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ΤΑ ΔΕΚΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Ό Γεωγραφικός 'Όμιλος Κύπρου γιόρτασε φέτος τά δέκα χρόνια άπό τήν
ίδρυσή του. Μέσα στά πλαίσια των γιορτασμών για τά δεκάχρονα του δ 'Όμιλος
οργάνωσε τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

— Προκήρυξε Παγκύπρίο Μαθητικό Διαγωνισμό στή Χαρτογραφία τής Κύ
πρου, στόν όποιο μπορούσαν νά πάρουν μέρος μαθητές των σχολείων Μέσης Εκ
παίδευσης. Ό Διαγωνισμός προκηρύχθηκε σέ συνεργασία μέ τό Υπουργείο Παι
δείας καί τις Βρεττανικές Βάσεις στην Κύπρο, μέ τήν εύκαιρία τής συμπλήρωσης
100 χρόνων άπό τήν πρώτη χαρτογράφηση τής Κύπρου άπό τό Λόρδο Κίτσενερ.

— Στις 31 τού Γενάρη, 1979, δ Γ.Ο.Κ. οργάνωσε, σέ συνεργασία μέ τό Γαλ
λικό Μορφωτικό Κέντρο, κινηματογραφική βραδυά μέ τρία φΐλμς Γαλλικής πα
ραγωγής. Οί ταινίες, που προβλήθηκαν στό ’Αμφιθέατρο τού Γραφείου Δημοσίων
Πληροφοριών, είναι:
1. Διάφορες μορφές φυσικής ενέργειας καί τρόποι άξιοποίησής τους.
2. Υδρόβια πουλιά τής Κεντρικής ’Αφρικής.
3. Τό ψάρεμα τοΰ μπακαλιάρου στις άνοικτές θάλασσες.
-— Τήν 1η τοΰ Μάρτη, 1979, δ Γ.Ο.Κ. δργάνωσε στό ’Αμφιθέατρο τοΰ Γρα
φείου Δημοσίων Πληροφοριών κινηματογραφική βραδυά μέ δυό φΐλμς Γιουγκο
σλαβικής παραγωγής, σέ συνεργασία μέ τήν Πρεσβεία τής Γιουγκοσλαβίας στήν
Κύπρο.
Τά φίλμς, πού προέρχονταν άπό τή σειρά «Οί τέσσερεις έποχές στή Γιουγκο
σλαβία», άναφέρονταν "ό πρώτο στήν ’Άνοιξη και τό δεύτερο στό Φθινόπωρο καί
περιλάμβαναν τις κυριότερες άσχολίες και δραστηριότητες τοΰ Γιουγκοσλαβικού
λαού.
— Στις 6 τοΰ ’Απρίλη, 1979, δ Γ.Ο.Κ. δργάνωσε διάλεξη στό ’Αμφιθέατρο
τοΰ Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών μέ θέμα, «Τουρισμός και βοήθεια στις άναπτυσσόμενες χώρες». Εισηγητής τοΰ θέματος ήταν δ κ. Κάντερ Χάϊνριτς, καθηγη
τής τοΰ ’Ινστιτούτου Γεωγραφίας τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Μονάχου.

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΓΙΑ
ΤΑ ΔΕΚΑΧΡΟΝΑ ΤΟΓ Γ.Ο.Κ.
— ’Επιστέγασμα τών έκδηλώσεων γιά τά δεκάχρονα τοΰ Γεωγραφικού 'Ο
μίλου Κύπρου, ήταν ειδική τελετή πού πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαίου, 1979,
στήν Παιδαγωγική ’Ακαδημία Κύπρου. Τήν τελετή τίμησε μέ τήν παρουσία του
δ Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Σπύρος Κυπριανοΰ, Υψηλός Προστάτης τοΰ 'Ομί
λου. Παρέστησαν Υπουργοί, δ Πρέσβυς τής Ελλάδας κ. Μιχάλης Δούντας, Βου
λευτές, άλλοι επίσημοι καί πολλοί άλλοι, μέλη καί φίλοι τοΰ 'Ομίλου.
3

Ή τελετή άρχισε μέ εισαγωγική δμιλία τοΰ Προέδρου τοδ Γεωγραφικοί) 'Ο
μίλου κ. Άνδρέα Σοφοκλέους, δ όποιος στή συνέχεια άνακήρυξε έπίσημα τδν Πρό
εδρο τής Δημοκρατίας κ. Σπόρο Κυπριανού 'Γψηλό Προστάτη τοΰ 'Ομίλου και τοΰ
έπέδωσε σχετικό δίπλωμα.
Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, άπευθύνοντας χαιρετισμό, μετά τήν άνακήρυξή
του σέ 'Γψηλό Προστάτη τοΰ 'Ομίλου, έξέφρασε ικανοποίηση για τό έπιτελούμενο
έργο άπό τό Γεωγραφικό 'Όμιλο καί ύποσχέθηκε πλήρη συμπαράσταση καί παρο
χή κάθε βοήθειας πρός τδν 'Όμιλο. Δείχνοντας έμπραχτα τό ζωηρό ένδιαφέρον
του καί τή στοργή μέ τήν οποία περιβάλλει τό Γεωγραφικό "Ομιλο, δ Πρόεδρος
Κυπριανού ανακοίνωσε εισφορά τής Προεδρίας έκ χιλίων λιρών γιά οικονομική
ένίσχυση τοΰ 'Ομίλου.
Στή διάρκεια τής τελετής έγινε επίσης ανακήρυξη Επίτιμου Προέδρου καί
’Επίτιμων Μελών τού 'Ομίλου. Επίτιμος Πρόεδρος άνακηρύχθηκε δ πρώτος Πρό
εδρος τοΰ Γεωγραφικού 'Ομίλου κ. Γιώργος Καρούζης και ’Επίτιμα Μέλη δ ’Εξο
χότατος Πρέσβυς τής Ελλάδας κ. Μιχάλης Δούντας καί οι κ.κ. Φρίξος Μαραθεύτης, Άνδρέας Στυλιανού, Νεοπτόλεμος Μιχαηλίδης και "Ανθιμος Πανάρετος. Τά
σκεπτικά τής άνακήρυξης τού Επίτιμου Προέδρου και τών ’Επίτιμων Μελών διά
βασε ή Γραμματέας τού 'Ομίλου Δ/νΙς Φροσούλα Χριστοδούλου. ’Αφού έπιδόθηκαν

Ό
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Πρόεδρος

της

Δημοκρατίας επισκέπτεται τήν έκθεση χαρτών
Γεωγραφικός “Ομιλος ατό χώρο τής τελετής.

πού

οργάνωσε

ό

τά σχετικά Απλώματα ατούς τιμηθέντες Από τόν Πρόεδρο τοΰ Γεωγραφικού 'Ομί
λου κ. Άνδρέα Σοφοκλέους, απεύθυναν χαιρετισμό δ κ. Γιώργος Καρούζης καί δ
Πρέσβυς τής 'Ελλάδας κ. Μιχάλης Δούντας.
Στή συνέχεια δ Αντιπρόεδρος τοΰ Γεωγραφικού Όμίλου κ. Παναγιώτης Άργυρίδης σέ σύντομη δμιλία του άναφέρθηκε στδ Μαθητικό Διαγωνισμό στή Χαρτο
γραφία τής Κύπρου καί Ανακοίνωσε τά αποτελέσματα τοΰ Διαγωνισμού. ’Ακολού
θησε ή Απονομή τών βραβείων ατούς νικητές του διαγωνισμού καί τού έπαμειβόμενου έπάθλου στό Διευθυντή τού σχολείου τού δποίου δ μαθητής κέρδισε τό πρώτο
βραβείο. Τό έπαμειβόμενο έπαθλο έπέδωσε δ Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Σπύρος
Κυπριανού, τό πρώτο βραβείο έκπρόσωπος τών Βρεττανικών Βάσεων, τό δεύτερο
βραβείο δ Πρέσβυς τής Ελλάδας κ. Μιχάλης Δούντας καί τό τρίτο βραβείο δ Υ
πουργός Παιδείας Δρ. Χρυσόστομος Σοφιανός.
Ή τελετή έκλεισε μέ σύντομη δμιλία τοΰ κ. Άνδρέα Στυλιανού μέ θέμα «Εισα
γωγή στήν ιστορία τής Χαρτογραφίας».

Μετά τήν τελετή έγιναν τά έγκαίνια έκθεσης χαρτών καί έκδόσεων τοΰ Γεω
γραφικού 'Ομίλου.
— Στις έπόμενες σελίδες δημοσιεύουμε τήν δμιλία τοΰ Προέδρου τοΰ
Γεωγραφικού Όμίλου Κύπρου κ. Άνδρέα Σοφοκλέους, τό χαιρετισμό τού Προ
έδρου τής Δημοκρατίας κ. Σπύρου Κυπριανού, τά σκεπτικά τής Ανακήρυξης
τού Επίτιμου Προέδρου καί τών ’Επίτιμων Μελών, τό χαιρετισμό τοΰ κ. Γιώρ
γου Καρούζη, τό χαιρετισμό τού Πρέσβυ τής Ελλάδας κ. Μιχάλη Δούντα,
τήν δμιλία τοΰ Αντιπροέδρου -ού Γ.Ο.Κ. κ. Παναγιώτη Άργυρίδη κα'ι τ'ις
μελέτες πού βραβεύτηκαν στό Μαθητικό Διαγωνισμό στή χαρτογραφία τής
Κύπρου.
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΛ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΕΚΑΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,
’Έντιμοι Κύριοι Υπουργοί,
Κύριε Πρέσβυ,
Κυρίες καί Κύριοι,

Πέρασαν κιόλας δέκα χρόνια άπό τήν ίδρυση τού Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύ
πρου τό Νιόβρη τοΰ 1968. Θυμάμαι μέ συγκίνηση τήν 'Ιδρυτική του Συνέλευση.
Μιά χούφτα άνθρωποι μαζευτήκαμε μέ θέληση, ζήλο καί όνειρα για νά στήσουμε
ένα επιστημονικό 'Όμιλο, γιατί πιστεύαμε στή σημασία καί προσφορά τής έπιστήμης τής Γεωγραφίας.
’Αναπολώντας σήμερα τά δέκα χρόνια πού πέρασαν διαπιστώνω μέ χαρά καί
'ικανοποίηση πώς, παρά τις αντιξοότητες, παρά τά περιορισμένα μέσα πού είχε
στή διάθεσή του, παρά τον μικρό αριθμό τών έπιστημόνων Κυπρίων γεωγράφων,
ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου έκαμε πολλά σ’ δλους τούς τομείς τών δραστη
ριοτήτων του. ’Έκαμε τόσα, πού μόνο μέ τόν ενθουσιασμό, τήν ανιδιοτέλεια καί
τό ζήλο τών μελών του μπορούν νά έρμηνευθούν. Δέν πρόκειται νά άναφερθώ μέ
λεπτομέρεια σ’ όλες αύτές τις εκδηλώσεις καί δραστηριότητες, θά περιοριστώ μόνο
στις κυριώτερες απ’ αύτές.
Πρώτη προσπάθεια τού 'Ομίλου ήταν νά γνωριστεί τό Κυπριακό κοινό μέ
τήν έπιστήμη τής Γεωγραφίας, κάτι άκόμα άγνωστο καί παρεξηγημένο στόν τόπο
μας. ’Αρκεί νά άναφέρω πώς τότε ύπήρχαν μόνο δυό πραγματικοί γεωγράφοι
στήν Κύπρο. 'Η Γεωγραφία περιοριζόταν στήν απομνημόνευση ορισμένων γεωγρα
φικών δρων, δνομάτων καί γενικών γνώσεων. Ή έκστρατεία αύτή περιλάμβανε
διαλέξεις, διασκέψεις τύπου, κινηματογραφικές προβολές, άρθρογραφία στις εφη
μερίδες καί αποστολή ύπομνημάτων στά άρμόδια Υπουργεία καί Κυβερνητικά
Τμήματα. ’Αποκορύφωμα τής προσπάθειας αύτής ήταν ή οργάνωση πανεπιστη
μιακών διαλέξεων γιά τήν προετοιμασία έξωτερικών φοιτητών τού Πανεπιστημίου
τού Λονδίνου γιά τό Δίπλωμα Γεωγραφίας τού Πανεπιστημίου. Τά μαθήματα αύτά
παρακολούθησαν 20 περίπου μέλη τού 'Ομίλου, κυρίως εκπαιδευτικοί, καί εφτά
άπ’ αύτούς πήραν τελικά τό Δίπλωμα. "Αλλα τόσα περίπου μέλη τού 'Ομίλου
βοηθήθηκαν στή συνέχεια γιά απόχτηση πτυχιακών καί μεταπτυχιακών προσόν
των γεωγραφίας σέ πανεπιστήμια τής Εύρώπης καί τής ’Αμερικής. Σήμερα τό
γεωγραφικό έπιστημονικό δυναμικό τής Κύπρου ανέρχεται σέ 30 περίπου γεω
γράφους σέ διάφορες ειδικότητες.
Δεύτερος στόχος τοΰ 'Ομίλου ήταν ή έπιστημονική έρευνα καί έργασία στούς
6

διάφορους τομείς τής γεωγραφικής έπιστήμης. Ή έπιστημονική γεωγραφική ερευ
νά κα'ι βιβλιογραφία βρισκόταν τότε στή νηπιακή της κατάσταση καί έλάχιστες
μελέτες καί έργασίες είχαν γίνει και δημοσιευτεί μέχρι τότε. Γιά ένθάρρυνση κα'ι
προαγωγή τής έπιστήμης τής γεωγραφίας στήν Κύπρο ό "Ομιλος προσκάλεσε στήν
Κύπρο διακεκριμένους έπιστήμονες άπό τήν ’Αμερική, Γερμανία, Βρεττανία, Γαλ
λία, Ελλάδα, Αίγυπτο καϊ ’Ισραήλ, πού έδιοσαν διαλέξεις κα'ι ήγήθηκαν ύπαιθρίων μελετών τών μελών τοΰ Όμίλου σέ διάφορες περιοχές τής Κύπρου. Οί δια
λέξεις αυτές καί τά πορίσματα τών μελετών δημοσιεύτηκαν από τόν "Ομιλο. Γιά
περαιτέρω ένθάρρυνση τών μελών του γιά έπιστημονική ερευνά δ "Ομιλος άνέλαβε τή δωρεάν έκτύπωση κα'ι κυκλοφορία έργασιών τους σέ αύτοτελεϊς έκδόσεις.
Καί άπό τδ 1971 κυκλοφορεί ανελλιπώς τό έξαμηνιαίο έπιστημονικό του Δελτίο
«Γεωγραφικά Χρονικά», τδ μόνο γεωγραφικό έπιστημονικό περιοδικό σ’ δλόκληρο τον Ελληνικό χώρο. Στό Δελτίο δημοσιεύονται έπιστημονικές μελέτες άπό Κυ
πρίους κα'ι ξένους γεωγράφους πάνω σέ διάφορες πτυχές τής Γεωγραφίας τής
Κύπρου.
’Άλλος στόχος τοΰ Όμίλου ήταν καί είναι ή δημιουργία αξιόλογης Γεωγρα
φικής Βιβλιοθήκης καί Χαρτοθήκης. Γιά τό σκοπό αύτό, καί λόγω τών περιορι
σμένων του πόρων, δ "Ομιλος οργάνωσε τέσσερεις Διεθνείς Χαρτογραφικές ’Εκθέ
σεις καί ’Εκθέσεις Γεωγραφικών Άτλάντων μέ τόν όρο τά άποστελλόμενα έκθέματα νά παραμείνουν στον "Ομιλο. Οι ’Εκθέσεις αύτές άποδείχτηκαν πολύ χρή
σιμες στή γνωριμία καί έξοικείωση τών Κυπρίων μέ τά έπιτεύγματα τής σύγχρο
νης χαρτογραφίας. Πενήντα περίπου συνολικά χώρες έστειλαν δείγματα τής έργασίας τους στόν τομέα τής Χαρτογραφίας. Ό "Ομιλος διαθέτει σήμερα μιά πλού
σια συλλογή χαρτών διαφόρων τύπων πού δυστυχώς, δμως, δέν μπορεί ν’ άξιοποιήσει λόγω έλλείψεως χώρου.
Άπό πολύ νωρίς δ Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου έπεσήμανε τούς κινδύ
νους άπό τήν άπρογραμμάτιστη άνάπτυξη καί τήν καταστροφή τοΰ φυσικοΰ μας
περιβάλλοντος. Πολλές φορές άγωνίστηκε σκληρά γιά τήν άποτροπή ύλοποιήσεως
δρισμένων σχεδίων πού θά προκαλοΰσαν άνεπανόρθωτη ζημιά στήν φυσική όμορφιά, τήν οικολογία, τήν πανίδα καί χλωρίδα τοΰ τόπου μας. Δυστυχώς πολλές άπό
τις διαμαρτυρίες καί εισηγήσεις του δέν λήφθηκαν ύπόψη άπό τούς αρμόδιους.

θάθελα, έπίσης, νά άναφερθώ στήν προσφορά καί έπιστημονική έργασία τοΰ
Γεωγραφικού Όμίλου Κύπρου πού συνδέεται άμεσα μέ τό έθνικό μας θέμα. Πολύ
πριν άπό τδ προδοτικό πραξικόπημα καί τήν Τουρκική εισβολή είχαμε έπισημάνει
βρισμένους γεωγραφικούς παράγοντες πού άποτελοΰσαν σοβαρά άτοΰ στά χέρια
μας καί ένίσχυαν τά έπιχειρήματα μας στήν έπιδίωξη μιας δίκαιης λύσης τοΰ Κυ
πριακού προβλήματος. Αμέσως μετά τήν Τουρκική εισβολή τά μέλη τοΰ Όμίλου
κινητοποιήθηκαν. Μέ άρθρα, δημοσιεύσεις καί μελέτες άπαντοΰσαν μέ έπιστημονικά στοιχεία καί έπιχειρήματα καί άνέτρεπαν τούς ψευδείς ισχυρισμούς τής Τουρ
κικής προπαγάνδας. Ανέλυσαν τή δημογραφική σύνθεση τοΰ Κυπριακοΰ πληθυ
σμού, τά ποσοστά κατοχής γής καί άτομικής Ιδιοκτησίας, τούς παράγοντες τής
παραγωγικότητας καί βιωσιμότητας τής γής, τήν κατανομή τών φυσικών μας πό
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ρων καί πολλά άλλα χρήσιμα καί ένδιαφέροντα στοιχεία, πού συνθέτουν τό Κυπρι
ακό γεωγραφικό ύπόβαθρο. Μέσα στά πλαίσια τών προσπαθειών του αύτών τοπο
θετείται κα'ι ή πραγματοποίηση στήν Κύπρο τοΰ Διεθνούς Συμποσίου Πολιτικής
Γεωγραφίας πού δργάνωσε ό "Ομιλος μέ μεγάλη έπιτυχία τό Φεβρουάριο τοΰ 1976.
Δυστυχώς, στό παρελθόν δέ δόθηκε ή δέουσα σημασία στήν έπιστημονική
μελέτη καί σοβαρή Αντιμετώπιση θεμάτων πού σχετίζονταν μέ τό έθνικό μας θέμα.
Δέν μελετήθηκαν σοβαρά τά πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα τής γεωγραφικής
θέσης τής Κύπρου κα'ι τής παρουσίας μας σ’ αύτή τήν εύαίσθητη περιοχή τής γής.
Δέν μελετήσαμε άκόμα πλήρως τον δικό μας μικρό γεωγραφικό χώρο κα'ι δέν
Αξιοποιήσαμε ούτε Ικμεταλλευτήκαμε τά άμυντικά πλεονεκτήματα πού μάς παρείχε
ή διαμόρφωση τής μορφολογίας τοΰ εδάφους μας. Δέν γνωρίσαμε άκόμα καλά
τόν τόπο μας, πού τόν έχουν, δμως, χαρτογραφήσει μέ μεγάλη λεπτομέρεια ξένες
πρός τήν Κύπρο δυνάμεις. Δέν γνωρίσαμε καί δέν γνωρίζουμε άκόμα τις γειτονι
κές μας χώρες, τά πλεονεκτήματα κα'ι τά μειονεκτήματά τους, τή φυσική τους δο
μή, τό άνθρώπινό τους δυναμικό, τήν πολιτική, οικονομική, κοινωνική καί πολι
τιστική τους σύνθεση, τούς περιορισμούς καί τις άδυναμίες τους. Καί, δμως, τό
μέλλον αύτοΰ τοΰ τόπου, ή έπιβίωση καί ύπαρξη του έξαρτώνται σέ μεγάλο βαθμό
άπό τις έξελίξεις πού διαδραματίζονται γύρω μας.

