδια τακτική καί τίς ίδιες άρχές παντού άνεξάρτητα τόπου 
καί περιβάλλοντος. Τούτο θά τούς οδηγήσει στήν άποτυχία, παρά τίς 
μεγάλες θυσίες σέ άνθρώπινο καί άλλο ύλικό. "Ενα πρόσφατο παρά
δειγμα μιας τέτοιας άποτυχίας είναι ή περίπτωση τοΰ Βιετνάμ.

Στήν Κύπρο, δυστυχώς, τά πράγματα δέν είναι ρόδινα άπό τήν 
πλευρά τής Γεωγραφικής Διπλωματίας. Άπ’ ότι γνωρίζω, δέν ύπάρχει 
ούτε ένας Κύπριος διπλωμάτης μέ γεωγραφική κατάρτιση, ούτε προ- 
βλέπεται ή πρόσληψη γεωγράφων στό άμεσο μέλλον. Καί, όμως, τό 
Κυπριακό πρόβλημα όπως έξελίσσεται άποτελεί ξεχωριστό παράδειγ
μα ειδικής γεωγραφικής διπλωματίας.

Ή διπλωματία μας, δέν έκμεταλλεύτηκε στό άκέραιο τά πλεονε
κτήματα καί τά σοβαρά έπιχειρήματα πού τής παρείχε ή γεωγραφική 
δομή τής Κυπριακής Πολιτείας. Δέν έκμεταλλευτήκαμε τά πλεονεκτή
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ματα πού μάς παρείχε ή μορφολογία τού έδάφους (ιδιαίτερα στό βορ
ρά) γιά νά οργανώσουμε τήν άμυνα μας εναντίον τοΰ εισβολέα. Δέν 
έκμεταλλευτήκαμε έγκαιρα καί στό βαθμό πού έπρεπε τά γεωγραφικά 
πλεονεκτήματα τής κατανομής καί σύνθεσης τοΰ πληθυσμού καί τών 
φυσικών πόρων, τής ιδιοκτησίας, τής παραγωγικότητας τής γής καί 
τής βιομηχανικής άναπτύξεως. Καί άκόμα, προσερχόμαστε σέ άποφα- 
σιστικές γιά τό μέλλον τοΰ τόπου μας διαπραγματεύσεις, ύποβάλλουμε 
γεωγραφικούς χάρτες καί χαράσσουμε γραμμές καί σύνορα, χωρίς νά 
συμβουλευόμαστε ένα όποιοδήποτε Κύπριο γεωγράφο, πού θά ύποδεί- 
κνυε τήν άποφυγή τυχόν λαθών, πού θά δέσμευαν μιά γιά πάντα τήν 
ειρήνη καί προκοπή αύτοΰ τοΰ τόπου.

Ας έλπίσουμε πώς αύτό θά γίνει έστω καί τή δωδεκάτη, γιά 
νά άποφευχθοΰν σοβαρότερα λάθη στό μέλλον. Υπάρχει μιά ομάδα 
προσοντούχων Κυπρίων γεωγράφων, πού άφιέρωσαν άφιλοκερδώς 
πολύ χρόνο καί κόπο καί συνέγραψαν βιβλία καί μελέτες πάνω στό 
Κυπριακό πρόβλημα. Οί άνθρωποι αύτοί, είμαι σίγουρος, βρίσκονται 
στή διάθεση τής ήγεσίας μας γιά νά προσφέρουν τις ύπηρεσίες ιούς 
άν βέβαια κληθούν.
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DRY FARMING AND IRRIGATION FARMING

IN CYPRUS: RURAL GEOGRAPHICAL PROCESSES

UNTIL THE SUMMER OF 1974

By GUNTER HEINRITZ, Professor, Geographisches 
Insitut Der Technischen Universitatd

Among the advances and changes which Cyprus has experienced 
between 1961 and 1974, in the first twelve years since its independence, 
those concerning the economy are particularly impressive. That pertains 
to the level reached in infrastructure as well as the standard of living 
of the population. This is even more impressive as Cyprus’ economic 
structure was predominantly agricultural until the end of World War 
II. In 1971, the majority of the population of Cyprus still lived in the 
country, and according to official statistics no less than 40% of the 
245.000 people employed were occupied in the farming industry. It 
was therefore only natural that agriculture should take priority in 
Government planning. Indeed, agriculture in Cyprus was able to double 
the rate of its production between 1966 and 1972. Agriculture was far 
surpassed by the growth rates of other branches of the economy, parti
cularly the construction industry and tourism. However, it recovered 
its position as the most significant economic factor, and supplied 
furthermore the greater share of the country’s exports.

Of course such a general statement does not mean very much. The 
rate of increase of production, which embraces all branches of agricul
ture, conceals rather than clarifies the most interesting processes. The 
increase in production in no way affects all branches of the agricultural 
economy, nor all regions of Cyprus equally. Rather, it originates 
primarily from the expansion of irrigated areas and from the increase 
in productivity per unit area of the irrigated land. The successful growth 
rate in the farming industry in Cyprus is even more surprising, with 
regard to the economical predictions made at the beginning of the 
sixties, which were not very optimistic. The conservative estimate for 
development potential was based partly on references to the existing 
state of the agrarian structure. Structural weaknesses were continually 
cited and denounced in the experts’ reports as major obstacles to 
progress in the field of agriculture. The following are relevant 
complaints: the degree to which holdings had been scattered, the unsa
tisfactory size and shape of the individual plots, the lack of accessibility 
to the plots by farm roads, obsolete irrigation methods, insufficient 
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prevention of soil erosion, lack of urgently needed regulations in many 
areas especially in the field of farm tenancy, but above all in the 
insufficient size of the farming concerns. The experts in the above 
mentioned reports also cite comprehensive lists of the prevailing 
physical-geographical conditions, which must be regarded as serious 
obstacles to the agriculture in Cyprus, particularly the scarcity of water 
for irrigation.

Expansion of irrigated regions

Water is in fact the determining minimal factor for Cyprus’ agricul
ture. It is not so much that the average annual precipitation is too low; 
but the considerable irregularities in the actual annual rainfall are much 
more problematic for the semi-humid areas. In 10 years there are on 
the average only three normal years, and in 4 years the precipitation is 
less than 50% of the long standing average. The problem of water for 
farming is intensified by the fact that a considerable volume of the 
rainfall runs off into the sea within a short time, unused and unchecked. 
It is therefore not surprising that the extension of regions which are 
irrigated throughout the year is one of the most important aspects of 
development planning. The land surface which is irrigated the entire 
year increased by 14.000 ha, i.e. 60% between 1960 and 1970, and in 
1971 with 41.600 ha comprised about 12% of the entire usable 
farmland in Cyprus. The regional distribution of this irrigated land 
corresponds essentially to the distribution of ground water and only 
23% by surface water. The extension of the irrigated areas is therefore 
due to the tapping of ground water. The land surface which is irrigated 
throughout the year increased by about 4.700 ha between 1967 and 
1971; of this over 57% (2.700 ha) was supplied with ground water is 
based on private enterprise. This was in turn furthered by the fact that 
the Government was, at least at the beginning, ready to bear a part of 
the cost connected with the boring as well as the installation of motor 
pumps through subsidies and low interest loans.

The country’s ground water supplies were certainly not only fully 
used but clearly overtapped. The result of this is firstly a continual 
lowering of the ground water table, and further, a constant advance 
inland of the salt water - fresh water boundary. Thus altogether over 
1.200 ha of irrigated land have had to be relinquished since 1967, 
because the ground water reserves were either exhausted or the water 
pumped to the surface had bcome too salty.

A further expansion of the irrigated areas is only possible through 
an increased use of surface water, i.e. through the construction of dams. 
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Such installations are of course left to the government, which has since 
1960 placed itself under great strain and has built altogether 30 new 
dams with an expenditure of many million £. Together these dams 
have a reservoir capacity of 48 million cbm and should provide irrigation 
water for 2.000 - 3.000 ha of farmland. Indeed the relief ratio in the 
areas of Cyprus with the most rainfall are not very favourable for the 
construction of dams, since the narrow, deeply carved valleys usually 
have a relatively small drainage area. These valleys often allow reservoirs 
with only a limited capacity. The recently constructed reservoirs 
therefore provide relatively little water; the water which they supply 
is in addition very expensive, and moreover, it cannot be relied upon 
every year with certainty. The result is that permanent crops in areas 
supplied with surface water are planted to a very limited extent.

Cultivation on irrigated land

In contrast to the irrigated areas dependent on surface water, the 
enlargement of the irrigated surface in those regions which could be 
supplied by ground water, was almost exclusively to the benefits of the 
expansion of citrus cultivation. This includes the areas around Famagu
sta, Akrotiri and especially Morphou. The citrus-growing areas have 
increased by 10.000 ha, i.e. 231% since 1960 alone, and currently 
comprise 38,5% of the total amount of irrigated land in Cyprus. As 
the chart indicates, the structure of cultivation on irrigated land has 
changed considerably since 1960. Once the citrus plantations which 
have been established in the last few years reach maturity and their 
full level of production, about 8% of the total citrus production along 
the Mediterranean will belong to Cyprus: In 1969 50% of the trees 
were less than 5 years old, and only 23% were over 10 years old, and 
therefore in full production. Even so, 170.000 tons of citrus fruit was 
harvested already in this year, which represents around 1/3 of the total 
production by irrigation farming. (Crop 1971: 256.000 tons; Source: 
Republic of Cyprus, Economic Report, p. 45).

Another third of Cyprus irrigated areas was used for potato 
growing (in 1969 a total of 8.667 ha; in 1960: 5.333 ha) which are 
located primarily in the southeastern Mesaoria. Important advances 
have also been made in other lines of production in irrigation farming 
in the last 12 years, although they have been clearly surpassed by citrus 
and potato cultivation, with respect to land surface and value of pro
duction. This concerns above all early vegetable growing, which was 
recently considerably expanded and intensified principally due to 
domestic demand. The effort to provide vegetables as soon as possible 
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led to the cultivation of early vegetables on small irrigated plots under 
plastic, which are chiefly in close proximity to the sea shore.

The introduction of cultivation under sheets of plastic, which are 
placed over the young plants in tunnel-fashion, took place in the early 
sixties in the region of Ayia Napa. The method spread very quickly, since 
the financial success connected with such procedures soon became 
common knowledge; this incentive led to wide-spread imitation. It were 
several importers from Famagusta who, through their circulation of 
appropriate propaganda, provided a major boost in the rapid expansion 
of cultivation under sheets of plastic, since they acquired new commer
cial possibilities through the importation and sale of the necessary 
coverings. The demand for plastic coverings has risen in the meantime 
to such an extent, that their manufacture has been taken over by several 
industrial plants which have been recently constructed.

It would of course be too biased to regard the spread of irrigation 
cultivation which is outlined here purely as a welcome contribution to 
the development of the country. As shown, it does reflect an impressive 
increase in the agricultural production or realization in the country’s 
agricultural statistics, but the extension of the irrigated areas does not 
at all correspond to the physical geography, i.e. hydrological potential 
in the country. It has in fact led to heavy overtapping of the existing 
groundwater supply, which provokes the danger of the collapse of the 
entire irrigation farming system in Cyprus.

We are faced with a conflict which is not only of a material but 
also of a social nature: the need for coordination of land fit for irrigation 
and available irrigation water is not the only matter at stake here. Since 
the expansion of irrigated areas originates almost completely from 
private enterprise, the most important question is who benefits from 
the expansion. When trying to answer this question, we must start with 
the fact that more than 9/10 of the farmable land of Cyprus is in 
private hands, and that this private landed property is widely scattered, 
i.e. even today almost all families have control of land. If one greatly 
simplifies the matter, one could separate the land owners into two 
categories, according to their occupations or their dependance on farm 
revenues. In this case, the group of those who draw their income 
primarily from farming would be a minority, whereas in the majority 
would be those for whom the profit which they can draw from the 
cultivation of their land is additional income and therefore of secon
dary importance.

The greatest number of land owners, therefore, no longer obtain 
their principal earnings from agriculture. This includes a group not very 
large in number, but economically of even greater significance, which 
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is comprised of people with highly professional occupations, such as 
doctors, lawyers, or higher government officials. Teachers, engineers 
and bank executives would belong here as well. The largest group, on 
the other hand, is composed of people who have less qualified occu
pations, those who often change their careers or positions, or who 
pursue several means of employment simultaneously in order to earn 
their living.

This includes above all the commuters living in the villages of 
Mesaoria and the areas around the cities of Limassol and Larnaca of the 
English military bases. It also includes, however, an important part of 
the rural population, who, when questioned, would classify themselves 
chiefly as farmers, but who actually draw the greatest share of their 
income from a Kafeneion or from a small store, from manual labour in 
irrigation works or from the possession of a bus, tractor, etc. We will 
classify this group as “semi-urban” in order to point out the fact that 
— partially as a result of small distances in Cyprus, and due to develop
ments in the land market — the urbanization process extends far beyond 
the actual growth of the cities, and includes large sections of the 
population who retained their residence in the villages.

Characteristic of the members of the professions as well as the 
semi-urban landowners is a modern attitude which is strongly profit- 
oriented. Both groups are very adept at acting politically in order 
to further their own interests, for example, when it is a question of the 
continuation of the — very considerable — subsidies of production 
prices for grain, or for wine, but above all, concerning resistance against 
legal measures unfavourable to them.

We had already referred to the fact that during the last 12 years, 
productivity and profits have risen considerably in irrigation farming, 
in contrast to dry farming. A great gulf has opened up between two 
methods of farming, which affects the above-mentioned land owning 
groups in very different ways. The non-farmers are hardly affected in 
their livelihood by the lower productivity of dry-farming, because they 
are not dependent on their farming interests. It is important that 
irrigation farming, which yields good profits, is almost entirely their 
concern. In other words: the advances of the country’s agricultural 
production are not advances for the farming population, they rather 
benefit social groups, for whom profits from farming are only an 
additional, in no way decisive, source of income. The revenues from 
citrus plantations enable, for example, a worker to purchase articles 
which would otherwise lie beyond his reach financially. This contributes 
to the high standard of living in Cyprus, which was mentioned above.

It should not be overlooked, however, that most of the actual 
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farming population have suffered a relative setback. In the face of such 
a socio-economic background, one must judge very cautiously the 
efficiency of all the government efforts for support of the farming 
population. The governments’ agricultural policy is not specifically 
directed to the social group whose basic existence still depends on 
farming, and who actually needs the efficient support. The public means 
supplied to agriculture, such as the promotion of irrigation farming, 
benefit, for the most part, social groups which only draw additional 
income from farming, without taking a great interest in it.

Irrigated land use in Cyprus

1960 1969

ha % ha %
Plantations
(trees and grapes) 7,986 19,599

in % of the total
irrigated area 34.4 52.7

Citrus only 4,320 14,332
in % of the total
irrigated area 18.6 38.5

Annual crops 15,240 17,567
in % of the total
irrigated area 65.6 47.3

Total irrigated area 23,200 100.0 37,200 100.0

Source: Irrigation Policy in Cyprus, 1971
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΑΛΑΔΙΚΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ύπό Δρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΙΟΡΤΣΗ 
Καθηγητή στό Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών*

* ΔιάλεΕη πού δόθηκε στις εκδηλώσεις γιά τήν έθδομάδα τοΰ « Ελληνικού Χώρου» 
πού οργάνωσε ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου σέ συνεργασία μέ τή Μορφωτική 
Υπηρεσία τοΰ ‘Υπουργείου Παιδείας στις 8—15 Ιουλίου, 1977.

Ό καταστατικός χάρτης τής Δημοκρατικής Ελληνικής Πολιτείας, τό 
Σύνταγμα τής Ελλάδος, στήν 1η παράγραφο τοΰ άρθ. 24 αναφέρει: «Ή 
προστασία τοΰ φυσικοΰ καϊ πολιτιστικού πε
ριβάλλοντος αποτελεί ύποχρέωσιν τοΰ Κράτους. 
Τό Κράτος ύποχρεοΰται νά λ α μ ο ά νε ι ιδιαίτερα 
προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα προς διαφύ- 
λ α ξ ι ν α ύ τ ο ΰ.»

’Έτσι, γιά πρώτη φορά -στήν ιστορία του, δ Ελληνικός λαός εκφράζει, μέ 
τόν επισημότερο τρόπο, τήν βούλησή του γιά προστασία τοΰ φυσικοΰ καί πολι
τιστικού του περιβάλλοντος κα'ι αναθέτει στό Κράτος τήν ευθύνη κα'ι τήν ύπο- 
χρέωση γιά τήν διαφύλαξή του.

Είναι προφανής ή σημασία τής συνταγματικής αυτής έπιταγής. ’Έχουμε 
ξεπεράσει τό στάδιο τών θεωρητικών συζητήσεων, τών εύχολογίων καί τής 
συμπαθοΰς Ερασιτεχνικής δραστηριότητος, γιά νά αντιμετωπίσουμε τό πρόβλη
μα μέ τή σοβαρότητα πού τοΰ αξίζει: Σάν ένα θέμα εθνικής έπιβιώσειος. Μα
κροχρόνια, έξ ίσου σημαντικό μέ τήν Εθνική μας άμυνα κα'ι τήν κοινωνικοοικο
νομική μας ανάπτυξη.

Δέν θά άναφερθώ σήμερα καθόλου στό πολιτιστικό περιβάλλον τής Ελ
λάδος. ’Όχι πώς είναι τοΰτο λιγώτερο σημαντικό άπό τό φυσικό, ή πώς δέν 
έχει διασυνδέσεις μέ.τ'ις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τήν ποιότητα τής ζωής καί 
τήν εθνική μας ταυτότητα.

’Άλλωστε, τό γεγονός δτι έχω προσκληθεί άπό τόν Γεωγραφικόν "Ομιλον 
Κύπρου πού στούς σκοπούς του συνδυάζει τή μελέτη τών φυσικών συνθηκών 
και τοΰ άνθρώπινου παράγοντα, μοΰ δημιουργεί τήν ήθική ύποχρέωση νά μην 
διαχωρίζω τούς άλληλένδετους αύτούς όρους. Ό κύριος λόγος γιά τόν όποιο 
θά περιορισθώ στό φυσικό περιβάλλον τής Ελλάδος καϊ στήν προστασία του 
είναι γιατί ή ειδικότητά μου — είμαι καθηγητής τής Ζωολογίας στό Πανε
πιστήμιο ’Αθηνών — ή μακροχρόνια ενασχόλησή μου κα'ι τά ένδιαφέροντά 
μου, μοΰ Επιτρέπουν νά άνταποκριθώ καλύτερα στ'ις άπαιτήσεις τοΰ ειδικού 
αύτοΰ θέματος.
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ορισμός τοϋ φυσικού περιβάλλοντος είναι άφοπλτιστικά απλός, 
ή πραγματικότητα όμως πού αντιπροσωπεύει, έξαιρετικά περίπλοκη. 
Σάν φυσικό περιβάλλον τοΰ Έλλαδικοϋ χώρου εννοούμε τά άγρια ζώα 
καί τά αύτοφυη φυτά, τό έδαφος τής χέρσου, τό υδάτινο δυναμικό, τή 
θάλασσα καί τόν βυθό της, άκόμα καί τήν άτμόσφαιρα πού μάς περι
βάλλει. Θάταν άδύνατο νά σκιαγραφήσω έστω τά χαρακτηριστικά τοΰ 
έλλαδικοϋ φυσικού περιβάλλοντος. Επισημαίνω μόνο τρία βασικά γνω- 
ρίσματά του: α) Είναι Μεσογειακό, β) έχει δυσανάλογη πρός τήν 
έκτασή του ποικιλία καί γ) φέρει τή σφραγίδα τής άνθρώπινης κουλ
τούρας, τών πολιτισμών χιλιετηρίδων.

Ή Μεσογειακή φύση τού Έλλαδικοϋ χώρου άποτελεϊ παράγοντα 
όμοιογενείας μέ τις ύπόλοιπες μεσογειακές περιοχές: Ενότητα έδα- 
φολογική, κλιματική, οικολογική. Τά προβλήματα πού άνακύπτουν εί
ναι, βασικά, ταυτόσημα καί οί λύσεις πού θ’ άναζητηθούν μπορούν νά 
προκύψουν άπό συνεργασία μεταξύ τών παραμεσογείων κρατών κΓ 
άπό τήν έφαρμογή δοκιμασμένων, σέ κάποια άπ’ αύτές, μεθόδων άν- 
τιμετωπήσεώς των.

Μέσα όμως στά πλατειά Μεσογειακά πλαίσια άναπτύσσεται ή με
γάλη ποικιλία τοΰ Έλλαδικοϋ βιοχώρου, πού οφείλεται στό τρισδιά
στατο άνάγλυφό του: Πολλά, ψηλά βουνά, μικρές, διάσπαρτες πεδιά
δες καί κοιλάδάς, νησιά κάθε μεγέθους, ποταμοί, λίμνες καί μιά έκτα
ση άκτών πού, άναλογικά, τήν ξεπερνούν μόνο ή Νορβηγία μέ τά fjords 
καί ή, καθαρά νησιωτική, ’Ιαπωνία. Τέλος, μιά γεωγραφική θέση στή 
Ν.Α. γωνία τής Εύρώπης, άνάμεσα στήν Δ. ’Ασία καί τήν Β. ’Αφρική 
μέ οικολογική στρατηγική σημασία.

Ή γιά μακρούς αιώνες έπίδραση τοΰ άνθρώπινου παράγοντα στό 
φυσικό περιβάλλον τής Ελλάδος έχει συντελέσει στήν άλλοίωσή του, 
τήν οικολογική του ύποβάθμιση καί — πρόσφατα — στήν άπειλούμενη 
καταστροφή του. Είναι γνωστό πώς, πριν άπό τούς ιστορικούς χρό
νους, οί παρυφές τής Μεσογείου θαλάσσης καλύπτονταν άπό ένα συ
νεχές φυλλοβόλο μικτό δάσος. Σήμερα τό άρχόγονο αύτό δάσος έχει 
άντικατασταθεί, στις καλύτερες περιπτώσεις, άπό ένα αειθαλές ξηρό- 
φυλλο, πεύκων καί έλαιοδένδρων, άλλοΰ δέ άπό μακί, θάμνους, φρύ
γανα ή καί έρημικές, άπογυμνωμένες έκτάσεις. Δέν θάταν ύπερβολή 
νά άποδώσουμε τήν βαθειά αύτή οικολογική άλλοίωσή, μέ τις άναπό- 
φευκτες συνέπειές της — έξαφάνιση ζώων, άποξήρανση περιοχών, 
κλιματικές μεταβολές — στήν έπίδραση τοΰ άνθρώπου. Επαναλαμβά
νω τά 3 χαρακτηριστικά τού Έλλαδικοϋ φυσικού περιβάλλοντος: α) 
Μεσογειακός χαρκτήρας. β) Οικολογική ποικιλία, γ) Μακραίωνη έπί
δραση τοΰ άνθρώπου.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τό θέμα τής προστασίας τοϋ φυσικού περιβάλλοντος τής Ελλάδος 
είναι πολύπλευρο, άλλά είναι ένα. Δέν ώφελεί σέ τίποτε νά προ- 
στατευθεϊ τό δάσος άπό τήν ύλοτομία, τή πυρκαγιά, τήν αίγοβοσκή, άν 
δέν διαφυλαχθεϊ τό έδαφος, πάνω στό όποιο στηρίζεται τό δάσος κΓ 
άν δέν γίνεται λογική χρήση καί κατανομή τοϋ υδάτινου δυναμικού. 
Δέν ώφελεί σέ τίποτα νά προστατευθεϊ ή άγρια πανίδα άπό τό κυνήγι 
καί τή ρύπανση άν δέν διαφυλαχθεί τό δάσος ή ό ύγρότοπος πού τήν 
φιλοξενεί άπό τήν καταστροφή. Δέν ώφελεί σέ τίποτε νά άπαγορευ- 
θεί ή άλιεία ώρισμένων ψαριών ή οστράκων πού σπανίζουν άν δέν 
διαφυλαχθεί ό θαλάσσιος χώρος άπό τίς άλλοιώσεις πού έπιφέρουν 
τά άστικά άπόβλητα, τά πετρέλαια, οί χημικές ούσίες, οί μηχανικές 
έπιδράσεις.

Τό οικοσύστημα πρέπει νά προστατευθεϊ στό σύνολό του, 
ταυτόχρονα καί σφαιρικά. Ή πρακτική έφαρμογή αύτής τής άρχής 
δέν είναι εύκολη. Φαίνεται σάν ούτοπία νά έπιτύχουμε, μέσα σέ λο
γικά σύντομο χρονικό διάστημα, τήν έπιστημονική γνώση, τήν τεχνική 
έμπειρία, τά θεσμικά πλαίσια (νόμους, διατάγματα, κανονισμούς), τήν 
βιομηχανική, γεωργική, τουριστική άνάπτυξη, τήν ικανοποίηση τών κοι
νωνικών καί αισθητικών έπιδιώξεων, προστατεύοντας ταυτόχρονα τό 
φυσικό περιβάλλον σ’ όλη του τήν έκταση.