Καί, δυστυχώς, ή ίδια κατάσταση παρουσιάζεται σ’ δλόκληρο τόν έθνικό μας
χώρο. Γεωγραφικοί παράγοντες παίζουν κύριο ρόλο στά μεγαλύτερα προβλήματα
πού άντιμετωπίζει σήμερα δ Ελληνισμός, δπως έκείνα τής Κύπρου, τοΰ Αιγαίου,
τής ύφαλοκρηπίδας καί τοΰ εναερίου χώρου. Ή Τουρκία έκμεταλλεύεται μέ τό δι
κό της τρόπο τή γεωγραφική της θέση καί άλλους γεωγραφικούς παράγοντες
γιά νά έγείρει Αξιώσεις, νά έκβιάζει καί νά άπειλεΐ. Ή Τουρκία διαθέτει δυο
μεγάλα ’Ινστιτούτα Γεωγραφίας, ένα στό Πανεπιστήμιο τής ’’Αγκυρας καί ένα
στό Πανεπιστήμιο τής Κωνσταντινούπολης καί έδρες Γεωγραφίας στά ύπόλοιπα
πανεπιστήμια τής χώρας. Διαθέτει ένα μεγάλο έπιτελεΐο έπιστημόνων γεωγράφων
πού άπασχολοΰνται σ’ δλα τά Κυβερνητικά Τμήματα τής χώρας, στις διπλωμα
τικές της ύπηρεσίες καί στό στρατό. ’Εμείς οί "Ελληνες δέν διαθέτουμε ούτε μιά
Σχολή Γεωγραφίας σ’ δλόκληρο τόν Ελληνικό χώρο. Δέν μπορεί ένας νά σπου
δάσει Γεωγραφία στήν Ελλάδα. Στό λίκνο τής επιστήμης τής Γεωγραφίας, έκεΐ
δπου γεννήθηκε καί θεμελιώθηκε μέ τούς Ηρόδοτο, Θουκυδίδη, Στράβωνα, μέ τό
Νέαρχο καί τούς Πτολεμαίους, δέν ύπάρχει σήμερα ούτε μιά Σχολή Γεωγραφίας!
Σήμερα πού τούς χρειάζεται δσο ποτέ άλλοτε ή πατρίδα δέν ύπάρχουν "Ελληνες
γεωγράφοι!
Άπό τήν πρώτη στιγμή τής ίδρυσης τοΰ Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου φωνά
ζουμε γιά τήν Ανάγκη νά βελτιωθεί ή θέση τοΰ μαθήματος τής Γεωγραφίας στά
σχολεία μας, τόσο στήν Κύπρο δσο καί στήν Ελλάδα. Άρθρογραφήσαμε, έξηγήσαμε τό γιατί, στείλαμε ύπομνήματα στήν Κύπρο καί τήν Ελλάδα, είχαμε προ
σωπικές έπαφές μέ δλους τούς Τπουργούς Παιδείας τής Κύπρου καί πήγαμε γιά
τό σκοπό αύτό καί στήν Ελλάδα καί είχαμε έπαφές μέ Αρμόδιους Κυβερνητικούς
παράγοντες. Τό Αποτέλεσμα ήταν Αποκαρδιωτικό. ’Όχι μόνο δέν βελτιώθηκε ή
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θέση τού μαθήματος τής Γεωγραφίας στα Ελληνικά Σχολεία Μέσης Έκπαιδεύσεως στά τελευταία δέκα χρόνια, άλλ’ αντίθετα χειροτέρευσε. Μειώθηκαν οί ώρες
διδασκαλίας τής Γεωγραφίας στις πρώτες τάξεις τών Γυμνασίων μας άπό δυό
ώρες τήν έβδομάδα σέ μιά καί εξαφανίστηκαν έντελώς στις άνώτερες τάξεις. "Ο
λοι άναγνωρίζουν τήν μεγάλη παιδευτική, γνωσιολογική, έθνική άλλα κα'ι πρα
κτική άξια τοΰ μαθήματος τής Γεωγραφίας, άλλα τίποτε δέ γίνεται γιά βελτίωση
τής κατάστασης.
ΙΙαρά τις πολλές προσπάθειες τοΰ Γεωγραφικού Όμίλου διορίστηκαν μόνο
τέσσερεις καθηγητές Γεωγραφίας στά Σχολεία Μέσης Έκπαιδεύσεως στά τελευ
ταία 10 χρόνια, ενώ παραμένουν δέκα περίπου άδιόριστοι. Τό σύνολο τών καθη
γητών γεωγράφων στά Σχολεία Μέσης Έκπαιδεύσεως τής Κύπρου είναι μόνο επτά.
Στά Λύκεια Επιλογής Μαθημάτων πού ιδρύονται μέ τήν έκπαιδευτική μεταρρύ
θμιση ή Γεωγραφία δέν έχει περιληφθεΐ στά μαθήματα έπιλογής, παρόλο πού
σύμφωνα μέ τις πληροφορίες μας ένας μεγάλος άριθμός μαθητών τό ζήτησε. Ελ
πίζουμε πώς σοφότερες σκέψεις θά επικρατήσουν στό τέλος. Πώς θ’ άλλάξει έπιτέλους ή νοοτροπία αύτή τόσο στήν Ελλάδα δσο κα'ι στήν Κύπρο, γιατί τούτο έπιβάλλουν οί καιροί καί τό Εθνικό συμφέρον.

Εμείς ύποστηρίζουμε πώς οχι μόνο τό μάθημα τής Γεωγραφίας στά σχο
λεία μας πρέπει νά πάρει τή θέση πού τοΰ άρμόζει, άλλά κα'ι πώς χωρίς χρονο
τριβή πρέπει νά Εδρυθοΰν Σχολές Γεωγραφίας σ’ δλα τά Ελληνικά Πανεπιστή
μια και πώς στο ύπό ίδρυση Κυπριακό Πανεπιστήμιο πρέπει νά ένσωματωθεί ’Ιν
στιτούτο Γεωγραφίας πού νά προσφέρει πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σέ
Κυπρίους, Έλλαδίτες καί σέ ξένους φοιτητές.
Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου, Κύριε Πρόεδρε, θά συνεχίσει τις προ
σπάθειες του προς κάθε κατεύθυνση, μέ γνώμονα πάντοτε τήν έπιστημονική άλήθεια, γιά νά προάγει άκόμα περισσότερο τήν επιστήμη τής Γεωγραφίας στήν
Κύπρο. Κυριώτερα άπό τά μελλοντικά του σχέδια είναι ή άπόχτηση οικήματος
δπου θά στεγάσει τή Βιβλιοθήκη — Χαρτοθήκη του κα'ι Μουσείο Φυσικής Ιστο
ρίας. Ή έλλειψη οικήματος άποτελεΐ άνατρεπτικό παράγοντα στις προσπάθειες
τοΰ Όμίλου. Κάθε βοήθεια προς τήν κατεύθυνση αύτή είναι εύπρόσδεκτη. Δεύ
τερο μεγαλεπήβολο σχέδιο τοΰ 'Ομίλου είναι ή δημιουργία Κέντρου Υπαιθρίων
Μελετών κα'ι Πάρκου μέ άντιπροσωπευτικά δείγματα τής Κυπριακής χλωρίδας σέ
περιοχή πού παρεχώρησε γιά τό σκοπό αύτό στον "Ομιλο ή Κυπριακή Κυβέρνη
ση στήν περιοχή τών λαβών, κοντά στό χωριό Μοσφιλωτή. Ή ύλοποίηση τοΰ
σχεδίου αύτοΰ προωθείται.

Προτού τελειώσω θάθελα νά εύχαριστήσω δλους δσους συνέβαλαν στήν έπιτυχία τών στόχων κα'ι έπιδιώξεων τοΰ Όμίλου στά δέκα χρόνια τής ζωής του.
’Αλλά πριν άπό τ'ις εύχαριστίες θάθελα νά στρέψω τό νοΰ καί τήν καρδιά μας
στό Μεγάλο Συμπαραστάτη καί πρώτο Υψηλό Προστάτη τοΰ Όμίλου, τόν άείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, πού στάθηκε στό πλευρό τοΰ Όμίλου άπό τήν πρώτη
στιγμή τής ίδρυσης του. Μέ τήν όξυδέρκεια καί τήν εύρύνεια πού τόν χαρακτή
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ριζε συνέλαβε άπό τήν πρώτη στιγμή τή σημασία τής προσφοράς και τής ύπαρξης
τοΰ Γεωγραφικού Όμίλου Κύπρου σέ δύσκολες ιστορικές στιγμές γιά τήν πατρίδα.
Εύχαριστοΰμε θερμά τον Πρόεδρο Κυπριανού, τό νέο Υψηλό Προστάτη τοΰ
Όμίλου, πού ακολουθεί πιστά τ’ αχνάρια τοΰ Μεγάλου μας Ηγέτη, άξιος συνεχι
στής τοΰ έργου Του, πού είχε τήν καλωσύνη νά, δεχτεί τήν πρόσκληση μας σέ
κρίσιμες γιά τό μέλλον τοΰ τόπου μας στιγμές καί νά μάς τιμά απόψε μέ τήν
παρουσία του. Ή τιμή πού κάνετε, κύριε Πρόεδρε, στό Γεωγραφικό "Ομίλου Κύ-

0 Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραλαμβάνει άπό τόν πρόεδρο τοΰ Γεωγραφικού ‘Ομίλου
τό σχετικό δίπλωμα μέ τό όποιο άνακηρύσαεται 'Υψηλός Προστάτης τοϋ 'Ομίλου.

πρου νά αποδεχτείτε τόν τίτλο τοΰ 'Γψηλοΰ του Προστάτη έχτιμάται ιδιαίτερα κα'ι
υποδεικνύει τό μεγάλο ενδιαφέρον σας γιά τήν έπιστημονική, πνευματική, πολιτιστική
πρόοδο τής πατρίδας μας, πού άποτελεΐ έχέγγυο τής έπιτυχίας τοΰ αγώνα μας γιά
δικαίωση καϊ έθνική επιβίωση. Θέλω νά σάς διαβεβαιώσω, δτι θά βρισκόμαστε
πάντοτε κοντά σας κα'ι δτι θέτουμε τ'ις ύπηρεσίες τοΰ Όμίλου καί τών μελών του
στή διάθεσή σας. Εύχαριστοΰμε, έπίσης, τό Υπουργείο Παιδείας, τήν Ελληνι
κή Πρεσβεία, τό Γραφείο Δημοσίων Πληροφοριών, τό Δήμαρχο Λευκωσίας, τήν
Παιδαγωγική ’Ακαδημία Κύπρου, γιά τή συμπαράσταση καϊ βοήθεια τους.
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On behalf of the Cyprus Geographical Association I would like to thank
also the British Bases Authorities for their help and cooperation in organising
the students contest on Cartography on the occasion of Kitchener's centenary
and for the presents and awards they had the kindness to present to the
Association.
Εύχαριστώ και δλους εσάς κυρίες καί κύριοι, τούς γνωστούς καί άγνωστους
φίλους τοΰ Όμίλου πού εϊχετε τήν καλωσύνη νά μάς τιμήσετε απόψε μέ τήν πα
ρουσία σας. Τέλος εύχαριστώ τούς προηγούμενους Προέδρους τοΰ Γεωγραφικού
Όμίλου Κύπρου κυρίους Γεώργιο Καρούζη καί ’Όθωνα Γιαγκουλλή καθώς καί
δλα τά μέλη τοΰ Όμίλου γιά τή μεγάλη αγάπη καί συμπαράστασή τους πρός
τόν "Ομιλο.
Καί τώρα Κυρίες καί Κύριοι έπιτρέψετε μου νά διαβάσω τήν άπόφαιη άνχκηρύξεως τοΰ Προέδρου κ. Σπύρου Κυπριανού ώς Ύψηλοΰ Προστάτη τοΰ Γεω
γραφικού Όμίλου Κύπρου.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΚΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Θέλω πρώτ’ άπ’ δλα νά εύχαριστήσω θερμά τό Γεωγραφικό 'Όμιλο Κύπρου
γιά τήν τιμή πού μοΰ κάνει μέ τήν ανακήρυξή μου σάν Υψηλού Προστάτη τοΰ
Όμίλου.
Βέβαια δέν είμαι ειδικός στά θέματα μέ τά όποια άσχολεΐται δ 'Όμιλος, αλλά
γνωρίζω αρκετά γιά νά μην ύποτιμήσω τή σημασία τους. Ή Γεωγραφία, δπως
έλέχθγ; προηγουμένως, είναι μιά επιστήμη σημαντική γιά δλες τις χώρες τοΰ κό
σμου, γιατί συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στό νά γνωρίσει ό κάθε λαός τόν τόπο του.
Στή δική μας δμως περίπτωση, ή Γεωγραφία καί ή Χαρτογραφία έχουν ιδιαίτερη
σημασία γιατί συμβάλλουν καί στήν προώθηση τής εθνικής μας ύπόθεσης.
Είναι αξιέπαινοι δλοι έκεΐνοι πού συνέλαβαν αρχικά τήν ιδέα, ίδρυσαν καί
λειτούργησαν στή συνέχεια τό Γεωγραφικό 'Όμιλο Κύπρου. Ό "Ομιλος, πού πριν
άπό δέκα χρόνια άρχισε μέ κάπως περιορισμένη δράση, τώρα μετέχει ένεργά
στή γενικότερη προσπάθεια τοΰ τόπου μας, στον αγώνα τοΰ λαού μας γιά έλευθερία καί δικαίωση. Στόν τομέα αύτό δ "Ομιλος διεδραμάτισε ένα άξιόλογο ρόλο. Ή
συμβολή του στήν κυβερνητική προσπάθεια, στούς τομείς τής δραστηριότητάς του,
είναι σημαντική καί θέλω νά έκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες.
Ό Γεωγραφικός "Ομιλος συνέλεξε καί παρουσίασε στοιχεία πού δίνουν τήν
πραγματική εικόνα τής Κύπρου, μιά εικόνα πού βέβαια πάντα ύπήρχε, τήν δποία
δμως προσπάθησαν νά διαστρεβλώσουν έκεΐνοι πού θέλησαν νά κατακτήσουν τμή
μα τοΰ έδάφους μας καί έκεΐνοι οί άλλοι πού θέλησαν νά δημιουργήσουν μιά ψευ
δή εικόνα γιά τά πραγματικά κυπριακά δεδομένα.
Βέβαια οί καλόπιστοι γνώριζαν τήν κυπριακή πραγματικότητα καί δέν έχρειάζονταν πολλά πράγματα γιά νά πεισθοΰν. Μπορεί νά μή γνώριζαν λεπτομέρειες,
μπορεί νά μή γνώριζαν ορισμένες τεχνικές πτυχές. Γνώριζαν δμως δλοι βασικά
τά δεδομένα τής Κύπρου, κι ώστόσο κατεβλήθη ή προσπάθεια, γιά πρώτη φορά
στήν ιστορία της, νά άλλοιωθεΐ ή γεωγραφική καί δημογραφική πραγματικότητα
καί νά παρουσιασθεΐ μιά διάφορη εικόνα.
Μέ τά στοιχεία τοΰ Γεωγραφικού Όμίλου καί τής Κυβερνήσεως, ή ψευδής
αύτή εικόνα άντικρούεται άνά πάσα στιγμή, είτε πρόκειται γιά τή δημογραφική
σύνθεση τής Κύπρου, είτε πρόκειται γιά τό θέμα τής βιωσιμότητας ή άλλα σχε
τικά μέ τή Γεωγραφία στοιχεία. ΙΙρέπει συνεχώς καί συστηματικά νά λέμε μέ
στοιχεία τήν αλήθεια γιά τήν κυπριακή γεωγραφική καί δημογραφική πραγμα
τικότητα.
Μέ αύτήν τήν εύκαιρία θέλω νά σάς πώ δτι δέν θά δεχθούμε, ούτε ή ήγεσία,
ούτε δ λαός αύτή τήν πλαστογράφηση τής κυπριακής πραγματικότητας, ή δποία
έπεβλήθη μέ τήν τουρκική εισβολή καί δέν θά δεχθοΰμε τό αποτέλεσμα τής τουρ12

κικής εισβολής. Θά συνεχίσουμε τόν αγώνα μας, δλος ό λαός, δ καθένας στή δική
του έπαλξη, κι εσείς στις δικές σας έπάλξεις γιά νά δικαιωθεί αυτός δ τόπος. ’Όχι
μόνο γιά ν’ άποδειχθεΐ άλλη μιά φορά ποιά είναι ή κυπριακή πραγματικότητα,
κι δχι ή τεχνική τών τετελεσμένων γεγονότων, αλλά γιά ν’ άποδοθεΐ τό δίκαιο
στήν Κύπρο καί νά έξασφαλίσουμε συνθήκες πραγματικής ελευθερίας.
Στον άγώνα αύτόν τό δύσκολο, τόν τραχύ, έχετε νά διαδραματίσετε ώς "Ομι
λος σημαντικό ρόλο. Συνεχίστε τήν προσπάθεια σας κα'ι θά σάς βοηθήσουμε δσο
μπορούμε. Θέλω νά βεβαιώσω τό Γεωγραφικό "Ομιλο Κύπρου δτι ή Κυβέρνηση
θά έξετάσει, θά μελετήσει καί είναι πρόθυμη νά συζητήσει μαζί μέ τούς άντιπροσώπους τοΰ Όμίλου τρόπους μέ τούς όποιους θά μπορούσε νά βοηθήσει τόν "Ομιλο
στό έργο του.
Γνώριζα πόσο ένδιαφέρετο δ αείμνηστος ’Εθνάρχης Μακάριος γιά τούς τομείς
τούς όποιους καλύπτουν οί δραστηριότητες τού Όμίλου καί γνώριζα τή στοργή μέ
τήν όποια περιέβαλλε τόν "Ομιλό σας. Θέλω νά σάς διαβεβαιώσο) δτι μέ τό ίδιο
ενδιαφέρον καί τήν ίδια στοργή θά σάς περιβάλε; ή κυβέρνηση κι έγώ προσωπικά.
Θά σάς βοηθήσουμε γιά νά μάς βοηθήσετε, θά σάς βοηθήσουμε γιά νά βοηθήσετε
τόν τόπο σας άκόμη περισσότερο σέ τούτες τις πολύ δύσκολες στιγμές γιά τόν
Κυπριακό Ελληνισμό πού πρέπει νά επιβιώσει καί φυσικά καί έθνικά καί νά
δικαιωθεί.
Σάς εύχαριστώ θερμά γιά τήν τιμή πού μοΰ κάνατε.

Ο

Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Σπόρος Κυπριανού, άπευθύνει χαιρετισμό
τελετή γιά τά Δεκάχρονα τοΰ Γεωγραφικού Όμίλου Κύπρου.

στήν
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ο.Κ.
Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου στή συνεδρία
του τής 20ης ’Ιανουάριου, 1976, αποφάσισε ομόφωνα νά άνακηρύξει, μέ τήν εύκαιρία τών δέκα χρόνων άπό τής ίδρυσης τοΰ Όμίλου, τόν κ. Γεώργιο Καρούζη
’Επίτιμο Πρόεδρο τοΰ Όμίλου σύμφωνα μέ τις πρόνοιες τοΰ Καταστατικού του.
Τό Συμβούλιο κατέληξε στήν απόφαση αύτή άφοΰ έλαβε ύπόψη του τά ακό
λουθα :
Ό κ. Γεώργιος Καρούζης ύπήρξε άπό τούς βασικούς πρωτεργάτες καί θεμε
λιωτές τοΰ Γεωγραφικού Όμίλου Κύπρου. Αύτός όραματίστηκε και συνέλαβε τήν
ιδέα τής ίδρυσης τοΰ Όμίλου συνειδητοποιώντας τήν άνάγκη γιά πλήρωση τοΰ
κενού πού ύπήρχε στόν τομέα τής Γεωγραφικής έπιστήμης στόν τόπο μας. Όραματιστής, ίδεολόγος, ένθουσιώδης θιασώτης τής μεγάλης προσφοράς τής Γεωγρα
φίας δέν άργησε νά σχηματίσει γύρω του ένα πυρήνα νέων, κυρίως, άνθρώπων πού
ένεπνέοντο άπό τήν ’ίδια άγάπη γιά τόν τόπο τους. Ύπήρξε ό πρώτος Πρόεδρος
τοΰ Όμίλου και έμεινε στή θέση αύτή γιά έπτά χρόνια. Ή συμβολή του γενικά
στήν προαγωγή τής έπιστήμης τής Γεωγραφίας στήν Κύπρο ύπήρξε μεγάλη. ’Έ
γραψε και δημοσίευσε έπιστημονικές γεωγραφικές μελέτες στήν Κύπρο και τό
έξωτερικό. Έξέδωσε σειρά άπό βιβλία μέ πλούσια γεωγραφικά στοιχεία γύρω άπό
τό γεωγραφικό υπόβαθρο τής Κύπρου πού δέν πρέπει νά παραγνωρισθεΐ σέ περί
πτωση λύσης τοΰ εθνικού μας προβλήματος μέ βάση ένα ομόσπονδο σύστημα. 'II
προσφορά του ύπήρξε μεγάλη, καί άκόμα συνεχίζεται, στόν τομέα τής Χαρτογρα
φίας καί τής ’Αγροτικής Γεωγραφίας. Σάν προϊστάμενος τής ’Αρχής ’Αναδασμού
συνέβαλε σέ μεγάλο βαθμό στή σχεδίαση καί ύλοποίηση ένός μεγαλεπήβολου, λε
πτού καί ριζοσπαστικού μέτρου στόν τομέα τής άγροτικής μας μεταρρύθμισης, πού
άρχισε ήδη νά άποφέρει τούς πρώτους καρπούς. Ό Γεωγραφικός 'Όμιλος Κύπρου
θεωρεί τιμή νά έχει σάν ’Επίτιμο Πρόεδρό του τόν κ. Γεώργιο Καρούζη.

ΣΚΕΠΤΙΚΌ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Γ.Ο.Κ.
Τό Διοικητικό Συμβούλιο τού Γεωγραφικού Όμίλου Κύπρου στή συνεδρία
του τής 21ης Δεκεμβρίου, 1978, άποφάσισε δμόφωνα νά άνακηρύξει, μέ τήν εύκαιρία τών δέκα χρόνων άπό τής ίδρυσης τοΰ Όμίλου, σέ έπίτιμα μέλη του τούς
κ.κ. Μιχαήλ Δούντα, Πρέσβυ τής Ελλάδας στή Λευκωσία, Φρίξο Μαραθεύτη,
’Άνθιμο Πανάρετο, Άνδρέα Στυλιανού κα'ι Νεοπτόλεμο Μιχαηλίδη.
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Τό Συμβούλιο κατέληξε στήν απόφαση του αύτή άφοΰ έλαβε ύπόψη του τά
πιο κάτω :

Μιχαήλ Δούντας
Ό Πρέσβυς τής Ελλάδας στήν Κύπρο κ. Μιχαήλ Δούντας ύπήρξε άπό τήν
αρχή, και συνεχίζει νά είναι, θερμός φίλος κα'ι συμπαραστάτης τοΰ Γεωγραφικού
Όμίλου Κύπρου. Πολλές άπό τις δραστηριότητες τοΰ Όμίλου δέ θά ήταν δυνατό
νά πραγματοποιηθούν χωρίς τήν ηθική καί άλλη συμπαράσταση τοΰ κ. Δούντα.
’Ιδιαίτερα, δμως, ούσιαστική ήταν ή βοήθεια τοΰ “Ελληνα Πρέσβυ στή σύσφιγξη
τών δεσμών τοΰ Γεωγραφικού Όμίλου Κύπρου μέ άδελφές Έλλαδικές οργανώσεις
καί “Ελληνες Γεωγράφους καί στήν έκδοση τοΰ έπιστημονικοΰ του Δελτίου «ΓΕΩ
ΓΡΑΦΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ». Δέν είναι ύπερβολή νά λεχθεί πώς χωρίς τή συμπαρά
σταση αύτή δέ θάταν δυνατή ή άνελλειπής έκδοση κα'ι κυκλοφορία τοΰ Δελτίου
στήν Κύπρο καί τήν Ελλάδα. Ή προσφορά τοΰ κ. Δούντα στήν προαγωγή τής έπιστήμης τής Γεωγραφίας ύπήρξε έμμεση, άλλά σημαντική.

Φρίξος Μαραθεύτης
Ό κ. Φρίξος Μαραθεύτης είναι ένας άπό τούς πιο γνωστούς Κυπρίους γεω
γράφους καί ιδρυτικό μέλος τοΰ Γεωγραφικού Όμίλου Κύπρου. ’Ασχολήθηκε μέ
ιδιαίτερη φροντίδα καί άγάπη στούς τομείς τής "Ιστορικής καί Εκπαιδευτικής Γε
ωγραφίας. Σαν καθηγητής στήν Παιδαγωγική ’Ακαδημία Κύπρου γαλούχησε γιά
χρόνια καί είσήγαγε στά μυστικά τής Γεωραφίας μεγάλο άριθμό δασκάλων μας.
Σάν Ιστορικός γεωγράφος έγραψε τήν έξαίρετη μελέτη του γιά τήν άρχαία Λή
δρα καί τή Λευκωσία καί άλλες πολύ χρήσιμες μελέτες πού άναφέρονται στούς
Μεσαιωνικούς κυρίως χρόνους. Δημοσίευσε κατά καιρούς άρθρα καί μελέτες σέ
περιοδικά κα'ι έφημερίδες τής Κύπρου καί τοΰ εξωτερικού. Ή προσφορά του ύπήρξε
κα'ι συνεχίζει νά είναι σημαντική στήν προαγωγή τής έπιστήμης τής Γεωγραφίας
στήν Κύπρο.

’Άνθιμος Πανάρετος
Μέ ιδιαίτερη τιμή δ Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου κατατάσσει στον κύκλο τών
έπίτιμων μελών του τόν παλαίμαχο γεωπόνο, λαογράφο και λατρευτή - μελετητή
τής πανίδας καί χλωρίδας τοΰ τόπου μας κ. Άνθιμο Πανάρετο. 'Ο σεβαστός μας
κ. Πανάρετος, άμεσα συνδεδεμένος μέ τή γή μας, γνώρισε άπό κοντά τούς καημούς
καί τις λαχτάρες τών άνθρώπων τοΰ μόχθου, τούς βοήθησε στό έργο τους, αποθα
νάτισε τά ήθη καί τά έθιμά τους, τά άποφθέγματα, τις προλήψεις καί τίς δυσιδαιμονίες τους. Ή προσφορά τοΰ κ. Πανάρετου στούς τομείς τής ’Αγροτικής Λαογρα
φίας καί Γεωγραφίας ύπήρξε σημαντική, γι’ αύτό δίκαια τιμήθηκε καί τιμάται
στήν Κύπρο καί την Ελλάδα. Τιμώντας τον σήμερα ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύ
πρου τιμά έναν άκάματο έργάτη τοΰ πνεύματος.
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Άνδρέας Στυλιανού
Ό κ. Άνδρέας Στυλιανού, δραστήριο μέλος τοΰ Γεωγραφικού Όμίλου Κύ
πρου, ήταν περισσότερο γνωστός σαν διακεκριμένος Βυζαντινολόγος. Στά τελευταία,
δμως, χρόνια άρχισε νά άσχολεΐται παράλληλα κα'ι μέ τή μελέτη τής αρχαίας Κυ
πριακής Χαρτογραφίας. Ή δουλειά του στδν τομέα αύτδ ύπήρξε πολύ συστηματική,
άποδοτική καί άποκαλυπτική. Έπισκέφθηκε γιά τδ σκοπό αύτό πολλές χώρες τοΰ
έξωτερικοΰ, συγκέντρωσε άπό μουσεία, βιβλιοθήκες καί Ιδιωτικές συλλογές, κα
τέγραψε, μελέτησε, ταξινόμησε καί παρουσίασε σέ έκθέσεις τήν πλουσιότερη συλ
λογή χαρτών, σχεδίων, γκραβούρων πού άναφέρονται στήν Κύπρο άπό τήν έποχή
τοΰ Πτολεμαίου μέχρι καί τό 19ο αιώνα. Ή ανεκτίμητη αύτή συλλογή τοΰ κ. Στυ
λιανού άποτελεϊ πραγματικό θησαυρό γιά τή μελέτη κα'ι έξέλιξη τής Χαρτογραφίας.
Ή μελέτη έπίσης κα'ι άξιοποίηση δλων τών πληροφοριών πού περιέχονται στούς
άρχαίους αύτούς χάρτες θά βοηθήσει πολύ στή μελέτη τής ιστορικής έξέλιξης τής
φυσικής, ανθρώπινης καί οικιστικής γεωγραφίας τής Κύπρου. Μέ βάση τή συλ
λογή αύτή δ κ. Άνδρέας Στυλιανοΰ έτοίμασε πολυσέλιδη μελέτη, πού άνάλαβε νά
έκδόσει τό Κέντρο ’Επιστημονικών ’Ερευνών, καί πού θά μάς παρουσιάσει σήμε
ρα. Ή άνακήρυξή του σήμερα άπό τό Γεωγραφικό "Ομιλο σέ έπίτιμο μέλος άπο
τελεΐ ένδειξη έλάχιστης τιμής καί άναγνώρισης τής σπουδαίας επιστημονικής τοΰ
δουλειάς.

Νεοπτόλεμος Μιχαηλίδης
Ό κ. Νεοπτόλεμος Μιχαηλίδης, γνωστός άρχιτέκτονας τοΰ τόπου μας, έχει
πρωτοστατήσει στήν καταγραφή καί προστασία τής Λαϊκής μας Αρχιτεκτονικής.
Προίσταται τοΰ Συνδέσμου πού έχει συσταθεΐ τελευταία καί άνέλαβε έκστρατεία
γιά διάσωση τής λαϊκής άρχιτεκτονικής κληρονομιάς τής Κύπρου. Περιέρχεται
τούς άγροτικούς μας οικισμούς, έπισημαίνει καί καταγράφει, άπεικονίζει, ζωγρα
φίζει καί άποθανατίζει τά λαϊκά μας μοτίβα, οργανώνει διαλέξεις, διαφωτίζει τό
λαό γιά τήν άνάγκη προστασίας καί διάσωσης τοΰ θησαυρού αύτοΰ πού λέγεται
Λαϊκή Αρχιτεκτονική καί πού σήμερα κοντεύει νά έξαφανιστεΐ άπό τις πόλεις
καί τά χωριά μας. Γιά τήν πρωτοβουλία του αύτή καί τή συμβολή του στήν οικι
στική Γεωγραφία τής Κύπρου τιμάται σήμερα άπό τό Γεωγραφικό "Ομιλο Κύπρου.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΟΥΖΗ
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΚΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ Γ.Ο.Κ.
Εξοχότατε κ. Πρόεδρε τής Κυπριακής Δημοκρατίας,
’Έντιμο: κ. Υπουργοί,
’Έντιμε κ. Πρέσβυ,
Κυρίες καί Κύριο:,
’Αγαπητέ μου κύρ:ε Πρόεδρε τοΰ Γ.Ο.Κ.,
Έκ μέρους όλων τών συναδέλφων πού παίρνουν σήμερα τό χρίσμα τοΰ έπιτίμου προέδρου καί έπιτίμου μέλους τοΰ Γ.Ο.Κ., έκφράζω βαθειδο έκτίμηση γιά τήν
απόφαση τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου νά μας τιμήσετε. Ταυτόχρονα σάς διαβεβαιοΰμε πώς θά καταβάλουμε κάθε προσπάθεια νά φανοΰμε αντάξιο: τής τιμής. 'Ο
Γ.Ο.Κ. χρειάζεται τή βοήθεια δλων, πολύ δε περισσότερο τών ανθρώπων έκείνων
πού άπό σήμερα περιλαμβάνονται στό μικρό κατάλογο τών έπιτίμων μελών του.

θά ήθελα κ. Πρόεδρε, μέ τήν εύκαιρία αύτή νά μοΰ έπιτρέψετε νά έκφράσω
βρισμένες σκέψεις πού πηγάζουν άπό σοβαρό προβληματισμό πάνω στό θέμα τής
προαγωγής τής Γεωγραφίας στήν Κύπρο.

Ή Ελληνική φαντασία, σοφή καί άλάθητη στις δημιουργικές της συλλήψεις,
έπέλεξε άπό δλα τά νησιά τής ’Ανατολικής Μεσογείου, τήν Κύπρο, σάν τό νησί
τής θεάς τής δμορφιάς καί τής άγάπης. Είναι μιά συμβολική άναγνώριση τών φυ
σικών καλλονών καί τοΰ πλούσιου γεωγραφικού περιβάλλοντος τής Κύπρου.
Οί γεωγράφοι τής Κύπρου, καί μαζί τους πολλοί άλλοι ξένοι γεωγράφοι έγνωσμένης άξίας, ισχυρίζονται πώς δέν ύπάρχει άλλος γεωγραφικός χώρος, σέ κανένα
μέρος τοΰ κόσμου, τής ίδιας έκτασης μέ τήν Κύπρο, πού νά διαθέτει τόση άφθονη
γεωγραφική ποικιλία.

Δέν είναι λοιπόν έκπληκτικό πώς ή Κύπρος άπό τήν αύγή τής ιστορίας της,
ύπήρξε τό πεδίο άλλεπάλληλων συγκρούσεων, κατακτήσεων καί πλεκτάνων πού
τά ίχνη τους παραμένουν άνεξίτηλα άποτυπωμένα στήν έπιφάνεια τής πατρίδας
μας. ’Ακόμα καί σήμερα ένας ξένος έπιδρομέας έκμεταλλευόμενος τή γεωγραφική
μας θέση καί τό μικρό γεωγραφικό χώρο μας, μέ τή βία καταπατεί τό 37% τής
Κύπρου.

Αύτό τό χώρο, ένα διαμάντι σέ μιά καίρια γεωγραφική θέση, πού άλλοτε τόν
καλούμε γεωγραφικό περιβάλλον, άλλοτε έδαφική πτυχή, έπιφάνεια τής Κύπρου,
Κυπριακό τοπίο, έκταση, κλπ., δχι μόνο, δυστυχώς, δέν τό διδακτήκαμε έπαρκώς
στά σχολεία μας, δχι μόνο δέν μπορέσαμε νά τό γνωρίσουμε άργότερα στή ζωή μας,
άλλά καί σήμερα έξακολουθοΰμε νά τό βλέπουμε, χωρίς μεγάλο αίσθημα συγκίνη
σης. Γιά τούς περισσότερους, κι’ άς τό παραδεχτούμε, ή έκταση τής Κύπρου είναι
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ένας χώρος μέ βρισμένες έξάρσεις τοΰ έδάφους, μέ μερικά άσπρα, φαιά ή μαύρα
πετρώματα, διάφορες καλλιέργειες κα'ι κάπου 630 χωριά, πλάι σέ έξι πόλεις.

Μιά φούχτα γεωγράφων συνε.δητοποίησε τήν ανάγκη 'ίδρυσης τοΰ Γεωγραφι
κού Όμίλου Κύπρου, τό Νιόβρη τοΰ 1968. Πάλαιψε άγρια ένάντια σέ πολλές αντι
ξοότητες, οργάνωσε διεθνείς έκθέσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, έξέδωσε βιβλία, περιο
δικά, κ.ο.κ. Πλησίασε πολλούς παράγοντες και προσπάθησε ίσως έπιτύχει αύτό
πού πέτυχαν άλλες χώρες έδώ καί έκατό ή διακόσια χρόνια.
Ή έλλειψη δμως πολλών Κυπρίων προσοντούχων γεωγράφων, ή έλλειψη ένθουσιασμοΰ καί άγωνιστικοΰ παλμού σέ μερικά έπίπεδα, ή μή ύπαρξη έδρας Γεω
γραφίας στά πανεπιστήμια τής Ελλάδας, τά φτωχά γεωγραφικά εγχειρίδια πού
διαθέτουμε, κλπ., κατέστησαν τούς άγώνες τών ολίγων σκαπανέων δύσκολους καί
χωρίς άποτέλεσμα.

’Έτσι, μετά άπό δεκάχρονο αγώνα καί μετά άπό τόσες θυσίες, ή Γεωγραφία
στά σχολεία, ή γεωγραφική γνώση κα'ι έρευνα στήν Κυπριακή κοινωνία, ή έφαρμοσμένη γεωγραφία στά σχέδια άνάπτυξης, ή ένταξη πάνω σέ όργανωμένη βάση
τής γεωγραφικής έπιστήμης στά Πανεπιστήμια τής Ελλάδας κα'ι στά ’Ανώτερα
’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα τής Κύπρου, δέν βρίσκεται σέ πολύ καλύτερα έπίπεδα
άπό τό 1968.
Τά άποτελέσματα τής άνεπαρκοΰς γεωγραφικής μας κατάρτισης είναι καθη
μερινό φαινόμενο. Ό τοπικισμός πού θρέφεται μέ τό νησιώτικο χαρακτήρα τής Κύ
πρου, είναι βαθειά ριζωμένος στ'ις ψυχές μας. Τήν άλληλοεξάρτηση τών γεωγρα
φικών περιοχών τής Κύπρου δέν μπορούμε νά τήν άντιληφθοΰμε, έφόσο δέ μάθαμε
καλά τό ύπόβαθρο καί τήν προσφορά τών γεωγραφικών αύτών περιφερειών. Δέν
είναι εύκολο νά πείσουμε μιά περιφέρεια τής Κύπρου πώς τό πλεονάζον της νερό
είναι χρήσιμο γιά τήν έπιβίωση μιας άλλης πόλης ή περιφέρειας, άλλά καί οίκονομικώς συμφέρον γιά τήν ίδια.

Ίσως νά γνωρίζω, δσο όλίγοι, τούς άγώνες καί τ'ις θυσίες τών μετρημένων
γεωγράφων τής Κύπρου πού στάθηκαν άλύγιστοι στ’ις επάλξεις τής Γεωγραφικής
’Ιδέας. Σάν Πρόεδρος τοΰ Όμίλου άπό τό 1968 μέχρι τό 1975 δέν έμεινε πόρτα
πού δέν κτύπησα καί είμαι πλήρως πεπεισμένος γιά τίς περιορισμένες βελτιώσεις
πού μπορούν νά σημειωθούν στή Γεωγραφική ’Επιστήμη στήν Κύπρο άπό τώρα καί
στό έξής, χωρίς ριζικές άλλαγές καί θαρραλέες κρατικές άποφάσεις. "Οσο φιλό
τιμα, άοκνα, άποφασιστικά κι’ άν έργαστοΰν οί όλίγοι γεωγράφοι τής Κύπρου, χω
ρίς άλλαγή στήν Κυβερνητική πρωτοβουλία, τά άποτελέσματα θά είναι πενιχρά.
'Απλώς θά κρατιέται μιά δάδα μισοαναμμένη, σέ άναμονή κάποιων, άγνωστων,
άπομακρυσμένων καλύτερων ήμερών. Φτάνει νά παραδεχτούμε έμεΐς οί γεωγράφοι,
πώς αύτά πού πρόσφερε δ Στράβων γιά τήν Κύπρο τόν πρώτο αιώνα π.Χ. δέ μπο
ρέσαμε άκόμα νά τό δημιουργήσουμε σένα βιβλίο, άντάξιο τής έποχής μας, δλοι
μαζί, παρά τόν δγκο τής πνευματικής μας δημιουργίας.
Ή γεωγραφική προσφορά τής Κύπρου, σέ σύγκριση μέ τή συνεχώς αύξα-
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νόμενη γεωγραφική γνώση άλλων χωρών, είναι πολύ μικρή. Είναι πολλά τά γεω
γραφικά έντυπα τών ξένων χωρών, χιλιάδες οί γεωγράφοι κάθε χώρας πού μο
χθούν αδιάκοπα γιά τό άνέβασμα τής γνώσης, εκατομμύρια τά λεφτά πού ξοδεύον
ται γιά τήν έπιστήμη τοΰ τοπίου, έκατοντάδες χιλιάδες οί φοιτητές πού γαλουχοΰνται στά πανεπιστημιακά θρανία γιά νά αναπληρώσουν και ένισχύσουν τούς
παλαιότερους γεωγράφους. Κα'ι πρέπει νά ειπωθεί πώς ένόσο χωλαίνει ή γεωγρα
φική γνώση καί ή έρευνα στήν Κύπρο, χωλαίνουν πολλές άλλες έπιστήμες, γιατί
δέ μπορεί ένας νά προγραμματίζει καί νά κτίζει πάνω στό Κυπριακό τοπίο χωρίς
νά τό γνωρίζει. Καί ό έπιστήμονας πού έκπαιδεύτηκε νά έρμηνεύει τό τοπίο στό
σύνολό του είναι μόνο ό γεωγράφος. 'Οποιοσδήποτε άλλος έπιστήμονας, συναφούς
επιστήμης, έκπαιδεύτηκε καί ειδικεύτηκε μόνο γιά μιά βρισμένη πτυχή τοΰ τοπίου.
Ή γεωγραφία, μάς λένε, είναι ή βάση τής ορθής πατριδογνωσίας. Τό ορθό
πατριωτικό αίσθημα χαλυβδώνεται μέ τήν ακριβή γνώση τού περιβάλλοντος. Είναι
καιρός έπί τέλους νά μάθουμε αύτό τό χώρο δπου συναντώνται καί άλληλοσυγκρούονται συμφέροντα, ιδεολογίες καί βλέψεις. Πώς θά γνωρίσουμε άλλους τεράστιους
γεωγραφικούς χώρους μέ τούς όποιους, λόγω τής μικρότητας τοΰ έδάφους μας, εί
μαστε ύποχρεωμένοι νά συνεργαστούμε καί νά ζητήσουμε άκόμα καί προστασία,
δταν δέ γνωρίζουμε τό δικό μας γεωγραφικό χώρο, έκτασης μόνο 9,251 τετρ. χλμ.;