Κι’ όμως μιά ολοκληρωτική προστασία, χρονικά κλιμακωμένη καί 
ρεαλιστικά ιεραρχημένη, ένταγμένη δέ σ’ ένα γενικό πλαίσιο, άποδε- 
κτό σέ έθνική, ύπερκομματική βάση, προσφέρει άναμφισβήτητα πλεο
νεκτήματα .Είναι καιρός, οί άποσπασματικές, πολλές φορές σπασμωδι
κές ένέργειες, νά δώσουν τή θέση τους σ’ ένα μακρόπνοο προγραμ
ματισμό, πού θά τόν άκολουθήσει τό "Εθνος, μέ επίμονη συνέπεια, ώς 
τήν ολοκλήρωσή του.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στή συνέχεια τής ομιλίας μου θά προσπαθήσω, στό 1ο μέρος νά 
σάς παρουσιάσω μιά συνοπτική εικόνα τής γενικής καταστάσεως τού 
φυσικού περιβάλλοντος τής Ελλάδος, έπισημαίνοντας τά πιό εύαίσθη- 
τα σημεία του. Η εικόνα πού θά παρουσιάσω πολύ άπέχει άπό τό νά 
είναι ειδυλλιακή. Δέν είναι όμως άπελπιστική!

Στό 2ο μέρος θά άνεφερθώ στά θετικά στοιχεία πού προκύπτουν 
σήμερα άπό τήν Κρατική καί Ιδιωτική δραστηριότητα καί πού δίδουν 
έλπίδες γιά άποτελεσματικώτερη προστασία καί ίσως καί μιά άναβάθ- 
μιση τών οικοσυστημάτων, πούχουν ύποβαθμισθεϊ.

Θά τελειώσω μέ μερικές σκέψεις γιά τή διαμόρφωση μιάς έθνι- 
κής πολιτικής προστασίας τού φυσικού περιβάλλοντος τής Ελλάδος.
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1. Αν ή θάλασσα είναι ή καρδιά κα'ι ή έλπίδα τοϋ Ελληνικού έ
θνους, έδώ καί 3000 χρόνια, τό έδαφος, ή χέρσος, αποτελεί τά πόδια 
στά όποια στηρίζεται καί άπ’ όπου άντλεϊ δύναμη, όπως ό μυθικός 
Ανταίος.

Ή διάβρωση καί οί γεωλισθήσεις τού εδάφους αποτελούν σοβαρό 
περιβαλλοντικό πρόβλημα. "Οταν ύπολογϊσει κανείς, τήν δυσμενή ο
ρθογραφική διαμόρφωση (πεδιάδες 30%, ήμιορεινές ζώνες 28%, ορει
νές 42%), μέ δομή άκόμα δυσμενέστερη (έσωτερικές κοιλάδες 4%, ο
ροπέδια 2%, κλιτεϊς 94%), τίς μακραίωνες άνθρωπογενεϊς έπιδράσεις 
(ύλοτομία, αίγοβοσκή, πυρκαγιές) καταλαβαίνει τό μέγεθος τοΰ προ
βλήματος, έστω καί αν ό βροχομετρικός συντελεστής τοΰ ορεινού χώ
ρου (125 — 195) έπιτρέπει τήν άνάπτυξη δασικού τοπίου.

Οί προειδοποιήσεις γιά τίς συνέπειες τής διαβρώσεως καί τής ά- 
πογυμνώσεως τών ορεινών έδαφών άρχισαν άπό τήν άρχαιότητα. Σή
μερα ύπολογίζεται ότι μέ τούς χειμάρους, τίς κατολισθήσεις, κλπ. ά- 
πογυμνώνεται κάθε χρόνο έπιφάνεια ζωντανού έδάφους ίση πρός 
μία έλληνική έπαρχία! Είναι αύτονόητο ότι καμμιά άνανέωση δέν μπο
ρεί νά άναπληρώσει τόν άδυσώπητο αύτό ρυθμό. Εικόνες, σάν αύτά 
τά χιονοσκέπαστα έλατα τής οροσειράς τής Πίνδου, γίνονται διαρκώς 
σπανιώτερες. Μόνον ή ρύθμιση τής ροής τών χειμάρων καί ή συστη- 
ματοποίηση τών πλαγιών, μέ γραμμικές φυτείες καί παράλληλη άνα- 
δάσωση σέ άναβαθμϊδες δίνει έλπί&ες γιά διατήρηση τής ορεινής δα- 
σοκαλύψεως.

Ό "Ελληνας άγρότης, στήν ήπειρωτική χέρσο καί στά νησιά, χρη
σιμοποιεί τίς λίθινες άναβαθμϊδες (πεζούλια) άπό έκατονταετηρίδες 
καί δίνει έτσι ένα μάθημα τεχνολογίας καί οικολογικής προστασίας 
τοΰ έδάφους, πού θά ζήλευαν οί σύγχρονοι δασοπόνοι καί έδαφομηχα- 
νικοί.

1. 2. Οί κίνδυνοι πού άπειλοΰν, άμεσα ή έμμεσα, ολόκληρο τόν
Έλλαδικό χώρο άπό τήν άποψίλωση τοΰ ορεινού τομέα — γιατί γιά 
τά πεδινά δάση δέν μπορούμε πιά ούτε λόγο νά κάνουμε στήν χώρα 
μας — είναι τόσο προφανείς, ώστε ή όποιαδήποτε βραχυχρόνια ώφέ- 
λεια πού θά μπορούσε νά προκύψει (βοσκή, καλλιέργεια, οικόπεδα) 
δέν είναι άπό κανέναν πιά παραδεκτή καί τά μέτρα γιά τήν προστασία 
τοΰ δάσους καί τών θαμνωδών περιοχών, άν καί όχι πάντα άποτελε- 
σματικά, έχουν τήν ομόφωνη έγκριση τών έπιστημόνων, τοΰ Κράτους, 
καί τών πολιτών, άστών καί άγροτών.

’Αντίθετα ένας άλλος, ιδιαίτερα εύαίσθητος, βιότοπος δέν άπο- 
λαμβάνει άκόμη τήν προστασία πού τοΰ άΕίζει. Πρόκειται γιά τούς ύ- 
γροτόπους (wetlands). Ή παρανόηση πού έπικρατεί άκόμα στό 
εύρύτερο κοινό γιά τήν έδαφολογική, βιολογική άκόμα καί οικονομική 
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σημασία τών ύγροτόπων, σάν τών πιό πολύτιμων καί πιό άπειλουμέ- 
νων σήμερα οικολογικών περιοχών τής χέρσου στήν Εύρώπη καί στόν 
Κόσμο ολόκληρο, εξηγείται, ιστορικά, άπό τήν χρόνια έλλειψη γόνιμης 
καλλιεργήσιμης γης καί τή μάστιγα τών κουνουπιών καί τής ελονοσίας.

Στήν Ελλάδα είχαμε μιά άφθονία ύγροτόπων, στις εσωτερικές 
λίμνες, στις έκβολές τών ποταμών καί στις λιμνοθάλασσες, πού προσέ- 
φεραν καταφύγιο σέ μιά άφθονωτάτη χλωρίδα καί μιά έκπληκτική σέ 
πλούτο καί ποικιλία πανίδα — ιδίως σέ πουλιά — ένδημική καί μετα- 
ναστευτική. Σήμερα, έπειτα άπό τή μυωπική πολιτική τής «άξιοποιή- 
σεως» μερικών δεκαετιών, οί περισσότεροι ύγρότοπο< μας έχουν άπο- 
Εηρανθεϊ καί οί έλάχιστοι πού άπομένουν περιορίσθηκαν σέ έκταση καί 
φτώχυναν βιολογικά. Καί όμως πρόκειται γιά περιοχές τής χέρσου μέ 
τή μεγαλύτερη άνά έπιφάνεια πρωτογενή καί δευτερογενή παραγω
γή, πραγματικά έργοστάσια έμπλουτισμοϋ τής θαλάσσης μέ τροφικές 
ούσίες καί παράλληλα τοπία άπαράμιλλης ομορφιάς.

Τό δέλτα τοϋ ποταμού ”Ε8ρου, πού βρίσκεται ολόκληρο στήν Ελ
ληνική έπικράτεια, ή λίμνη Μικρή Πρέσπα, στά Έλληνο-Άλβανο-Γιουγ- 
κοσλαβικά σύνορα, κατά μέγα μέρος Ελληνική καί αύτή άποτελοϋν 
τυπικά παραδείγματα ύγροτόπων, μοναδικών στήν Εύρώπη, πού πρέ
πει, μέ κάθε θυσία, νά διαφυλάξουμε.

Στά δύο αύτά κλασσικά παραδείγματα θά πρέπει νά προσθέσουμε 
πολλά άλλα, όπως οί έκβολές τών ποταμών Λούρου, Άλιάκμονος, Νέ
στου, Θυάμιδος (Καλαμά), οί λιμνοθάλασσες καί οί λίμνες τής Δυτ. 
Ελλάδος: Μεσολογγίου, Αίτωλικού, Τριχωνϊδος, Λυσιμαχείας, μιά σει

ρά άπό λιμνοθάλασσες καί λίμνες στή Μακεδονία καί τή Δυτ. Θράκη 
(Λ. Βόλβη, Λαγκαδά, Βιστωνίς, Βεγορίτις, Αγρα κ.α.). Δέν θάταν 
όμως άσκοπο νά άναφέρουμε καί τούς χαμένους ύγροτόπους, πού ή 
μέ τεράστιες δαπάνες άποξήρανσή τους δέν προσέφερε — έκτος άπό 
έλάχιστες έξαιρέσεις — καμμιά ούσιαστική ώφέλεια στήν οικονομική 
άνάπτυξη καί στήν κοινωνική εύημερία. ’Αντίθετα, μετέτρεψε τά πλού
σια νερολίβαδα μέ τά ψάρια τους καί τά άγριοπούλια, σέ στεγνές, ά
γονες περιοχές, πού γρήγορα έγκαταλέίφθηκαν άπό τούς καλλιεργη
τές. Οί λίμνες τής Κάρλας (Θεσσαλία), τής Άγουλινίτσας (Πελοπόν
νησος), οί διευθετήσεις τής κοίτης τών ποταμών, ιδίως στις έκβολές, 
είναι ζωντανά παραδείγματα οικολογικής άγνοιας καί άνεδαφικών σχε- 
διασμών γιά γεωργική άξιοποίηση τών ύγροτόπων.

1. 3. Η καταστροφή τών θαλασσίων οικοσυστημάτων είναι ή πιό
πρόσφατη καί ή πιό δραματική άπό όλες τίς άλλοιώσεις τοϋ φυσικού 
περιβάλλοντος τής Ελλάδος. "Αν καί περιορισμένη πρός τό παρόν σέ 
μερικούς κλειστούς κόλπους μέ έντονη παράκτια άνθρώπινη δραστη
ριότητα (οικιστική, βιομηχανική, λιμενική, γεωργοκτηνοτροφική) (Σα- 
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ρωνικός - Θερμαϊκός), άντιμετωπίζεται μέ αύξημένη εύαισθησία άπό 
τούς κρατικούς και διεθνείς φορείς καί άπό τό κοινωνικό σύνολο. 
Πρόσθετος λόγος άνησυχίας ή θέση τής Ελλάδος (καί τής Κύπρου) 
στή Μεσόγειο θάλασσα. Μιά έσωτερική θάλασσα πού άπειλείται, άμε
σα, μέ ολοσχερή νέκρωση άπό τήν ρύπανση. Πατροπαράδοτες δραστη
ριότητες καί νέες πλουτοπαραγωγικές πηγές τής Ελλάδος κινδυ
νεύουν άπό τήν ρύπανση τοϋ θαλασσίου περιβάλλοντος: ή Αλιεία, οί 
Υδατοκαλλιέργειες, ό Τουρισμός, ό Υποθαλάσσιος ορυκτός πλούτος. 
Μέσα σ’ ένα οικοσύστημα άσταθοϋς οικολογικής ισορροπίας, όπως εί
ναι ή περιοχή τής μεσογειακής ύφαλοκρηπϊδος, ένα είναι τό αίτιο τής 
άλλοιώσεως: ή άνθρωπογενής δραστηριότης. Καί ένα είναι τό φάρ
μακο: ή άρση ή τουλάχιστον ό περιορισμός τών έπιθλαβών έπιδρά- 
σεων. "Οπως θά δούμε στή συνέχεια ή άναγκαιότητα τών μέτρων αύ- 
τών έχει συνειδητοποιηθεί άπό τό Κράτος καί άπό τό Λαό.

1. 4. Εξετάζοντας πιό ειδικά τό βιολογικό περιβάλλον τής Ελ
λάδος, τήν πανίδα δηλαδή καί τή χλωρίδα, άντιμετωπίζουμε ένα άπό 
τά πιό άδύνατα σημεία τού οικοσυστήματος. Πρόκειται γιά τά είδη έ- 
κεϊνα τών ζώων καί τών φυτών πού άπειλοΰνται μέ έξαφάνιση, είτε 
μέσα στόν Έλλα&ικό χώρο, είτε παγκοσμίως. Σ’ αύτή, τήν πολύ πραγ
ματική άπειλή, πρέπει νά προστεθεί ό κίνδυνος δραστικού περιορι
σμού πληθυσμών άπό άλλα ζώα καί φυτά, πού δέν περιλαμβάνονται 
στόν κατάλογο τών άπειλουμένων ειδών, άλλά πού άποτελοΰν βασικά 
καί χαρακτηριστικά στοιχεία τού οικοσυστήματος. Ή καταστροφή τους 
ή ή μείωσή τους άνατρέπει τήν οικολογική ισορροπία καί έχει πολλές 
φορές άπρόβλεπτες συνέπειες σέ πολλούς τομείς.

Ούτε τά δένδρα καί ό τάπητας μέ τ’ άνοιξιάτικα λουλούδια, ούτε 
οί έλιές μέ τή θάλασσα άπό παπαρούνες κινδυνεύουν νά έξαφανισθοΰν. 
Ό άρμονικός όμως αύτός συνδυασμός, ή ισορροπία τού οικοσυστή
ματος καί ή αισθητική εικόνα μπορούν πολύ εύκολα νά άλλοιωθοΰν.

Στήν προστασία τής χλωρίδας καί τής πανίδας άντιμετωπίζονται 
προβλήματα τριών κατηγοριών: α) τά σπάνια είδη ζώων ή φυτών, 
β) ή πληθυσμιακή ισορροπία τών κοινωτέρων ειδών, γ) ή καταστροφή 
τών βιοτόπων.

1. 4.α) Ή Ελληνική χλωρίς είναι, σέ σχέση μέ τήν έκταση τής
χώρας, πλουσιωτάτη, μέ περισσότερα άπό 6.000 είδη φυτών, πάνω άπό 
500 ένδημικά, μοναδικά στόν κόσμο, πολλά άπό τά όποια κινδυνεύουν 
άπό έξαφάνιση. ’Εκτός άπό τήν άνυπολόγιστη γενετική άπώλεια, μιά 
τέτοια καταστροφή θά έθεωρεϊτο προσβολή γιά τό πολιτιστικό έπίπε
δο τού έθνους μας, πού ό Δημιουργός τό έταξε θεματοφύλακα τόσο 
σημαντικού βιολογικού πλούτου.
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Τά αυτοφυή ελληνικά όρχεοειδή, τά κυκλάμινά καί οί άνεμώνες, 
οί τουλίπες άλλά καί οί θάμνοι καί τά δένδρα, έχουν άνάγκη άπό προ
σεκτική μελέτη καί άποτελεσματική προστασία.

’Ακόμη καί πρόσφατα άνακαλύπτονται νέα είδη, όπως ό Crocus 
goulimyii καί ή Centauria prespana πού περιγράφτηκαν τό 1954. Τά έν- 
τυπωσιακά όρχειοειδή Ophrys speculum καί Ο. tenthredinifera, ή ένδη- 
μική τουλίπα (Tulipa bakeri) καί τό ένδημικό κυκλάμινο (Cyclamen 
creticum) τής Κρήτης, άλλά καί τά νούφαρα, οί άγριοτριανταφυλιές, ή 
πρίμουλα (Primula sibthorpii) καί τόσα άλλα άγριολούλουδα, πού γιά 
νά τά μελετήσουν καί νά τά θαυμάσουν (άλλοίμονο καμμιά φορά καί 
νά τά ξεριζώσουν, συλλέγοντάς τα άπληστα κι’ άνελέητα) έρχονται 
στήν πατρίδα μας τόσοι ξένοι βοτανολόγοι καί φυσιοδίφες, άποτελοϋν 
ένα έθνικό κεφάλαιο καί όχι μιά γοητευτική έντύπωση γιά τις αισθή
σεις.

1. 4. β) Ή Ελληνική πανίς είναι έπίσης έντυπωσιακή άπό πολλές
άπόψεις. Μόνο σέ πουλιά, ένδημικά καί διαβατικά, ή χώρα μας, σέ σχέ
ση μέ τήν έκτασή της, είναι άπό τις πιό εύνοημένες. ’Αλλά καί σέ ά- 
πόλυτους άριθμούς τά είδη είναι πολυάριθμα. Διατάξει κανείς τί νά 
πρωτοαναφέρει:

’Αρχίζοντας άπό τά Θηλαστικά καί μάλιστα τά θαλάσσια:

1. Τήν μεσογειακή φώκη (Monachus monachus) πού στις άπέραν- 
τες Ελληνικές άκτές καί στά άπειράριθμα νησιά μας βρίσκει καταφύ
γιο καί τόπο άναπαραγωγής, καλύτερο άπό κάθε άλλη Μεσογειακή 
χώρα, όπως τείνουν νά άποδείξουν πρόσφατες έπιστημονικές έρευνες.

2. Τό Κρητικό αίγαγρο (Capra aegagrus) σύμβολο άνεξαρτησίας καί 
άντοχής πού, άγρια κατατρεγμένο, έπιζή άκόμη στόν Έθνικό δρυ
μό «Φαράγγι τής Σαμαριάς» (Κρήτη) καί σέ μερικά έρημονήσια τοϋ 
Αιγαίου.

3. Τήν έντυπωσιακή άρκούδα, τόν άδυσώπητο λύκο, τόν καχύπο- 
πτο άγριόγατο, τόν λύγκα (;) τήν σπάνια βίδρα (ένυδρίς), τό κου
νάβι μέ τήν πολύτιμη γούνα, σαρκοφάγο πού έπιζοΰν άκόμη στά πυκνά 
δάση καί στά τραχειά βουνά, λείψανα μιάς πλουσιώτερης πανίδας καί 
τελευταίοι άντιπρόσωποι ένός ισορροπημένου οικοσυστήματος πού τεί
νει νά έκλείψει.

4. Άπό τά πουλιά, πούναι σχετικά καλύτερα μελετημένα άπ’ ό,τι 
άλλες ζωικές ομάδες, θ’ άναφερθοϋμε πρώτα στά άρπακτικά, πού κιν
δυνεύουν περισσότερο άπ’ όλα. Μοναχικοί κυρίαρχοι τών αιθέρων, 
χρησιμότατοι γιά τήν διατήρηση τής βιολογικής ρωμαλεότητας τής 
λείας τους οί άετοί, οί γΰπες, τά γεράκια, οί κουκουβάγιες, βρίσκονται 
στό χείλος τοϋ άφανισμοΰ.
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Τό πιό σπάνιο ό θαλασσαετός (Haliaetus albisilla), φωλιάζει άκό
μα στήν Ελλάδα (25 ζεύγη άπό τά 50 — 70 πού ζοϋν σ’ όλη τήν Εύρώ- 
πη) κυρίως στό δέλτα τοΰ Έβρου όπου τρέφεται μέ ψάρια. Άλλά 
καί ό πτωματοφάγος γύπας (Cyps fulvius) μαζί μέ τά τρία άλλα είδη 
εύρωπαϊκών γυπών, πού άπαντοΰν μόνο στήν Ελλάδα καί Ισπανία άπ’ 
ολόκληρη τήν Εύρώπη. Ό χρυσαετός (Aquilla chrysaetos) ύπερήφανος 
κάτοικος τοΰ Όλύμπου καί τών κορυφών τής Πίνδου καί τοΰ Γράμμου. 
’Ακόμη ό μπούφος (Bubo bub-o) καί τό σπανιώτατο νυχτοπούλι (κου
κουβάγια) (Asiootus).

Τό παράλογο κυνήγι, μέ έπικήρυΕη, πού τώρα εύτυχώς έχει άπα- 
γορευθεϊ, ή γενική μείωση τής πανίδας, τά γεωργικά φάρμακα, ό άνα- 
κλαστικός έλεγχος τών γεννήσεων πού χαρακτηρίζει τά άρπακτικά 
πτηνά, είχαν σάν άποτέλεσμα τήν δραστική μείωση τοΰ άριθμοΰ τους. 
Είναι άμφίβολο άν ό περιορισμένος πληθυσμός τους θά κατορθώσει νά 
έπιβιώσει, παρ’ όλες τίς προστατευτικές διατάζεις πού έφθασαν πολύ 
άργά. Άπό τά ύπόλοιπα είδη πτηνών, άναγκαστικά θά περιορισθώ στά 
πιό άντιπροσωπευτικά καί ιδιαίτερα τά ύδρόβια καί παρυδάτια:

Οί πελαργοί (λελέκια), λευκός καί σπανιώτερα μαΰρος (Ciconia 
ciconia, Cinigra), ήταν καί είναι άκόμα χαρακτηριστικά πουλιά τοΰ Ελ
ληνικού χώρου. Δεμένοι όπως καί τά χελιδόνια μέ τήν έλευση τής ά- 
νοι'Εεως καί τό πλησίασμα τοΰ φθινοπώρου είχαν τήν εύνοϊκή συμπά
θεια τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμού. Ή καταστροφή τών βιοτόπων τους, ι
διαίτερα τών ύγροτόπων, μετατοπίζει συνεχώς πρός τή Β. Ελλάδα 
τό όριο έμφανίσεώς τους καί οί στύλοι ύψηλής τάσεως τής ΔΈ Η. πού 
άντικατέστησαν τίς κεραμοσκεπεϊς στέγες καί τά μοναχικά δένδρα 
σάν ύπόβαθρο γιά τίς φωλιές τους, δέν εύνοοΰν ιδιαίτερα τό είδος.

Ή χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia), ή Χαλκόκοτα (Pligadis 
falcinellus), ό Κορμονάνος (Phalacrocorax carbo), οί ’Ερωδιοί (Egretta 
Ardea), είναι, σέ ποικίλοντα βαθμό, μόνιμοι κάτοικοι ή διαβατικοί έπι- 
σκέπτες στούς ύγροτόπους τής Ελλάδος.

Τέλος, ή δόξα καί τό στολίδι τών Ελληνικών ύγροτόπων, τά δύο 
είδη τών Πελεκάνων (Pelecanus onocrotalus, Ρ. crispus). Τά έντυπω- 
σιακά αύτά πουλιά, πού φωλιάζουν μόνο στήν Ελλάδα, Ρουμανία καί 
Ρωσσία, συγκεντρώνουν τό ένδιαφέρον τών όρνιθολόγων όλης τής 
Εύρώπης καί άποτελοΰν τουριστική άττραΕιόν πρώτου μεγέθους. Δυ
στυχώς περιορίζονται σήμερα μόνο στις λίμνες Πρέσπες, στις έκβολές 
τοΰ Λούρου, ένώ, πρώτα, φώλιαζαν σέ πολλά μέρη τής Ελλάδος. Ή 
παρουσία τους συμβολίζει τήν διατήρηση τοΰ φυσικοΰ περιβάλλοντος 
σέ άνεκτό έπίπεδο καί ή έζαφάνισή τους θά πρέπει νά θεωρηθεί άνη- 
συχητικό σύμπτωμα.

Θά είχε νά προσθέση κανείς δεκάδες άπό άλλα είδη πουλιών, σπα
νίων, άκόμα καί μοναδικών γιά τήν ζωολογική έπιστήμη, πού φωλιά- 
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ζουν ή περνούν άπό τή χώρα μας. ’Αρκεί νά έπισημάνω τόν γλάρο τοϋ 
Αιγαίου, Larus audouinii ποΰναι σπανιότατος καί κινδυνεύει άμεσα νά 
έξαφανισθεϊ. Άλλά τι έτι λέγω; έπιλήψει με γάρ ό χρόνος διηγούμε- 
νον.

1. 5. Θάπρεπε άκόμα νά άναφέρουμε τά ταπεινά Ερπετά (χελώ
νες, σαύρες, φίδια) καί τά Αμφίβια (βατράχους, σαλαμάνδρες). Γιά 
μερικά είδη ό Έλλαδικός χώρος παρουσιάζει ιδιαίτερο ένδιαφέρον. 
Η ποικιλία τών ειδών καί τών ύποειδών άπό σαύρες στά νησιά τοϋ 

Αιγαίου, οί οριακές γιά πολλά άπό τά είδη ’Αμφιβίων καί Ερπετών 
συνθήκες τής Ελλάδος, είτε σάν νοτιώτερο όριο έξαπλώσεως γιά τά 
Εύρωπαϊκά, είτε σάν δυτικότερο γιά τά ’Ασιατικά, προσφέρουν θέμα 
έπιστημονικής μελέτης, άλλά καί πρώτη ύλη γιά άξιολόγηση τής άστα- 
θοΰς βιολογικής ισορροπίας καί τών άποκλίσεών της.

Υπάρχουν άκόμη καί μερικά ένδημικά είδη όπως ή χελώνα 
(Testudo marginata) μοναδικά στόν κόσμο, καθώς καί ύδρόβιες χελώ
νες σημαντικού ένδιαφέροντος (Emys orbicularis).

1. 6. Ή κατάσταση στή θάλασσα είναι διαφορετική. Έκεϊ ή υπερ
βολική ή παράνομη άλιεία, ή καταστροφή τού βυθού καί τού γόνου, ή 
ρύπανση καί ό εύτροφισμός τών κόλπων δέν άπειλοΰν ένα συγκεκρι
μένο είδος, άλλά τό σύνολο τού οικοσυστήματος. Βέβαια καί έδώ τά 
πιό σπάνια ή τά πιό εύαίσθητα έξαφανίζονται πρώτα, άλλά ταχύτατα 
άκολουθεϊ ή ύποβάθμιση ολοκλήρου τού βιοτόπου. Τελικά άπομένουν 
έλάχιστα είδη, ιδιαίτερα άνθεκτικά, πού κυκλοφορούν σάν φαντάσματα 
σ’ ένα μονόχρωμο, θολό νερό, έκεϊ πού πρόσφατα άκόμη σκιρτοΰσε 
ή ζωή σέ μιά ποικιλία χρωμάτων καί μιά άπειρϊα μορφών.

Τίς μέρες αύτές παρουσιάζεται στήν ’Αθήνα μιά φωτογραφική 
καί κινηματογραφική έκθεση άπό έναν έρασιτέχνη βατραχάνθρωπο, κι
νηματογραφιστή τού βυθού τού Σαρωνικοΰ κόλπου. Οί έγχρωμες ει
κόνες καί ταινίες παρμένες άπό τό ίδιο μέρος τού βυθού, διαδοχικά, 
σέ διάστημα ολίγων έτών δείχνουν τήν καταστροφή τού Κόλπου άπό 
τήν άλόγιστη άνθρωπογενή δραστηριότητα.

Βέβαια ύπάρχουν άκόμη πάμπολες καθαρώτατες θαλάσσιες πε
ριοχές, μέ άφθονο, νόστιμο ψάρι, άστακούς καί όστρακα. Μιά λύση 
γιά τήν διαφύλαξη τών βιολογικών άποθεμάτων είναι ή δημιουργία 
θαλασσίων πάρκων (marine parks), ειδικά προστατευομέ- 
νων περιοχών. ’Ήδη μέ διάταγμα προωθείται παρόμοια λύση γιά μιά 
συστάδα έρημονήσων στις Βορ. Σποράδες.

1. 7. Οί συνθήκες γιά τήν ίχθυοπανίδα τών ποταμών καί τών λι
μνών παρουσιάζονται άκόμη δυσμενέστερες. Σέ σχετικά πρόσφατο
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παρελθόν εκλεκτά ψάρια τών γλυκών νερών, σαζάνια, (Cyprinus), γου
λιανοί (Silurus), γηγενείς πέστροφες (Salmo) άφθονοΰσαν. Άκόμη καί 
όξύρρυγχοι (Acipenser) ψαρευόντανε στόν "Εβρο καί έδιναν μαύρο 
χαβιάρι καλής ποιότητας. Σήμερα, έκεϊ όπου άπέμειναν γλυκά νερά, 
όπως στή Βορ. Ελλάδα, παρατηρεϊται ύποβάθμιση, σέ κατώτερα έμπο- 
ρικά είδη ψαριών. Μέτρια είναι καί ή άπόδοση τών παραδοσιακών ι
χθυοτροφιών στις λιμνοθάλασσες, ένώ άντίθετα ή ιχθυοτροφία τής πέ
στροφας άναπτύσσεται. Δέν πρόκειται όμως γιά τό Ελληνικό είδος.

1. 8. Δέν άναφέρθηκα καθόλου στά κατώτερα ζώα. ’Έντομα, Μα
λάκια κ.α. Περιττό νά τονίσω τήν καταστροφή πού έπιφέρει στά σπάνια 
καί ώραιότατα έλληνικά έντομα (πεταλούδες, κανθάρους, πυγολαμπί
δες) ή άλόγιστη χρήση έντομοκτόνων, ιδίως μέ μορφή άεροψεκασμοΰ. 

Η συλλογή βατράχων, καραβίδων, σαλιγκαριών καί χελωνών γιά 
έξαγωγή, ένώ δέν άπειλεϊ άμεσα τήν έπιβίωση τών ειδών, διαταράσσει 
τήν οίκονολογική ισορροπία καί γι’ αύτό τείνει νά άπαγορευθεί, μιά καί 
ή συναλλαγματική ώφέλεια τής χώρας άπό τήν ληστρική αύτή εκμε
τάλλευση είναι άσήμαντη.

1. 9. Τό κυνήγι, μέ τούς πάνω άπό 300.000 νομίμους κυνηγούς 
(καί τούς πόσους παράνομους) άποτελεϊ ένα έπί πλέον κίνδυνο γιά 
τήν πανίδα. "Ισως όχι τόν μεγαλύτερο, άλλά πάντως άρκετά σοβαρό. 
Τό θηραματικό δυναμικό τής χώρας δέν άντέχει σέ τόσους φιλόδο
ξους Νεμρώδ καί ό συνδυασμός τής άγνοιας μαζί μέ τήν έλλειψη κυ
νηγετικής συνειδήσεως άπό πολλούς, προσθέτει ένα άκόμη άδύνατο 
σημείο στήν γενικώτερη θεώρηση τοϋ φυσικού περιβάλλοντος τής Ελ
λάδος.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2. 1. Τά θεσμικά πλαίσια καί ή κρατική πολιτική προστασίας τοϋ 
φυσικού περιβάλλοντος στήν Ελλάδα, κλιμακώνονται χρονικά καί ση- 
μασιολογικά. Στήν άρχή άναφέρθηκα στό άρθρο 24, παρ. 1 τοΰ Συν
τάγματος. Τό συμπληρώνω: «Νόμος καθορίζει τά άφορώντα «εις τήν 
προστασίαν τών δασών καί τών δασικών έν γένει έκτάσεων. ’Απαγο
ρεύεται ή μεταβολή τοΰ προορισμού τών δημοσίων δασών καί τών δη
μοσίων δασικών έκτάσεων, πλήν άν προέχη δ:ά τήν ’Εθνικήν Οικονο
μίαν ή άγροτική έκμετάλλευσις τούτων ή άλλη χρήσις, έκ δημοσίου 
συμφέροντος έπιβαλλομένη».

Είναι καταφανής ή πρόθεση τοΰ συνταγματικού νομοθέτη νά 
προστατεύσει τό φυσικό περιβάλλον καί ιδιαίτερα τό δάσος. Ή προστα
σία όμως αύτή δέν είναι άνευ όρων. Ή τελευταία προσθήκη «πλήν 
άν ...» άποδυναμώνει τήν συνταγματική έπιταγή. Πάντως πρόκειται γιά 
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σημαντική πρόοδο, έστω κι’ άν δέν είναι όσο θά περίμεναν οί περιβαλ- 
λοντολόγοι ικανοποιητική...

2. 2. Τό κατά τή γνώμη μου δεύτερο σέ σημασία νέο στοιχείο
γιά τήν προστασία τοΰ περιβάλλοντος είναι ό Ν. 360/76, πού ψηφίσθη- 
κε άπό τή Βουλή τών Ελλήνων πέρυσι. ’Εκεί ορίζεται ώς Φυσικόν 
περιβάλλον: «Ό περιβόλων τόν άνθρωπον χερσαίος, θαλάσσιος καί έ- 
ναέριος χώρος, μετά τών έν αύτω χλωρίδος, πανίδος καί φυσικών 
πόρων».

Ώς «Προστασία» ορίζεται α) ή διατήρησις τοΰ χαρακτήρος τοΰ 
φυσικοΰ περιβάλλοντος καί ή βελτίωσις τών διαμορφωθεισών σχέ
σεων μεταξύ τών στοιχείων αύτοΰ ώς οικοσυστήματος, β) Ή προστα
σία άπό τάς ζημιογόνους έπιπτώσεις έκ τής άναπτύξεως δραστηριο
τήτων καί παρεμβάσεων τοΰ άνθρώπου καί γ) Ό έλεγχος τής άξιο- 
ποιήσεως τών φυσικών πόρων καί τής άναπτύξεως τών έν τω χώρω 
δραστηριοτήτων, πρός τόν σκοπόν τής έναρμονίσεως τών σχέσεων με
ταξύ τοΰ φυσικοΰ περιβάλλοντος, τοΰ πολιτιστικού περιβάλλοντος καί 
τής οικονομικής δράσεως τοΰ άνθρώπου».

Ιδρύεται ’Εθνικόν Συμβούλιον καί Γραμματεία Χωροταξίας καί 
Περιβάλλοντος, ύπό τόν Υπουργόν Συντονισμού καί Προγραμματι
σμού, πρός ένιαίαν άντιμετώπισιν τών πολυσυνθέτων προβλημάτων 
χωροταξίας καί περιβάλλοντος.

2. 3. Τί τρίτο σέ σημασία στοιχείο κρατικής μέριμνας γιά τό φυ
σικό περιβάλλον είναι ό Δασικός Κώδιξ. Αύτός προβλέπει 
τήν "Ιδρυση ’Εθνικών Δρυμών, Αισθητικών Δασών καί Διατηρητέων 
Μνημείων τής Φύσεως.

Έτσι έχουν ιδρυθεί τό 1938 οί ΕΔ. Όλύμπου καί Παρνασσού καί 
μεταξύ 1961—66 πέντε άλλοι, μεταξύ τών όποιων τής Πίνδου, τής 
Σαμαριάς (Κρήτης) καί τοΰ Αίνου (Κεφαλληνίας). Τέλος τό 1974 
προστέθηκε ό Ε.Δ. Πρεσπών.

2. 4. Ο Αλιευτικός Κώδιξ καί ό Ν. περί Θήρας συνιστοΰν πρόσθε
τα κρατικά μέτρα προστασίας τής πανίδος, θαλασσίας καί χερσαίας. 
’Αξιοσημείωτη είναι ή προσπάθεια πού καταβάλλεται άπό κρατικούς 
φορείς καί άρμόδιους έπιστήμονες γιά τήν κατάρτιση νέων Διαταγμά
των, σχετικών μέ τήν προστασία τής αύτοφυοΰς χλωρίδος καί τής το
πικής πανίδος. Ό κατάλογος τών άπειλουμένων μέ έξαφάνιση καί συ
νεπώς άπόλυτα προστατευμένων φυτών καί ζώων, θά συμπληρωθεί μέ 
μέριμνα γιά τήν διαφύλαξη τών βιοτόπων τους.

2. 5. Ενδιαφέρον παρουσιάζει μιά προσπάθεια πού έχει άναληφθεΐ 
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άπό τήν Ελληνική Κυβέρνηση καί τόν Ο.Η.Ε. γιά τήν άπό κοινού άντι- 
μετώπιση καί τόν έλεγχο τής ρυπάνσεως τής μείζονος περιοχής ’Α
θηνών. Βέβαια είναι άμφισβητήσιμο πόσο «φυσικό» είναι τό περιβάλ
λον, όπου συνωστίζονται 3.000.000 άνθρωποι, όπου είναι συγκεντρω
μένο τό 40% τής βιομηχανικής δραστηριότητος τής Ελλάδος καί όπου 
βρίσκεται ό Πειραιεύς, τό δεύτερο σέ κίνηση λιμάνι τής Μεσογείου. 
Ό ταυτόχρονος όμως καί έναρμονισμένος, σέ συνεργασία διαφόρων 
φορέων, έλεγχος τής ρυπάνσεως τής άτμοσφαίρας, τών θορύβων, τής 
θαλάσσης κλπ. άποτελεϊ πρωτοποριακή γιά όλες τίς Μεσογειακές χώ
ρες προσπάθεια καί ύποδειγματικό πρόγραμμα (pilot project), προσφε- 
ρόμενο γιά μίμηση άπό άλλες πόλεις στήν Ελλάδα καί σέ άλλα Κρά
τη.

’Εξετάζοντας μέ κριτικό πνεύμα τίς μέχρι τώρα προσπάθειες της 
Ελληνικής Πολιτείας γιά προστασία τοϋ φυσικού περιβάλλοντος θά 

πρέπει νά έπισημάνουμε ένα θετικό στοιχείο: τήν άποφασιστική άντι- 
μετώπιση τών προβλημάτων πού προκύπτουν, άνάλογα μέ τήν κοινω- 
νικο-οίκονομική στάθμη τού Έθνους καί τού Κράτους καί ένα άρνη- 
τικό: τήν έλλειψη συντονισμού μεταξύ τών φορέων καθώς καί μα
κρόπνοου σχεδιασμοΰ.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

3. 1. Συνεπίκουρος καί πολλές φορές ύποκαταστάτης τού Κρά
τους έμφανίζεται στόν τομέα προστασίας τού φυσικού περιβάλλοντος 
ό ιδιωτικός φορέας, ή ιδιωτική πρωτοβουλία. Ή ίδρυση τό 1951 τής 
Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας τής Φύσεως καί ή γιά 25 ολόκληρα 

χρόνια έπαγρύπνησή της πάνω σέ θέματα σχετικά μέ τή χλωρίδα, τή 
πανίδα καί τό φυσικό τοπίο γενικά, ήταν ή πρώτη άλλ’ όχι μοναδική 
δραστηριότητα ιδιωτικών φορέων στόν νευραλγικόν αύτόν τομέα. Τό 
κύρος τής Εταιρείας στό έξωτερικό καί οί διασυνδέσεις της μέ τήν 
I.U.C.N.,t0 Συμβούλιο τής Εύρώπης καί άλλους διεθνείς οργανισμούς 
τής έπέτρεψαν νά συμβάλει, πολλές φορές άποφασιστικά, στή λήψη 
τών σωστών κρατικών μέτρων καί οί διαμαρτυρίες της νά άποτρέψουν, 
άκόμα καί στά χρόνια τής δικτατορίας, καταστροφικές παρεμβάσεις 
τών κυβερνώντων.

Εκτός άπό τήν Ε.Ε.Π.Φ. ό ’Ορειβατικός Σύνδεσμος, ή Κοσμητεία 
Τοπείου καί Πόλεων, ή Φιλοδασική Ένωσις, ή Ελληνική Εταιρεία κ.ά. 
σωματεία, πού πολλές φορές συνεργάζονται γιά τόν κοινό σκοπό, 
συμπληρώνουν τήν εικόνα τής ιδιωτικής δραστηριότητος γιά τήν 
προστασία τού περιβάλλοντος.

Βέβαια τά σωματεία αύτά καί ή έπιρροή τους δέν συγκρίνονται, 
ούτε καί άναλογικά, μέ τό πανίσχυρο “Sierra Club” στις Η.Π.Α. ή τήν 
Δυτικογερμανική Natur-Schutzverein, πού αριθμεί έκατοντάδες χιλιά
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δες μελών. ’Αποτελούν, μολαταύτα, μιά έλπιδοφόρα απαρχή γιά τήν 
ενεργό συμεμτοχή τοΰ Ελληνικού Λαού στήν εύθύνη διαφυλάξεως τοΰ 
φυσικού περιβάλλοντος.

Θά σάς δώσω μερικά παραδείγματα γιά τή δραστηριότητα τών ι
διωτικών φορέων καί ιδιαίτερα τής Ε.Ε.Π.Φ.:

1. ’Εδώ καί λίγα χρόνια γίνεται μιά ετήσια άπογραφή τών πελαρ
γών. Σ’ όλες τις κοινότητες πού έχουν έπισημανθεϊ κατά τό παρελθόν 
πελαργοί ή πού ύπάρχει πιθανότητα νά έμφανισθούν στέλλονται ερω
τηματολόγια καί έτσι άφ’ ενός μέν συγκεντρώνονται πολύτιμες πλη
ροφορίες άπ’ ολόκληρη τή Χώρα, άφ’ έτέρου δέ συνηθίζουν οί άγρό- 
τες μας καί ιδιαίτερα τά παιδιά τών σχολείων νά παρατηρούν τούς πε
λαργούς, τόν χρόνο έλεύσεως καί άποδημίας, τόν άριθμό τών νεοσ
σών καί τών ένηλίκων, νά άγαπήσουν καί νά ένδιαφερθοΰν γιά τά 
πουλιά.

2. Τό Δέλτα τοΰ π. "Εβρου είναι ίσως ό πλουσιώτερος ποιοτικά 
καί ποσοτικά ύγρότοπος τής Ελλάδος καί ένας άπό τούς πιό σημαν
τικούς ολόκληρης τής Εύρώπης. Ή Ε.Ε.Π.Φ. έχει ιδρύσει έναν βιολο
γικό σταθμό μέσα στό Δέλτα, στόν όποιο φιλοξενούνται "Ελληνες καί 
ξένοι ειδικοί έπιστήμονες πού κάνουν έρευνες στήν πανίδα, χλωρίδα 
καί ύδ,ρολογία τής περιοχής. ’Ανάλογο σταθμό έγκαινίασε πρόσφατα ή 
Ε.Ε. στή Μικρή Πρέσπα.

3. ’Εκτός άπό τις καθιερωμένες πιά έκδηλώσεις τής Ε.Ε.Π.Φ., μέ 
τήν εύκαιρία τών έτησίων θεμάτων πού ορίζει ή ’Επιτροπή Περιβάλλον
τος τοΰ Συμβουλίου τής Εύρώπης (διαλέξεις, συζητήσεις στρογγύλης 
τραπέζης, προβολές κλπ.) οργάνωσε πέρυσι στό Υπουργείο Βορ. Ελ
λάδος καί σέ στενή συνεργασία μέ αύτό, ένα συμπόσιο, μέ μετάκλη
ση ξένων έπιστημόνων καί συμμετοχή Ελλήνων καθηγητών Πανεπι
στημίων καί άλλων ειδικών, γιά τήν σύνταξη είσηγήσεως πρός τήν
Ελληνική Κυβέρνηση ώς πρός τήν άξιοποίηση τοΰ ύδάτινου δυναμι

κού, τήν διαφύλαξη τοΰ φυσικού περιβάλλοντος καί τήν λογική χρήση 
τοΰ έδάφους καί τών πόρων του.



NEOGENE BIOSTRATIGRAPHY OF CYPRUS BASED

ON PLANKTONIC FORAMINIFERA

By M. MANTIS*

* Geological Survey Dept., Nicosia, CYPRUS.

During the last decade Cyprus has become the most publicized 
area of Meditteranean countries due to the research on Troodos massif 
suggesting that it is a fragment of Ocean floor. This research has been 
focused on the igneous rocks and on their geophysics.

The sedimentary rocks of the island have also been studied in detail 
by several research workers but little has been yet published. The 
Cyprus Geological Survey Department has collected enormous data due 
to the intensive drilling for groundwater all over the island. It has been 
noticed that the Cyprus sediments are closely comparable with the 
sediments penetrated in the deep oceans by the Deep Sea Drilling 
Project.

The Neogene succession has been thoroughly investigated micro- 
palaeontologically and an emperical working zoning system has been 
proposed originally in 1970 by the writer. The Neogene stratigraphy is 
now being revised according to the data collected from all the area both 
from surface and subsurface sections.

BIOSTRATIGRAPHY

The Cyprus Neogene deposits have been formulated into 
lithostratigraphic units which have been named as formations given 
local names based on certain outcrops which are served as type 
localities. Most of these formations have been suggested by Henson et 
al (1949). These formations are: 1) The Terra Limestone with its Upper 
Lefkara equivalents, 2) The Pakhna Formation, 3) The Kythrea Forma
tion, 4) The Koronia Reef Limestone, 5) The Lapatza Gypsum, 6) The 
Kalavasos Formation, 7) The Myrtou Marl, 8) The Nicosia Formation, 
9) The Athalassa Formation and 10) The Kyrenia Formation. These 
formations are transgressive and their age ranges from Upper Aquitanian 
to Upper Pliocene. All the type areas have been sampled in detail and 
studied micropalaeontologically by the writer during the last ten years. 
Thousands of samples have been also analysed from the bereholes 
drilled since 1965. The zones hereby described have been several times 
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tested and proved to be a working system from the groundwater drilling 
in all the Neogane basins of Cyprus. These zones are furthermore corre
lated with other zoning systems proposed in the circum-Mediterranean 
countries by several other palaeontologists and stratigraphers.

Twelve biozones based on planktonic foraminifera have been 
suggested for the Neogene succession of Cyprus. A short summary of 
these zones compared with their corresponding lithostratigraphic units 
follows

MIOCENE

Miocene sedimentation is transitional on the island of Cyprus with 
the oligocene sediments. The Oligocene Miocene boundary is taken 
where the first Globigerinoides trilobus appears. The Lower Miocene 
succession represents two Lithostratigraphic units the Terra Limestone 
and the Upper Lefkara Formations. The Terra Limestone includes 
marginal sidements while the Upper Lefkara includes the basinal marls 
and chalks. These formations are assigned to the following biozones 
which embrace the lower Miocene succession from bottom to top. The 
Globigerinita dissimilis zone, the Globoquadrina dehiscens Zone and 
the Globigerinoides glomerosa Zone.

1) THE GLOBIGERINITA DISSIMILIS ZONE

This zone has been typified in EB 48/68 berohole. Its lower 
boundary is marked with the first appearance of Globigerinoides trilobus 
which is also accepted as the marker for the Oligocene Miocene boun
dary. The upper boundary is marked with the disappearance of 
Globigerinita dissimilis and Globigerinita stainforthi. A typical faunal 
assemblage of Globigerinita, Globigerina and Globigerinoides is present 
in the basinal marls and chalks of the Upper Lefkara Formation while 
the marginal sediments of the Terra Limestone include an index fauna 
of larger Foraminifera such as Miocypsina and Lenidocyclina indicating 
the Lower Miocene age of these Sediments. The larger Foraminifera are 
being studied and a paper is to be published soon.

2) THE GLOBOQUADRINA DEHISCENS ZONE

This zone is typified in EB40/68 boreholes. Its Lower boundary 
is marked with the disappearance of Globigerinita and the abundance 
of Globoquadrina. Its Upper boundary is marked with the disappearance 
of Globoquadrina dehiscens pradehiscens and Globorotalia opima group. 
Characteristic fauna of this zone is also the Globigerinoides trilobus 
group while Globorotalia minutissima, is restricted to this zone.



3) THE GLOBIERINOIDES GLOMEROSA ZONE

Its lower boundary is marked with the appearance of Globi
gerinoides glomerosa. Its upper boundary is marked with the appearance 
of the first Orbulina and disappearance of most of the Globigerinoides 
trilobus group. Markers for this zone are: Globorotalia obesa, Globo- 
quadrina altispina and Globierinoides transitoria.

These three zones correspond to N5 - N7 Neogene Zones of BLOW 
(1969). They embrace the Terra Limestone and the Uppermost Upper 
Lefkara Formation.

4) THE GLOBOROTALIA MAYERI ZONE

The Lower boundary of this zone is marked by the appearance 
of Orbulina universa, and Globorotalia mayeri. Its upper boundary is 
marked with the appearance of Globorotalia menardii group. Other 
species common in this zone are: Orbulina bilobata, O. suturalis, Globi
gerinoides trilobus, Globigerina foliata, Globigerina perabulloides, and 
Globoquadrina altispira. This zone embraces the chalk marl unit of the 
Pakhna Formation and the lower marly succession of the Kythrea flysch 
penetrated in the Lefkoniko borehole.

5) THE GLOBIGERINA NEPENTHES ZONE

The Lower boundary of this zone is marked by the first appearance 
of Globigerinoides obliquus, while the upper boundary is defined with 
the disappearance of Globigerina apertura and Orbulina suturalis. The 
typical faunal assemblage of this zone consists of Globigerina nepenthes, 
Globigerina apertura, Globigerinoides trilobus, Hastigerina acquilate- 
ralis, Orbulina bilobata etc. Here an abundance of bentonic species are 
developed, such as, Bolivina and Uvigerina. This zone embraces the 
Calcarenite-marl unit of the Pakhna Formation and the Turbitites of the 
Kythrea Flysch.

6) THE GLOBOROTALIA MENARDII ZONE

The lower boundary of this zone is marked by the appearance of 
the Globorotalia manardii and Globigerinoides elogatus and the disap
pearance of Globorotalia mayeri. Its upper boundary is marked by the 
disappearance of Orbulina bilobata and the appearance of Sphaeroidi- 
nella grimsdallei. The typical faunal assemblage of this zone consists of 
Globigerina bulloides, Globorotalia conica and the Globorotalia scitula 
group. Benthonic foraminifera are also abundant in this zone. It 
embraces the marl unit of the Pakhna Formation and the upper marly 
succession of the Kythrea Flysch.
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7) THE GLOBOROTALIA PSEUDOMIOCENICA ZONE

The lower boundary of the zone is marked by the first appearance 
of Sphaeroidinella grimedallei, Globorotalia pseudomiocenica and the 
disappearance of the Globigerina parabulloides. Its upper boundary is 
marked by the disappearance of Globorotalia scitula. The main fauna of 
this zone are benthonic foraminifera, such as Uvigerina, Bolivina. This 
zone embraces the calcarenite unit of the Pakhna Formation.