Δέχομαι Κύριε Πρόεδρε αύτό τό τιμητικό πιστοποιητικό, δχι γιατί πρόσφερα
δσα έπρεπε καί δσα ήθελα. Τό δέχομαι γιατί κατάντησε θεσμός νά τιμώνται, έστω
καί ανάξια, δσοι πρόσφεραν μιά άσήμαντη πνευματική δημιουργία. Έγώ, παρά
τόν κατά τούς άλλους, δγκο τής δημιουργικής μου προσφοράς, παραδέχομαι πώς
μέχρι τώρα άπλώς θώπευσα τήν έπιστήμη τής Γεωγραφίας, θά τό τιμήσω μέ συ
νεχή προσφορά τόσο έγώ δσο καί οί λοιποί συνάδελφοι πού τιμοΰνται σήμερα. Ό
ταν ή Γεωγραφία στήν Κύπρο θά άνθίσει, καί αύτό μόνο μέ τήν Κυβερνητική άρωγή
μπορεί νά έπιτευχθεΐ, τότε τό δίπλωμα αύτό θάχει άξια γιατί ή πρόοδος πού θά
σημειωθεί θά είναι συνεπακόλουθο τών ποικίλων άγώνων καί πιέσεων δλων μας,
μήτε έξαιρουμένης καί αύτής τής σημερινής γιορτής.
Αύτός ό τόπος έχει νά λύσει πολλά προβλήματα. Μερικά κληρονομήθηκαν,
άλλα δημιουργήθηκαν σάν φυσική συνέπεια τής προόδου πού σημειώθηκε μετά τήν
άνεξαρτησία. Ό γεωγράφος, ό έπιστήμονας τού τοπίου, πού τό βλέπει σάν μιά τομή
πού άρχίζει άπό τά ψηλά στρώματα τής άτμόσφαιρας καί φτάνει στά βάθη τής γής
πρέπει νά πάρει στά σοβαρά τίς ύποχρεώσεις πού τού έπιβάλλει ή έπιστήμη του.
Πρέπει νά τεθεί στήν έμπροσθοφυλακή δλων τών σχεδίων πού άφοροΰν τό χώρο.
Όταν ή πατρίδα του δέν τού έπιτρέπε; νά δράσει δρθά, ή δέν είναι σέ θέση νά
έκτιμήσει τό ρόλο τής γεωγραφικής έπιστήμης, αύτός έχει ύποχρέωση νά γράψει, νά
φωνάξει, νά υποδείξει τά σφάλματα, τίς παραφωνίες, τίς λανθασμένες άποφάσεις.
Μόνο έτσι θά τιμήσει καί τό δίπλωμα και τή γεωγραφική γνώση πού διδάκτηκε.
Συγκλονιζόμαστε κ. Πρόεδρε, μπροστά στή σκέψη πώς χρειάζονται έκατοντά
δες γεωγράφοι γιά νά προσφέρουν μετά άπό 20—30 χρόνια σκληρής δουλειάς,
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αυτό πού παράχτηκε σέ πολλές άλλες χώρες κατά τΙς τελευταίες δυο - τρεις δεκαε
τίες. Συγκλονιζόμαστε δταν σ’ αύτή τή δύσκολη καμπή τής Κυπριακής 'Ιστορίας
δέν ύπάρχουν πέντε - δέκα διαθέσιμοι γεωγράφοι νά αφιερωθούν ολόψυχα στά γεω
πολιτικά θέματα τοΰ έθνικοϋ μας προβλήματος καί Ιδιαίτερα στήν πολύ σοβαρή εδα
φική πτυχή.
Εύχομαι τά έπόμενα δεκάχρονα τοΰ Γ.Ο.Κ. νά γιορταστούν πλάι σέ μιά Γεω
γραφική Υπηρεσία, δπως είναι ή Γεωλογική Υπηρεσία τοΰ Υπουργείου Γεωργίας,
ή πλάϊ σ’ ένα Γεωγραφικά ’Ινστιτούτο ’Έρευνας, δπως είναι το Κέντρο ’Επιστημο
νικών ’Ερευνών, ή πλάϊ σέ μιά Γεωγραφική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου τής Κύπρου
πού θά ιδρυθεί.

Σάς εύχαριστώ.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
κ. ΜΙΧΑΛΗ ΔΟΥΝΤΑ, ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΚΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ Γ.Ο.Κ.
(")ά ήθελα νά εύχαριστήσω θερμότατα τόν Πρόεδρο τού Γεωγραφικού Όμίλου
Κύπρου γιά τά όσα είπε γιά τή συμβολή τής Πρεσβείας καί νά εύχαριστήσω επί
σης τό Γεωγραφικό "Ομιλο Κύπρου γιά τήν τόσο τιμητική εκλογή μου ώς Επι
τίμου Μέλους τοΰ Όμίλου.

Μέ τή σημερινή εύκαιρία τοΰ γιορτασμού τών δέκα χρόνων άπό τής ίδρυσης
τοΰ Γειυγραφικοΰ Όμίλου Κύπρου, θάθελα πολύ είλικρινά νά συγχαρώ τούς πρω
τεργάτες τοΰ Όμίλου καί τά σημερινά μέλη του, γιά τήν πραγματικά άξιόλογη
κα'ι συντονισμένη προσπάθεια τους νά προαγάγουν τήν ύπόθεση τής Γεωγραφίας
στήν Κύπρο καί στόν Ελληνικό χώρο γενικότερα.
Οί όμιλητές τοΰ Όμίλου, ό πρώην πρόεδρος καί δ νΰν πρόεδρος, περιέγραψαν

Ό Πρέσβυς τής Ελλάδας κ. Μιχάλης Δούντας έπιδίδει τά δεύτερο βραβείο τοΰ Μα
θητικού Διαγωνισμού στή Χαρτογραφία τής Κύπρου στή μαθήτρια τοΰ Α’ Γυμνασίου

Στροβόλου, Σοφία Δημοσθένους.
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μέ πολλή δύναμη τή σημασία τής Γεωγραφίας και τή συμβολή της σέ πολλές
πτυχές τής δημογραφ'.κής πραγματικότητας στήν Κύπρο, θάθελα νά έπισημάνω
εντελώς ιδιαίτερα τή συμβολή τοΰ Όμίλου στήν κατανόηση τής λεγάμενης έδαφικής
πτυχής τοΰ κυπριακού προβλήματος.

Είμαι βέβαιος, κρίνοντας άπό τόν ενθουσιασμό τών μελών τοΰ Όμίλου, δτ:
θά συνεχίσουν μέ τον ίδιο ζήλο τήν προσπάθεια τους καί θέλω νά τούς βεβαιώσω
δτι ή ΙΙρεσβεία, στό πλαίσιο τής προσπάθειας της νά προαγάγει τήν πολιτιστική
δραστηριότητα στήν Κύπρο, στό μέτρο τών δυνατοτήτων της, θά συνεχίσει νά προ
σφέρει κάθε δυνατή συμπαράσταση στό Γεωγραφικό "Ομιλο Κύπρου.

Σάς συγχαίρω θερμότατα και σάς εύχαριστώ γιά τήν τιμή πού μοΰ κάνατε.
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ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ομιλία τού Αντιπροέδρου τοΰ Γ.Ο.Κ.
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΙΔΗ
στήν τελετή γιά τά δεκάχρονα
τοϋ Όμίλου.

'Ο Γεωγραφικός “Ομιλος Κύπρου, μέσα στά πλαίσια τών έορτασμών γιά τά
δεκάχρονα του και μέ τήν εύκαιρία τής συμπλήρωσης 100 χρόνων άπό τήν πρώτη
χαρτογράφηση τής Κύπρου άπό τό Λόρδο Κίτσενερ, προκήρυξε τόν περασμένο
Δεκέβρη, μαθητικό διαγωνισμό στή Χαρτογραφία τής Κύπρου. Ό διαγωνισμός
προκηρύχθηκε σέ συνεργασία μέ τό Υπουργείο Παιδείας καί τις Βρεττανικές Βά
σεις στήν Κύπρο.
Δικαίωμα συμμετοχής στό διαγωνισμό, είχαν δλοι οί μαθητές Μέσης Παιδεί
ας, μπορούσαν δέ νά ύποβάλουν μελέτη πάνω σέ δποιοδήποτε θέμα πού σχετίζεται
μέ τή Χαρτογραφία τής Κύπρου. Γιά παράδειγμα νά μελετήσουν τήν ιστορική έξέλιξη τής Χαρτογραφίας τής Κύπρου ή νά αναλύσουν ένα συγκεκριμένο χάρτη ή
νά κάμουν κριτική όποιουδήποτε χάρτη τής Κύπρου.
Είναι γεγονός πώς οί μαθητές τών Γυμνασίων μας δέν ασχολούνται συστημα
τικά μέ τή Χαρτογραφία, γιά πολλούς δέ μαθητές είναι ένα θέμα έντελώς άγνωστο.
ΓΓ αύτό, πρόθεσή μας ήταν νά προσελκύσουμε τό ενδιαφέρον τών μαθητών στόν το
μέα αύτό καί ’ιδιαίτερα στό θέμα τής μελέτης τού χάρτη, γιατί πιστεύουμε πώς
δταν καταπιαστεί κανείς μέ τή χαρτογραφία, άπό τή μιά, θά διαπιστώσει πώς είναι
ένα θέμα εύχάριστο καί άρκετά ένδιαφέρον, καί άπό τήν άλλη θά άναγνωρίσει τήν
τεράστια πρακτική του σημασία. Πρέπει έδώ νά τονισθεΐ πώς ή μελέτη καί ή ευχε
ρής χρήση τού χάρτη, δέν είναι μόνο μιά βασική δεξιότητα άπαραίτητη γιά τήν
προαγωγή τής γεωγραφικής γνώσης, άλλά ταυτόχρονα μιά δεξιότητα πολύ χρήσι
μη άκόμα καί στήν καθημερινή μας ζωή.
“Ας δούμε δμως ποιά ήταν ή άνταπόκριση τών μαθητών στό διαγωνισμό. Μέ
εύχαρίστηση πληροφορηθήκαμε πώς δεκάδες παιδιά πήραν στά χέρια τους τό χάρ
τη, τόν μελέτησαν καί διαπίστωσαν πώς περιέχει κάτι περισσότερο άπό γραμμές,
γράμματα καί χρώματα. “Ανοιξαν βιβλία καί έγκυκλοπαίδειες, έτρεξαν στά κτημα
τολόγια καί ζήτησαν πληροφορίες άπό ειδικούς. ’Εξάλλου, τόσο ή συμμετοχή, δσο
καί τό έπίπεδο τών έργασιών τών μαθητών, κρίνονται ικανοποιητικά. Είναι βέβαια
ικανοποιητικά, αν λάβουμε ύπόψη τή θέση πού ή Γεωγραφία κατέχει στά σχολεία
τής Μέσης Εκπαίδευσης. 'Όπως είναι γνωστό, στά δημόσια σχολεία τής Μέσης
’Εκπαίδευσης ή Γεωγραφία διδάσκεται μιά περίοδο τήν εβδομάδα καί μόνο στις
τρεις πρώτες τάξεις, δ δέ άριθμός τών διορισμένων γειυγράφων καθηγητών σ’ δλη
τήν Κύπρο άνέρχεται στούς 7. Είναι δέ χαρακτηριστικό πώς δλες σχεδόν οί με
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λέτες πού ύποβλήθηκαν, προέρχονται άπδ μαθητές, τών όποιων οι καθηγητές είναι
ειδικευμένοι γεωγράφοι.

Έν πάση περιπτώσει, ή προσπάθεια τοΰ Γεωγραφικού Όμίλου θά συνεχισθεϊ.
Ό διαγωνισμός θά καθιερωθεί πάνω σέ έτήσια βάση καί ήδη άπό φέτος υιοθετεί
ται τό σύστημα τοΰ έπαμειβόμενου έπάθλου. Τό έπαθλο αύτό θά άπονέμεται κάθε
χρόνο στό σχολείο έκείνο τοΰ οποίου ό μαθητής κερδίζει τό πρώτο βραβείο τοΰ δια
γωνισμού.
Τό έπαμειβόμενο έπαθλο, πού φέρει τό δνομα «The Kitchener Award», καθώς
καί τό πρώτο βραβείο τοΰ φετινού διαγωνισμού, έχουν προσφέρει οί Βρεττανικές
Βάσεις, μέσω τοΰ κ. Chambers, τόν όποιο θερμά εύχαριστοΰμε.

Θερμές εύχαριστίες άπευθύνουμε καί πρός τήν Ελληνική Πρεσβεία κα'ι ιδιαί
τερα πρός τόν εξοχότατο πρέσβυ τής Ελλάδας κ. Δούντα, πού πρόσφεραν τό δεύ
τερο βραβείο τοΰ διαγωνισμού.
Τό τρίτο βραβείο προσφέρει δ Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου. Ό "Ομιλος προ
σφέρει έπίσης καί μιά σειρά τών έκδόσεών του στόν καθένα άπό τούς νικητές τοΰ
διαγωνισμού.
Τά άποτελέσματα τού μαθητικού διαγωνισμού έχουν ώς άκολούθως:

Τό πρώτο βραβείο άπονέμεται στό μαθητή τοΰ Γυμνασίου 'Αγίου Γεωργίου,
Λάρνακας, Γιώργο Στάσή, γιά τή μελέτη του «’Ανάλυση τοΰ Γαλλικού Χάρτη τής
Κύπρου τοΰ Mas Latrie».
Τό δεύτερο βραβείο άπονέμεται άπό κοινού στή μαθήτρια τού Α' Γυμνασίου
Στροβόλου, Σοφία Δημοσθένους και στή μαθήτρια τού Γυμνασίου 'Αγίου Γεωργίου
Λάρνακας Εύανθούλα Πέτρου.

Ή Σοφία Δημοσθένους έκανε κριτική τοΰ τοπογραφ.κού χάρτη τής Κύπρου
1:100,000 καί ή Εύανθούλα Πέτρου άνάλυσε τό Γαλλικό Χάρτη τής Κύπρου τού
Mas Latrie.
Τό τρίτο βραβείο άπονέμεται άπό κοινού στό Γεωγραφικό "Ομιλο τού Παγκυπρίου Γυμνασίου καί στή μαθήτρια τού Οικονομικού Λυκείου Πάφου Μαίρη Μ.
Κυπριανού.
Ό Γεωγραφικός "Ομιλος τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου μελέτησε τή Χαρτογρα
φία τής Κύπρου άπό τής Άγγλοκρατίας μέχρι σήμερα, καί ή Μαίρη Κυπριανού
έκαμε μελέτη μέ θέμα «'Ιστορία τής Χαρτογραφίας».

To «Kitchener Award» άπονέμεται στό Γυμνάσιο 'Αγίου Γεωργίου Λάρνακας.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
TOY MAS LATRIE *
ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΣΗ
Μαθητή τής Γ' τάΕης
τού Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου, Λάρνακας.

Ό χάρτης πού θά αναλύσω φέρει τδ δνομα CARTE DE LILE DE CHYPRE
καί έγινε άπδ τδ Γάλλο Mas Latrie. Ό χάρτης αύτδς παρουσιάζει τήν Κύπρο τήν
εποχή τών Λουζινιανών. Είναι άσπρόμαυρος καί τδ ανάγλυφο τοΰ έδάφους παρου
σιάζεται μέ τά hachures (χατσιούαρς), μιά χαρακτηριστική μέθοδος γιά έκείνη
τήν εποχή ιδίως στή Γαλλία. Οί hachures είναι μικρές γραμμές πού δείχνουν τή
διεύθυνση τοΰ νεροΰ πού κυλά άπδ τά ψηλά μέρη στά χαμηλά. Οί γραμμές τών
hachures στις απότομες βουνοπλαγιές είναι πολύ κοντά ή μιά στήν άλλη, καί τδ
μαΰρο χρώμα είναι έντονο, ένώ στις χαμηλότερες βουνοπλαγιές οί γραμμές τών
hachures είναι άραιές καί τδ χρώμα δέν είναι τόσο μαύρο. Ή μέθοδος αύτή τών
hachures δέν δείχνει άπόλυτο ύψος, άλλά μιά γενική εικόνα τής μορφολογίας τοΰ
νησιοΰ μας. ’’Ετσι σ’ αύτδ τδ χάρτη φαίνονται εύδιάκριτα οί οροσειρές τοΰ Τροόδους
καϊ τοΰ Πενταδακτύλου μέ τις απότομες βουνοπλαγιές καί λαγκαδιές τους. Επίσης
στδ χάρτη παρουσιάζονται πολλοί χείμαρροι μέ μαΰρες γραμμές. Στή θάλασσα, γύρω
άπδ τήν Κύπρο ύπάρχει διακεκομμένη μαύρη γραμμή πού δείχνει τδ βάθος μέχρι
τά 180 μέτρα.
Στδ χάρτη παρουσιάζεται καί ή γεωργική παραγωγή, δηλαδή έκεΐ πού
καλλιεργείται ένα προϊόν, γράφεται καί ή άντίστοιχη λέξη. ’Έτσι, στή Μεσαορία, βλέπουμε νά καλλιεργούνται έκτδς άπδ τά σιτηρά καί βαμβάκι, π.χ. άνατολικά τής Βατυλής. Επειδή δ χάρτης χρησιμοποιόταν καί γιά τήν ιστορία τής Κύ
πρου, περιέχει δλα τά ιστορικά μνημεία τοΰ νησιοΰ μας. Γιά τοΰτο χρησιμοποιούν
ται καί ειδικά σύμβολα γιά κάστρα, φρούρια καί άρχαιολογικούς τόπους. Χωρίς
άμφιβολία ένας άπδ τούς βασικούς σκοπούς τοΰ χάρτη γιά έκείνη τήν έποχή ήταν
καί ή διοικητική διαίρεση τής Κύπρου. Στδ χάρτη φαίνονται οί πολλές έπαρχίες
καθώς καί τά σύνορα τής κάθε έπαρχίας. Ή κάθε έπαρχία είναι γραμμένη στδ
χάρτη μέ κεφαλαία γράμματα. Στόν ίδιο χάρτη φαίνονται καί οί πολλοί δρόμοι πού
παρουσιάζονται μέ μαΰρες γραμμές. ΔέΥ ύπάρχουν στοιχεία δτι ήταν άσφαλτωμένοι ή δχι. ’Επίσης καμιά άπόδειξη ύπάρχει γιά τδ πλάτος αύτών τών δρόμων.
Οί πόλεις τής Κύπρου είναι εύδιάκριτες καί τά δνόματα είναι γραμμένα μέ κεφα
λαία γράμματα.

Ή μελέτη βραβεύτηκε μέ τό πρώτο βραβείο τοϋ Μαθητικού Διαγωνισμού στή Χαρτο
γραφία τής Κύπρου.
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Άπό τά πιό πάνω είναι φανερό οτι τά πολιτιστικά στοιχεία τοΰ χάρτη τοΰ
Μ. L. de Mas Latrie είναι πάρα πολλά, δλα δμως μαυρόασπρα. Στό ύπόμνημα
τοΰ χάρτη ύπάρχουν πολλά σύμβολα πού παρουσιάζουν χωριά έγκαταλειμμένα,
Τούρκικα χωριά, Μαρωνίτικα, κάστρα, βρύσες, μοναστήρια, ανεμόμυλους κ.τ.λ. Ε
πίσης ύπάρχει καί σημείωμα γιά τίς δέκα περιηγήσεις (οδοιπορικά) πού έκαναν
διάφοροι περιηγητές στήν Κύπρο. Κοντά στό δνομα κάθε περιηγητή, ύπάρχει καί
ήμερομηνία πού έγινε ή περιήγηση. Γιά παράδειγμα ό Pococke 1738, ό Drummond
1747. Μεταξύ αύτών άναφέρεται καί δ Μ. L. de Mas Latrie πού έκανε τήν πε
ριήγησή του μεταξύ τών ετών 1845—1846. ’Ίσως ήταν σ’ αύτή τήν περιήγησή
του πού μάζεψε τά στοιχεία πού χρειαζόταν γιά νά κάνει τό χάρτη πού μελετή
σαμε. Ή κλίμακα τοΰ χάρτη είναι 1:2'50,000 άλλά δίνονται καί άλλες έξι γραμ
μές κλίμακας πού ή κάθε μιά παρουσιάζει κάτι τό διαφορετικό π.χ. κλίμακα μέ
μίλια γεωγραφικά, Ρωμαϊκά, Τούρκικες μοίρες κ.ά.