8) THE GLOBOROTALIA HUMEROSA ZONE

The lower boundary of this zone is marked by the appearance of 
Globorotalia dutertrei and Cloborotalia humerosa. Its upper boundary 
is marked by the appearance of Globigerinoides sacculifer and the 
disappearance of Globigerina nepenthes. Here the most common fauna 
is also benthonic foraminifera.

This zone embraces the Porcellaneous chalk-paper shales unit of the 
Pakhna Formation. This zone is extended upwards to include the Koro- 
nia Reef Limestone, the Kalavassos gypsum and the Lapatza gypsum 
deposits.

PLIOCENE

The Pliocene cycle of sedimentation starts in Cyprus with the 
deposition of the transgressive pelagic marls known locally as the Myrtou 
Marl which are succeeded by the Nicosia, Athalassa and Kyrenia For
mations. The following biostratigraphic zones have been so far reco
gnised from bottom to top.

9) THE GLOBOROTALIA MARGARITAE ZONE

The lower boundary of this zone is marked by the abundance of 
Sphaeroidinella grimsdallei and the presence of Globorotalia margaritae 
while the upper boundary is marked by the appearance of Sphaeroidi
nella dehiscens. Typical fauna of this zone are Globorotalia margaritae 
margaritae, Globorotalia margaritae primitiva, Globogerinoides obliquus, 
Globigerinoides sacculifer and Orbulina universa.

10) THE SPHAEROIDINELLA DEHISCENS ZONE

The lower boundary of this zone is marked by the appearance of 
the Sphaeroidinella dehiscens and rare Globorotalia crassaformis, while 
the upper boundary is marked by the .abundance of Globorotalia 
crassaformis and the presence of a large number of species of benthonic 
foraminifera. The most common species are: Globigerinoides raber, 
Sphaeroidinella rutschi, Orbulina universa etc.
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11) THE GLOBOROTALIA CRASSEFORMIS ZONE

The lower boundary of this zone is marked by the abundance of 
Globorotalia crassaformis and the first appearance of Globorotalia aemi- 
liana. Its upper boundary is marked by the appearance of Globigerinoi
des helecinus. The common species are Globorotalia crassula, Globoro
talia punetulata, Globigerinoides uber, Globigerinoides sacculifer.

12) THE GLOBIGERINOIDES HELECINUS ZONE

The lower boundary of this zone is marked by the appearance of 
Globigerinoides helecinus and Globorotalia inflata. Its upper boundary 
is marked by the appearance of Globorotalia truncatulinoides. The most 
common fauna of this zone consists of benthonic foraminifera and 
ostracoda among them are: Ammonia beccerii, Asterigerina planorbis, 
Valvulineria bradyana, Melonis pompiloides, Cyprideis etc.
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TRADITIONAL FORMS OF ANIMAL HUSBANDRY AND 
“INDUSTRIAL ANIMAL PRODUCTION” — PROBLEMS AND 

FUTURE PROSPECTS. (A REPORT ON THE SITUATION IN 1973)

By GUNTER NAGEL

The situation:

Until the beginning of the sixties, stock breeding in Cyprus was 
dominated by traditional and extensive forms. Since that time new, 
modern and highly intensive forms have been developed, which to a 
great extent can be explained as a result of the country’s independence 
in 1960. These new forms commonly referred to as “industrial animal 
production” have gained a dominating role in the animal husbandry of 
Cyprus meanwhile.

Dairy cattle raising

The raising of dairy cattle in Cyprus which has been practised on 
the island since the early twenties has made little progress. As in other 
Mediterranean countries the Cypriots have traditionally preferred 
drinking sheep and goat’s milk. Only a change in eating habits caused 
by a growing trend to urbanization and the large number of tourists and 
military personnel (UN, British Forces) has brought about an increase 
in the consumption of cow milk. The raising of dairy cattle does not 
yield large profits and therefore does not exert any influence on money 
investors. Most dairying enterprises are run as secondary sources of 
income for the owners and the number of animals is small: these are 
factors that prejudice the further development of the industry. Many 
examples show that concerns like these are to a much greater extent 
than others subject to fodder problems, declining prices for milk or 
animal diseases. Very often the raising of dairy cattle is completely 
stopped if problems like these arise because the animal owner earns 
most of his money outside agriculture. The number of full time dairy 
farmers who own a sufficient area of land and sufficient dairy cattle is 
relatively small. Most of them live in villages 20—30 miles south or 
south-east of Nicosia, such as Dhali, Lymbia, Athienou, Tremetousha, 
Lysi, Vatili and Asha which together represent the centre of dairying 
in Cyprus. As far as the distribution of dairying on the island is 
concerned the following pattern has been found: apart from the villages 
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where the cultivation of fodder crops is possible because of sufficient 
ground water reserves, dairy cattle are raised in a number of villages in 
the western and eastern part of the Mesaoria. In the latter villages the 
cultivation of fodder plants is impossible because of lack of ground water. 
Most of these villages, however, are not far from others, mentioned 
above, where fodder crops can be cultivated and which provide the 
neighbouring villages with the necessary fodder plants.

A noticeable concentration of dairying is to be found in towns like 
Nicosia, Famagusta, Larnaca, Limassol and the surrounding areas, with 
the highest concentration around Nicosia. This is because Nicosia is the 
island’s major centre of milk consumption and is the place where most 
dairies in Cyprus are situated. Further improvement in the field of 
dairying can only be brought about by creating viable farm units.

Industrial animal production
Much greater gropress has been made in the field of intensive pig and 

poultry raising which was started in Cyprus at the end of the forties 
and the early fifties. After a slow start these two branches have over
taken the traditional raising of sheep, goats and dairy cattles. Two 
reasons can be given for the growing demand for such meat. First, the 
eating habits of urban-peoble have changed and second, there is a large 
number of tourists and military personnel in the country. Moreover, 
the question why there is such a boom in the raising of pigs and poultry 
as opposed to the traditional activities can be explained by the fact that 
huge profits can be made very easily in a relatively short time. For that 
reason the investors do not belong to the actual peasantry but are 
members of a class whose main job is not connected with agriculture. 
Among the investors are butchers, meat processors, businessmen of all 
kinds, doctors and a large number of government officials. People like 
these have the capital necessary for such enterprises and are able to 
react much more quickly to certain market trends than the rural 
population because of their better education. Most of them do not 
hesitate to build a pig or a poultry farm even if they do not know any
thing about raising animals. Very often, they find a relative who works 
in agriculture or they ask a farmer from their home village to look after 
the farm. There are, however, farm owners who try to acquire a certain 
knowledge in the field of stock breeding and show interest in questions 
concerning new breeds, veterinary problems and related subjects. As far 
as the distribution of the so-called “organized industry” in Cyprus is 
concerned, the following pattern has emerged. It is a striking fact that 
pig and poultry farms are concentrated in a few villages which are 
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normally not too far from one of the six discrict centres (Nicosia, 
Kyrenia, Famagusta, Larnaca, Limassol, Paphos), such as Bellapais, 
Paralimni, Livadhia, Aradhippou. What is an equally interesting, though 
unexplained phenomenon, as far as the distribution of these farms is 
concerned, is the fact that this type of innovation has not spread to the 
neighbouring villages. In most cases “industrial” pig and poultry raising 
is of scarcely any significance in the neighbouring villages. Like dairying, 
intensive pig breeding is mainly concentrated in villages round Nicosia. 
There people from Nicosia have bought land and built pig farms. The 
same situation can be found in the immediate surroundings of Larnaca 
and Limassol. Apart from pig farms the areas surrounding the district 
centres also show a concentration of modern and highly intensive forms 
of poultry raising. Outside that region, the same applies in the western 
and eastern parts of the Mesaoria and the coastal area between Limassol 
and Larnaca. The concentration of poultry farms in the areas mentioned 
above can be explained by the fact that they are provided with good 
transport facilities, especially roads, and are not far from densely 
populated areas, where sales may be most easily affected. As far as the 
structure of these farms engaging in intensive forms of pig and poultry 
breeding is concerned, the following pattern emerges: on the one hand 
there is a small number of large farms which dominate the market and 
on the other a small number of middle-sized farms, as well as a large 
number of very small ones. These last are, to a much greater extent 
than the others, subject to low producer and rising feed prices, a fact 
which has already been described in the field of dairying. These farms 
are subject to a periodical “pig cycle” of overproduction of pig and 
poultry meat. Because of the speculative character of “industrial animal 
production” it seems probable that many people who are still engaged 
in pig and poultry breeding will stop investing money in their farms as 
soon as substantial profits can’t be made any more.

Sheep and goat raising
The situation:

Sheep and goat raising in Cyprus has undergone a structural change 
since the early sixties. In general, the extensive forms of sheep and 
goat raising which dominated formerly have been replaced by semi- 
intensive and partly even by intensive forms of animal raising. As far 
as the semi-intensive form is concerned, meat and milk production is 
most important (local eating habits result in a high consumption of 
sheep and goat meat and cheese). The production of wool, formerly 
quite important, is of hardly any importance nowadays. With regard to 
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the intensive form of sheep and goat raising the breeding of animals 
has become most important.

Looking at these facts we may gain the impression that this parti
cular field of animal raising produces a lot of positive developments, an 
impression that must be treated with considerable scepticism. Sheep and 
goat raising, in which 10,000 families are engaged and whose share in 
the total value of agricultural production is about 10 p.c., plays a minor 
role compared to the modern, intensive forms of pig and poultry raising 
and still shows considerable structural weaknesses. The arguments pre
sented below should make clear that intensification and further develop
ment in the field of sheep and goat raising cannot only be brought about 
by purely technical measures, such as the use of impoved breeds, better 
veterinary services, the solution of the fodder problem, etc. What is 
more important than the measures mentioned above is a consideration 
of the different groups of people who raise sheep and goats. The follo
wing classification of sheep and goat owners should show which groups 
of animal owners are most capable of taking advantage of measures 
which aim at intensifying and modernizing this field of animal raising.

The traditional form of sheep and goat raising seen in connexion 
with the relationship between rearing animals and arable farming and 
that with the people who are engaged in it presents the following 
picture:

a1 Exclusively, sheep and goat raising

People who earn their living exclusively from sheep and goat raising 
are nowadays very few in number. Their financial and social position 
is extremely bad. As a rule they had not been to school for more than 
two yaers. Many are illiterate. There is no doubt that this social group 
will vanish from the agricultural economy within the next ten years.

a2 Sheep and goat raising combined with arable farming
(the former being the major activity)

In many cases additional land is rented. This land is mainly cultivated 
and the intention of this cultivation is the production of fodder crops. In 
general, sheep and goat owners of this group own 60 - 100 animals. 
The largest herds number about 200 animals. Most sheep and goat 
owners belong to this group. Its typical member has had a poor or 
average education and is from 40 - 60 years old. Because of their age 
their number is constantly decreasing.
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a3 Sheep and goat raising combined with arable farming
(the latter being the major activity)

The sheep and goat owners of this group possess a relatively large 
amount of arable land (about 30 ha) and a small number of animals 
(30-40 animals). They are the owners of agricultural machines and 
earn most of their money as contractors. Their sheep and goats are 
looked after by people who work exclusively in agriculture and are 
mainly engaged in sheep and goat raising. The machine owners’ financial 
situation ranges from good to satisfactory, their education from average 
to inadequate. People of this group are between 20 - 50 years old.

a4 Sheep and goat raising and arable farming
(Hand-to-mouth existence)

A relatively small amount of arable land (up to 7 ha) and a small 
number of animals (up to 30 sheep and goats) is characteristic of these 
animal owners. Lacking work in agriculture and money, they are 
forced to seek employment as unskilled workers in Nicosia or Famagusta 
during the summer period. As the returns on their animals and land are 
so low a large number of people belonging to this group of animal 
owners have already stopped working in agriculture, a process which 
will continue in the immediate future. During the summer months 
responsibility for the animals is passed on either to members of the 
family or to persons who, having enough farmland and a correspondingly 
large number of animals of their own or, in other words, are primarily 
concerned with animal raising, earn their money exlusively by working 
in agriculture.

In contrast to the traditional forms of sheep and goat raising the 
modern farms are characterized by the following types:

bl Balance of animal raising and arable farming

The sheep and goat owners of this group are numerically few but 
they are among the most active persons in the field and willing to 
consider all innovations. Their herds often number more than a hundred 
animals. In general, they do not own more than 15-20 ha of land. 
Their cultivation of fodder crops is important but does not play a 
dominating role. As “innovators” they very often introduce new, modern 
and intensive forms of animal raising. Their youth is noteworthy — 
very often members of this group are less than thirty years old — as 
is their better education. Moreover, they usually hold an important 
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position in the village community. Among the innovators one can, for 
example, find the mukhtar who normally runs a shop in the village and 
those who have spent a short time abroad and have taken up this 
particular field of animal raising after their return to the island.

b2 Commercial, speculative sheep and goat raising

In this field we find members of the urban population who were 
the first to import sheep and goat breeds of high quality into Cyprus. 
Stock raising for breeding purposes is very limited because raising pigs 
and poultry represents a better return on capital. A form of moderni
zation is represented by raising sheep and goats as a secondary occupa
tion. The animal owners of this group only possess a small amount of 
arable land (less than 4 ha), which is rented out to others in most cases 
and a small number of animals (less than 30 animals). The animals are 
looked after by members of the families. As most of them earn their 
living outside agriculture they are financially well off and enlarge their 
income by renting their land and selling milk and meat.

The classification of sheep and goat owners made above shows 
quite clearly that there are certain groups whom it would make little 
sense to encourage in continued stock raising. These are animal owners 
who belong to the groups al, a2 and a4. Another group of animal owners 
who can scarcely be expected to play a larger part in the davelopment 
of sheep and goat raising are those who keep animals as a secondary 
occupation. Even the speculative form of sheep and goat raising does 
not represent a sound basis for further improvement and development 
because people may back out again in case of overproduction and 
declining prices. (Compare pig and poultry raising).

Animal owners who should be supported with all possible means 
belong to the groups a3 and bl. People of these groups seem to be 
best suited on account of age, training, number of animals and amount 
of land owned, to bring about real improvements in the field of sheep 
and goat raising. Only when those sections in other branches of the 
stock-raising industry that seem likely to adopt a progressive attitude 
have been identified and purposefully supported, will the intensification 
and modernization of animal husbandry in Cyprus succeed.
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A SELECTED FRENCH BIBLIOGRAPHY 
ON THE GEOGRAPHY OF CYPRUS

By Dr. PIERRE - YVES PfiCIlOUX 
Dept, of Geography, University of Toulouse.

The island of Cyprus has long been overlooked by French geo
graphers. But the present index of publications and studies demonstrates 
that their interest in the island has recently increased: some fieldwork 
has been undertaken on Cyprus by various individuals or research teams 
since the mid-fifties.

On the other hand there is an ancient tradition of French studies 
on Cyprus that are related to the geographical field. The most important 
of these past studies are quoted in the present index as well. Together 
with the name of Louis de MAS LATRIE we can quote the research 
of A. GAUDRY about the geological features and the agricultural 
patterns and feasibilities of the island, and the reports of G. MADON, 
a French forester who was the first and most uncompomising enemy 
of the goat.

GAUDRY (A.)., “Recherches scientifiques en Orient.” Paris, 1855.

GAUDRY (A.)., “L’ ile de Chypre. Souvenirs d’ une mission scientifique”, Revue des 
Deux Mondes. Paris, 1861.

GAUDRY (A.)., “Geologie de 1 ile de Chypre”, Memoires de la Societe geologique de 
France, Serie 2, 7, (3). Paris, 1862.

MADON (P. G.)., “The Preservation of the Forests of the Island of Cyprus”. 1881 and 
Nicosia, 1920.

MADON (P. G.)., “Forests”, Report by Her Majesty’s High Commissioner for 1881. 
London, 1882.

MAS LATRIE (L. de)., “Histoire de 1’ ile de Chypre sous le regne des Princes de la 
Maison de Lusignan”, 3 vol. Paris, 1852 - 61.

MOUILLFERT (Μ. P.). “Report on the Vineyards of Cyprus”. Nicosia, 1893.

RECLUS (E.). “Cypre”, L’ Asie Anterieure. Paris, 1884. (Nouvelle Geographie universelie, 
Livre IX, Chap. V. 5, pp. 666-685, 4 fig., I tabl., I pl.).

☆

ELISEE RECLUS’ presentation of Cyprus in his momumental 
Nouvelle Geographie universelle is the first scientific and comprehensive 
survey of the island’s geography that has ever been written in French 
by an author relying upon modern data.
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After the mid-nineties up to the mid-fifties the direct relations 
between the French scholars interested in geography and Cyprus were 
severed. Nevertheless we can quote a book written by a French teacher 
who spent three years in the island and sent a study about it to the 
Societe geographique de Marseille. But with this exception the geo
graphers who had to write about Cyprus during this period had to rely 
upon English and German sources mainly:

DELAPORTE (A.)., “L’ ile de Chypre. Sejour de 3 ans au pays de Papliie-Venus”. Paris, 
Grenoble, 1913. 355 p.

BLANCHARD (R.)., “Chypre”, Asie Occidentale. Paris, 1929. (Geographic universelie, 
sous la direction de P. Vidal de la BLANCHE ET C. GALLOIS, Tome VIIII, Chap. 
VII. 3, pp. 211-214).

BIROT (P.) et DRESCH (J.)., “Chypre, passim” pp. 42, 76, 492, La Mediterranee 
orientale et le Moyen Orient. (La Mediterranee et le Moyen Orient, Tome 2). Paris, 
1956 (coll. Orbis).

☆

Direct relations and field work were resumed atfer 1956 which 
resulted in a certain number of articles and dissertations on the geography 
of Cyprus. The index of these recent publications will certainly have to 
be supplemented in the near future.

ANONYME, “La Republique de Chypre”. Paris, 1961, 40 p., 4 maps, 3 fig., 25 tabl. 
(Notes et etudes documentaires, no 2800, La Documentation frangaise).

BIROT (P.) et VAUMAS (E. de)., “Grands traits morphologiques de Γ ile de Chypre”, 
Annales de Geographie, 392, pp. 385-409, 6 fig. Paris, 1963.

BRUNEAU (R.)., “Krassokhoria, les villages du vin du district de Limassol, Chypre”. 
Toulouse, 1973. Cyclostyled, 327 p., fig., maps. (Third cycle doctoral dissertation, 
Geography, Universite de Toulouse Le Mirail).

COHOU (M.)., “Le systeme de relations exterieures des Krassokhoria, Limassol, Chypre”. 
Toulouse, 1973. Cyclostyled, 356 p., fig., maps. (Third cycle doctoral dissertation, 
Geography, Universite de Toulouse Le Mirail).

FINLAYSON (W.)., “Les forets de Chypre et la sylviculture chypriote”. Revue forestiere 
frangaise, pp. 344-352, map. 1971.

ISNARD (H.)., ‘“Chypre”, Pays et paysages mediterraneens. Paris, 1973. (Coll. SUP, Le 
Geographe II, Chap. II, 2, p. 157).

KOLODNY (E.)., “Une communaute insulaire en Mediterranee orientale: les Tures de 
Chypre”. Revue de geographie de Lyon, 46, pp. 5—56, 6 fig., tabl. Lyon, 1971.

LE LANNOU (M.)., “De Beyrouth a Nicosie”, Le Monde, 23—24 aout, Paris, 1970. (La 
Geographie).

MILLON (G.) et NEMBRINI (J. — L.)., “Problemes lies 1’ emigration dans les villages 
de la Laona (Chypre)”. Toulouse, 1974. Cyclostyled, 82 p., tabl. (Institut de 
Geographie, Universite de Toulouse Le Mirail, occasional paper).

MINARD (P.) et TREMOSA (L.)., “Mutations d’ une zone rurale a Chypre: les collines 
du sud du district de Paphos”. Toulouse, 1974. Cyclostyled, 127 + 465'p., fig,· 
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maps, tables. (Dissertation for the Maitrise de Geographie, Universite de Toulouse 
Le Mirail).

PECHOUX (P. — Y.)., “Quelques effets de la croissance recente du tourisme a Chypre”, 
Actes du Colloque de geographie du tourisme (Taormina, 2—5 avril 1973): Tourisme 
et vie regionale dans les pays mediterraneens. Rimini, 1975. (Pp. 251—255).

PECHOUX (P.—Y)., “Chypre”, “Nicosie”, Encyclopaedia Universalis. Paris, 1974 and 
1975. (Thesaurus, vol. 18 & 19).

PECHOUX (P.—Y.)., “Chypre: La montagne du Troodos”, Bull. Assoc. Geogr. Fran?., 
435—436, pp. 197—201. Paris, 1976.

PECHOUX (P.—Y.)., “Guerre civile et mutation du paysage urbain a Chypre”. Revue 
fran?, et. polit. mediterraneennes, 18—19, pp. 44—62. Paris, 1976.

PECHOUX (P.—Y.)., “Les dimensions geographiques d’ une guerre localisee: Chypre 
1974—1976”, Herodote, 3, pp. 11—44. Paris, 1976.

PECHOUX (P.—Y.)., “Lagrande secheresse de 1973 a Chypre”, (4 fig., 2 tabl.), Revue 
de Geographie de Lyon, 1977 ,2, pp. 197—213.

PLANHOL (X. de)., “Chypre”, Geographie regionale. Paris, 1975. (Encyclopedic de la 
Pleiade, Geographie regionale, sous la direction de M. J. Brunhes Delamarre, P. 
Deffontaines et A. Journaux, Tome II, pp. 199—204).

VAUMAS (E. de)., “Les grandes regions morphologiques de Chypre”, Bull, Soc. Geogr. 
Egypte, 32, pp. 279—290. Cairo, 1959.

VAUMAS (E. de)., “La repartition de la population a Chypre et le nouvel etat chypriote”, 
Revue de Geogr. alpine, 47, pp. 457—524, maps, fig., tabl. Grenoble, 1959.

☆

(All cyclostyled studies quoted in the present selected bibliography were sent to 
the late Social Research Centre, Nicosia, to be kept in its Library; the original 
copies remain in the Institut de Geographie, Universite de Toulouse Le Mirail, 31081 
Toulouse Cedex France).

68



ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
NEWS AND ACTIVITIES

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΔΑΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Μιά άπό τις μεγαλύτερες δραστηριότητες τοΰ Γ.Ο.Κ. μέσα στό 1977 ήταν 

ή συνδιοργάνωση μέ τήν Μορφωτική Υπηρεσία τοΰ Υπουργείου Παιδείας τών 
εκδηλώσεων πού ήσαν αφιερωμένες στήν «ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΛΑΈΝΙΚΟΓ ΧΩ- 
ΡΟΓ». Οί εκδηλώσεις, πού άρχισαν στις 8 ’Ιουλίου 197'7 καί έληξαν στις 15 
’Ιουλίου, 1977, περιλάμβαναν:

α) ’Έκθεση φωτογραφιών μέ θέμα τήν «Ελληνική ’Αρχιτεκτονική Κληρο
νομιά».

β) Διάλεξη άπό τόν καθηγητή τοΰ ’Ινστιτούτου Διεθνών Μελετών τοΰ Πα- 
νεπιστημίου τής Γενεύης κ. Γιάγκο Σιώτη, μέ θέμα «Ή ένταξη τής Ελ
λάδας στις εύρωπαϊκές κοινότητες: προβλήματα καί προοπτικές γιά τό 
μέλλο».

γ) Διάλεξη άπό τόν καθηγητή τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Βα
σίλειο Κιόρτση, μέ θέμα «Προστασία τοΰ Έλλαδικοϋ φυσικού περιβάλ
λοντος», καί

δ) Προβολή ταινιών ντοκυμανταίρ.
Ή έκθεση φωτογραφίας παραχωρήθηκε άπό τό Τεχνικό Επιμελητήριο 

τής Ελλάδας καί στάλθηκε στήν Κύπρο μέ φροντίδα τοΰ Συμβουλίου Προω- 
θήσεως Εξαγωγών τής Ελλάδας. Τά έγκαίνια τής έκθεσης έκαμε ό Υπουρ
γός Παιδείας Δρ. Χρυσόστομος Σοφιανός.

Ταυτόχρονα μέ τά έγκαίνια τής έκθέσεως φωτογραφίας έγιναν άπό τόν 
Πρέσβυ τής Ελλάδας κ. Μιχ. Δούντα καί τά έγκαίνια τοΰ νεοσύστατου Ελλη
νικού Πολιτιστικού Κέντρου, πού στεγάζεται στό Ελληνικό περίπτερο τής Διε
θνούς Έκθέσεως Κύπρου. Γιά τή νέα αύτή πολύτιμη προσφορά τής Ελλάδας 
στήν Κύπρο, πού πραγματοποιείται χάρη στήν προσωπική φροντίδα τοΰ κ. 
Δούντα, δ Υπουργός Παιδείας έξέφρασε βαθυτάτη εύγνωμοσύνη καί θεμές εύ- 
χαριστίες.

«Στόν θαυμάσιο αύτό χώρο, τόνισε δ κ. Υπουργός, θά φιλοξενούνται 
πολιτιστικές έκδηλώσεις τόσο άπό τήν 'Ελλάδα δσο κΓ άπό τήν Κύ
προ. ΚΓ έτσι τό Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο, πού παραδίνεται σή
μερα στό νησί μας θά άποτελέσει έστία προβολής τοΰ Ελληνικού πο
λιτισμού καί θά συμβάλει ούσιαστικά στήν πύκνωση τής πνευματικής 
έπικοινωνίας άνάμεσα στήν Κύπρο καί τήν Ελλάδα καί στήν άκόμη 
πιό στενή σύσφιγξη τών άδελφικών μας δεσμών, πράγμα άνεκτίμητης 
σημασίας γιά τόν άγώνα που διεξάγεται σήμερα γιά έλευθερία καί 
δικαιοσύνη»·
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

’Αναφερόμενος στήν έκθεση ό Υπουργός Παιδείας κ. Σοφιανός είπε τά 
έξης:

«Στόχος τής έκθεσης είναι ή γνωριμία τοϋ κοινού μέ τόν έλληνικό αρχι
τεκτονικό πλούτο.

Ή έκθεση αύτή, προβάλλοντας τήν αρχαία καί τήν παραδοσιακή μας αρ
χιτεκτονική κληρονομιά, φιλοδοξεί νά φωτίσει τις ρίζες μας, δίδοντας μας πο
λύτιμα στοιχεία αύτογνωσίας.

Κα'ι είναι τοΰτο ιδιαίτερα σημαντικό γιά μάς έδώ στήν Κύπρο σήμερα. 
Γιατί ό Κυπριακός έλληνισμός αγωνίζεται σήμερα γιά τή φυσική κα’ι έθνική 
του έπιβίωση κα'ι ή απαρασάλευτη προσήλωσή του στήν πολιτιστική παράδο-

Στιγμιότυπο άπό τήν "Εκθεση Φωτογραφίας γιά τήν Ελληνική Αρχιτεκτονική Κλη
ρονομιά. Διακρίνονται ό Υπουργός Παιδείας Δρ. Χρ. Σοφιανός, ό Πρέσβυς τής Ελ
λάδος κ. Μ. Δούντας καί ό Σύμβουλος τής Ελληνικής Πρεσβείας στή Λευκωσία 

κ. Χρ. Ζαχαράκις.

ση τοΰ έλληνισμοϋ καί τίς έλληνικές πνευματικές άξιες είναι προϋπόθεση έπι- 
τυχίας τοϋ αγώνα του. ’Άς μή ξεχνάμε πώς δ Κυπριακός Ελληνισμός έπιβίω- 
σε μέσα στούς αιώνες καί τίς συμφορές, έπειδή διατήρησε ακατάλυτους κα'ι α
ναλλοίωτους τούς πολιτιστικούς δεσμούς του μέ τήν Ελλάδα καί ταύτισε τή 
μοίρα του καί τή ζωή του μέ τή μοίρα καί τή ζωή δλόκληρου τοΰ ’’Έθνους. 
Ή έκθεση αύτή, δπως καί άλλες παρόμοιες πολιτιστικές έκδηλώσεις, αποτελεί 
σημαντικό παιδευτικό παράγοντα στήν προσπάθεια τοΰ Κυπριακοΰ έλληνισμοϋ 
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γιά διατήρηση τής πολιτιστικής του ταυτότητας καί τή συντήρηση τής έθνικής 
του δντότητας καί συμπληρώνει τήν ύψηλή αποστολή τής έλληνικής μας παι
δείας.

Ή γνωριμία μέ τά χτίσματα τοϋ αρχαίου έλληνικοΰ κόσμου γίνεται μέ 
τέτοιο τρόπο, ώστε νά τονιστεί ή δομική καί ή αισθητική τους συγγένεια μέ 
τδ περιβάλλον· Κατασκευασμένα άπό τήν πέτρα ή τό μάρμαρο — τά κύρια 
δομικά ύλικά τοΰ ελληνικού χώρου — είναι σφικτά δεμένα μέ τόν ρυθμό καί 
τήν αίσθαντικότητα τοΰ φυσικού τους περίγυρου. Γι’ αύτό τά χτίσματα αυτά 
δέν πρέπει ν’ άποτελοΰν γιά μάς τούς νεοέλληνες μεμονωμένα άριστουργημα- 
τικά μνημεία άλλά πολύτιμα ζωντανά μαθήματα γιά τήν πολιτιστική άνάπτυξη 
τοΰ τόπου.

’Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε άπό τούς δργανωτές στήν προβολή τής άρχιτε- 
κτονικής κληρονομιάς τοΰ νεώτερου έλληνισμοΰ γιά νά γνωρίσει τό κοινό όχι 
μόνο τά μνημειακά άρχιτεκτονικά δημιουργήματα άλλά καί τά άπλά καί συνη
θισμένα πού άπεικονίζουν τή λαϊκή πολιτιστική παράδοση. Ή λαϊκή αρχιτε
κτονική πού βγαίνει άπό τούς πολλούς, πού μοιράζονται ένα κοινό τρόπο ζωής, 
πού έχουν τίς ίδιες άνάγκες καί προβλήματα είναι ή κοινή, ή άληθινή γιά 
δλους άρχιτεκτονική.

Τό λαϊκό οικοδόμημα άποτελεΐ άμεση καί αύθόρμητη μετουσίωση σέ φυσι
κή μορφή τοΰ ίδιου τοΰ πολιτισμοΰ ένός λαοΰ. ’Αποτελεί μετουσίωση τών άξιων, 
τών ιδανικών, τών δοξασιών, τών άναγκών, τοΰ καλλιτεχνικοΰ ήθους ένός λαού.

Τό Ελληνικό κλίμα, πού δίδει στόν άνθρωπο τή δυνατότητα νά ζεΐ άνε
τα στό ύπαιθρο, ύπήρξε καθοριστικό στοιχείο στή λαϊκή άρχιτεκτονική· Ή αύ- 
λή, γιά παράδειγμα, δπου γύρω της τοποθετούνται οί κλειστοί χώροι καί τά 
ύπόστεγα είναι 'δ 'βασικός της πυρήνας. Ό ξέσκεπος αύτός χώρος δέχεται τό 
φώς, τόν ήλιο, τόν άέρα, κύρια συστατικά τοΰ έλληνικοΰ χώρου.

Ή λαϊκή κατοικία είχε μιά λειτουργικότητα καί μιά συγγένεια μέ τό πε
ριβάλλον πού χάθηκε σήμερα, ύστερα άπό τήν καθιέρωση τών ξένων άρχιτε- 
κτονικών άξιών, πού άνταποκρίνονται στό κλίμα, τό τοπίο, τό πνεΰμα καί τίς 
άνάγκες τοΰ τόπου μας.

Τή λειτουργικότητα καί τή συγγένεια αύτή πρέπει ν’ άναζητήσουμε σή
μερα μελετώντας τήν άρχιτεκτονική μας κληρονομιά. Ή άρχαία καί παραδο
σιακή άρχιτεκτονική πρέπει ν’ άποτελέσουν τή βάση γιά τήν οργανική δια
μόρφωση μιάς νεοελληνικής άρχιτεκτονικής.

Ή διάσωση καί διαφύλαξη τής άρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς πρέπει 
ν’ άποτελέσει πρωταρχικό μέλημα καί φροντίδα δλων μας. Ή φωτογραφική 
αύτή έκθεση καταγγέλλει μέ άπτά τεκμήρια τίς καταστροφές πού συστηματικά 
έπιτελοΰνται σέ βάρος τής άρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, είτε αύτές προέρ
χονται άπό τόν ιδιωτικό παράγοντα είτε άπό τήν άστοχη καμιά φορά οικιστι
κή πολιτική.

Εύχαριστώ τό Τεχνικό ’Επιμελητήριο τής Ελλάδας, κατέληξε δ κ. Σοφια
νός, πού ήταν δ έμπνευστής τής φωτογραφικής αύτής έκθεσης καί πού εύγε- 
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νικά μας τήν παραχώρησε. Εύχαριστώ έπίσης τά Συμβούλιο Προωθήσεως ’Ε
ξαγωγών, μέ τις φροντίδες τοΰ όποιου ήλθε στήν Κύπρο καί ιδιαίτερα τήν Ελ
ληνική Πρεσβεία καί τά Σύμβουλο κ. Ζαχαράκ; γιά τό προσωπικό ένδιαφέ- 
ρον πού έπέδειξε.»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. Μ. Κ. ΔΟΥΝΤΑ
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»

Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες καί Κύριοι,

Μέ ιδιαίτερη χαρά έγαινιάζω σήμερα τά Ελληνικά Πολιτιστικά Κέντρο 
τής Λευκωσίας .Τά κτίριο αύτά θά κάνει εύκολώτερη τήν παρουσίαση στήν Κύ
προ τής πνευματικής καί καλλιτεχνικής δραστηριότητας Έλλαδιτών καί Ελ
ληνοκυπρίων δημιουργών- Καί θά συμβολίζει τάν ακατάλυτο ψυχικά καί πνευ
ματικά δεσμό τών Ελλήνων τής Ελλάδος καί τής Κύπρου.

Τό Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο θά χρησιμοποιείται, κυρίως, γιά τήν 
οργάνωση έκθέσεων, όπως ή ωραία σημερινή ’Έκθεση Φωτογραφίας γιά τήν 
Ελληνική ’Αρχιτεκτονική Κληρονομιά, διαλέξεων, καλλιτεχνικών παραστά
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σεων καί άλλων εκδηλώσεων, μέ σκοπό νά πυκνώσουν άκόμα περισσότερο οί 
πολιτιστικές επαφες Ελλάδος και Κύπρου, πού συμμερίζονται τήν ίδια πνευ
ματική κληρονομιά.

Μέ τά σημερινά εγκαίνια, άναλογίζομαι καί πάλι δτι τήν θολή εικόνα 
τής κυπριακής πραγματικότητας φωτίζουν, ευτυχώς, ορισμένοι πολύ θετικοί 
παράγοντες, θά αναφέρω πρώτα τήν ακατάβλητη ζωτικότητα, τό θάρρος καί 
τίς ικανότητες τοΰ κυπριακού Ελληνισμού, πού άναδείχθηκαν ιδιαίτερα στήν 
περίοδο τής πρόσφατης δοκιμασίας. 'Ύστερα, θά σταθώ στήν δλόψυχη συμπα
ράσταση τών Έλλαδιτών στήν αγωνία τών Ελληνοκυπρίων, πού αντανακλά 
τή συναίσθηση τής κοινής μοίρας τού Ελληνισμού. Μιά άκόμα έκφραση τής 
πανελλήνιας αύτής άλληλεγγύης γιά τόν άγωνιζόμενο κυπριακό Ελληνισμό ά- 
ποτελεΐ ή ίδρυση τού Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου. Μιας άλληλεγγύης 
πού άναβλύζει άπό τήν έθνική καί πολιτιστική ταυτότητα τών Ελλήνων τής 
Κύπρου καί τών Ελλήνων τής Ελλάδος.

Κυρίες καί Κύριοι,
Ή παρουσίαση στό κτίριο αύτό τής πνευματικής δημιουργίας τών Ελλή

νων, Ελλάδος καί Κύπρου, θά άκτινοβολεΐ τόν έλληνικό ανθρωπισμό καί θά 
εκπέμπει σέ κάθε κατεύθυνση μήνυμα ειρήνης καί δημιουργίας.

— ☆ —

Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ “ΧΑΠΙΤΑΤ”
Μέ σκοπό τήν ενημέρωση τού κοινού σχετικά μέ τή Διάσκεψη ΧΑΙ1ΓΓΑΤ 

πού συγκρότησαν τά Ηνωμένα ’Έθνη στό Βαγκοΰβερ τού Καναδά στις 31 
Μαίου — 11 ’Ιουνίου, 1976, οργανώθηκε στό άμφιθέατρο τού Γραφείου Δη
μοσίων Πληροφοριών σχετική έκδήλωση στις 8 Δεκεμβρίου, 1976.

Τήν έκδήλωση όργάνωσε τό Τμήμα Πολεοδομίας καί Οίκήσεως, σέ συνερ
γασία μέ τό Γεωγραφικό "Ομιλο Κύπρου, τό Σύνδεσμο ‘Πολιτικών Μηχανικών 
καί ’Αρχιτεκτόνων Κύπρου καί τό Σύνδεσμο Πολεοδόμων Κύπρου.

Στό πρόγραμμα τής έκδηλώσεως περιλαμβάνονταν προβολή τοΰ φιλμ 
“A New Town for Aphrodite”, ένα όπτικοακουστικό πρόγραμμα άπό τή 
Βραζιλία σχετικά μέ οικιστικά προβλήματα καί ένημερωτική ομιλία άπό τόν 
Πρόεδρο τού Γ.Ο.Κ. κ. ’Όθωνα Γιαγκουλλή.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ η. ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗ
Ή εισήγηση αύτή γίνεται γιά ένημέρωση πάνω στις άποφάσεις καί πο

ρίσματα τής διάσκεψης ΧΑΠΙΤΑΤ, πού συγκρότησαν τά Ηνωμένα Έθνη στις 
31 Μαίου - 11 ’Ιουνίου 1976 στό Βαγκοΰβερ τού Καναδά· Σκοπός τής διά- 
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σκέψης ήταν ή εξέταση τών προβλημάτων πού αφορούν τούς ανθρώπινους οι
κισμούς καί ή εισήγηση μέτρων γιά τήν αντιμετώπιση ή έλεγχο αυτών τών 
προβλημάτων.

Πριν καταπιαστώ μέ τίς αποφάσεις κα'ι συστάσεις πού υιοθετήθηκαν άπό 
τή Διάσκεψη επιτρέψετέ μου νά σάς προσδιορίσω τήν έννοια τοΰ «ανθρώπινου 
οικισμού» κα'ι νά σκιαγραφήσω σέ συντομία τήν κρίση πού αντιμετωπίζουν οί 
ανθρώπινοι οικισμοί γιατί δέν είναι νοητό νά μιλάμε γιά μέτρα πού θά λύσουν 
ή αμβλύνουν ένα πρόβλημα άν πρώτα δέν κατανοήσουμε τό ίδιο τό πρόβλημα.

Ο Δοξιάδης, πού πρώτος επινόησε τόν δρο, προσδιορίζει τόν ανθρώπινο 
οικισμό «σάν διευθετήσεις στό χώρο γιά τήν κάλυψη τών αναγκών τοΰ ανθρώ
που».

Σύμφωνα μέ ένα δρισμό τών Ηνωμένων ’Εθνών οί ανθρώπινοι οικισμοί 
περιλαμβάνουν:

α) Τό περιβάλλο μέσα στό όποιο δ άνθρωπος ζεΐ κα'ι έργάζεται. Μέρος αύ- 
τοΰ τοΰ περιβάλλοντος είναι ή κατοικία, τό εργοστάσιο, τό γραφείο, οί 
ανοικτοί χώροι καί ή γύρω φύση.

β) Τό δίκτυο τών έργων ύποδομής πού άποσκοπεϊ στήν εξυπηρέτηση καί 
σύνδεση τών διαφόρων μονάδων τοΰ ανθρώπινου περιβάλλοντος.

γ) Τίς κοινωνικές υπηρεσίες καί διευκολύνσεις, πού είναι απαραίτητες γιά 
τήν έξυπηρέτηση καϊ αξιοπρεπή διαβίωση τοΰ ανθρώπου.

Γιά νάναι ένας ανθρώπινος οικισμός τέλειος άπό άπόψεως διαβίωσης καί 
λειτουργικά, είναι άπαραίτητο νά μή ύπάρχουν άδυναμίες στά τρία σκέλη πού 
τόν συνθέτουν. ’Άν ρίξουμε, όμως, μιά ματιά στούς άνθρώπινους οικισμούς τοΰ 
κόσμου θά διαπιστώσουμε μιά κρίση πού άντικατοπτρίζεται στις ακόλουθες 
τρεις επικίνδυνες εξελίξεις:

Πρώτον, ή ταχεία άνάπτυξη τών μεγαλουπόλεων, παρά τή συμφόρηση 
κόσμου πού παρουσιάζουν, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, άνάμεσα στά 
όποια περιλαμβάνονται ή άνάπτυξη «άνωνυμίας», τάση γιά άντικοινωνική συμ
περιφορά, οικολογικές συνθήκες πού έχουν άρνητικές επιπτώσεις στήν ανθρώ
πινη διαβίωση καί άδυναμίες σέ αστικά κυκλοφοριακά δίκτυα.

Ή ταχύρρυθμη αύξηση οικισμών τύπου «σκουώτερ» γύρω άπό τίς μεγα- 
λουπόλεις τοΰ Τρίτου Κόσμου, δημιούργησε άθλιο περιβάλλο μέ καταθλιπτικές 
συνθήκες ζωής, πού δέν συμβάλλουν στή άνάπτυξη καί ολοκλήρωση τοΰ άνθρώ- 
που. "Όσοι έτυχε νά έπισκεφθοΰν ή νά είδαν σέ δπτικοακουστικά προγράμμα
τα τά “Bustees” τής Καλκούτας ή τίς “Favellas” τοΰ Ρίο Ίανέϊρο, θ’ άντι- 
λήφθηκαν δτι χρειάζεται επίπονη εργασία καί διεθνής συνεργασία γιά νά δυ- 
νηθεΐ ή άνθρωπότητα νά εξαλείψει αύτοΰ τοΰ είδους τό άρνητικό περιβάλλο 
μέσα στό όποιο είναι άναγκασμένοι νά ζοΰν εκατομμύρια άνθρωποι σάν από
βλητοι τής κοινωνίας.

Στις άνεπτυγμένες πάλι χώρες ή έλλειψη ισορροπίας μεταξύ «ποιότητας» 
καί «ποσότητας», ή προτεραιότητα σέ οικονομικούς στόχους καί ή υποτίμηση 
κοινωνικών στόχων, είχαν σάν αποτέλεσμα τό διαχωρισμό τών κοινωνικών 
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τάξεων μέ τις χαμηλότερα άμοιβόμενες τάξεις παγιδευμένες στις φτωχοσυνοι- 
κίες τής κεντρικής πόλης, στά λεγάμενα «σλάμς», καί τις ψηλά άμοιβόμενες 
τάξεις διαχωρισμένες στά προάστεια, άλλά «αιχμαλωτισμένες» στό ιδιωτικό αυ
τοκίνητο.

Ή δεύτερη επικίνδυνη εξέλιξη άφορά τήν άνισομερή κατανομή πλούτου 
μεταξύ αστικών καί άγροτικών περιφερειών. Ή τάση αύτή είναι πιό έντονη 
στις άναπτυσσόμενες χώρες. Ή φτώχεια καί ή άμάθεια δέν έχουν άκόμα ξεπε- 
ραστεΐ. Σέ πολλούς άγροτικούς οικισμούς διακρίνεται γηρασμένη κοινωνική 
διάρθρωση. Ή έλλειψη ευκαιριών καί διεξόδων άναγκάζει τούς έφηβους καί 
δραστήρια μέλη τών άγροτικών κοινοτήτων ν’ ακολουθούν τό δρόμο πρός τ'ις 
μεγαλουπόλεις γιά νά νοιώσουν πολλές φορές νέες άπογοητεύσεις άπό τό έςα- 
νέμισμα τών έλπίδων τους. Ή άποψίλωση άγροτικών κοινοτήτων δημιουργεί 
άλυσιδωτές άντιδράσεις όπως είναι ή αδυναμία στή στήριξη άπαραιτήτων κοι
νωνικών υπηρεσιών- Άτυχώς, τό βάρος τής προσοχής τών ύπευθύνων στά πιό 
πολλά μέρη τοΰ κόσμου ρίχτηκε στις άστικές περιοχές. ΙΙολύ λίγη προσοχή 
δόθηκε σ’ άγροτικούς οικισμούς. Διέφυγε τής προσοχής μας δτι τό ύφιστάμενο 
σύστημα άγροτικών οικισμών τό κληροδοτήσαμε άπό μιά έποχή πού βασιζόταν 
άποκλειστικά στήν άγροτική οικονομία. Λησμονήσαμε δτι, ένώ ή οικονομία πολ
λών χωρών άναδιαρθρώθηκε ριζικά, τό σύστημα άγροτικών οικισμών παράμει- 
νε άναλλοίωτο καί επομένως άπηρχαιωμένο. Μέσα σ’ ένα τέτοιο άπηρχαιωμένο 
σύστημα κατοικούσαν τό 1960 τά 67% τού δλικοΰ πληθυσμού τής γής καί ύπο- 
λογίζεται πώς τό έτος 2,000 θά εξακολουθούν νά ζούν τά 51% τού πλυθησμοΰ 
τής γήζ· Τις μεταβολές πού ύπέστη ή οικονομία καί τά αίτια τών μεταβολών 
τά γνωρίζουμε σέ μεγάλο βαθμό. Τί κάναμε, δμως, γιά νά προσαρμόσουμε τό 
αγροτικό σύστημα τών οικισμών μέσα στά νέα δεδομένα τής οικονομίας καί νά 
τό έκσυγχρονίσουμε;

Τήν τρίτη επικίνδυνη έξέλιξη άποτελεΐ τό γεγονός δτι τό χάσμα μεταξύ 
στεγαστικών άναγκών καί παροχής στέγης διευρύνεται συνεχώς μέ αποτέλεσμα 
νά διατηρούνται άκατάλληλα σπίτια πού χρησιμοποιούνται άπό τις άπορες μά
ζες- Εκατομμύρια άνθρωποι ζούν σέ τρώγλες καί άλλα άκατάλληλα ύποστα- 
τικά, πού άποτελοΰν πρόκληση γιά τήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια. ’Αρκεί νά ά- 
ναφέρω πώς τό 1960 άπό 500 εκατομμύρια στεγαστικές μονάδες πού ύπήρ- 
χαν στόν κόσμο τά 200 εκατομμύρια έθεωροΰντο σάν άκατάλληλες, πού έπρε- 
πρεπε νά άντικατασταθοΰν ή βελτιωθούν τό συντομότερο δυνατό καί άλλα 200 
εκατομμύρια έθεωροΰντο δτι έχρειάζοντο άντικατάσταση ή βελτίωση πριν άπό 
τό έτος 2,000. Επομένως, μόνο 100 έκατομμύρια άπό τις ύφιστάμενες στεγα
στικές μονάδες έθεωροΰντο σάν άπόλυτα ικανοποιητικές. ’Αντιλαμβάνεστε, λοι
πόν, τήν οξύτητα τοΰ στεγαστικοΰ προβλήματος μέσα στούς άνθρώπινους οικι
σμούς. "Οπως δρθά τόνισε δ Bradford Morse, ειδικός τοΰ προγράμματος Ά- 
ναπτύξεως τών Ηνωμένων ’Εθνών, «δ τ α ν ζ ε ΐ ς σ έ ά κ α τ ά λ λ η- 
λη στέγη είναι σά νά ζεις σέ κατάσταση πο
λιορκίας, γιατί είσαι περιτριγυρισμένος καί 
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έκ τεθεί μένος σέ απειλές πού θέτουν σέ κίν
δυνο τήν ύγεία σου, τήν παραγωγικότητά σου 
κι’ αύτή τήν ύπόστασή σου. Ή ανθρώπινη διά
θεση διαβρώνεται καί μαζί μ’ αύτή καί ή κι
νητήρια δύναμη γιά ανάπτυξη καί δημιουργία». 
Στό έπιγραμματικό αύτό απόσπασμα ήθελα νά προσθέσω δτι ή έλλειψη στέγης 
μπορεί νά διασαλεύσει δλόκληρο τό κοινωνικό σύστημα καί έπομένως τόν πο
λιτισμό ένός τόπου. Καί τοΰτο γιατί ή οικιστική μονάδα αποτελεί τό «μικρόκο- 
σμο» στόν όποιο στηρίζει τή διάρθρωσή του δ «μακρόκοσμος». Μέσα στό «μι- 
κρόκοσμο» δ άνθρωπος έπιδιώκει συνεργασία στό έπίπεδο τής οικογένειας καί 
προετοιμάζεται νά διευρύνει τά περιθώρια συνεργασίας μέ τούς ανθρώπους πού 
αποτελούν τό μακρόκοσμο. "Αν τό περιβάλλο τοΰ «μικρόκο-σμου» προκαλεΐ άγ
χος καί απελπισία θά ύπάρξουν προεκτάσεις καί στό μακροπεριβάλλο, δηλαδή 
στούς οικισμούς, στή κοινωνία.

Οί ανθρώπινοι οικισμοί αποτελούν τό έπίκεντρο τών τριών έπικίνδυνων ε
ξελίξεων πού περιέγραψα. "Αν δέν ληφθοΰν ριζικά μέτρα γιά έλεγχο τής κα- 
ταστάσεως τότε ή ανθρωπότητα θά δδηγηθει σέ χάος. Τά Ηνωμένα ’Έθνη, 
άντιλαμβανόμενα αύτή τήν κρίση αποφάσισαν τή συγκρότηση τής Διάσκεψης 
ΧΑΠΙΤΑΤ, πού πραγματοποιήθηκε στό Βαγκοΰβερ τοΰ Καναδά.

Τίς έργασίες τής Διάσκεψης άνοιξε δ Γ.'Γ. τών Ηνωμένων Εθνών κ. 
Βάλντχαίμ καί προσφώνησε τούς συνέδρους δ Πρωθυπουργός τοΰ Καναδά κ· 
Πιέρ Τρουτώ.