Γενικά μπορώ νά πώ δτι ό χάρτης πού μελετήσαμε μέ τή βοήθεια τοΰ καθη
γητή μας κ. Στάσή είναι ένας καλός καί χρήσιμος χάρτης γιά έκεΐνα τά χρόνια.
ΙΙεριέχει πολλά μορφολογικά καί πολιτιστικά στοιχεία. Ή ιστορική καί διοικητική
κατάσταση τής Κύπρου συμπληρώνει καί έμπλουτίζει τό χάρτη.
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:100,000
*
ΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
Μαθήτριας τοΰ Α' Γυμνασίου Στροβόλου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ό χάρτη; αύτός κατασκευάστηκε άπό τό Χωρομετρικό Τμήμα τοΰ Κτηματο
λογίου Λευκωσίας τό 1975. Είναι δ πρώτος χάρτης τής Κύπρου σέ κλίμακα 100,000.
Άποτελεϊται άπό τέσσερα φύλλα, μέ διαστάσεις 106X65 εκατοστόμετρα τό κάθε
φύλλο. Αύτά ένώνονται μεταξύ τους καί άποτελοΰν τό χάρτη. Σκοπός τής έργασίας
αύτή; είναι νά άσχοληθεΐ μέ μιαν καλοπροαίρετη κριτική πάνω στά πλεονεκτήματα
καί τά μειονεκτήματα τοΰ χάρτη μέ βάση τά σύγχρονα δεδομένα τής χαρτογραφίας.

Πλεονεκτήματα τοΰ χάρτη I : 100,000
σέ σχέση μέ τούς χάρτες τής Κύπρου
μικρότερης κλίμακας.
Μιά σύντομη εξέταση (πού μελετά ή εργασία αύτή) , δείχνει δτι δ χάρτης
αύτός παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα.

α) Άφοΰ είναι μεγαλύτερης κλίμακας, δείχνει τήν Κύπρο σέ μεγαλύτερο
μέγεθος καί έπομένως μέ μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Προσφέρει κάθε λεπτο
μέρεια γιά τό μελετητή.

β) Τό οδικό δίκτυο απεικονίζεται έξαιρετικά καί τούτο γιατί χρησιμοποιούν
ται διαφορετικά χρώματα (πιό έντονα γιά τις κεντρικές άρτηρίες) καί τό
πάχος τής γραμμής μεγαλώνει ανάλογα μέ τή σημασία τοΰ δρόμου.
γ) Ξεχωρίζουν δλοι οί οικισμοί (τόσο οί αστικοί, δσο καί οί αγροτικοί) καί
Απεικονίζονται σύμφωνα μέ τόν πραγματικό χώρο πού καλύπτουν. Αύτό
βοηθεί νά γνωρίσουμε καί τόν τύπο κάθε οικισμού.

δ) Ξεχωρίζει ή καλλιεργήσιμη καί μή καλλιεργήσιμη γή. Αύτό αποτελεί βα
σικό στοιχείο στή μελέτη τής οικονομικής γεωγραφίας τής Κύπρου.
ε) Υπάρχουν δλες οί αναγκαίες πληροφορίες, γιά τόν τουρισμό τής Κύπρου
(εκδρομικοί χώροι, αρχαία μνημεία, αμμουδιές' είναι δλα εύδιάκριτα στό
χάρτη).

στ) Τό έπεξηγηματικό ύπόμνημα τοΰ χάρτη είναι πολύ πληροφοριακό. Ή

Ή μελέτη βραβεύτηκε μέ τό δεύτερο βραβείο τού Μαθητικού Διαγωνισμού στή Χαρτο
γραφία τήσ Κύπρου.
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χρήση διαφορετικών χρωμάτων κα'ι συμβόλων ύποβοηθεΐ πολύ τό μελε
τητή τοΰ χάρτη.

Μειονεκτήματα τοΰ χάρτη.
Παρ’ δλα τά πλεονεκτήματα τοΰ χάρτη, πού άναφέρονται πιό πάνω, ύπάρχουν
κα'ι αρκετέ; άτέλειες, πού μειώνουν κάπως τό σκοπό κα'ι τήν παρουσίασή του. Τά
μειονεκτήματα τοΰ χάρτη είναι τά πιό κάτω:

α) Ό τίτλος τοΰ χάρτη «Τοπογραφικός Χάρτης τής Κύπρου» δέν είναι όρθός.
Γιατί, άπό τή μιά ή κλίμακά του 1:100,000 δείχνει οτι δέν είναι το
πογραφικός, (οί τοπογραφικο'ι χάρτες έχουν κλίμακα 1:50,000 καί κάτω)
και άπό τήν άλλη δίνει πολλές πληροφορίες.

β) Τά γράμματα, πού χρησιμοποιούνται είναι πολύ μικρά σέ σχέση μέ τό
μέγεθος τοΰ χάρτη. Αύτό δημιουργεί πρόβλημα στό μελετητή τοΰ χάρ
τη, ιδίως δταν δ χάρτης βρίσκεται άναρτημένος στόν τοίχο.

γ) Ή κλιμάκωση τοΰ έρυθροΰ χρώματος είναι άποτυχεμένη.
δ) Δέν ύπάρχει διαφοροποίηση στήν παρουσίαση έρημωθέντων οικισμών καί
μή έρημωθέντων. Αύτό δημιουργεί πρόβλημα.
ε) Είναι δύσχρηστος, γιατί άποτελείται μόνο άπό τέσσερα φύλλα. ’Άν ήταν
μέ έξι φύλλα, θά διευκολυνόταν ή μελέτη καθενός πάνω σέ γραφείο.

Συμπεράσματα.
Στήν έργασία αύτή έχει γίνε: μιά σύντομη καλοπροαίρετη κριτική τοΰ χάρ
τη 1:100,000 τής Κύπρου. Φάνηκε οτι, δπως κάθε χάρτης, έτσι καί δ χάρτης πού
μελετήθηκε, παρουσιάζει τόσο πλεονεκτήματα, δσο καί μειονεκτήματα. Σάν γενικός
πληροφοριακός χάρτης, δμως, εξυπηρετεί τό σκοπό του. Πιστεύεται δτι, άν στή νέα
έκτύπωση τοΰ χάρτη, ληφθεί ύπόψη ή κριτική αύτή, θά γίνουν βελτιώσεις ώστε δ
χάρτης νά έξυπηρετεί καλύτερα τό σκοπό του.

Πηγές.
α) ΣυνεντεύΕεις στό Χωρομετρικό Τμήμα

Κτηματολογίου Λευκωσίας.

β) Γ. ΚΑΡΟΥΖΗ καί Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: «Ή τελευταία έκδοση τών Στρατιωτικών χαρ
τών τής Κύπρου» Γεωγραφικά Χρονικά, Τεύχος 1, 1971, σελίδες 78 — 79.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
TOY MAS LATRIE
*
ΕΥΑΝΘΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΥ
Μαθήτριας τοΰ Γυμνασίου
'Αγίου Γεωργίου, Λάρνακας.

Ό χάρτης πού θά άναλύσω φέρει τδ δνομα CARTE DE L’lLE DE CHYPRE
καί έγινε άπδ τδν Γάλλο Μ. L. de Mas Latrie. '0 χάρτης αυτός παρουσιάζει τήν
Κύπρο τήν έποχή τών Λουζινιανών. Ό χάρτης είναι άσπρόμαυρος καί τδ άνάγλυοο τοΰ έδάφους παρουσιάζεται μέ τά hachures μιά χαρακτηριστική μέθοδος γιά
έκείνη τήν έποχή ιδίως στή Γαλλία. Οί hachures είναι μικρές γραμμές πού δεί
χνουν τή διεύθυνση τοΰ νεροΰ πού κυλά άπδ τά ψηλά μέρη στά χαμηλά. Οί γραμ
μές τών hachures στις άπότομες βουνοπλαγιές είναι πολύ κοντά ή μιά στήν άλλη
καί τδ μαύρο χρώμα είναι κτυπητό. ’Ενώ στις χαμηλότερες βουνοπλαγιές οί γραμ
μές τών hachures είναι άραιές καί τδ χρώμα δέν είναι τόσο μαΰρο. Ή μέθοδος αύτή
τών hachures δέν δείχνει άπόλυτο ύψος, άλλά μιά γενική εικόνα τής μορφολογίας
τοΰ νησιοΰ μας. ’Έτσι σ’ αύτδ τδ χάρτη φαίνονται εύδιάκριτα οί δροσειρές τοΰ Τροόδους και τοΰ Πενταδακτύλου μέ τις άπότομες βουνοπλαγιές καί λαγκαδιές τους.
’Επίσης στδ χάρτη παρουσιάζονται πολλοί χείμαρροι μέ μαΰρες γραμμές. Στδ χάρτη
παρουσιάζεται καί ή γεωργική παραγωγή, δηλαδή έκεΐ πού καλλιεργείται ένα προϊ
όν γράφεται καί ή άντίστοιχη λέξη.
’Έτσι στή Μεσαορία βλέπουμε νά καλλιεργούνται έκτδς άπδ τά σιτηρά καί
βαμβάκι π.χ. άνατολικά τής Βατυλής. ’Επειδή δ χάρτης χρησιμοποιότανε καί γιά
τήν ιστορία τής Κύπρου, περιέχει δλα τά είδη τών ιστορικών μνημείων τοΰ νησιοΰ μας. Γιά τοΰτο χρησιμοποιούνται καί ειδικά σύμβολα γιά κάστρα, πύργους καί
φρούρια καί γιά άρχαιολογικούς τόπους. Χωρίς άμφιβολία ένας άπδ τούς βασικούς
σκοπούς τοΰ χάρτη γιά κείνη τήν έποχή, ήταν καί ή διοικητική διαίρεση τής
Κύπρου.
Άπδ τά πιδ πάνω είναι φανερό δτι τά πολιτιστικά στοιχεία τοΰ χάρτη τοΰ
Μ. L. de Mas Latrie είναι πάρα πολλά, δλα δμως μαυρόασπρα. Υπάρχουν με
ρικά σύμβολα πού παρουσιάζουν τά έγκαταλελειμμένα χωριά. Τούρκικα χωριά,
Μαρωνίτικα, κάστρα, βρύσες, μοναστήρια, άνεμόμυλους κ.τ.λ. ’Επίσης ύπάρχει καί
σημείωμα γιά τις δέκα περιηγήσεις (δδοιπορικά) πού έκαναν διάφοροι περιηγη
τές στήν Κύπρο. Κοντά σέ κάθε περιηγητή ύπάρχει ή ήμερομηνία πού έγινε ή πε
ριήγηση. Άς πάρουμε παράδειγμα τδν Pococke 1738 καί τδν Drummond 1747.
Ή κλίμακα τοΰ χάρτη είναι 1:250,000 άλλά δίνονται καί άλλες έξι γραμ
μές κλίμακας, πού ή κάθε μιά ξεχωριστά παρουσιάζει κάτι τδ διαφορετικό. Π.χ.
ή κλίμακα μέ μίλια γειογραφικά, Ρωμαϊκά, Τούρκικες μοίρες, κ.τ.λ.
Γενικά μπορώ νά πώ δτι είναι ένας καλός χάρτης καί χρήσιμος γιά έκεΐνα
τά χρόνια. Σ’ αύτδ τδ χάρτη περιέχονται πολλά μορφολογικά καί πολιτιστικά στοι
χεία. Ή ιστορία καί ή διοικητική κατάσταση τής Κύπρου συμπληρώνει καί έμπλουτίζει τδ χάρτη.
* Ή μελέτη βραβεύτηκε μέ τό δεύτερο βραβείο τού Μαθητικού Διαγωνισμού στή Χαρτο
γραφία τής Κύπρου.
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Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Γεωγραφικός "Ομιλος
Παγκυπρίου Γυμνασίου, Λευκωσία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός τής έργασίας αύτής είναι νά παρουσιάσει τήν έξέλιξη τής χαρτογρά
φησης τής Κύπρου, άπό τό 1878 μέχρι σήμερα. Ή πρώτη χαρτογράφηση τής Κύ
πρου, μέ Γεωγραφικές συντεταγμένες έγινε άπό τόν Πτολεμαίο (έπανέκδοση τό
1490) . Στή χαρτογράφηση αύτή δέν ύπήρχε άκρίβεια, διακόσμηση, σαφήνεια. Ξε
χωρίζει, δμως, γιά τήν άπλότητα και τή λιτότητά της. Ή Ιταλική Σχολή, μέ
κύριους άντιπρόσωπους τούς Σονέττι, Μπορντώ κα'ι Παγκανό, παρουσίασε καί χάρ
τες τής Κύπρου, σέ χαρτί καί ξύλο δίδοντας προσοχή στόν προσανατολισμό.
Στόν Άτλαντα τοΰ Μερκέϊτορ (1606) παρουσιάζεται καί ή Κύπρος. Στά
χρόνια τής Τουρκοκρατίας ή χαρτογράφηση παραμελήθηκε. Τό Βασιλικό Ναυτι
κό τής Βρεττανίας έτοίμασε χάρτες τών άκτών τής Νότιας Κύπρου, δίδοντας ιδι
αίτερη προσοχή στή βαθομέτρηση.
II ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΚΠΙΡΟΓ
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ό Βρεττανός Κίτσενερ (κατόπιν Λόρδος τοΰ Χαρτούμ) κατασκεύασε μεταξύ
τοΰ 1878 καί 1883 τόν πρώτο άξιόλογο χάρτη τής Κύπρου, άφοΰ έκαμε δ ίδιος
τήν πρώτη έδαφική χωρομετρία τοΰ νησιού. Ή χαρτογράφηση τής Κύπρου άπό
τόν Κίτσενερ είχε μερικές άτέλειες, δπως φαίνεται καί στόν πιό κάτω πίνακα.
Συγκριτική παράσταση τής χαρτογράφησης Κίτσενερ.

Χάρτης Κίτσενερ.

Σύγχρονος ορθός χάρτης Κύπρου

’’Εκταση σέ τ. μ.: 3,548
Γεωγραφική θέση: λανθασμένη

3,572
34ο 33’ — 35° 41' Β.Γ.Π.
32ο 20' — 34ο 33' Α.Γ.Μ.

"Οπως φαίνεται στόν πι'ό πάνω πίνακα, τόσο ή έκταση δσο καί ή Γεωγραφική
θέση τής Κύπρου στή χαρτογράφηση τοΰ Κίτσενερ ήταν λανθασμένη. Τό ίδιο λαν
θασμένος ήταν καί ό προσανατολισμός.
Τήν εργασία τοΰ Κίτσενερ, άκολούθησε τό Βασιλικό Μηχανικό, πού κατα

* Ή μελέτη βραβεύτηκε μέ τό τρίτο βραβείο τοϋ Μαθητικού Διαγωνισμού στή Χαρτο
γραφία τής Κύπρου.
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σκεύασε τόν πρώτο χάρτη τής Κύπρου σέ κλίμακα 1:63,360 (μιά ίντζα στό μίλι).
'Ο χάρτης αύτός έκδόθηκε σέ 15 τεμάχια.

Μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου, παρουσιάσθηκε ή ανάγκη τής κατασκευής ένός
πιό συμπληρωμένου χάρτη, μέ περισσότερη ακρίβεια, γιά δυό κυρίως λόγους:
α) Ή νομοθεσία, πού θέσπισαν οί ’Άγγλοι γιά τήν εξακρίβωση τής ορθής
θέσεως τών Γεωγραφικών κλήρων (προϋπόθεση γιά έκδοση τίτλου ιδιο
κτησίας) .
β) Ή ανάγκη γιά δίκαιη έπιβολή κτηματικού φόρου. ’Έτσι, τό 1912, κατα
σκευάστηκαν οί πρώτοι τοπογραφικοΐ χάρτες, πού κάλυπταν δλόκληρη
τήν Κύπρο σέ κλίμακα 1:2,500 (αγροτικοί) καί σέ 1:1,250 (αστικοί-πε
ρισσότερη λεπτομέρεια).

Μέ τή διενέργεια νέας χωρομετρίας τής Κύπρου άπό τούς ’Άγγλους, κατα
σκευάσθηκε νέος τοπογραφικός χάρτης σέ κλίμακα 2" στό μίλι καί '/" ατδ μίλι,
(έκδόθηκαν άπό τούς ’Άγγλους).

Μέ τή βελτίωση τών μέσων χαρτογραφήσεων (χρήση αεροφωτογραφιών, τοΰ
τελλουρόμετρου κ.λ.π.) άρχισαν νά κατασκευάζονται, μέ τήν έγκαθίδρυση τής
Κυπριακής Δημοκρατίας, σύγχρονοι χάρτες. Ή κάλυψη τής Κύπρου μέ αεροφω
τογραφίες (1968, 1973, 1976) βοήθησε πολύ τό τμήμα Χωρομετρίας τοΰ Κτημα
τολογίου Λευκωσίας στήν κατασκευή τοΰ χάρτη Συγκοινωνιών (κλίμακα 1:250,000)
τοΰ χάρτη Αστικών Περιοχών (1:5,000) καί τοΰ τοπογραφικοΰ χάρτη τής Κύ
πρου (κλίμακα 1:100,000) . Οί χάρτες αύτοί έχουν άποβεΐ μεγάλης σπουδαιότητας
στά διάφορα αναπτυξιακά σχέδια τής Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΣΓΜΙΙΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ή πρώτη άξιόλογη παρουσίαση χαρτών τής Κύπρου άρχισε στά πρώτα χρό
νια τής Άγγλοκρατίας. Οί Βρεττανοί έδωσαν τίς βάσεις (χωρομετρία τής Κύπρου)
γιά τή σύγχρονη προσέγγιση τής χαρτογράφησης τής Κύπρου. Ή τελειοποίηση
τών χαρτογραφικών μέσων στις μέρες μας καί ή έπάνδρωση τοΰ Χωρομετρικοΰ
Τμήματος τοΰ Κτηματολογίου Λευκωσίας άπό έπιστημονικά καταρτισμένο καί έμ
πειρο προσωπικό, έπέτρεψαν τά τελευταία χρόνια νά παρασκευασθοΰν χάρτες τής
Κύπρου, έφάμιλλοι μέ τούς χάρτες προηγμένων χωρών.
ΙΙΗΙΈΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
1.

2.
3.

A. CHRISTOFI, «The History of Survey and Mapping of Cyprus Through the Ages».
“Γεωγραφικά Χρονικά», Άρ. I, 1971, οελ. 80 — 84.
ΣυνεντεύΕεις μέ τό Χωρομετρικό Τμήμα τοΰ Κτηματολογίου Λευκωσίας.
Διάφορες Εγκυκλοπαίδειες.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΑΙΡΗΣ ΜΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Μαθήτριας τής Τρίτης τάΕης
τοΰ Οικονομικού Λυκείου Πάφου.