Η διεκπεραίωση τών εργασιών καταμερίστηκε σέ τρεις επιτροπές. Ή 
πρώτη έπιτροπή ασχολήθηκε μέ τή σύνταξη τής Διακύρυξης τοΰ Βαγκοΰβερ 
καί τόν καταρτισμό προγραμμάτων γιά διεθνή συνεργασία. Ή δεύτερη έπιτρο
πή ασχολήθηκε μέ τόν καταρτισμό έγγράφου πού περιέχει συστάσεις πού αφο
ρούν τήν πολιτική καί στρατηγική γιά τούς ανθρώπινους οικισμούς, καί ή τρί
τη έπιτροπή έπιφορτίσθηκε μέ τό έργο έτοιμασίας συστάσεων πού αφορούν ζη
τήματα στέγης, έργων ύποδομής, ύπηρεσιών καί δημόσιας συμμετοχής. Παράλ
ληλα μέ τίς τρεις ’Επιτροπές, συνεσκέπτετο καί ή Γενική Σύνοδος. Τό έργο 
της ήταν αφιερωμένο σέ γενική συζήτηση θεμάτων σχετιζομένων μέ ανθρώ
πινους οικισμούς καί στήν έγκριση τών έγγράφων πού έτοίμαζαν καί οί τρεις 
Επιτροπές.

"Ενα άπό τά σημαντικώτερα έγγραφα πού υιοθετήθηκαν άπό τή Διάσκε
ψη είναι ή «Διακήρυξη τοΰ Βαγκοΰβερ», πού δίνει τίς γενικές αρχές ή πλαί
σια γιά βελτίωση τών ανθρώπινων οικισμών-

Στό προοίμιο, ή διακήρυξη προβαίνει στή διαπίστωση δτι οί συνθήκες 
διαβίωσης μεγάλου αριθμού ανθρώπων στούς οικισμούς τής γής είναι Απαρά
δεκτες, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Συνεπώς, πρέπει νά αύξηθεΐ τό Κυ
βερνητικό καί Διεθνές ένδιαφέρο ώστε νά καταστεί δυνατή ή κινητοποίηση 
τών έθνικών πόρων γιά βελτίωση τής κατάστασης. Στόχοι μιας τέτοιας κινητο
ποίησης πρέπει νάναι ή υιοθέτηση τολμηρής καί αποτελεσματικής πολιτικής 
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επί τών ανθρωπίνων οικισμών καί ρεαλιστικής χωροταξικής στρατηγικής πού 
νά μπορεί νά εφαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες, ώστε νά καταστούν οί οικι
σμοί πιό ανθρώπινοι, πιό έλκυστικοΐ καί λειτουργικά πιό αποδοτικοί.

Μέ γνώμονα αύτές τίς διαπιστώσεις καθορίστηκαν οί γενικές αρχές τής 
Διακήρυξης, πού πρέπει νά καθοδηγούν τίς Κυβερνήσεις καί τήν παγκόσμια 
κοινότητα στις ένέργειες τους γιά λύση προβλημάτων πού αφορούν τούς αν
θρώπινους οικισμούς. Ανάμεσα στις γενικές αρχές άναφέρονται οί ακόλουθες:

Ή βελτίωση τής ποιότητας τής ζωής αποτελεί τό πρωταρχικό καί πιό ση
μαντικό στόχο κάθε πολιτικής έπί τών ανθρωπίνων οικισμών· Ή πολιτική αύ
τή πρέπει νά αποβλέπει στην αδιάκοπη βελτίωση τής ποιότητας τής ζωής αρ
χίζοντας άπό τήν ικανοποίηση τών πιό βασικών αναγκών όπως είναι ή δια
τροφή, ή στέγη, ή ιατρική περίθαλψη, ή εκπαίδευση καί ή κοινωνική πρόνοια, 
αδιάκριτα άπό καταγωγή, χρώμα, γλώσσα, φύλο, θρησκεία ή ιδεολογία, μέσα 
στά πλαίσια τής έλευθερίας, τής άξιοπρέπειας καί τής κοινωνικής δικαιοσύνης-

Ή άνθρώπινη άξιοπρέπεια καί ελεύθερη έκλογή άποτελοϋν βασικά δι
καιώματα, πού πρέπει νά διασφαλίζωνται σέ κάθε κοινωνία. ’Αποτελεί έπομέ- 
νως καθήκο δλων τών λαών καί Κυβερνήσεων νά ένώσουν τις δυνάμεις τους 
στόν άγώνα ένάντια δποιασδήποτε μορφής άποικισμού, ξένης έπιδρομής καί 
κατοχής, φυλετικού διαχωρισμού καί δλων τών μορφών ρατσισμού.

’Ακολουθεί σειρά άλλων αρχών πολιτικής φύσεως καί μετά ή διακήρυξη 
προχωρεί στις άρχές πού πρέπει νά διέπουν τό ζήτημα τής γής, τονίζοντας:

«Ή γή άποτελεϊ ουσιώδες στοιχείο στούς άνθρώπινους οικισμούς. Κάθε 
κράτος έχει τό δικαίωμα νά προβαίνει στά κατάλληλα διαβήματα γιά δημόσιο 
έλεγχο τής χρήσεως, τής διακατοχής καί τής διάθεσης τής γής καί νά δη
μιουργεί άποθέματα γής. ’Έχει τό δικαίωμα νά σχεδιάζει καϊ νά ρυθμίζει τή 
χρήση γής πού αποτελεί ένα άπό τούς πιό σπουδαίους φυσικούς πόρους, μέ τέ
τοιο τρόπο ώστε τά κέντρα άνάπτυξης τού πληθυσμού νά διέπωνται άπό βλο- 
κληρωμένο χωροταξικό σχέδιο».

’Ακολούθως ή διακήρυξη εισέρχεται στό θέμα τοΰ περιβάλλοντος καί τονί
ζει δτι τά κράτη πρέπει νά άποφεύγουν τή μόλυνση τής βιόσφαιρας καί νά 
μετέχουν στήν κοινή προσπάθεια γιά τερματισμό τής παράλογης έκμετάλλευ- 
σης τών φυσικών πόρων- Τό περιβάλλον άποτελεϊ κοινή κληρονομιά τής άνθρω- 
πότητας καί ή προστασία του άποτελεϊ ευθύνη δλόκληρης τής άνθρωπότητας.

Γιά έπίτευξη αύτών τών γενικών άρχών, ή Διακήρυξη τονίζει δτι άποτε- 
λεϊ ευθύνη τών Κυβερνήσεων νά ετοιμάσουν χωροταξικά καί πολεοδομικά σχέ
δια καί νά υιοθετήσουν πολιτική γιά τούς άνθρώπινους οικισμούς, πού νά κα
τευθύνει τίς προσπάθειες γιά κοινωνικο-οικονομική άνάπτυξη. Μιά τέτοια πο
λιτική πρέπει νά άποτελέσει ούσιώδες μέρος τής γενικής στρατηγικής γιά ά
νάπτυξη καί πρέπει νά έναρμονίζει, άνάμεσα στ’ άλλα, τήν αύξηση καί κατα
νομή τοΰ πληθυσμού, τήν απασχόληση, τή στέγη, τή χρήση γής, τά έργα ύπο
δομής, τίς ύπηρεσίες καί διευκολύνσεις. Οί Κυβερνήσεις πρέπει νά δημιουρ
γήσουν τούς κατάλληλους μηχανισμούς καί θεσμούς γιά νά άναπτύξουν καί έ-
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φαρμόσουν μιά τέτοια πολιτική.
"Ενα άλλο έγγραφο πού υιοθετήθηκε άπό τή Διάσκεψη περιέχει συστά

σεις γιά ένέργειες πού πρέπει νά γίνωνται καί μέτρα πού πρέπει νά λαμοάνων- 
ται πάνω σέ έθνικό έπιπεδο γιά βελτίωση τών ανθρώπινων οικισμών· Τό έγ
γραφο αύτό αποτελεί τό λεγόμενο Σχέδιο Δράσεως τοΰ Βαγζοΰοερ καί περιέ
χει συστάσεις πού καλύπτουν τομείς όπως τήν πολιτική καί στρατηγική έπί 
τών ανθρωπίνων οικισμών, τό σχεδιασμό ή προγραμματισμό, τή γη, τή στέγη 
τις ύπηρεσίες κ.λ.π.

Στόν τομέα τής πολιτικής καί στρατηγικής τονίζεται μετξύ άλλων δτι ό
λες οί χώρες, πρέπει νά καθιερώσουν, σά ζήτημα έπείγουσας ανάγκης, εθνική 
πολιτική έπί τών ανθρωπίνων οικισμών. Μιά τέτοια πολιτική πρέπει νά απο
τελεί ένιαίο καί αναπόσπαστο μέρος τής έθνικής πολιτικής γιά οικονομική καί 
κοινωνική ανάπτυξη.

'Η πολιτική γιά τούς ανθρώπινους οικισμούς πρέπει νά αποβλέπει στήν 
προαγωγή πιό ισομεροΰς κατανομής τών ωφελειών πού απορρέουν άπό τήν Ανά
πτυξη.

Στό προοίμιο τών συστάσεων γιά σχεδιασμό τών οικισμών τονίζεται δτι δ 
σχεδιασμός αποτελεί διαδικασία πού αποβλέπει στήν έπίτευξη τών στόχων γιά 
ανάπτυξη, ή οποία πρέπει νά βασίζεται στήν ορθολογική χρήση τών διαθεσί
μων πόρων. Τά σχέδια πρέπει νά περιλαμβάνουν σαφείς στόχους καί έπιδιώ- 
ξεις, νά καθορίζουν τή πολιτική καί στρατηγική, νά περιλαμβάνουν συγκεκρι
μένα προγράμματα καί νά συνδράμουν στήν προαγωγή καί κατεύθυνση τής Α
νάπτυξης παρά στόν απλό έλεγχό της·

Ό σχεδιασμός τοΰ περιβάλλοντος, ό κοινωνικός καί οικονομικός προγραμ
ματισμός καί ό σχεδιασμός τών ανθρωπίνων οικισμών πρέπει νά συντονίζων- 
ται σ’ δλα τά έπίπεδα, δπως είναι τό έθνικό, τό περιφερειακό καί τό τοπικό 
έπιπεδο. ’Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει νά δοθεί στήν ισόρροπη ανάπτυξη όλων τών 
περιφερειών καί. στήν ενιαία προσέγγιση τοΰ σχεδιασμοΰ άναπτύξεως. Στά 
πλαίσια αυτής τής προσέγγισης πρέπει νά αποδίδεται στούς ανθρώπινους οικι
σμούς, ή πρέπουσα σημασία, νά μεταχειρίζωνται δηλαδή οί οικισμοί σάν ανα
πόσπαστο τμήμα τής αναπτυξιακής προσπάθειας παρά σάν ύπολειματικό μέρος 
τής προσπάθειας αύτής (residual). Ό σχεδιασμός τών ανθρώπινων οικισμών 
πρέπει νά αποβλέπει στή ρύθμιση ζητημάτων έθνικής σπουδαιότητας, δπως εί
ναι ή κατανομή τοΰ πληθυσμού, τής έργασίας καί τών ύπηρεσιών-

Γίνονται ακολούθως συστάσεις γιά θέματα στέγης, έργων ύποδομής καί 
ύπηρεσιών καί τονίζεται δτι ή οικιστική πολιτική πρέπει νά αποβλέπει στήν 
παροχή ικανοποιητικής στέγης καί ύπηρεσιών, στά χαμηλότερα ιδίως εισοδη
ματικά στρώματα, διά τής κατανομής διαθεσίμων οικονομικών πόρων μέ βάση 
τις μεγαλύτερες ανάγκες. Μέτρα πού προτείνονται γιά έπίτευξη αύτής τής συ- 
στάσεως περιλαμβάνονται ή παροχή χαμηλότοκων δανείων, ή έπιχορήγηση έ- 
νοικίου, σχέδια αύτοστεγάσεως καί ή ίδρυση οργανισμών χρηματοδοτήσεως στέ- 
Τήί·
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Οί ύπηρεσίες, δπως ή έκπαίδευση, ή ιατρική περίθαλψη, ή αναψυχή κλπ-, 
πρέπει νά τυγχάνουν προτεραιότητας στόν έθνικό αναπτυξιακό προγραμματισμό 
καί στήν κατανομή εθνικών πόρων- Οί ύπηρεσίες πρέπει νά κατανέμωνται σύμ
φωνα μέ τ'ις ανάγκες τοΰ πληθυσμού -Συνιστάται ή άνάπτυξη ένιαίου αγροτικού 
προγραμματισμού γιά νά διασφαλίζεται άνάμεσα στ’ άλλα ή εξασφάλιση βα
σικών ύπηρεσιών σ’ όσο τό δυνατό μεγαλύτερο αριθμό διασκορπισμένων αγρο
τικών οικισμών-

Οί συστάσεις προχωρούν ακολούθως στό θέμα τής γής πού θεωρείται ότι 
αποτελεί ένα άπό τά βασικώτερα στοιχεία τών άνθρώπινων οικισμών καί δια
δραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στήν έπιτυχία ή αποτυχία έφαρμογής πολεοδομι- 
κών κα'ι χωροταξικών σχεδίων-

Στήν εισαγωγή τών συστάσεων άναφέρεται δτι ή διάταξη τής χρήσεως 
γής πρέπει νά άποφασίζεται μέ βάση τά μακροπρόθεσμα συμφέροντα τής κοι
νωνίας, γιατί οί άποφάσεις γιά έγκατάσταση τών οικονομικών δραστηριοτήτων 
έπηρεάζουν μακροχρόνια τή διάταξη καί τή διάρθρωση τών άνθρώπινων οι
κισμών-

Στις συστάσεις πού ακολουθούν τήν εισαγωγή, ή γή χαρακτηρίζεται σάν 
περιορισμένο φυτικό άγαθό, ή διαχείρηση τού οποίου πρέπει νά ύπόκειται σέ 
δημόσιο έλεγχο γιά τό συμφέρο τού συνόλου. Διαπιστώνεται επίσης δτι ή γεωρ
γική γή άποτελεί λείαν κερδοσκοπίας κα'ι άστικής διείσδυσης καί συνιστάται 
δπως ή άλλαγή στή χρήση γής, ιδιαίτερα άπό γεωργική σέ άστική, ύπόκειται 
σέ δημόσιο έλεγχο κα’ι ρυθμίζεται άπό σχετικούς κανονισμούς. Μέτρα γιά έπί- 
τευξη αύτής τής σύστασης μπορούν νά περίλάβουν άμεσο κρατικό παρεμβατι
σμό (δημιουργία αποθεμάτων γής, δργανισμών άναπτύξεως γής) , νομικό καί 
οικονομικό έλεγχο (άδεια γιά άνάπτυξη, φόρος ιδιοκτησίας) , κα'ι εισαγωγή 
χωροταξικών σχεδίων καί ζωνών- "Οσον άφορά τις τιμές τής γής συνιστάται 
δπως ή επιπρόσθετη άξια τής γής, πού προκύπτει άπό δημόσια έπένδυση ή α
πόφαση πρέπει νά άνακτάται σέ μεγάλο βαθμό και όταν ή άνάγκη τό επιβάλ
λει νά λαμβάνωνται έπιπρόσθετα μέτρα, όπως είναι ή κρατικοποίηση τής γής.

Τό τελικό έγγραφο πού έγκρίθηκε άπό τή Διάσκεψη άναφέρεται στή διε
θνή συνεργασία καί συνιστάται ή δημιουργία διακυβερνητικού σώματος γιά ζη
τήματα πού άφοροΰν τούς άνθρώπινους οικισμούς. ’Ανάμεσα στούς στόχους αύ- 
τού τού σώματος περιλαμβάνεται ή παροχή βοήθειας σέ διάφορες χώρες γιά 
λύση προβλημάτων πού άναφέρονται σέ οικισμούς, ή εκπόνηση μελετών καί ή 
τεχνική βοήθεια- Τό σώμα αύτό θά επιτηρεί καί θά καθορίζει τή γενική πολι
τική τού Ιδρύματος τών Ηνωμένων ’Εθνών γιά τούς Άθρώπινους Οικισμούς 
(U. Ν. Habitat and Η. S. Foundation). Τό προτεινόμενο σώμα θά είναι ύ- 
πόλογο στό Οικονομικό καί Κοινωνικό Συμβούλιο τών Ηνωμένων ’Εθνών ή τή 
Γενική Συνέλευση μέσω τοΰ Συμβουλίου. Ή γενική διάρθρωση καί τά άλλα 
σχετικά έπαφίονται στή 31η Σύνοδο τών Ηνωμένων ’Εθνών νά άποφασίσει- 
Συνιστάται έπίσης ή έγκαθίδρυση διακυβερνητικών περιφερειακών επιτροπών 

79



γιά ζητήματα ανθρωπίνων οικισμών ως καί ή σύσταση ειδικής γραμματείας στά 
Ηνωμένα Έθνη·

Αύτά όσον αφορά τίς εργασίες τής Διάσκεψης. Τό ερώτημα πού τίθεται 
είναι πώς μπορούν νά άξιοποιηθοΰν αυτές όί αποφάσεις γιά νά μή μετατρα- 
ποΰν σε «έπεα πτερόεντα». Ή ύλοποίηση έξαρτάται σέ μεγάλο βαθμό άπό τούς 
αρμόδιους πού παίρνουν τ'ις αποφάσεις. Ή Κύπρος μέ τήν έπίσημη συμμετοχή 
της καί τή θετική ψήφο πού έδωσε αποδέχτηκε τίς αποφάσεις. Εναπομένει ή 
έμπρακτη έφαρμογή τους. Γιά νά έπιτευχθεΐ τούτο απαιτείται ένεργός ρόλος 
έκ μέρους τών αρμοδίων· "Αν οί πολιτικοί πού λαμβάνουν τίς αποφάσεις καί οί 
σύμβουλοι πού μπορεί νά έπηρεάσουν τούς πολιτικούς δέν συνηδειτοποιήσουν τό 
πνεύμα τών αποφάσεων τής Διάσκεψης τότε αυτές θά παραμείνουν δίπλα σέ τό
σες άλλες σεμνές διακηρύξεις. Άλλά καί οί ένδιαφερόμενες όργανώσεις μπο
ρούν νά διαδραματίσουν θετικό ρόλο, ιδιαίτερα στόν τομέα τής διατήρησης τού 
πνεύματος τού Βαγκοΰβερ, έξασκώντας συνάμα τήν ανάλογη πίεση γιά ύλο
ποίηση τών αποφάσεων καί τήν κατάλληλη διαφώτιση ώστε τό Κοινό τής Κύ
πρου νά αποκτήσει αίσθημα ευθύνης γιά θέματα πού αφορούν τούς άνθρώπινους 
οικισμούς.

"Ενα άπό τά σπουδαιότερα μηνύματα τής Διάσκεψης τοΰ Βαγκοΰβερ, κατά 
τή γνώμη μου, είναι ή έπίτευξη ισορροπίας μεταξύ «ποιότητας καί ποσότητας» 
γιά νά μπορέσουν οί άνθρώπινοι οικισμοί νά άνταποκρίνωνται στήν άνθρώπινη 
κλίμακα καί στήν αποστολή τους. Στούς άνθρώπινους οικισμούς τό στάδιο τής 
δυναμικής ισορροπίας μεταξύ «ποιότητας καί ποσότητας» μπορεί νά έξομοιωθεΐ 
μέ τή διαλεκτική σχέση άνθρώπου καί περιβάλλοντος. Ή σχέση αύτή είναι 
αμφίρροπη. Ό άνθρωπος βύναται νά έπηρεάσει τήν ποιότητα τού περιβάλλον
τος πρός τό καλύτερο ή τό χειρότερο καί άπό τήν άλλη ή ποιότητα τής ζωής 
τού άνθρώπου μπορεί νά έπηρεασθεί άρνητικά ή θετικά άπό τό περιβάλλο. ’Άν, 
μέ τήν άνάπτυξη τών δημοσίων σχέσεων, κατορθώσουμε νά κάνουμε τό κοινό 
νά άποκτήσει τή συναίσθηση τής «ποιότητας», καί μετουσιωθεΐ ή συναίσθηση 
αύτή σέ δημιουργική συμμετοχή γιά άνάπτυξη τών ανθρώπινων οικισμών μέ 
στόχο τή βελτίωση τής ποιότητας τής ζωής τότε προωθούμε σέ μεγάλο βαθμό 
τούς αντικειμενικούς στόχους τής Διάσκεψης ΧΑΠΙΤΑΤ καί διατηρούμε άσβε
στη τή φλόγα τοΰ Βαγκοΰβερ.

— ☆ ~
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ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

Μέ αφορμή τόν καθορισμό πολεοδομικών ζωνών στήν Πάφο και τή συζή
τηση γύρω άπό τό πρόβλημα αύτό, δ Γεωγραφικός "Όμιλος Κύπρου έξέδωσε 
ανακοίνωση, πού καθορίζει τις θέσεις του γύρω άπό τό πρόβλημα αύτό ως έξης:

Ή εισαγωγή πολεοδομικών ζωνών σέ διάφορες περιοχές τής Νήσου καί 
πρόσφατα στήν Πάφο δημιούργησε άντίδραση άπό διάφορες δμάδες κα'ι ιδιαίτε
ρα άπό τούς ιδιοκτήτες γής. ’Επειδή δ Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου θεωρεί 
τή γή:

α) Σάν περιορισμένο άγαθό άπό τή χρήση τοΰ όποιου έξαρτάται σέ μεγάλο 
βαθμό ή άγροτική άνάπτυξη, τό είδος τοΰ φυσικού περιβάλλοντος καί ή 
μορφή κα'ι ή διάταξη τών οικισμών μέσα ατούς ’όποιους δ άνθρωπος ζή 
τό μεγαλύτερο μέρος τής ζωής του, κα'ι

β) Σάν ένα άπό τούς σημαντικότερους φυσικούς πόρους πού σάν τέτοιος 
πρέπει ν’ άποτελεΐ κοινή κληρονομιά κα'ι νά προστατεύεται άπό κατά
χρηση γιατί άπό τόν τρόπον έκμεταλλεύσεώς του έξαρτάται σέ μεγάλο 
βαθμό ή ποιότητα τής ζωής’ έπιθυμεΐ, άφοΰ προβει σέ βρισμένες διαπι
στώσεις, νά λάβει σαφείς θέσεις πάνω στό έγερθέν θέμα.

Λ

Στή μεταπολεμική περίοδο κα'ι ιδιαίτερα μετά τήν έγκαθίδρυση τής Κυ
πριακής Δημοκρατίας παρατηρήθηκε μιά τάση γιά κάθε είδους οικοδομική ά
νάπτυξη στ'ις παρυφές τών Κυπριακών πόλεων, στά περίχωρα τών πόλεων καί 
σέ πολλές παραλιακές περιοχές. Αύτοΰ τοΰ είδους ή άνάπτυξη είναι στίς πιό 
πολλές περιπτώσεις τόσο άρυθμη, ώστε άναστατώθηκε ή ισορροπία πού έπρεπε 
νά ύπάρχει μεταξύ «ποιότητας» καί «ποσότητας» καί δημιουργήθηκε ένα πε
ριβάλλον μέ άρνητικές έπιπτώσεις στή ζωή τοΰ άνθρώπου καθώς καί άλλα σο
βαρά έπακόλουθα μερικά άπό τά όποια σκιαγραφοΰνται σέ συντομία:

α) Εύφορη άγροτική γή, πού άποτελεΐ τή βάση γιά άγροτική άνάπτυξη, 
γίνεται λεία κερδοσκοπίας κα'ι καταδικάζεται σέ άπραξία. Σάν άποτέ- 
λεσμα αύτής τής τάσης έκατοντάδες στρέμματα γής περιέπεσαν σέ μή ά- 
γροτικά χέρια. Ό Γεωγραφικός "Όμιλος Κύπρου πιστεύει, δτι ή άγροτι
κή γή πρέπει νά αξιολογείται άνάλογα μέ τήν ποιότητά της, οί εύφορες 
έκτάσεις νά προστατεύωνται κα'ι γιά οικοδομική άνάπτυξη νά έπιλέ- 
γωνται άγονες έκτάσεις.
’Άν οί ύφιστάμενες τάσεις άφεθοΰν άνεξέλεγκτες μακροπρόθεσμα δέν θά 
παραμείνει εύφορη καλλιεργήσιμη γή καί ή άγροτική οικονομία, κατ’ έ- 
πέκταση οέ κα'ι ή γενική οικονομία, θά ύποστοΰν σοβαρό πλήγμα. Τό 
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Επιχείρημα τούτο ισχύει ιδιαίτερα γιά τήν ΙΙάφο δπου ξοδεύονται Εκατομ
μύρια λίρες γιά τό ’Αρδευτικό Σχέδιο. ’Άν ή γή πού καλύπτεται άπό τό 
Σχέδιο δέν προστατευθή άπό άλόγιστην οικοπεδοποίηση τότε Εκατομμύ
ρια λίρες θά σπαταληθούν άδικα σέ βάρος τής γενικής οικονομίας καί 
τοΰ συνόλου και τοΰτό γιά νά' Εςύπηρέτηθοδν μικροσυμφέροντα.

jj) Κατοικημένοι χώροι συνυπάρχουν μέ τή γεωργία, τή μαζική εκτροφή 
ζώων, τή βιομηχανία καί γενικά οί διάφορες χρήσεις γής είναι άναμιγ- 
μένες άσχετα άν πολλές άπ’ αύτές ,τίς χρήσεις είναι άσυμβίβαστες καί 
συγκρούονται μεταξύ τους. ’Έτσι ή ύγεία τών κατοίκων πολλών κοινο
τήτων, ιδίως άγροτικών, Εκτίθεται σέ. πολλαπλούς κινδύνους άπό τις ά- 
ναθυμιάσεις παρακειμένων χοιροστασίων καί άλλων ύποστατικών μαζι
κής Εκτροφής ζώων καί τήν όχληρίαν παρακειμένων βιομηχανιών. ΙΙα- 
ράλληλα, δημιουργεΐται παρείσδυση σέ γεωργικούς χώρους καί πολλές 
γεωργικές Εκτάσεις καταδικάζονται στή λεγάμενη «κοινωνική άγρανά- 
παυση».