Ή άνάγκη τών χαρτών — τής χαρτογραφίας — Ιγινε αισθητή άπό πολύ
παλ’.ά, άπό τήν άρχαία έποχή. Kt άρχίζει... κι αρχίζει τό δρόμο της, χαράσσεται
ή Ιστορία της, ή Ιστορία μιας άκόμη έπιστήμης, ένός άκόμη βήματος πρός τήν
πρόοδο, πρός τή νίκη, ή ιστορία (μιά λαμπρή ιστορία) τής Χαρτογραφίας.
’Απαντάται δέ αύτή, δχι μόνο ατούς πολιτισμένους λαούς, άλλα καί σ’ αύτούς
τούς ήμιάγριους ή καί άγριους. ΟΙ χάρτες τών λαών αυτών είναι στοιχειωδέστα
το: κα'ι έντελώς πρωτόγονοι. "Οσο δμως μεγαλύτερος και εύρύτερος είναι ό ορί
ζοντας τών σχέσεων τών διαφόρων λαών, τόσο περισσότερο τελειοποιημένοι είναι οί
άπ’ αύτούς χρησιμοποιούμενοι χάρτες. Γιά τό λόγο αύτό οί χάρτες τών λαών πού
ζοΰν νομαδική ζωή είναι τελειότεροι τών χαρτών πού χρησιμοποιούν οί λαοί οί
όποιοι είναι μόνιμα έγκατεστημένοι σέ μιά περιοχή. Οί Έσκιμώοι τού Καναδά χαράσσουν τούς πρωτόγονους χάρτες τους σέ φλοιούς δένδρων ή πάνω σέ βράχους,
οί κάτοικοι τής Πολυνησίας χρησιμοποιούν πλέγματα καλάμου πού πολλά άπεδείχθησαν πολύ χρήσιμα στούς Εύρωπαίους έξερευνητές. "Οταν δ Κορτές κατέκτησε
τό Μεξικό, δ ιθαγενής άρχηγός Μουτεζούμα παρουσίασε σ’ αύτόν άρκετά άκριβή
χάρτη τού Μεξικανικού Κόλπου. Οί προκολομβιανοί ’Αζτέκοι χρησιμοποιούσαν
σχέδια χωριών, πόλεων καί άκτών, οί δέ ’Ίνκας είχαν χάρτες καί σχέδια, πόλεων
και χωρών, δμοια σχεδόν μέ τά χρησιμοποιούμενα άπό τούς Κινέζους, τούς Άσσυρίους, τούς Βαβυλωνίους καί τούς Αιγυπτίους. Ό Πέτρος Σαρμιέντο ντέ Γκαμπόν
άναφέρει στήν «'Ιστορία τών ’Ίνκας» δτι αυτοί χρησιμοποιούσαν χάρτες άνάγλυφους πριν τό 1191. Οί άρχαΐοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν ήδη άπό τού 1330 π.Χ.
χάρτες στούς όποιους σημειώνονταν -ά δρια τών γειτονικών κρατών. Οί άρχαιότεροι χάρτες οί άναφερόμενοι στις ύπάρχουσες πηγές, άνάγονται στό έτος 3000 π.Χ.

Γιά τούς άρχαίους αύτούς χάρτες έλάχιστα στοιχεία περισώθηκαν. Είναι δμως
γεγονός, πέρα άπό κάθε άμφιβολία, δτι μέρος τουλάχιστον τού άρχαίου εκείνου
χαρτογραφικού υλικού ήταν γνωστό καί χρησιμοποιήθηκε άπό τούς συγγραφείς
τής κλασσικής άρχαιότητας.
Έν πάση περιπτώσει ή χαρτογραφία ώς έπιστήμη γεννήθηκε καί αύτή έπί
έλληνικού έδάφους, δπου καταβλήθηκαν καί οί πρώτες προσπάθειες, ιδίως άπό τήν
Ιωνική γεωγραφική σχολή, πρός καθορισμό τής έπιφάνειας τής γής καί τού σχή-

* Βραβεύθηκε μέ τό τρίτο βραβείο του Μαθητικού Διαγωνισμού στή Χαρτογραφία τής
Κύπρου.
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ματός της- Ήδη στά δμηρικά ποιήματα φαίνεται γιά πρώτη φορά ή άντίληψη τής
γής ώς κυκλικοΰ συμπλέγματος νήσων πού περιβάλλεται άπδ περιφερειακό ώκεανό. Ή άντίληψη αύτή σχετίζεται μέ άνάλογες άνατολικές πεποιθήσεις (’Ινδίες)
καθώς κα'ι θρησκευτικές (Βίβλος) καί διατηρείται δχι μόνο κατά τούς κλασσικούς
χρόνους, άλλά έξακολουθεί νά ύφίσταται μέχρι τό Μεσαίωνα κι ακόμα τις αρχές
τής ’Αναγέννησης.

Στά 1825 περίπου, άρχισε ή πρώτη έπιστημονική χαρτογράφηση έλληνικών
περιοχών άπό "Αγγλους άξιωματικούς. ’Αργότερα έργάσθηκαν γιά τό σκοπό αύτδ
αξιωματικοί τοΰ Γαλλικού καί κατόπιν τοΰ Αύστριακοΰ έπιτελείου. Σοβαρή χαρτο
γραφική έργασία άπό "Ελληνες αξιωματικούς άρχισε άπό τά μέσα τοΰ 19ου αιώνα.
Σήμερα οί "Ελληνες χαρτογράφοι, ιδιώτες καί στρατιωτικοί είναι σέ θέση νά σχε
διάσουν τελειότατους άπό κάθε άποψη χάρτες τής χώρας.

Στήν Ιστορία τής Ελληνικής χαρτογραφίας πρέπει νά άναφερθεΐ ή προσπά
θεια τοΰ Ρήγα Φεραίου πού ζωγράφισε καί κυκλοφόρησε τή «Χάρτα τής Μεγάλης
Ελλάδας». (ΙΙαλαιότερα ό γεωγράφος τής ’Αλεξανδρινής εποχής Ερατοσθένης
(275 — 195 π.Χ.) , ασχολήθηκε πολύ μέ τή χαρτογραφία).
ΚΓΠΡΟΣ :
Ό Στράβωνας, άπό τούς κορυφαίους "Ελληνες γεωγράφους πού έζησε μεταξύ
τών ετών 67 π.Χ. καί 23 π.Χ., κατόρθωσε και καθόρισε μέ άκρίβεια τή θέση της,
τοποθετώντας στό Βορρά τήν απόκρημνη Κιλικία, στά ανατολικά τόν Ίσσικό Κόλ
πο, στά δυτικά τό Πέλαγος τής Παμφυλίας καί στό νότο τήν Αίγυπτο. Ή απόστα
ση (πού έβαλε) πού χωρίζει τήν Κύπρο άπό τή Μικρά ’Ασία ήταν μόνο 37 μι
λιά, άπό τήν Συρία 65 καί άπό τήν Αίγυπτο 190. Σχετικά κοντά είναι και ή Ρό
δος, άπό τήν όποιαν άπέχει 215 μίλια.

ΧΑΡΤΕΣ :
Οί χάρτες είναι συνήθως γεωγραφικοί καί διακρίνονται σέ γεωφυσικούς καί
πολιτικούς. Υπάρχουν όμως καί χάρτες παραγωγικοί, οικονομικοί καί ειδικότεροι
τουριστικοί, δασικοί, έδαφολογικοί, ιστορικοί κλπ, άνάλογα μέ τά στοιχεία ή
γεγονότα πού θέλει νά παραστήσει έπάνω στό χάρτη δ σχεδιαστής. Υπάρχουν
έπίσης ειδικοί χάρτες τ°ΰ ούρανοΰ, τοΰ σύμπαντος κλπ. "Ολοι οί χάρτες άπεικονίζουν μιά βρισμένη περιοχή σέ σμίκρυνση. Αύτό λέγεται κλίμακα τοΰ χάρτη.
Γιά παράδειγμα στήν κλίμακα 1:100,000, τό μήκος ενός έκατοστομέτρου πά
νω στό χάρτη στήν πραγματικότητα είναι 100,000 φορές μεγαλύτερο. "Οσο μι
κρότερη είναι ή σμίκρυνση ενός χάρτη, τόσο πιό πολλές λεπτομέρειες περιέχει.
Οί πιό λεπτομερείς χάρτες είναι οί λεγόμενοι τοπογραφικοί πού έχουν κλίμακα
άπό 1:50, 000 ως 1:25,000. Πολλοί χάρτες μαζί ονομάζουν τό βιβλίο πού λέ
γεται άτλαντας.
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DISTINCTIVE GEOLOGIC FEATURES AND
MESSINIAN DEPOSITS OF CYPRUS

ABSTRACT
By THEODOULOS M. PANTAZIS
*

The island of Cyprus is divisible into three major stratigraphic and te
ctonic zones. The Troodos zone, in the south, consists of an igneous massif
which occupies the core of the mountain range and has gently dipping se
diments of Campanian to Pleistocene age which are peripheral to the massif.
The Campanian clays in the southwestern Cyprus are overthrusted by a me
lange including blocks of older rocks.
The Pentadaktylos (Kyrenia) zone, in the north, in contrast to the Troodos
massif, is strongly folded and thrusted zone comprised almost wholly of sedi
mentary rocks. The central core of Pentadaktylos (Kyrenia) range consists of
crystallized and semicrystallized limestones and dolomites overthrusted on
Tortonian turbidites.
The Mesaoria plain, separating these two zones, is a subsided area, which
probably continuously received sediments from Campanian to late Miocene
time. Deep drillinghere has shown that there are Troodos pillow lavas at the
base of this succession, at least in its southern part.
The Middle Miocene sediments of the Troodos zone are slightly tilted
marls and chalks with calcarenitic layers, fragmented limestones and paper
shales (Pakhna Formation). The corresponding sediments of the Mesaoria and
Pentadaktylos (Kyrenia) zones are strongly folded turbidites and flysch deposits
(Kythrea Formation).
The Messinian is represented in all zones of Cyprus by bioclastic algal
reef limestones (Koronia Formation) which transgress onto older formations
and the Troodos Pillow Lavas. The evaporites mainly consisting of gypsum
(Kalavasos Formation) were formed during the Messinian in the central parts
of the basins; their sedimentation marked probably the end of the Koronia
reefs.
Post-Pakhna sediments in all three zones consist of Lower Pliocene gray
and yellowish brow marls, chalky marls, limestones, and calcarenites (Nicosia
Formation) overlain by Pleistocene sediments forming distrinct Tyrrhenian Ter
races.
* Acting
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Director Geological Survey Department, Nicosia, Cyprus.

THE STRATIGRAPHIC ZONES OF CYPRUS
Cyprus is divisible into three tectonic zones (Fig. 1 & 2 and Table 1) which
coincide broadly with the natural geomorphological regions as follows:

(a) A mountain range occupying the southern and south-western part of
the island covering about 2/3 of the total area of Cyprus known as the Troo
dos range.
The central part of this range is occupied by alpine ophiolites known as
the «Troodos massif». The core of this massif is composed of ultrabasic intru
sive rocks (dunites, peridotites, pyroxenites and serpentinites) and basic holo
crystalline intrusive rocks (gabbros); acid intrusive rocks (microgranodiorites,
granophyres and porphyritic microgranodiorites) forming patchy outcrops are
found at the outer periphery of gabbros. Around this core there is a zone of
multiple dykes and dyke swarms (diabase and spilites) with gabbro or gabbroic
rock relics as host—rock or in places without any host—rock at all known colle
ctively in Cyprus as «Diabase». The outer zone of the Troodos massif is com
posed of extrusive rocks composed of pillow lavas including a variable amount
of dykes and sills and is believed to have been formed in Upper Cretaceous.
The composition of these extrusives is mainly basaltic but olivine-basalts,
quartz-basalts and spilites are also present.

The earliest autochthonus sediments overlying the Troodos massif comprise
of iron — and manganese — rich fine grained sediments with occasional ra
diolarites outcropping sporadically (Perapedhi Formation) and bentonitic clays
and volcanogenic sandstones which are of Campanian age and outcrop extensi
vely in the southwestern part of Cyprus (Moni Formation).
The Moni clays in the southwestern and southern part of the island are
overthrusted by an assemblage of broken up sheets and isolated blocks of va
riable size consisting of sandstones, manganiferous shales and cherts, lavas in
tercalated with limestones, serpentinites, amphibolite schists, reef limestones
and pelagic limestone known as Mamonia Complex. The age of the blocks
and sheets of sediments of this complex is ranging from Triassic to Jurassic, but
emplacement of this complex took place during Upper Campanian-Lower Maestrichtian times during which folding, faulting and slumping resulted in the
formation of an extensive melange.
Overlying the above pre—Upper Maestrichtian sediments is the Lefkara
Group of Maestrichtian to Early Miocene age, which consists of pelagic marls
and bright white chalks with spectacular developments of bedded and nodular
cherts and chert free bright white massive or cleaved chalks interbedded, in
places, at the top of the succession, with coarse grained bioclastic limestones
indicative of shallow marine environment. In certain areas these limestones are
grading laterally into reef limestones of considerable extent known as Terra
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limestones. Their age is according to Henson et al (1949) probably Lower Mio
cene.
The Miocene sediments of the Troodos zone are Middle Miocene marls
and chalks with calcarenite layers, fragmented limestones, and paper shales
(Pakhna Formation). The top of this unit is defined by a prominent stratigraphic
marker of up to 5 meters thick of bright white porcellaneous chalks (inter
bedded with shaly limestone).The porcellaenous chalk has conchoidal fracture
and contains the gigantic foraminifer Discospirina italica (Costa). The top of
the Pakhna sequence includes Messinian bioclastic algal and reef limestones
(Koronia Formation) which transgress onto older Formations and Troodos Pillow
Lavas. The evaporites (Kalavasos Formation) consist mainly of gypsum, with
salt found only in one locality. These evaporites formed in the central parts
of the basins apparently during the Messinian and their sedimentation marked
most probably the end of the Koronia reefs.
Post Miocene sedimentation consists of Lower Pliocene grey and yellowish
brown marls, chalky marls, limestones and calcarenites (Nicosia Formation in
cluding Myrtou marls) overlain by Pleistocene sediments (Athalassa and Kyrenia Formations). The terrace deposits consist of conglomerates funning away
of Troodos massif and calcarenites or pebble beds fringing the coast line and
forming a number of distinct Tyrrhenian terraces.
(b) A mountain range occupying the northern and north-eastern part of
the island known as the Pentadaktylos or Kyrenia range. This zone in contrast
to the Troodos massif, is the most tectonised zone and composes almost wholly
of sedimentary rocks associated with minor volcanic extrusions deformed late
in the Eocene and strongly folded and thrusted towards the end of Miocene.
The core of this range is composed of Lower to Middle Mesozoic recry
stallised and semicrystallised limestones and dolomites known collectively as
Hilarion Limestones. These were recently found to consist of a number of di
stinct formations Triassic, Jurassic and Lower or probably Middle Cretaceous
in age (Dhikomo, Sykliari and St. Hilarion Formations) as well as of blocks
of limestones which yielded a Permian foraminiferal fauna.
The Hilarion rocks are overthrusted on fine-grained limestones ranging
laterally to chalks, marly limestones and clays (Lapithos Formation). At the
base of this succession which is Campanian or Maestrichtian in age there are
sandy limestones and flows or sills of pillow lavas and gabbroic rocks. There
are also clays and olistholiths which may be correlated to the Moni Forma
tion. Laterally and at the top of the succession there are coarse grained lime
stones of upper Eocene—Oligocene age (Ardana-Kalogrea Formation).
The Hilarion rocks are also overthrusted on strongly folded turbidite
(flysch) deposits which fringe the Pentadaktylos (Kyrenia) range. Their sedi
mentation started in Upper Eocene or Oligocene and continued into the Middle
36
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Miocene but the main sedimentation of turbidites took place in Middle Miocene
(Vindombonian). The younger turbidites are distinguished from the others as
Kythrea Formation.
The upper part of the Kythrea Formation grades laterally and upwards
into calcareous sediments of the Pakhna Formation which are capped in places
by reef limestones and evaporite deposits lithologically and tratigraphically simi
lar to the circum—Troodos Messinian deposits. The Pliocene and Pleistocene
sediments of this zone are slightly tilted and form distinct terraces correlatable
to the circum—Troodos terraces.
(c) A plain trending from east to west separating the two mountain ran
ges known as tire Mesaoria plain.
This plain is apparently a tectonic or subsidence basin and most probably
of continuous sedimentation from Campanian to Upper Miocene.
Deep drilling showed that at the base of this succession, at least in its
southern part, there are pillow lavas of the Troodos ophiolite complex overlain
by clays and chalks similar to the circum-Troodos sediments of Moni and Lefkara, respectively.
The Middle Miocene sedimentation in the Mesaoria which in both Pen
tadaktylos (Kyrenia) and Mesaoria zones is mainly repsesented by a thick
succession of flysch deposits (exceeding 3000 m. in thickness) of the Kythrea
Formation which are strongly folded. The Kythrea flysch consists of thin-bedded
arenaceous material (turbidites, greywackes etc.) interbedded in places with
marls and thin-bedded calcarenitic limestones. At the base of this flysch there
are in places basal conglomerates.
Overlying the Kythrea turbidites are rather restricted outcrops of pale gray
and brown marls of the Pakhna Formation capped by numberous extensive de
posits of Messinian evaporites consisting mainly of gypsum which are corre
latable both lithologically and stratigraphically to the evaporites of the other
zones.
The Pliocene sediments of this zone are slightly tilted and are similar to the
corresponding sediments of the other two tectonic zones. The Pleistocene depo
sits form terraces or fill basins together with recent fluvial deposits at the
mouths of the major rivers. These deposits are particularly thick both at the
western and the eastern end-parts of the Mesaoria plain forming the Morphou
and the Famagusta basins.

THE MESSINIAN DEPOSITS
At the top of the sequence of the Tortonian sediments and above the
Discospirina band there are either reef limestones or evaporites.

The reefs are hard compact magnesian limestones containing noumerous
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FIG. 2 Diagrammatic Geological Sections A-A' and B-B'

For legend see figure 1

TABLE 1

TROODOS

MESAORIA

PENTADAKTYLOS (KYRENIA)

SOUTHERN

LITHOLOGY

GROUP FORMATIONS

Silts. Sands and Gravels

Conglomerates and
Calcarenites

sis

Conglomerates.
Calcarenites and
Travertines

Calcarenites end
Marly Limestones

ALLUVIUM

II
h

KYRENIA

ATHALASSA

NICOSIA

KALAVASOS

KALAVASOS

KORONIA
Discospirina Band

Turbidites (flysch)

KYTHREA

TERRA LIMESTONE

LOWER

Globigennal Limestone

Melange

Pillow Lavas and Rhyolites
Gabbroic Sills
Sandy Limestone
Breccias
Melange
Clays with
Olistholiths

DHIKOMO
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cavities and are known as Koronia Limestones or Formation. The core of the
reef deposits are devoid of stratification but nearer its margins it is massivebedded containing bioclastic and biostrom limestones crouded with broken
shells and casts of lamellibranchs and gastropods, algae, some echinoids, corals
and foraminifera.

Reed (1932) and Henson et al (1949) based on macrofossils suggested a
Helvetian-Tortonian age for the Koronia Limestone and for this reason it was
considered by many authors as a facies variation of Pakhna Formation. Howe
ver, detailed mapping of southern Cyprus (Pantazis, 1967) showed that these
reef limestones form a mappable stratigraphic unit overlying the Pakhna For
mation and for this reason the «Koronia Limestones» were considered as a
separate Formation and given the name «Koronia Formation». Although no
faunal evidence has so far been found, based on statigraphic correlation, it is
proposed that the Koronia Formation is Messinian in age.

The evaporites consist mainly of gypsum which forms thick deposits at
the top of the Pakhna Formation in the central parts of the Miocene basins.
Salt has been so far found only in the north periphery of Troodos massif at
depth, below Pliocene marls.
The evaporites of the northern zones were distinguished by previous au
thors from those found around the Troodos massif and were known as «Lapatza Gypsum Lentil» (Henson et al, 1949) or «Lapatza Formation» (Ducloz,
1964) and were considered as Middle Miocene in age (Henson et al. 1969). How
ever, Pantazis (1967) based on detailed mapping of southern Cyprus he consi
dered the gypsum as a mappable stratigraphic unit overlying the Pakhna For
mation and suggested the name Kalavasos Formation for these evaporites.
Based on stratigraphic correlation it is proposed that the evaporites of the
three stratigraphic zones of Cyprus are correlatable between them and are
Messinian in age. It is further proposed to name the Messinian evaporite de
posits of all stratigraphic zones of Cyprus as «Kalavasos Formation». This sug
gestion is also backed by palaeontological findings (a) by Cockbain (in Gass
and Cockbain, 1962) who found conclusive similarities of the microfauna of
the Kalavasos and the Lapatza Formations and (b) by the recent findings of
Baroz and Bizon (1974) who suggested a Messinian age for the «Lapatza For
mation» in the Mesaoria zone.
It may be proposed that the Cyprus Koronia Formation is correlatable
to the Messinian reef deposits of the Turee Formation (Cantera Member) of
the northern part of the Sorbas basin and the Cyprus Kalavasos Formation
to the Messinian evaporites of southern Spain and that the formation of the
evaporites apparently marked the end of the reef deposits. The reef deposits
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both in the Sorbas basin and in Cyprus form a strongly transgressive unit over
lapping older formations, whilst the evaporites are found in the central parts
of the basins.
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THE JAPANESE URBAN ENVIRONMENT —
A CASE OF CONTRAST AND CHANGING PRIORITIES
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Introduction
The Japanese can justifiably boast one of the most remarkable transforma
tions of a country. In roughly one century, Japan has changed from a remote
inconsequential island-nation to a modem economic giant. Ever since the
«Meiji Restoration» in 1868 when a centralized, authoritarian and outward
looking government replaced the feudal, xenophobic Tokugawa regime, the
country has gone through a remarxable development process, which eventually
turned it into an economic power, the competitive potential of which is difficult
to match.
The Japanese people’s proverbial discipline and diligence coupled with
their extraordinary adaptability and genius for selective borrowing and assi
milation, produced an unprecendented «economic miracle». It has thus become
the only non-Western nation to successfully modernize and beat the West
at its own game. The huge trade surplus that Japan has amassed is ample
proof of their economic astuteness.