γ) Ή άνάπτυξη είναι διασκορπισμένη ή σέ μορφή ακτινωτών προεκβο
λών κατά μήκος δδικών άρτηριών μέ κλασσικό παράδειγμα τό δρόμο 
Λευκωσίας - Λεμεσού καί προκαλεΐται Ετσι συμφόρηση στήν τροχαία καί 
διάφορες άλλες δυσμενείς Επιπτώσεις.

δ) Ή οικιστική άνάπτυξη δέν λαμβάνει ύπ’ οψη τούς ύπάρχοντες οικιστι
κούς πυρήνες γιά τή δημιουργία συμπαγών πόλεων καί χωριών καί Ετσι 
άλλοτε μέν παρέχονται διπλές ύπηρεσίες καί διευκολύνσεις καί άλλοτε 
μερίδα τοΰ πληθυσμού στερείται καί τών πιό βασικών διευκολύνσεων- 
Παράλληλα, ή άνάπτυξη κοινοτικού πνεύματος, αισθήματος γειτονίας καί 
δμαδικών σχέσεων ύστερεΐ Εξ αιτίας τοΰ ‘δτι πολλές οικιστικές μονάδες 
είναι άπομονωμένες, οί άναπτυσσόμενοι συνοικισμοί σέ οίκοπεδοποιηθεί- 
σες Εκτάσεις είναι διακσμμένοι καί άπομοκρυσμένοι άπό τίς ύπάρχουσες 
κοινότητες καί μικροί άπό άπόψεως πληθυσμού.

ε) 'Ολόκληρες παραλίες, μέ κλασσικό παράδειγμα εκείνη τής Άμμοχώ- 
στου, Εχουν άποξενωθή άπό τό λαό μέ οικοδομικό παραπέτασμα.

στ) Γενικά, ή άνομοιόμορφη καί Ετερογενής μορφή άναπτύξεως Εχει άλλάξει 
τόσο πολύ τή φυσιογνωμία πολλών περιοχών ώστε νά χαρακτηρίζωνται 
σάν «χαμαιτυπεία τοΰ Εμπορίου».

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Κ.

Γιά άντιμετώπιση τών πιέσεων πού άναφέρθηκαν πιό πάνω, γιά προστα
σία τοΰ φυσικοΰ καί άνθρώπινου περιβάλλοντος, γιά Επίτευξη οικολογικής ισορ
ροπίας καί ισορροπίας μεταξύ «ποιότητας καί ποσότητας», γιά μείωση τών προ
βλημάτων πού πηγάζουν άπό άλόγιστη καί άρπογραμμάτιστη άνάπτυξη, γιά 
κατοχύρωση τής ύγείας, τών άνέσεων καί τής γενικής εύημερίας τών κατοί
κων, δ Γ.Ο.Κ. πιστεύει δτι:

α) Πρέπει νά λαμβάνωνται τά κατάλληλα μέτρα γιά Ελεγχο τής χρήσεως,
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τής διακατοχής καί τής διαθέσεως τής γής.
β) Η χρήση τής γής πρέπει νά ρυθμίζεται μέ κατάλληλο σχεδίασμά, ώστε 

οί βιομηχανίες νά έντοπίζωνται σέ ειδικές βιομηχανικές ζώνες, τά ύπο- 
στατικά μαζικής έκτροφής ζώων κα'ι πτηνών νά συγκεντρώνωνται σέ ζώ
νες μικτής γεωργίας ή ειδικές κτηνοτροφικές ζώνες καί νά απαγορεύε
ται ή ανέγερση τέτοιων ’υποστατικών κοντά σέ χωριά ή άλλους ευαίσθη
τους χώρους, νά ένθαρρύνεται συμπαγής οικιστική ανάπτυξη καί οί περιο
χές μέ αξιόλογο φυσικό περιβάλλον, οί αρχαιολογικοί χώροι καί ή γόνι
μη γεωργική γή νά προστατεύωνται άπό άνεπιθύμητη οίκοδομική ανά
πτυξη.

γ) Μέ τήν ύφιστάμενη νομοθεσία ό μόνος τρόπος διασφαλίσεως τών πιό πά
νω προϋποθέσεων είναι ή θέσπιση πολεοδομικών ζωνών.

δ) Δέν πρέπει νά ύφίστανται λόγοι ανησυχίας έκ μέρους τού κοινού γιατί 
πολεοδομικές ζώνες είσάχθηκαν καί σ’ άλλα μέρη τής Νήσου καί πι
στεύεται δτι συνέβαλαν θετικά σέ Ορθολογικήν άνάπτυξη χωρίς νά έπη- 
ρεασθοΰν τά συμφέροντα τών ιδιοκτητών τής γής.

Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου πιστεύει δτι άποτελεϊ καθήκον δχι μό
νο τών ’Οργανώσεων άλλά καί κάθε πολίτη νά μετέχει στήν κοινή προσπά
θεια γιά τερματισμό τής κατάχρησης πού παρατηρεΐται στούς φυσικούς μας 
πόρους. Ή Κύπρος άποτελεϊ μικρή χώρα καί δέν μπορεί ν’ άνθέξει σέ τέτοια 
κατάχρηση. Οί φυσικοί πόροι άποτελοΰν κοινή κληρονομιά καί ή προστασία 
τους άποτελεϊ εύθύνη δλόκληρου τοΰ Κυπριακοΰ Λαοΰ.

— ☆ —

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ Μ€ΡΑ Π6ΡΙΒΑΑΑΟΝΤΟΣ
Μέ τήν εύκαιρία τής Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος ό Γεωγραφικός 

"Ομιλος Κύπρου έξέδωσε άνακοίνωση στήν όποια έπισημαίνονται έλλείψεις 
γιά τήν προστασία τοΰ φυσικού περιβάλλοντος τοΰ τόπου μας. Παράλληλα, μέ 
έπιστολή του πρός τόν Έντ. Υπουργό Γεωργίας κ. Φρ. Κολώτα, ό Γ.Ο.Κ. έ- 
ξέφρασε τήν ανησυχία του άπό τήν πρόθεση χρησιμοποιήσεως τής 'Αλυκής Λε
μεσού σά χώρου άποχετεύσεως τών λυμάτων τής πόλεως Λεμεσοΰ καί τόν κά- 
λεσε ύπό τήν ιδιότητά του σάν Προέδρου τής ’Επιτροπής Προστασίας τοΰ Φυ
σικού Περιβάλλοντος τής Κύπρου, νά παρέμβει γιά νά σωθεί δ βιότοπος τής 
Λεμεσοΰ. Γιά τό ίδιο θέμα, άντιπροσωπεία τοΰ Γ.Ο.Κ. συναντήθηκε στις 30 
’Ιουνίου 1977, μέ τό Δήμαρχο Λεμεσοΰ κ. Φ. I. Κολακίδη καί άντηλλάγησαν 
άπόψεις. Στή συνάντηση έπικράτησε εποικοδομητικό πνεύμα καί δ Δήμαρχος 
ύποσχέθηκε νά διαβιβάσει τίς άπόψεις τοΰ Γ·Ο·Κ. στούς εμπειρογνώμονες πού 
εκπόνησαν τή μελέτη. Έξ άλλου, σ’ απαντητική έπιστολή του πρός τό Γ.Ο.Κ. τό 
Ύπουργεΐον Γεωργίας τονίζει δτι οί άπόψεις μας θά ληφθοΰν σοβαρά ύπ’ δψη 
στήν έξέταση τοΰ δλου θέματος. Τό κείμενο τής άνακοινώσεως τοΰ Γ.Ο.Κ. καί 
τών επιστολών δημοσιεύεται πιό κάτω.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ή 5η ’Ιουνίου 1977, έχει κηρυχθεί άπό τό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος 
τών Ηνωμένων ’Εθνών σάν «Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος». Σ’ δλο τόν κό
σμο θά γίνουν τή μέρα αύτή διάφορες έκδηλώσεις, θά διαβαστούν όμιλίες, έκ- 
κλήσεις καί διακηρύξεις γιά τήν ανάγκη προστασίας τοϋ ανθρώπινου καί φυ
σικού περιβάλλοντος, πού απειλείται θανάσιμα, μέ απρόβλεπτες συνέπειες γιά 
τή ζωή και τήν ύγεία τών κατοίκων τοΰ Πλανήτη μας.

Είναι γνωστό πώς ή βιομηχανική έπανάσταση κα'ι ή τεχνολογική πρόο
δος συνταιριασμένες μέ τήν άκόρεστη δίψα τοΰ άνθρώπου γιά καλύτερους δ- 
ρους διαβίωσης καί γιά πιό άνετη ζωή, όδήγησαν σέ πολλές περιπτώσεις στήν 
αλόγιστη χρήση κα'ι έκμετάλλευση τών φυσικών πόρων, μέ αποτέλεσμα τή δια
σάλευση τής ισορροπίας στά οικολογικά συστήματα πολλών περιοχών τής γής. 
Ή διασάλευση τής ισορροπίας αύτής προκάλεσε καί προκαλεΐ μεγάλα δεινά 
ιδιαίτερα στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες.

Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου έχει έπανειλημμένα τονίσει στό παρελ
θόν, πώς ή Κύπρος πρέπει νά πάρει μαθήματα άπό τά παθήματα άλλων χω
ρών κα'ι νά μή έπιτρέπει τήν αλόγιστη χρήση γής καί τήν άπρογραμμάτιστη 
ή άσχεδίαστη άνάπτυξη τής οικονομίας της. Ή Κύπρος είναι ένα μικρό νησί 
μέ μεγάλη ποικιλία γεωγραφικών φαινομένων που πρέπει νά διαφυλαχθοΰν 
σάν κόρη όφθαλμού, γιατί σ’ αύτά θά στηριχθεΐ τό μέλλο κα'ι ή άνετη ζωή 
τών κατοίκων της. Γιά τό σκοπό αύτό χρειάζεται πολύ καλά σχεδιασμένη καί 
ισόρροπη άνάπτυξη καί εκμετάλλευση τών πόρων καί δυνατοτήτων της. Χρειά
ζεται συντονισμένη καί πολύ προσεκτική προσπάθεια τόσο άπό μέρους τής Κυ- 
βερνήσεως, δσο καί τοΰ ιδιωτικού τομέα, γιά τήν χάραξη καί έφαρμογή μιας 
νούσιμης πολιτικής, πού θά θέτει τά συμφέροντα τοΰ τόπου, πάνω άπό τά μι- 
κροσυμφέροντα τών λίγων ή τήν πρόσκαιρη εύδαιμονία πού θά οδηγήσει, δμως, 
στήν καταδίκη τών άπογόνων-

Δυστυχώς, οί προσπάθειες πού έγιναν τό 1972 γιά τή σύσταση ένός Τμή
ματος ή Υπηρεσίας Φυσικού Περιβάλλοντος, πού νά είναι ύπεύθυνο γιά τόν 
συντονισμό τών προσπαθειών στόν τομέα αύτό, έμειναν άπό τότε στά χαρτιά. 
Τό Συμβούλιο Διατηρήσεως Φυσικοΰ Περιβάλλοντος πού έγκαθιδρύθηκε τότε 
κάτω άπό τήν Προεδρία τοΰ Ύπουργοΰ Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων άδρανεΐ 
καί δέ συνήλθε άπό χρόνια.

Στό μεταξύ ή έλλειψη συντονισμένης πολιτικής κα'ι ή άπουσία όλοκλη- 
ρωμένης νομοθεσίας όδηγεΐ στή λήψη άποφάσεων ή στήν πραγματοποίηση έ- 
νεργειών πού στό τέλος άπο'βαίνουν σέ βάρος σοβαρής μερίδας τοΰ λαοΰ ή σέ 
βάρος τών φορέων πού άνάλαβαν κα'ι τις σχετικές πρωτοβουλίες.

Μετά τό σάλο πού Οημιουργήθηκε γιά τό δεύτερο άμιαντορυχεΐο στό 
Τρόοδος καί τό Δασούδι Λεμεσοΰ, έρχεται τώρα στό προσκήνιο μιά σκέψη γιά 
τή χρήση τής 'Αλυκής Λεμεσοΰ σά χώρου συγκεντρώσεως καί έπεξεργασίας 
τών λυμάτων τής πόλεως Λεμεσοΰ. Γιά τό σκοπό αύτό έχει προσκληθεί στήν 
Κύπρο καί ξένος έμπειρογνώμονας.
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’Άν γίνει τελικά τό προγραμματιζόμενο έργο, πρέπει νά ξεχώσουμε τούς 
Φλαμίγκο (pink flamingoes) πού στολίζουν κάθε χρόνο μέ τήν ομορφιά καί 
χάρη τους τά νερά τής λίμνης. Πρέπει νά έχουμε ύπ’ όψη μας, πώς οί άλυκές 
τής Λάρνακας και Λεμεσού αποτελούν σπάνια γεωγραφικά φαινόμενα παγκό
σμιου ενδιαφέροντος, πού πρέπει νά διαφυλάξουμε καί δχι νά μολύνουμε καί 
καταστρέψουμε. Άπό ορισμένες πληροφορίες, πού διέρρευσαν, φαίνεται πώς 
καί οί δύο αύτοί ξεχωριστοί βιότοποι διατρέχουν άμεσο κίνδυνο. ’Αντί νά κη
ρυχθούν σέ ’Εθνικά πάρκα ή προστατευόμενους χώρους κινδυνεύουν νά μετα
τραπούν σέ χώρους απορριμμάτων βιομηχανιών ή αποχετευτικών συστημάτων. 
Ή Αλυκή τής Λάρνακας έχει ήδη έπηρεασθεΐ δυσμενώς μέ τή δημιουργία 
τού άερολιμένος. Άπό τό θόρυβο τών αεροπλάνων συνεχώς καί λιγώτεροι φλα- 
μίγκος φθάνουν κάθε χρόνο· ’Άν γίνει καί τό προγραμματιζόμενο έργο στήν 
Αλυκή Λεμεσού τότε οί φλαμίγκος θά μείνουν μόνο στήν 'Ιστορία τής Κύπρου. 
Καί τούτο, γιατί ή τροφή τους αναπτύσσεται σέ αλμυρά νερά. Μέ τήν άποχέ- 
τευση «όμβριων ύδάτων» καί λυμάτων στήν άλυκή, ή σύσταση τοΰ νερού θά με- 
ταβληθει μέ έπακόλουθο τήν καταστροφή τοΰ βιότοπου γιά τούς φλαμίγκο.

'Ο Γεωγραφικός 'Όμιλος Κύπρου καλεΐ δλες τις άρμόδιες ύπηρεσίες πού 
έχουν κάποιο λόγο στό σχέδιο αύτό νά τροποποιήσουν τίς αποφάσεις τους, ώστε 
νά διαφυλαχθεΐ ό μοναδικός στό είδος του φυσικός τούτος πλούτος τού νησιού 
μας.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, δ Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου καλεΐ τήν Κυβέρ
νηση νά δραστηριοποιήσει πάλι τό Συμβούλιο Διατηρήσεως Φυσικού Περιβάλ
λοντος καί νά έπανδρώσει τήν Υπηρεσία Φυσικού Περιβάλλοντος, γιά νά μπο
ρέσουν καί τά δυό σώματα νά συμβάλουν θετικά στή διατήρηση τού Κυπριακού 
περιβάλλοντος πρός όφελος όλων τών τωρινών καί μελλοντικών κατοίκων τού 
τόπου τούτου, πού ή φύση αφειδώλευτα προίκησε μέ σπάνιες όμορφιές.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ Γ.Ο.Κ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

16η ’Ιουνίου, 1977. 
Έξοχώτατον
Υπουργόν Γεωργίας 
κ. Φρίξον Κολώτα, 
Τπουργεΐον Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων·

Έξοχώτατε,
Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου έπιθυμεΐ νά έκφράσει τήν ανησυχία του 

γιά τήν πρόθεση χρησιμοποιήσεως τής Αλυκής Λεμεσού σά χώρου άποχετεύ- 
σεως καί Ιπεξεργασίας τών όμβριων ύδάτων καί λυμάτων τής πόλεως Λεμε
σού.

Ή Αλυκή Λεμεσού άποτελεί γιά τόν τόπο μας ένα σπάνιο φυσικό θησαυ
ρό καί ανεκτίμητο βιότοπο. Τό άλμυρό οικολογικό περιβάλλον μετατρέπει τήν 
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'Αλυκή σέ ειδικό ένδιαίτημα (habitat) σπανίων γιά τδν τόπο μας αποδημητι
κών πουλιών, δπως είναι τά φλαμίγκος (Phoenicopterus rubes roteus). Τυ
χόν χρησιμοποίηση τής λίμνης σά χώρου επεξεργασίας λυμάτων θά έχει σάν 
έπακόλουθο τήν αλλαγή τοΰ οικοσυστήματος τής 'Αλυκής καί κατά προέκταση 
τήν καταστροφή του σάν ειδικού ένδιαιτήματος τών φλαμίγκος καί άλλων απο
δημητικών πουλιών καί ειδικής χλωρίδας.
Έξοχώτατε,

Στό μήνυμά σας τής 5ης ’Ιουνίου, 1977, Παγκόσμιας Μέρας τοΰ ΙΙερι- 
βάλλοντος, είχατε καλέσει τό λαό σέ συστράτευση γιά τήν προστασία τοΰ φυσι
κού περιβάλλοντος τοΰ νησιού μας. Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου, άνταπο- 
κρινόμενος σ’ αύτή τή πρόσκληση, σάς καλεΐ, υπό τήν ιδιότητά σας σάν Προέ
δρου τής ’Επιτροπής ΙΙροστασίας τοΰ Φυσικού Περιβάλλοντος τής Κύπρου, νά 
παρέμβετε γιά νά σωθεί ή 'Αλυκή Λεμεσοΰ κα'ι μαζί μ’ αύτή ένας μοναδικός 
γιά τόν τόπο μας βιότοπος, πού άν βρισκόταν σ’ όποιαδήποτε άλλη χώρα θά ά- 
νακηρυσσόταν σάν «προστατευόμενος χώρος τής φύσεως» (nature reserve).

Μετά τιμής, 
(Ο. Γιαγκουλλής) 

Πρόεδρος.
Κοιν: Πρόεδρον Δημοτικής

Επιτροπής Λεμεσοΰ.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ

Άρ. Φακ. 102/1966/3-
'Γπουργεΐον Γεωργίας καί 

Φυσικών Πόρων
Λευκωσία.
8η ’Ιουλίου, 1977. 

Πρόεδρον,
Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου,
Τ.Κ. 3656, 
Λευκωσία. 
Έντιμε Κύριε,

Ένετάλην δπως γνωρίσω ύμΐν λήψιν τής υπό ημερομηνίαν 16ης ’Ιουνίου 
επιστολής σας άπευθυνθείσης εις τόν ’Έντιμον Υπουργόν Γεωργίας καί Φυσι
κών Πόρων έπί τοΰ θέματος τής Αλυκής Λεμεσοΰ καί πληροφορήσω ύμάς δτι 
ούδεμία άπόφασις έλήφθη είσέτι έπΐ τής μελλοντικής χρήσεως τής έν λόγω 
'Αλυκής, άναμφιβόλως δέ αί έκφρασθεΐσαι εις τήν ύμετέραν έπιστολήν απόψεις 
θά ληφθώσι σσβαρώς ύπ’ οψιν κατά τήν έξέτασιν τοΰ δλου θέματος.

Μετά τιμής, 
διά Γενικόν Διευθυντήν 

'Γπουργεΐον Γεωργίας & Φυσικών Πόρων.
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THE PRESIDENT OF THE CYPRUS GEOGRAPHICAL 
ASSOCIATION REPRESENTED CYPRUS AT THE “FREE 

MEDITERRANEAN FOR PEACE IN EUROPE” 
CONFERENCE HELD IN MALTA

Cyprus was represented at the “Free Mediterranean for peace in 
Europe” Conference held in Malta between the 17th and 23rd of July.

The Conference was organised by the Secretariat of the Euporean 
Christian Movement for Peace in collaboration with the Peace Labora
tory of Malta and the European Foundation for Youth, of the Council of 
Europe.

The Conference which was opened by the Deputy Prime Minister 
of Malta, Dr. Joseph Cassar, was attended by delegates from Malta, 
Greece, Cyprus, Libya, Tunisia, Italy, Spain, France, Portugal, the 
United Kingdom, Belgium, Germany, Switzerland, Holland, Luxem
bourg, Canada, Egypt and other countries.

Although “A Free Mediterranean for Peace in Europe” was the 
main theme of the Conference, other important issues, concerning the 
political, social and cultural problems of the Mediterranean countries 
and the disarmament of the military bases in the Mediterranean, were 
also discussed.

The Cyprus problem was one of the dominating issues discussed 
at the Conference. The representative of Cyprus. Mr. Othon Yiangoullis, 
speaking at the conference, analysed the forces at work in the critical 
area of Eastern Mediterranean and illustrated how these forces affected 
Cyrpus and contributed to the present crisis. He also set out the salient 
features of the Cyprus problem, presented the Greek Cypriot views and 
proposals for achieving a lasting solution to the Cyprus problem. He 
concluded by calling on delegates to condemn the Turkish agression and 
demand the withdrawal of all foreign troops from Cyprus.

The Conference passed the following resolution on Cyprus:
The “Free Mediterranean for Peace in Europe” Conference, held 

in Malta between 17 and 23 July, 1977, having considered the Cyprus 
problem, the human suffering and the instability which the Turkish 
invasion and the foreign interests have caused in Cyprus:
1. WISHES to express its deep concern over the extremely serious 

situation in Cyprus.
2. CONDEMNS the Turkish invasion as an act of agression which 

comes in conflict with universal declarations of human rights and 
other international conventions.

3. CALLS UPON all foreign troops and foreign military presence to
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withdraw from the island without further delay.
The Conference further decides that:

a) All foreign interference in the affairs of the Republic of Cyprus 
should cease;

b) Urgent measures should be taken for the voluntary return of all 
refugees to their homes in safety and the settlement of all other 
aspects of the refugee problem;

c) Unilateral actions in contravention of the United Nations resolutions, 
including the colonisation of Cyprus, should cease;

d) The sovereignty, independence, territorial integrity and economic 
unity of Cyprus should be preserved.
It is considered that the only hope for a happy and prosperous 

future for the Greek and Turkish Cypriots is for them to live together 
in an integral Cyprus and to be left alone to build their future on 
foundations containing the prerequisites to peaceful co-existence.

— ☆ —

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ME TON ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΙΑ TO ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Στις 11 ’Ιανουάριου, 1977, αντιπροσωπεία τοΰ Δ.Σ. τοΰ Γ.Ο.Κ. εγινε 
δεκτή άπό τόν Υπουργό Παιδείας Δρ. Χρ. Σοφιανό καί άντάλλαξε απόψεις 
σχετικά μέ τό θέμα διορισμού προσοντούχων γεωγράφων στά σχολεία Μέσης 
Έκπαιδεύσεως. Ό κ. Υπουργός ύποσχέθηκε δτι θά μελετήσει μέ συμπάθεια 
τό δλο θέμα.

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

22α Δεκεμβρίου, 1976. 
Έξοχώτατον
Υπουργόν Παιδείας, 
Λευκωσία.

Εξοχότατε,

Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου έπανειλημμένα ύπέβαλε πρός τό Υ
πουργείο Παιδείας ύπομνήματα, στά 'όποια περιλαμβάνονται εισηγήσεις γιά τή 
βελτίωση τοΰ μαθήματος τής Γεωγραφίας στή Μέση Εκπαίδευση. "Ομως, πα
ρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες μας, μετά λύπης παρατηρούμε πώς έλάχι- 
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στες ενέργειες έχουν γίνει πρός τή κατεύθυνση αύτή καί ή Γεωγραφία συνεχί
ζει νά είναι παραμελημένη καί νά κατέχει τή τελευταία θέση στό αναλυτικό 
πρόγραμμα. Διδάσκεται μόνο στις κατώτερες τάξεις γιά μιά περίοδο τήν βδο
μάδα καί σέ πολλές περιπτώσεις άπό μή προσοντοΰχο προσωπικό. Μέ τόν τρό
πο αύτό, τό Υπουργείο 'Παιδείας κατατάσσει τή Γεωγραφία ανάμεσα στά λι
γότερο χρήσιμα μαθήματα τοΰ προγράμματος τής Μέσης Εκπαίδευσης, σέ αν
τίθεση μέ όλες τις άλλες χώρες τής Εύρώπης.