This material development has created huge urban complexes which,
while being the foundations of its economic power, also harbour Japan’s
greatest problems, most of which come under the heading «environmental
deterioration» — pollution, urban sprawl, traffic congestion and long commuting
hours. Thus, whereas the seeds of Japan’s economic greatness lie within its
urban system, so do its greatest problems.
The Present Urban Scene

According to the 1975 Population Census, Japan’s population reached
111,930,000, 80% of which is urban.
The largest part of this urban population (about 70%) is concentrated
in the «Pacific Coastal Belt» between Tokyo and Nothern Kyushu, with an
especially marked concentration in the three core areas of Tokyo-Yokohama,
Nagoya, and Kyoto-Osaka-Kobe. This area, which is often referred to as the
«Tokaido megalopolis», has population densities which no other area in the
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world with comparable size has ever had. As expected, it is in this area that
Japanese planners are facing the most serious problems.
The Tokyo metropolitan area (2,144 square kilometers) has a daytime po
pulation of over 13 million due to the huge influx of daily commuters. In fact
Tokyo’s population density (18,500 per square kilometer) is 50% greater than
that of New York. These densities are characteristic of the city as a whole, and
not the Central Business District, the resident population of which is actually
lower than New York’s. A survey carried out by the Prime Minister’s Office
shows that the center of Tokyo has become a ghost town at night. In
Chiyoda Ward in Tokyo the population at night is only 1/15 of that in
the daytime, while similarly, in Osaka’s Higashi Ward, it is only 1/12.
This is the result of high rents, congestion and noise levels that induce people
to live in faraway suburbs and commute to work, preferring to utilize the
efficient but crowded rapid transit system. As a result, Tokyo’s Shinjuku sta
tion (the busiest in Japan) handles over 3.5 million commuters daily as com
pared to New York’s Grand Central Station of 200,(XX). A comparable situation
is to be found in the other large cities. According to the Osaka Municipal
Transportation Bureau (1976 data) 5,271,000 passengers commute to Osaka by
train while 1,958,000 use the subways.

With such population concentrations, city services are understandably
placed under an enormous strain. As a result not only is the transportation
system overloaded but the cities face other serious problems such as waste dispo
sal. The garbage collected in Tokyo for example, increased from 3.6 million
metric tons in 1966 to 5 million tons in 1975, periodically creating conditions
which the present incineration facilities are unable to handle. In addition, among
the 23 ward areas of Tokyo only 65% had sewerage in 1976.
Housing

Due to heavy air raids against Japanese cities during World War II most
cities (a notable exception is Kyoto) were heavily damaged. The shortage of
housing right after the war was about 4,200,000 units. To meet this huge
shortage the country began an urgent and extensive building program. Ac
cording to a survey conducted by the Prime Minister’s Office the total number
of houses, as a result of the housing reconstruction effort, reached an all
time high in Tokyo of 3,796,000 (as of October 1973) while the number of
households was 3,664000 — leaving 132,000 more houses than households.
However the crucial problem facing Japanese cities to-day is not mere availa
bility of houses, but the quality and location of the available housing. To meet
the post-war needs the Japanese built a large number of inferior houses with
the result that many Japanese families live under unusually cramped condi
tions, despite a notable improvement in the quality of housing over the years
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(whereas in 1960 there were only 4.3 tatami
*
was 7.3).

per person in 1976 the figure

Sky-rocketing land—prices are making the situation even worse. A survey
conducted by the Research Department of Mitsubishi Bank showed that a
home which in Japan costs about 22 million yen (about 110,000 dollars),in the
U.S. can be purchased for a little over 12 million yen (about 60,000 dollars).
Similarly ina recent NHK Television program concerning housing in Japan
and Britain, it was shown that in the suburbs of London, as elegant, house
built on a 500 «tsubo» (1,650 square meters) lot, would cost (land plus house)
about 20 million yen (roughly 100,000 dollars). However, in the suburbs of
Tokyo a lot covering about 1/10 of the area with a 99 square meter house
would cost between 30 and 50 million yen (roughly 150—250,000 dollars).

In view of the housing situation and the extraordinarily high costs involved,
the average floor space per household (according to a 1973 survey of the
Bureau of Statistics of the Prime Minister’s Office) is only about 77.14 square
meters while the figure for rented housing is as low as 40 square meters.
And yet in 1975, 97.7% of the homes owned washing machines, 97.3% owned
electric refrigerators, 93.7% owned vacuum cleaners and 90.9% had colour
T.V. sets. The cramped conditions which arise as a result are at least in the
eyes of foreigners, quite extraordinary.
Rents in the major Japanese cities are equally high, especially when com
pared to other countries on a rent per unit space basis. Rents of about 200,000
yen per month (roughly, 1000 dollars) are not uncommon for Western style
apartments, (occupied mainly by foreigners), while English language newspa
pers in Japan carry advertisements for apartments with rents that sometimes
run over 1 million yen (roughly 5,000 dollars)! To quote a typical advertisement
from the «Japan Times» — «Gorgeous, large two — bedroom house, big
living room, separated diningroom, modern kitchen, beautiful garden, located
in Shirogane. Price: 750,000 yen.
Such high rents for spacious Western-style apartments substantially raise
the «cost of living index» for Japanese cities. According to the October Bulletin
of Statistics (1978) published by the UN, Tokyo is the world’s most expensive
city for international civil servants, being 62% more expensive than New York
city. These figures, however, don’t reflect real conditions for the average Ja
panese who, through different living arrangements, achieves an effective li
ving balance.

* According to the Census definition, 2 tatami = 3.3 square meters.
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The extended living space
The chronic shortage of adequate space has induced the Japanese to adapt
their life-style accordingly. The design of the Japanese house is in itself a
convincing example of the Japanese ingenuity in dealing with limited space.
The house is basically designed as a one-room residence with light sliding
doors or screens dividing it into sub-units. Once these partitions are removed,
which is very easily done, the residence becomes one big room. No thick brick
walls subdivide the residence into set rooms. Also, through multiple use of
the same space, it is possible for the Japanese, to «increase», in a conceptual
sense, the size of their living area. During the day a «room» may act as the
living room, while at night, just before bedtime, the futon (matresses) are taken
out of the closet and the living room turns into a bedroom.

In addition, several functions which in other countries are usually pre
formed in one’s own house, are fulfilled elsewhere in Japan. Guests for in
stance, are often entertained in restaurants or night spots; the daily bath can
be taken at a loxt7 cost in a neighborhood «sento» (public bath); and couples
seeking privacy may resort to one of the many «love hotels». Similarly coffee
shops serve as substitute space for one’s lack of study or socializing space at
home. It is very commonplace to find students doing their homework in their
ubiquitous coffee shops where the exorbitant price of a cup of coffee (averages
over one dollar) includes the right to stay as long as one wishes in what is
usually a very pleasant athosphere.
In short, the sharp rise of land prices to a level unparalleled in the world
has made it impossible for the average working man to have housing which
can fulfill certain social obligations taken for granted elsewhere in the world.
It has thus given rise to a plethora of different establishments which serve as
extended living spaces. Thereby, the total living environment (the dwelling
unit plus the extended living space) is much more satisfactory than it appears
at first glance. Consequently it is possible for the average Japanese to live
in his rented 39.4 square meter dwelling at an average rent of 18,387 yen
per month (1973 Census of Housing) and still fulfill his social and other obli
gations. However, the fact remains that even though, through their adaptabi
lity, the Japanese have managed to reduce the effects of a lack of adequate
housing space, the various environmental problems described above, constitute,
in their totality, a problem of enormous proportions.

Beyond the blight
Whereas urbanization — related problems plague the country, it is in
these very areas that Japan’s successful drive for economic development has
been taking place. Japan’s urban complexes contain within them the multi45

plicity of specialized economic functions and know-how which make effi
ciency and competitiveness possible. It is here that institutions, public or pri
vate, are able to enjoy economies of scale and benefit at the same time from
a complex web of interdependent institutions. The spatial concentration of
many and varied institutions leads to a continuous sensitivity to the new and
innovative.

It is also within the urban areas that one may see the best examples
of Japanese ingenuity and organizational efficiency. A case in point is the
Japanese rapid transit system which is admittedly the best in the world. It
covers a wide range of routes, while its speed, frequency and reliability are
phenomenal. On some train or subway routes for example, a train departs
about every minute, with punctuality which is stunning. A train invariably
arrives within seconds of the scheduled time. After a set number of seconds
the doors shut and the train departs again.

Unquestionably, the epitomy of the Japanese rapid transit system is the
so-called «bullet-train» or «New Tokaido Line» which covers the distance
between Tokyo and Osaka (550 kilometers) in three hours and ten minutes.
It is reputedly the most comfortable and fastest train in the world with
departures about every 15 minutes from Osaka to Tokyo and vice versa.
Another impressive fact about Japanese cities is the relative lack of
marked social problems and conflicts which are characteristic elsewhere in
the world. The richqroor dichotomy is not generally evident, while public
safety is at a very high level. Tokyo itself, a monster of a city, claims the
lowest crime rate of any major city in the world. In 1973, Detroit U.S.A,
with a population of 1.5 million had 741 homicides while Tokyo with about
7 times as many people had only 213. When crimes do occur the arrest rates
are unusually high. This can be attributed to the efficiency of Japan’s police
force as well as the traditional respect for law and order which leads to a
very high degree of public co-operation with the police. The Yamaguchi
Prefecture Police Department for instance, boasts a remarkable arrest rate
of 75.6%!
Social problems and conflicts are low mainly due to the racial homo
geneity, traditional respect for law and order and the narrow educational gap
between rural immigrants and urban residents. Very bight literacy rates, both
inside and outside the cities, has meant that rural immigrants have been able
to adjust easily to city life and compete for jobs effectively. Therefore, a
substantial lower-class with grievances of a socioeconomic nature has not
emerged within Japanese society. In fact, a recent survey published in the
«Japan Times» revealed that 90% of the Japanese feel that they are neither
rich nor poor.
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Conclusion

In short, Japan’s urbanization has been a necessary concomitant to ma
terial progress but has also been the cause of many unforseen side—effects.
By placing emphasis on sheer economic growth, material development has
been accomplished at the expense of social needs such as a healthy environ
ment, good housing, sewarage and parks. A change in priorities seems to be
slowly coming about-from mere economic survival and material progress to
building a truly habitable nation. The diligent and disciplined Japanese, with
their genius for adaptability and determination to succeed, can certainly bring
to fruition this new kind of transformation.
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CONFERENCE ON «ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC CHANGE :

ISSUES FOR THE 1980’s»
Organized by the International Union for the

Scientific Study of Population (IUSSP)
Helsinki, 28 August — 1 September, 1978

Report by :

Dr. E. I. DEMETRIADES, Ph.D (London)

This was the first specialized Conference held by the International Union
for the Scientific Study of Population. Its aim was to bring together economists,
statisticians and demographers to exchange experiences and views on the inter
relationships between economics and demography and expound on the im
portance of population in the new international economic order, as well as
to throw light on future demographic problems. There were about 400 parti
cipants from 58 countries.
The topics of discussion at the Conference were organized in three plenary
and 6 specialized sessions. These were:
Plenary sessions

I.
II.
III.

Population, resources and environment.
Population and international economic order.
Long-term strategies for economic and demographic development.

Specialized sessions

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Population and economic change by development typology.
Economic-demographic interactions in rural development processes.
Economic-demographic interactions in urbanization.
The family and the economy.
International migration.
Disciplinary perspectives on economic demography,

A review of the principal topics discussed is presented.

Population, Resources and Environment

This session dealt with the resource and environmental consequenses of
population and economic growth. The growing fear of scarcity of natural re
sources and environmental carrying capacity may lead to drastic changes in
policy.
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For the developed countries population growth plays a relatively small
role in generating most resource and environmental pressures. Even in poor
countries, where the capacity to adjust is less and the resource constraints more
binding, still the impact from changes in population growth is small. This
is because the resource requirements of these economies are relatively small
compared to those of the rest of the world so that whatever shortages may
develop can be alleviated through imports often without an undue foreign ex
change burden.

Of particular importance to developing countries are non-physical inputs
such as managerial and institutional innovations. These are required to direct
scientific and technical effort to respond to the stress that is being placed on
resource endowments. However the development of institutional innovations
that can assure both equitable contribution to growth and equitable participa
tion in the fruits of growth will represent a continous source of stress on the
relatively fragile political institutions in these countries.
Population and International Economic Order
Of paramount importance is the linking of population with the effort of
establishing a new international economic order comprising a set of political
and economic factors and policies governing relations between nations, in
order to correct the basic structural international maladjustments and dispari
ties, meet basic needs, attain high sandards of living and lessen inequalities.
A necessary condition for social and economic improvement is for significant
changes to occur in the demographic debaviour in order to bring about the de
mographic transition towards lower birth-rates in developing countries. Thus,
population growth and population policies play an important role in the per
spective for improving the world order. We live and will live increasingly in the
future in an age of demographic interdependence, no less than economic inter
dependence and resource interdependence, and population is of concern to the
whole world and not only to individual nations and population policies are, the
refore, inevitably, part of the transition to a new international order.
For achieving a new international economic order, improved and increased
international economic co-operation is required, an attitude of global solidarity
and responsibility, and the implementation of mutually consistent policies and
measures of co-operation Tn the different areas.

Long-Term Strategies for Economic and Demographic Development

This session examined the formulation of a mix of economic, demographic
and social development strategies which would assist developing countries to
raise production, consumption and the standard of living; increase the rate
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of employment and labour productivity; expand education; and impart new
humanitarian and rational qualities to human reproduction and population
growth. An integral development strategy requires a mix of strategies to foster
economic, demographic and social improvement simultaneously. Demographic
transition seems to be best achieved in correlation with economic and social
advance.
A generalised model of egalitarian strategies cannot be proposed since
national circumstances vary, as do aspirations and value systems. However, there
are certain human requirements which are intrinsic to every society and need
not be overlooked. It is fundamental to increase knowledge and productivity
so that the individual may be able to develop his creativity and produce more
in order to satisfy his rising needs.
Structural Changes in the World Economy

Certain aggregate patterns of expected world demographic changes in the
1980’s were examined as well as the structural impact of these changes on the
world economy.
For developed regions of the world, the 1980’s are expected to be chara
cterised by a sluggish demographic growth with lower fertility and mortality,
and a relatively small growth in the young adult population (ages 15—29)
of 0.04% per annum. In contrast, less developed countries are expected to
have a high population growth, though at a relatively lower rate than be
fore, with a declining mortality and fertility and a young adult population
growth of 2.43% per annum. This suggests that the pure demographic impact
on the relative growth of the developed and underdeveloped regions is bound
to be greater in the 1980’s than at any time in recent history. Differentials
in relative factor endowments that widen relative differentials in productivity
and income per capita, are likely to be intensified between the two regions.
Rapid demographic growth will tend to perpetuate or, at least, retard elimi
nation of the dualistic characteristics of many economies of the less developed
countries. Moreover, the differentials in fertility, which is a prerequisite of the
process of demographic transition suggest that ceteris paribus, the inequality
of incomes and consumption in the developing countries will increase in the
1980’s. However, with a proper mix of policies, it would be possible to achieve
greater equality. Such measures may include official family planning pro
grammes which tend to lower the threshold of development when fertility be
haviour begins to change, land reforms, progressive taxation and public ex
penditure policies designed to maintain and raise the consumption standards
and help to achieve a reduction of isparities in consumption and income.

The major numerical shifts in the regional distribution of the world’s po
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pulation in favour of the less developed regions will further accelerate in the
1980’s. The resulting disparity is bound to introduce an increasingly powerful
source of tension and antagonism between the developed and developing
regions, which calls for measures to mitigate this tension. Such arrangements
need to include improved trade relations and transfers of capital and technology.
Consumption, Savings and Investment.

Conceptual issues in estimating the relationships between family saving
and family size and composition were discussed, emperical results of surveys
were presented and some policies suggested. It was emphasised that to formu
late macro-models and make defensible inferences about policy implications,
basic information is needed on the behavioural relationships at the micro-level.
This implies the need for the appropriate formulation and testing of a model
to investigate the effects of fertility and other household variables on household
consumption aspirations and needs, on labour force participation rates, on the
income generated, and on household saving, both monetary and human capital,
taking into account the interrelations between these endogenous variables.
Rural Labour Force and Employment.
Economic-demographic interactions relating to the rural labour force and
employment were analysed. Relationships between demographic changes and
agricultural development are among the most significant and wide-reaching
interactions between population and socio-economic change. The agricultural
sector plays a dominant role in overall economic development as a source of
labour, food and exportable surpluses and domestic taxable surplus, both of
which are important for capital formation.
The issues discussed were related to the determinants of growth of the ru
ral labour force and the consequenses of this growth. The growth in the size
of the rural labour force and rural density were studied from the perspective of
output, employment, underemployment income distribution, ecological changes
as well as changes in the institutional relationships and social relations including
land tenure.

A factor that is playing a major role in causing or exacerbating employment
problems in the rural areas is the growth of population and it is important
to understand better its determinants in order to formulate policies to avoid
or at least ameliorate the consequenses. Important reasons for the growth of
population in rural areas are: (1) the lag in the realization of a decline in infant
and child mortality; (2) the economic value of children in agriculture; (3) the
lack of education and other social facilities; (4) the lack of family planning
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services which makes it difficult to convert any existing desires for smaller
families into reality.
Demographic Aspects of Urban Unemployment and Underemployment

The session emphasised the inadequacy of traditional models usually used
for developing countries in estimating employment, unemployment and wages
by considering the growth of aggregate output, overall productivity, labour
supply and immigration. In the less developed countries urban labour markets
are almost invariably dualistic, segmented both demographically and economi
cally and responsive to both supply and demand condition, and for a proper
understanding of the evolution of the urban labour market during the 1980’s,
the structural characteristics and behavioural responses of the labour force need
to be taken into consideration. Such models are the BACHUE series which
incorporate a number of the major relationships characterising economic and
demographic development. These models are estimated on the basis of in-depth
empirical studies and are used to trace out paths of demographic and economic
changes over time as well as exploring the impact of such changes on the pro
cess of development. The major endogenous variables in the models are: (a) on
the demographic side, fertility, mortality, internal migration and labour supply,
with population disaggregated by age, sex, location and education; (b) on the
economic side, the level and structure of demand output, employment, wages
and income distribution, with a fair degree of disaggregation.
Economics of International Migration: Consequences and Alternatives

A review was made of the various theoretical models developed in the
study of international migration. In outlining the scope of international migration
as a social phenomenon two aspects were considered of major significance
mobility of factors of production and internationalism. It was emphasised that
migration is interlinked with a variety of economic, social, psychological,
cultural and political issues and as such it must be studied in an interdisciway.

The problem of the brain drain from less developed countries to developed
countries was examined in the light of the nature of modern migration in a
highly interdependent world and in the 1980’s the result is likely to be the
development of a whole set of new tax arrangements which will distribute
equitably the benefits of the migration of highly skilled labour from the less
developed countries to the developed countries.
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A CRITICAL ANALYSIS OF POLICIES RELATING TO

REGIONAL DEVELOPMENT AND INCOME DISTRIBUTION
IN CYPRUS (1960—1971)
By C. APOSTOLIDES
B.A. Hons Economics Univ, of Lancaster
M.A. Development Economics
Boston University.

1. INTRODUCTION

Regional policies for development and the reduction of income dispari
ties are the main focus of this paper, but these regional policies are discussed
within the context of the whole range of income distribution policies that are
implemented in Cyprus. An attempt has been made to show income inequa
lities and the policies designed to reduce such disparities from three different
viewpoints :(i)
(ii)
(iii)

overall income distribution policies,
regional development policies, and
rural development policies.

This has been echieved by first describing the Island and its economy,
and the three policies described above. A description of the income distribu
tion problem in Cyprus is then provided by an examination of the relevance
of the Kuznet’s hypothesis to Cyprus; the extent to which regional disparities
are a problem; and then by identifying the various backwash and spread effects
that seem to be operating. The final section relates to the three policies with
respect to context, structure, identification, and delivery.

The main period covered is from I960—1971 which covers the period
of the first two Five Year Plans, though in some cases figures for 1973 are quo
ted. This is necessary because the 1974 invasion of Cyprus and the problems
such as the forced movement of population that it caused, have created a
great discontinuity which cannot be related to the past. Reference is made
to the Pitsilia Rural Development Project where relevant, even though this
scheme was only approved by IBRD in 1977.
2. The Cyprus Economy.
2. 1. General Description of the Island.
Cyprus is the third largest island in the Mediterranean with an area of
3,572 square miles (9,851 sq. kilometres), and is situated in the East Mediterra
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nean basin, 44 miles South of Turkey, 240 miles East of Rhodes and 64 miles
West of Syria. The population has grown from 186,200 in 1878 (or 52 persons
per square mile) to 639,000 in 1971 (179 persons per square mile). At the time
of independence, 1960, the census showed that the ethnic composition of the
population was 77% Greek Cypriot, 18,3% Turkish Cypriot, and 4.7% other minirities (Maronites, Armenianes, Latins, British and others). Table 1 shows popolation by administrative district and urban and rural areas for the period
1946—1961.25.

Administratively the Island is divided into 6 districts, Nicosia, Kyrenia,
Famagusta, Limassol, Larnaca and Paphos, with the district administrations
being located in the capital city of each district (which bears the same name
as the district). The criteria for the delineation of district boundaries are par
tly historical but in some cases physical (the boundary between the districts
of Nicosia, Limassol and Paphos follows the main watershed of the Troodos
range). The nodel regions approximate to the district boundaries in Paphos
and Limassol (owing to distance and the more difficult terraine), but Nicosia
(the capital city) has influence over the whole Island and serves as a focal
point for large parts of other districts, notably from Larnaca, Kyrenia and Fa
magusta. An important feature in the regional development of the Island is
the fact that the three main towns are spaced far apart with Limassol and Fafagusta on the coast, and Nicosia inland at the nodel centre (refer, to fig. 1).
The dynamic growth of these towns and of the small towns of Paphos and Ky
renia, and of the agrotown of Morphou, have enabled many of the benefits
from development to be accessible to the majority of the population.

In terms of the World Bank’s typology of countries according to urbani
zation pattern it is difficult to characterize Cyprus. 10 The proportion of the
population living in urban areas has increased from 25% in 1946, to 35% in
1960 and about 40% in 1971. But though the Island does not meet the basic
criteria for Type 1 countries (countries where urbanization is well underway,
that is the criteria that over 50% of the population is urban it meets the cri
teria of income level and reduced pressure on the land. Certainly, the chara
cteristics of development in Cyprus are more in line with Type 1 than the
other types proposed (i.e. closer to Mexico and Chile than to Egypt or India).
Though the proportion of the population living in urban areas is low compared
to some other countries, the extent to which familiarity with urban lifestyles
and standards has permeated the rural areas is quite considerable.
The main psysiographic features of the Island are as follows:

The narrow Kyrenia range of mountains bordering the north coast
and rising to some 900 meters.
(b) The coastal plain and foothills along the north coast and Karpass
peninsula.
(a)
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(c) The Troodos mountain massif in the south west rising to 2000 meters.
(d) The central plain between the two mountain ranges.
(e) The south-west central plains and foothills.

Though these are the major features of the Island, there is sufficient phy
sical and climatic variety for 27 physiographic regions to be identified. The
climate is of an intense Mediterranean type, with rainfall mainfall mainly in
winter, ranging from 300—400 mm in the central plain to 1,200 mm at the
top of the Troodos massif. Winters are mild with a mean January temperature
of 10° centigrade at the lower attitudes and are especially mild along the coast.
Summers are hot and dry with mean monthly temperatures reaching 27°c
(80°f) in July and August. The mountains are cooler and moister, snow usually
covers the higher parts of the Troodos range from January to April. Rainfall
in the plains is erratic and droughts severe.
An important fact is that in summer all the rivers of the island dry-up,
so that the main agricultural areas and towns are dependent on underground
water supplies and dams, both for domestic purposes and irrigation. Another
important factor is the diversity of the topography and climate and the wide
range of micro-climatic conditions that permit diversification of crop produ
ction, thus giving the agricultural sector a flexible cropping pattern that has
been fundamental to the dynamic role of agriculture in the Cyprus economy.

2.2 General Economic Development.

The unit of currency used in Cyprus in the Cyprus pound throughout
the Colonial period (from 1878 until 1960), and for the period up to 1968 (when
the pound was equal to $2.8). Since 1968 the Cyprus pound has maintained
a parity of about $2.4 to the C£.
National income data for the pre-1950 period are not available, but in
1929 a special committee set up by the Governor estimated the Island’s income
at £3.5 million or £10 per capita. At that time the Island was considered to
be extremely poor even by the standards of other British colonies (notably the
West Indies).2O During the Second World War, however, the strategic impor
tance of the Island led to a great increase in income as military expenditures,
mining revenues and the shifting of emphasis to irrigated agriculture, restru
ctured and developed the economy. By 1950 the national income of Cyprus
was estimated at £35 mil. ($98 mil.) or £77.5 per capita ($217).22 One year
after independence in 1961 the GDP at current factor cost was at $262 mil.
(or £93.6 mil.), and by 1971 GDP had risen to £232.7 (or £368 or $883 per
capita).25, 26. At current prices the rate of growth from 1950 to 1961 was 9.3%
and from 1961 to 1971 it was 9.5% (with a rate of 7.1% at constant prices).
At the time of independence in 1960 the economic future of the Island
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had looked anyhing but bright owing to a reduction in income that had occurred
during the mid-1950’s during the previous decade; severe trade imbalance;
unstable political environment; flight of capital and increased emigration. A
U.N. mission that assisted in the preparation of a development programme con
cluded that at the time of independence the economy «seemed to be running
along a downhill and rather bumpy road»?30 As the figures mentioned above
show, these trends were drastically reversed in the post independence period,
with a real overall rate of growth of 7.1% being achieved between 1961 and
1971, while the trade situation remained in the black during this period.
After independence the emphasis was put on restructuring the economy
around the three «pillars of growth» agriculture, manufacturing and tourism,
and to reduce dependence on foreign military expenditure and mining (the fu
ture of which was uncertain owing to extraction of the higher grade ores.
Table 2 shows that during the 1961—1971 period the economy was gradually
being restructured in this direction, though by 1961 the role of manufacturing
was still somewhat too low while that of construction was too high. What
should be noted was that the three «pillars of growth» relate very closely to
Perroux’s concept of growth poles in abstract economic space. At this time
the growth pillars were not seen as being related to geographic space. But
though the three pillars were recognized as being the potential sources of
growth in the economy only agriculture could be described as dominant.
Again with the exception of agriculture, the interlinkages in the economy in
relation to manufacturing and tourism were weak, and there were considerable
leakages outside the system while a more integrated economic structure gra
dually began to develop.21

The longer-term economic objectives as stated in the various five year
plans may be summarized as follows
(a) full utilization of the productive resources of the Island (including
human resources),
(b) improvement of social services,
(c) attainment of a sound balance of payments position,
(d) balanced regional development.

The redistribution policy is partly covered by (a), (b) and (d) above,
though it is mainly considered to be a part of (b) improvement in social
services. Any differentiantion of income redistribution policies between an
income groups approach and regional and rural development aspects will be
somewhat arbitrary, in an economy with 60% of the people in rural areas,
but the intention here is to examine income redistribution across various groups.

The following paragraph from the Third Five Year Plan outlines the
approach to redistribution of income policies:
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«The basic philosophy of the two five-year plans was to eliminate ele
ments of economic uncertainty inherited and to allow gradually the economy
to grow on a sounder basis. The aim of the development policy was to lay the
foundations on which to build gradually a healthy welfare state which would
provide the social services of a modern society. A steadily rising standard of
living and a more equitable distribution of national income were among the
essential components of this policy, but the strategy of the plans was that
these objectives should be pursued along with the objective of strengthening
the foundations of the economy and creating preconditions for sustained growth
and increased welfare in the future.»
The approach taken therefore seems to be a cautious one, with an un
derlying assumption of potential conflict between the objectives of equity
and growth, and a reliance on market mechanisms. The role of the state
being to monitor the process, and to improve social services so as «to satisfy
and safeguard the rights of the citizens in general to decent standards of
living».
In theory the examples of Japan, South Korea and Taiwan indicate that
under certain conditions there need not necessarily be a trade-off between
growth and equity. Chenery and Ahluwalia stress the importance of asset re
distribution in the early stages of development and conclude that «the trade-off
is likely to take the form of a longer gestation period for investment in assets
held by the poor rather than permanent reduction in GNP.»'4 In Cyprus such
drastic measures do not appear to have been necessary for growth with ge
neral improvement because the land tenure structure has ensured widespread
land ownership; unemployment has been very low (falling from 3% to 1% from
1961 to 1971); the economy has been growing rapidly; workers are protected
by legislation and a social security system; and there are large and powerful
trade union and farmer’s union organizations to oversee agreements and agi
tate for reforms. Therefore, the government felt able to concentrate on correct
ing the worse abuses of he system; protecting, assisting and re-habilitating
weak groups (such as the handicapped, the old etc.), and improving opportuni
ties for all groups through the improvement of social services and providing
training facilities in line with the needs of the economy.
In general there appears to have been a notable improvement in standard
of living and an improvement in income distribution. But there also appears to
be a need for greater research particularly into the identification of target
groups and the provision of statistics regarding income distribution.

2.4.

Regional Policy

The more equitable distribution of economic activity and social services
constitutes one of the long term objectives of development planning in Cy
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prus, which is closely related to the objective of promoting a more equitable
distribution of income among the population. It was also considered that re
gional planning may contribute to the fuller utilization of resources.
In the First and Second Five Year Plans the role of the Government was
largely to monitor the progress in the regions and to depend on the established
institutional mechanisms to ensure regional development. The major mechanism
was the administrative distribution of the Island into Districts, each with its
own administration and under a District Officer (formerly a District Commis
sioner), with the status of a director of a department, and reporting to the Di
rector General Ministry of the Interior. The District Officer has the function
of coordinating government activity within his District and proposing new pro
jects both for completion by his own Ministry and by other Ministries. In
proposing new schemes, he is in a favourable position since the District Officer
has representatives (civil servants) on every village administrative council, and
even on such committees as may exist for supervising village irrigation works.
Each village has a village president who is both a government official and
village representative and has direct access to the District Officer. In parrellei
to this system the various government Ministries also have District Offices,
where activities are coordinated by the District Officer but which are respon
sible to their Ministries.

In 1971 it was considered that the overall picture was of relatively ba
lanced development on a broad regional (District) basis. The provision of pu
blic utilities and services, the improvement in transportation, and the existence
of inter-regional migration and commuting have enabled a more equitable
distribution of economic welfare as between regions. Nevertheless some eco
nomic activities were not equitably distributed, and there were several sub
regions within the Districts where conditions were deteriorating (refer to Fig.
2). Therefore, in the Third Five Year Plan (1971—1976) provisions were made
for «a more systematic approach to the question of regional development.»

The major objectives of the Third Five Year Plan regarding regional de
velopment were
«(a) to exploit as far as possible and to the extent that is justifiable the
development advantages offered by each region;
(b) to take the necessary measures to cushion the repercussions of de
population; and
(c) to provide, through the development of a functional hierarchy of ser
vice centres, improved public services in all regions.»

The major innovation was the preperation of an «Island Physical Plan»,
a spatial plan based on the concept of establishing a funtional hierarchy of
service centres to ensure adequate service provision throught the Island. The
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Island Plan borrowed heavily from Christaller’s central place theory and a hie
rarchy of centres. The basic concept was one where the towns would act as
growth centres and as the major service centres, with the capital Nicosia as
the sole national centre, and with rural centres providing services in the rural
areas. Though there was considerable discussion of the Island Plan, it was fi
nally approved in 1973 and it was decided to link its implementation with that
of the Five Year Plans and the annual Development Budget.

It is interesting to note that the need to apply national policy in a spatial
dimension arose at the transitional stage of he development of Cyprus, in ac
cordance with the ideas of John Friedman.7 That is before the economy could
be considered industrialized.

2. 5.

Rural Development Policy.

The long-term objective for rural development is the improvement of eco
nomic and social conditions in the country-side in line with the general aims
of regional developments, of which rural development is considered to be a
special case. In line with this, long-term rural development planning has been
drawn up within the Island Physical Plan. Within this framework rural deve
lopment consists of the following strategy :(a) the raising of the level of incomes in rural areas,
(b) the improvement of the village itself,
(c) the provision or improvement of utilities, communications and social
services.

The raising of rural income levels has traditionally been done through
agricultural development schemes and the geographical dispersion of govern
ment construction projects (which provide additional income for small far
mers and farm labourers). Under the Island Plan an effort would be made to
locate agricultural processing plants in rural areas. With regard to the improve
ment of the villages and the provision of utilities, communications and social
services remarkable progress has been achieved since 1960.
3.

Growth and Equity.

The main theoretical isue here is the Kuznet’s hypothesis, that states that,
using the Gini-coefficient as a measure, the level of inequality first increases
with economic growth and then at higher levels of per capita income a more
equitable distribution is re-established. 11 Paukert re-examined the issue using
data for 56 countries for the period about 1965 and concludes with general
support for Kuznets stating that with economic development income inequality
tends to increase, then stabilize, then decrease. 12 He finds that the peak of
inequality is in the $250—600 pr. capita income range, with the greatest ine
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quality among richer African countries (Gabon, S. Africa, Seneral, Sierre Leane) and the poorer Latin American states (Columbia, Peru, Brazil, Bolivia) and
the Middle East stages of Iraq and Lebanon. But even Paukert asks why so
many conutries deviate from the pattern.

This hypothesis has been challenged, however, notably by Papanek who
states that the countries with high income inequalities appear to be characte
ristic of dualistic economies and that therefore natural resource endowment
and social/political factors may be more important determinants of the level
of inequality than economic growth. Lakshamanan referring to Latin America
also states that there seems to be no clear relationship between the level of
income inequality and the level or rate of growth of per capita income.9
What has been the experience of Cyprus is not clear since consistent
efforts at measuring income distribution have not been made. The impression
prevails, however, that serious problems relating to income inequality have not
been created since 1960. Nevertheless, information collected in connection with
a household survey conducted in 1971 relating to family expenditures bv income
group was used in the Third Five Year Plan to implicitly study the income
distribution pattern. «The results indicate that the distribution of income in
Cyprus is rather equitable in fact the concentration and the Gini coefficients.....
were found to command values which compare very favourably with similar
coefficients estimated for many Western European countries.» Unfortunately,
no other information is given. It is difficult to find figures in support of this
statement, though calculation of Williamson’s share of agricultural workers in
total labour force regional index does imply a relatively even distribution
between regions (refer to section 4).l
Cyprus was in the range of income levels mentioned by Paukert in the
1950’s and comparison with that period tends (all informaton must be consi
dered tentative) to suggest that the level of inequality is being reduced. For
example, there appears to have been a great reduction in the disparity between
value added per person employed in mining and manufacturing between the
1950’s and 1960’s, that seems related to the world price decline in copper since
the Korean war and the decline of the Cyprus mining industry subsequently.
Since independence the disparity between farmer’s incomes and other incomes
has been reduced, owing to the more rapid growth of agricultural productivity.
Similarly, wages have tended to rise faster than productivity levels, indicating a
possible increase in the share of the wage earning class.
In conclusion it seems that there may be grounds for assuming a reasonable
income distribution in Cyprus, and that the distribution of income appears to
have shown indications of improvement. There is insufficinet evidence, how
ever, regarding whether or not the inverted U-pattern of Kuznets has been evi
dent in the development of Cyprus.
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4. Regional Inequalities.
Regional inequalities in income distribution have been related to the
Kuznets hypothesis by Williamson who has found data tending to support
the hypothesis.2 By computing three different indexes of regional inequality
and then comparing them to level of income and growth Williamson concludes
that:
«rising regional income disparities and increasing North—South dualism
is typical of early development stages, while regional convergence and di
sappearance of severe North-South problems is typical of the more mature
stages of national growth and development.» Using cross section data he finds
that inequalities are very high in Kuznet’s middle income class, and he then
checks these findings with historical time series.

In order to gain some sort of comparison between Cyprus and other
countries, it was judged desirable to compute Williamson’s three indexes for
Cyprus. Since income data by District are not available, but employment data
are (refer to Tables 2-3) it was considered reasonable to compute income levels
Industrial Origin of Gross Domestic Product, 1961-1971
(At Constant 1970 Factor Cost)

TABLE 2

£mln.

1961

Primary
Agriculture, Forestry,
Fishing and Hunting
.Mining and Quarrying

Secondary
Manufacturing
Construction ..
Electricity, Gas, Water
and Sanitary Ser
vices

Tertiary
Transportation, Stor
age and Communi
cation
Wholesale and Retail
Trade
Banking,
Insurance
and Real Estate
Ownership of Dwel
lings
..
Public Administration
and Defence
Services

Total ..

1971

1961

1966

1971

19621966

19671971

19621971

33.9

41.2

57.4

29.6

27.1

25.3

4.0

6.9

5.4

22.4
11.5

29.2
12.0

44.3
13.1

19.6
10.0

19.2
7.9

19.5
5.8

5.8
0.8

8.7
1.8

7.1
1.3

23.5
12.3
9.5

31.2

49.9
26.9
18.4

20.5

20.4

22.0

17.3
11.2

10.7
8.3

11.3
7.3

11.9
8.1

5.8
7.1
3.3

9.8
9.2
10.4

7.8
8.1
6.8

1.7

2.7

4.6

1.5

1.8

2.0

9.7

11.3

10.5

57.2

80.0

119.6

49.9

52.5

52.7

6.9

8.4

7.7

10.0

12.9

20.2

8.7

8.5

8.9

5.2

9.4

7.2

13.8

22.8

35.7

12.0

15.0

15.7

10.5

9.4

10.0

2.3

6.1

11.6

2.0

4.0

5.1

21.5

13.7

17.6

11.8

15.0 ’

16.6

10.3

9.8

7.3

4.9

2.0

3.5

5.7
13.6

8.7
14.5

13.3
22.2

5.0
11.9

5.7
9.5

5.9
9.8

8.8
1.3

8.9
8.9

8.8
5.0

114.6

152.4

226.9

100.0

100.0

100.0

5.9

8.3

7.1

Source : Planning Bureau.
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for each region on the basis of employment structure, using national average
income data per sector. In this way it was hoped that a sort of minimum level
of disparities between regions could be assessed for Cyprus. This concept is
partly based on Salvatoris statement (in answer to Myrdel’s case) that if factors
are mobile the economic return to homogeneous factors will be the same in
all regions, but that even with perfect mobility there will be income differences

ANNEX 3

TABLE 4

Table 2

APPRAISAL OF
PITSILIA INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT PROJECT
CYPRUS

1973 Age Distribution of the Kilani Statistical Region
and the Whole Island
Under 1
1— 4
5— 9
10—14

0.9)
5.6) 27.0
8.1)
12.4)

1-7)
6.9)
9.5)
10.8)

15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54

11.2)
8.6)
5.6)
4.3)
3.8) 54.5
5.1)
5.0)
5.2)

10.6)
8.8)
7.9)
5.9)
5.7)
5.4)
4.9)
4.3)

5.7)
5.8)
5.1)
3.7)
3.7) 18.5
1.6)
1-2)
1.1)

4.0)
4-1)
3.4)
2.9)
2.9)
1.5)
0.9)
0.8)

100

100

55—59
60—64
65—69
70—74
70—74
75—79
80—84
85 and over
TOTAL
Source: Planing Bureau
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because of disparities in population size, structure of industries etc. 5 It is not
implied that there is perfect mobility in Cyprus, but simply that on the assumtion of equal returns a kind of minimum level of disparity can be calculated.

The first index is for Vw which is a weighted coefficient of variation
which measures the dispension of the regional income per capita rela
tive to the national average, each regional deviation being weighted by its
share in national population. The greater the value of Vw the greater the size
of geographic income differentials.
fi = population of ith region
n = national population
yi= income per capita of ith region
y = national income per capita.
On the basis of the data in Table 3 the Vw index for Cyprus is 0.134. In
accordance with Williamsons figures such a low index for Vw would place
Cyprus in Group 1, which includes Australia, U.K.. U.S., Canada and Sweden
(average for group of 0.139 and range .058—.200). Countries with a similar le
vel of per capita income as Cyprus are placed in Group IV and include Brazil,
Italy, Spain, Columbia and Greece, with an average of 0.464 and a range
of 0.302 (Greece) to 0.700 (Brazil). This data relates either to the late 1950’s
or 1960/61. The data for Cyprus relates to 1967.
In view of the size of Cyprus and the very extensive commuting from the
villages to the towns (each village has its own buses), and the crossing of Di
strict boundaries to Nicosia from three other Districts; it seems unlikely that
income disparities would raise the disparity index to the average for the group.
The figures seem to imply a better regional balance in Cyprus, which is reaso
nable in relation to the Island’s size.

The second measure used by