Τό γεγονός δτι ή Γεωγραφία στή Μέση ’Εκπαίδευση είναι παραμελημέ
νη, είναι μιά γενική διαπίστωση πού γίνεται τόσο έδώ στή Κύπρο, δσο καί άπό 
ξένους ειδικούς. Μιά πρόσφατη διαπίστωση, προέρχεται άπό τόν ’Άγγλο εμπει
ρογνώμονα John Morris πού έπισκέφθηκε τή Κύπρο πριν άπό μερικούς μή
νες, ύστερα άπό πρόσκληση τοΰ Υπουργείου Παιδείας. Ό κ. Morris, ειδικός 
εμπειρογνώμονας τοΰ Συμβουλίου τής Εύρώπης πάνω σέ θέματα Γεωγραφίας, 
δήλωσε πώς η Κύπρος βρίσκεται άνάμεσα στις λίγες χώρες τής Εύρώπης πού 
διαθέτουν τις λιγότερες ώρες διδασκαλίας τής Γεωγραφίας στή Μέση ’Εκπαί
δευση. Επίσης δ κ. Brain τής αποστολής τής ΟΓΝΕΣΚΟ πού έπισκέφθηκε 
πρόσφατα τήν Κύπρο, διαπίστωσε δτι έλάχιστη σημασία δίνεται στή Γεωγρα
φία καί τό φυσικόν περιβάλλο.

Γι’ αύτό πιστεύουμε πώς είναι καιρός νά καταβληθούν σοβαρές προσπά
θειες πρός τήν κατεύθυνση τής 'βελτίωσης τής θέσεως τής Γεωγραφίας στήν ’Εκ
παίδευση, δχι μόνο γιά νά πλησιάσουμε τά εύρωπαϊκά έπίπεδα, άλλά γιατί πι
στεύουμε πώς ή έκπαιδευτική της προσφορά είναι τεράστια, ’ιδιαίτερα τώρα 
πού προσπαθούμε νά δημιουργήσουμε τις βάσεις μιας δημοκρατικής καί έλεύ- 
θερης παιδείας.

Ή Γεωγραφία παρέχει τις κατάλληλες γνώσεις, καλλιεργεί τόν κατάλλη
λο τρόπο σκέψης καί καλλιεργεί άξιες πού συμβάλλουν στή διεθνή κατανόηση 
καί στήν ανάπτυξη πνεύματος οίκουμενικότητας. Δημιουργεί ελεύθερους πολί
τες μέ συναίσθημα εύθύνης καί κατανόηση τών διεθνών καί τοπικών προβλη
μάτων-

Μέσα στά πλαίσια τών προσπαθειών γιά έκσυγχρόνηση καί δημοκρατικο
ποίηση τής παιδείας δ Γεωγραφικός 'Όμιλος Κύπρου ύποβάλλει τις παρακά
τω εισηγήσεις:-

1. Νά διορισθοΰν όλοι οί προσοντοΰχοι Γεωγράφοι καί νά τροποποιηθούν 
τά Σχέδια Υπηρεσίας, ώστε οί έκπαιδευτικοί πού κατέχουν τό δίπλωμα 
τής Γεωγραφίας τοΰ Λονδίνου νά διορίζονται μέ ίσους ορούς μέ τούς κα
θηγητές τής κλίμακος Β.1Ο. Νά διορισθεΐ έπίσης Σύμβουλος (έπιθεωρη- 
τής) Γεωγραφίας, πού θά βοηθήσει στό συντονισμό καί στήν δρθή προ
σέγγιση τοΰ μαθήματος.

2. Νά αύξηθοΰν οί ώρες διδασκαλίας τοΰ μαθήματος τής Γεωγραφίας καί 
νά είσαχθεΐ τό μάθημα καί στις άνώτερες τάξεις τών Γυμνασίων. Σύμ
φωνα μέ στατιστικά στοιχεία τοΰ Συμβουλίου τής Εύρώπης, ή Γεωγρα
φία στις δύο άνώτερες τάξεις τών Γυμνασίων τών περισσοτέρων χωρών 
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τής Εύρώπης, διδάσκεται συνολικά 240—280 περιόδους. Άντίθετα, στή 
Κύπρο οι περίοδοι Γεωγραφίας στις αντίστοιχες τάξεις είναι λιγότερο 
άπό 35.

3. Νά τροποποιηθεί τό ΐσχύον αναλυτικόν πρόγραμμα καί νά έκσυγχρονι- 
σθεΐ σύμφωνα μέ τίς νέες τάσεις καί αντιλήψεις γύρω άπό τό θέμα τής 
Γεωγραφίας.
Ή Γεωγραφία είναι μιά δυναμική έπιστήμη, γιατί μελετά τόν κόσμο πού 
συνεχώς μεταβάλλεται. Οί δυνάμεις δέ εκείνες πού είναι ύπεύθυνες γιά 
τις μεταβολές αύτές, πρέπει νά Ιρευνώνται καί μελετώνται.

4. Νά διαχωρισθεϊ τό μάθημα τής Γεωγραφίας άπό τή Φυσική καί νά άπο- 
τελέσει αύτοτελή κλάδον·

Σέ καμμιά χώρα τής Εύρώπης ή Γεωγραφία περιλαμβάνεται στή Φυσική, 
άλλ’ άντίθετα άποτελεϊ άνεξάρτητο θέμα. Στις χώρες πού έφαρμόζεται ή δια- 
θεματική προσέγγιση τής ύλης, ή Γεωγραφία διδάσκεται μαζί μέ τίς κοινω
νικές επιστήμες καί δχι μέ τή Φυσική. ’Εξαίρεση άποτελεϊ μόνο ή Σουηδία, 
όπου ή Φυσική Γεωγραφία συνδυάζεται μέ τά Φυσιογνωστικά, οί ύπόλοιποι ό
μως κλάδοι τής Γεωγραφίας μέ τίς κοινωνικές έπιστήμες.

Διατελοΰμε μετά τιμής,
(Ο. Γιαγκουλλής) 

Πρόεδρος.
(Α. Κλ. Σοφοκλέους)
Α' ’Αντιπρόεδρος.
Κ ο ι ν· : Γενικόν Διευθυντήν

Υπουργείου Παιδείας.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Α.Μ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο τής ΟΕΑΜΕΚ, 
Λευκωσία.

’Αξιότιμοι κύριοι,
Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου άπό τής ίδρύσεώς του, τό 1968, δέν έ

παυσε νά άγωνίζεται γιά τή προώθηση τής Γεωγραφίας στόν τόπο μας. Τώρα 
μέ τήν εύκαιρία τής Άναδιαρθρώσεως τής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, θά ή
θελε νά ζητήσει καί τή συμπαράστασή σας στόν άγώνα του.

Θά ίχετε κι έσεϊς διαπιστώσει, πώς ή Γεωγραφία εχει πολύ παραμελη- 
θεϊ, πρό παντός στή Μέση ’Εκπαίδευση, ένώ ή μορφωτική άξια της είναι άναμ- 
φισβήτητα τεράστια, άν κρίνουμε άπό τούς βασικούς στόχους της, μερικοί τών 
όποιων είναι οί άκόλουθοι:

α) Συνειδητοποιεί στό παιδί τήν άγάπη του γιά τήν πατρίδα. 
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β) Συμβάλλει στή διεθνή κατανόηση καϊ τήν ειρηνική συνύπαρξη τών λαών- 
γ) Συμβάλλει στή δημιουργία ελευθέρων κα'ι δημοκρατικών πολιτών μέ 

πνεύμα οίκουμενικότητας.
δ) Καθιστά ικανό τόν αύριανό πολίτη νά συμβάλλει θετικά στή λύση δια

φόρων προβλημάτων τοΰ τόπου μας, δπως είναι ή άξιοποίηση τών πλου- 
τοπαραγωγικών πηγών, ή διατήρηση τοΰ φυσικοΰ περιβάλλοντος, ή προ
γραμματισμένη περιφερειακή άνάπτυξη κ.ά.

Πιστεύουμε πώς ή Γεωγραφία πρέπει νά λάβει τή θέση πού τής άρμόζει 
στήν ’Εκπαίδευσή μας, δπως συμβαίνει κα'ι στϊς άλλες προηγμένες Εύρωπαϊκές 
χώρες. Αύτό μπορεί νά πραγματοποιηθεί μέ τήν έφαρμογή τών ακολούθων ει
σηγήσεων, πού ό Γεωγραφικός "Όμιλος Κύπρου έχει ύποβάλει έπανειλημμένα.

1. Νά αύξηθοΰν οί ώρες διδασκαλίας τής Γεωγραφίας καί νά είσαχθεΐ τό 
μάθημα καϊ στις ανώτερες Γυμνασιακές τάξεις. "Όπως διδάσκεται σή
μερα ή Γεωγραφία (μιά ώρα τήν έβδομάδα στϊς τρεις κατώτερες τά
ξεις καϊ στή πέμπτη κλασσικού) δημιουργεί προβλήματα καί άγχος 
τόσο στά παιδιά δσο καί στόν καθηγητή.

Σύμφωνα μέ έπίσημα στατιστικά στοιχεία τοΰ Συμβουλίου τής Εύρώπης 
ή Γεωγραφία στϊς δυό ανώτερες τάξεις τών Γυμνασίων τών περισσοτέ
ρων χωρών τής Εύρώπης διδάσκεται συνολικά 240—280 περιόδους. 
’Αντίθετα στή Κύπρο οί περίοδοι διδασκαλίας τής Γεωγραφίας στϊς άν- 
στίστοιχες τάξεις είναι λιγότερες άπό 35.

2- Νά διοριστούν δλοι οί προσοντούχοι Γεωγράφοι. (Οί άναμένοντες διορι
σμό είναι μόνο πέντε).

3. Νά διοριστεί Σύμβουλος (’Επιθεωρητής) Γεωγραφίας, πού θά βοηθήσει 
στό συντονισμό καί στήν δρθή προσέγγιση τοΰ μαθήματος.

4. Νά τροποποιηθεί καϊ έκσυγχρονιστεΐ τό άναλυτικό πρόγραμμα, πού ι
σχύει, σύμφωνα μέ τϊς νέες τάσεις καϊ άντιλήψεις γύρω άπό τό θέμα τής 
Γεωγραφίας. Τούτο κρίνεται απαραίτητο, πρό παντός γιά τή Γεωγρα
φία, ή 'όποια είναι μιά δυναμική επιστήμη, πού συνεχώς μεταβάλλεται.

5. Νά διαχωριστεί τό μάθημα τής Γεωγραφίας άπό τή Φυσική καί νά άπο- 
τελέσει αυτοτελή κλάδο.

Μέ πεποίθηση πώς θά βοηθήσετε στή προώθηση τών αιτημάτων μας.

Διατελοΰμε γιά τό
Διοικητικό Συμβούλιο

(Ό. Γιαγκουλλής)
Πρόεδρος.
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Στις 18 Μαΐου, 1977, ό Γ-OjK. δργάνωσε διάλεξη στο ’Αμφιθέατρο τοΰ 
Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών μέ θέμα: «Προέλευση καί κοινωνικο-οικονο- 
μικά χαρακτηριστικά τών κατοίκων τών περιχώρων Λευκωσίας. Εισηγητής 
τοΰ θέματος ήταν δ Πρόεδρος τοΰ Γεωγραφικοΰ 'Ομίλου Κύπρου κ. ’Όθων 
Γιαγκουλλής.

Ό κ. Γιαγκουλλής χαρακτήρισε τήν περιοχή τών περιχώρων «σά μιά 
μεταβατική ζώνη, πού, έξ αιτίας τής αστικής διείσδυσης έχει αλλοιωθεί τόσο 
πολύ ή φυσιογνωμία της ώστε νά μή μπορεί νά χαρακτηριστεί ούτε σάν άγρο
τική άλλά ούτε καί σάν άστική. Τδ κύριο χαρακτηριστικό τής μεταβατικής 
αύτής ζώνης είναι ή άνομειογένεια πού προκαλεΐται άπό τήν άνάμιξη διαφό
ρων χρήσεων γής, δπως είναι ή βιομηχανική, ή οικιστική καί γεωργοκτηνο- 
τροφική».

Μερικά άπό τά κύρια σημεία τής διάλεξης συνοψίζονται πιό κάτω:
1. "Ενα χαρακτηριστικό τών περιχώρων τής Λευκωσίας είναι ή άνάπτυξη 

τοΰ πληθυσμοΰ, πού άρχισε νά παρατηρεΐται μετά τό 1946. Ένώ στήν περίοδο 
1931—46 δ έτήσιος ρυθμός άναπτύξεως τοΰ πληθυσμοΰ ήταν 1.3% (Παγκύ- 
πριος άγροτικός ρυθμός 1.4%), πράγμα πού δείχνει πώς στήν προπολεμική πε
ρίοδο τά περίχωρα στηρίζονταν σέ φυσική άνάπτυξη τοΰ πληθυσμοΰ παρά σέ 
τάσεις άστικοποιήσεως, στήν μεταπολεμική περίοδο αύξήθηκε στό 1.8% (δ 
παγκύπριος άγροτικός ρυθμός άναπτύξεως τοΰ πληθυσμοΰ μειώθηκε στό 0.7%) . 
Λύτές οί τάσεις δείχνουν πώς στή μεταπολεμική περίοδο άρχισε μετακίνηση 
πληθυσμοΰ άπό άγροτικές καί ίσως άστικές περιοχές πρός τά περίχωρα.

2. Τά 55% τών άρχηγών τών νοικοκυριών πού κατοικούν στά περίχωρα 
έχουν τοπική προέλευση, τά 32% μετακινήθηκαν στά περίχωρα άπό άγροτικές 
περιοχές καί τά 13% προέρχονται άπό τή Λευκωσία.

3. Οί άρχηγοί τών νοικοκυριών μέ άστική προέλευση έχουν ενδιάμεση 
(median) ήλικία 35 χρόνων, μέ τοπική προέλευση 50 χρόνων καί μέ άγροτική 
προέλευση 40 χρόνων, πράγμα πού δείχνει δτι δ μετακινηθείς πληθυσμός είναι 
νεώτερος άπό τόν τοπικό.

4. Ή κοινωνική διάρθρωση τών κατοίκων είναι ίσορρπημένη·
5· Οί πιό πολλοί άπό τούς άρχηγούς τών νοικοκυριών μέ μή τοπική προέ

λευση μετακινήθηκαν στά περίχωρα γιά σκοπό γάμου.
6· Ο βαθμός άνάμιξης τών κατοίκων μέ τοπική καί ξένη προέλευση είναι 

πολύ ψηλός.
7. 'Ένα άλλο χαρακτηριστικό τών κατοίκων τών περιχώρων είναι δ ψηλός 

ρυθμός καθημερινής διακίνησης γιά έργασία στή Λευκωσία.
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ

Στις 22 Μαΐου, 1977, ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου δργάνωσεν έκθεση 
αρχαίων χαρτών τής Κύπρου καί συνεστίαση τών μελών καί φίλων του στήν 
Κακοπετριά. Ή έκθεση παραχωρήθηκε άπό τό γνωστό Βυζαντινολόγο καί με
λετητή αρχαίων χαρτών κ. Άνδρέα Στυλιανού.

Μετά τή λήξη τής έκθέσεως οί παρευρισκόμενοι μετέβησαν γιά γεύμα σέ 
κέντρο τής Κακοπετριάς. Κατά τή διάρκεια τού γεύματος δ κ. Στυλιανού εϊ- 
σήγαγε τό θέμα τής Κυπριακής Χαρτογραφίας καί ακολούθησε συζήτηση.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ — ΔΙΑΛΕΞΗ

Γιά νά γνωριστούν καί νά συσφυχθούν οί σχέσεις τών μελών, δ Γ.Ο.Κ. 
δργάνωσε στις 9 Φεβρουάριου, 1977 συνεστίαση κα'ι διάλεξη στό κέντρο Μακε- 
δονίτισσα. Στή συνεστίαση δ Δρ. Άνδρέας Ήισσαρίδης, υπεύθυνος Λειτουργός 
τής Υπηρεσίας Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, είσήγαγε τό θέμα «’Αλληλε
πίδραση άνθρώπου κα'ι περιβάλλοντος». Ό Δρ. Πισσαρίδης έδωσε μιά σαφή ει
κόνα τής πολύμορφης έπίδρασης τοΰ άνθρώπου πάνω στή Φύση καί Ιδιαίτερα 
πάνω στή Βιόσφαιρα.

Στήν άρχή δ δμιλητής παρουσίασε μέ συγκεκριμμένα παραδείγματα τό 
λεπτό μηχανισμό αλληλεπίδρασης κα'ι ισορροπίας πού υπάρχει μεταξύ τών έμ
βιων δντων καί τοΰ περιβάλλοντος. Καί ένώ κατά τά πρώτα στάδια τής ύπαρ
ξής του δ άνθρωπος έξαρτάτο κατά τρόπο σχεδόν άπόλυτο άπό τή Βιόσφαιρα 
κα'ι τ'ις φυσικές δυνάμεις τοΰ περιβάλλοντος, δπως δλα τά άλλα έμβια όντα, 
άρχίζει μέ τήν αύγή τού πολιτισμού, πρίν άπό 5—6 χιλιάδες χρόνια, μέ πολύ 
βραδύ άλλά σταθερό ρυθμό ν’ άπελευθερώνεται άπό τά άσφυκτικά του δεσμά 
κα'ι νά πλάθει γύρω του τόν τεχνητό πολιτισμό του.

Στή προσπάθειά του δμως αύτή άπό τά πρωτόγονα εκείνα χρόνια δέν 
παύει δ άνθρωπος άπό τό νά Ικμεταλλεύεται άλόγιστα παραγνωρίζοντας τε
λείως τόν άνακυκλωτικό χαρακτήρα τών διεργασιών τής Φύσης μέ άποτέλεσμα, 
μεταξύ άλλων, τή σταδιακή αύξηση τών έρήμων καί έρημικών περιοχών (δπως 
είναι ή Βόρειος Αφρική, β άλλωτε σιτοβολώνας τής Ρωμαϊκής Αύτοκρατο- 
ρίας καί οί πεδιάδες πού άρδεύουν δ Τίγρης καϊ 'δ Έφράτης) . Τά δάση έπί
σης έχουν έλαττωθή στό 1) 3 τής άρχικής τους έκτασης.

Οί τάσεις αυτές έχουν αύξηθεΐ τά τελευταία 50 χρόνια ένώ συγχρόνως 
'έχουν προστεθεί νέα σοβαρά προβλήματα περιβάλλοντος έξ αιτίας τής άλματι- 
κής αύξησης τού πληθυσμού κα'ι τής βιομηχανικής μόλυνσης τής άτμόσφαιρας, 
τών ύδάτινων πόρων, τών ώκεανών, κλπ·

Ή λήψη έπειγόντων προστατευτικών μέτρων γιά τήν άναχαίτιση τής έ- 
περχομένης βιολογικής καταστροφής γίνεται πιό έπιτακτική άνάγκη κα'ι βρί
σκει πρακτική έφαρμογή τόσο στ'ις άναπτυγμένες δσο κα'ι στ'ις άναπτυσσό- 
μενες χώρες. Λόγω τής διεθνούς έξάπλωσης κα'ι άλληλοεξάρτησης τών 
προβλημάτων τοΰ περιβάλλοντος καταβάλλονται έπίσης έντατικές προσπάθειες 
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άπό τά 'Ηνωμένα ’Έθνη καί άλλους διεθνείς οργανισμούς γιά τήν άναχαίτηση 
τών έρημων, τήν πρόληψη τής μόλυνσης τής άτμόσφαιρας, τών ωκεανών καί 
τών υδατίνων πόρων, γιά τήν διατήρηση τών βιολογικών αποθεμάτων κλπ·

Ό όμιλητής άναφέρθηκε μετά στά προβλήματα περιβάλλοντος πού παρου
σιάζονται στήν Κύπρο έξ αιτίας κυρίως άντιξόων κλιματολογικών καί έδαφι- 
κών - τοπογραφικών συνθηκών (μικρή καί απότομη βροχόπτωση, ανώμαλο έ
δαφος κλπ·) , πού μέ τή συνεχή παρουσία τοΰ άνθρώπου άπό τήν εποχή τοΰ 
λίθου συνέτειναν στήν άγονοποίηση μεγάλων εκτάσεων γής καθώς και τή ση
μαντική έξάπλωση τών δασών τής νήσου, καί τής άγριας ζωής. Τά προβλή
ματα αύτά έχουν ένταθει μετά τή προσφυγοποίηση τοΰ 1/3 τοΰ πληθυσμοΰ 
τής νήσου καί τήν καταστροφή τοΰ 1/3 τών δασών τής νήσου άπό τόν Τουρκι
κόν Αττίλα ένώ νέα προβλήματα παρουσιάζονται πού σχετίζονται μέ τή διά
νοιξη νέων λατομείων, τήν δημιουργία νέων βιομηχανιών καί οικισμών, κλπ.

Ό όμιλητής τέλος άναφέρθηκε στά κυβερνητικά μέτρα καί τή νομοθεσία 
πού άποβλέπει στήν Ορθολογιστική χρήση τών φυσικών πόρων, τοΰ χώρου καί 
γενικά τοΰ περιβάλλοντος τής νήσου καί κατάληξε στή διαπίστωση δτι χρειά
ζεται ή λήψη πιό έντονων καί συντονισμένων κυβερνητικών ένεργειών γιά τήν 
προστασία τοΰ περιβάλλοντος άλλά καί πιό ένεργός διαφώτιση πάνω στά προ
βλήματα τοΰ περιβάλλοντος άπό φυσιολατρικούς δμίλους καί συνδέσμους δπως 
πράττει άπό τής ίδρύσεώς του δ Γεωγραφικός 'Όμιλος Κύπρου.
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Γ.Ο.Κ.

Συμπληρώθηκε ή καταγραφή τών βιβλίων τής Βιβλιοθήκης τοΰ Γ.Ο.Κ., 
πού ώς γνωστόν στεγάζεται σέ δωμάτιο πού μάς παραχώρησε ό Δήμος Λευ
κωσίας στό χώρο τής Δημοτικής ’Αγοράς. Ό κατάλογος τών βιβλίων άποστά- 
ληκε σ’ δλα τά μέλη μας. Όποιοδήποτε μέλος τοΰ Γ.Ο.Κ. επιθυμεί νά δανει
στεί βιβλίο άπό τή Βιβλιοθήκη πρέπει νά απευθύνεται στόν έφορο Βιβλιοθήκης 
καί Χαρτοθήκης κ. Μαυρομμάτη. Όσα άπό τά μέλη μας έχουν βιβλία τοΰ 'Ο
μίλου παρακαλοΰνται δπως τά έπιστρέψουν τό συντομώ'τερο δυνατό γιά κατα
γραφή.

Με τά τήν καταγραφή πήραμε τά άκόλουθα βιβλία πού κωδικοποιήθηκαν

Nicosia, 1976.
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ό κίτρινος κύλινδρος τής εμπιστοσύνης

μέ 
ΗΛΕΓΜΕΝΟ 

βάρος

Mobil Gaz
Γι’αυτό κρατάει περισσότερο



“Can we help you?”

"Γιατί μέ συμφέρει νά περάσω 
τίς διακοπές μου στό Λονδίνο 
μέ τά Windsor Tours;”

"Μέ τά Windsor Tours τής British Airways 
τά χρήματα σας αποκτούν περισσότερη αξία.

Από Ε159.950μίλς σάς εξασφαλίζουμε:

• Αεροπορικό εισιτήριο από τήν Λάρνακα στό 
Λονδίνο μετ’επιστροφής μέ τά πολυτελή καί 
άνετα μας αεροσκάφη Boeing 707.

« Μιά βδομάδα διαμονή μέ πρόγευμα σέ 
μοντέρνο ξενοδοχείο τής εκλογής σας στό 
κεντρικό Λονδίνο.

• Μεταφορά από τό Χήθροου στό ξενοδοχείο σας 
καί τανάπαλιν.

• Ξενάγηση στό Λονδίνο μέ Ελληνες συνοδούς.

Καί τήν ευκαιρία νά εξερευνήσετε τό Λονδίνο,τήν τπό 
συναρπαστική καϊ φθηνότερη πόλη τής Ευρώπης, νά ετπσκεφθή- 
τε τούς συγγενείς καϊ τούς φίλους σας,νά κάνετε τά ψώνια σας at 
τιμές ευκαιρίας, ναπολαύσετε θέατρο, κονσέρτα, νυκτερινή ζωή.

Γιά κατατοπιστικά φυλλάδια καϊ πληροφορίες άπευθύνεσθε στόν ταξειδιωτικό σας πράκτορα ή στό 
γραφείο πωλήσεων τής British Airways, Λεωφ. Μακαρίου III, 52Α, Τηλ. 42189 (5 γραμμές) Λευ/σ(α.



the best tobacco money can buy
...when you know 
what you’re doing




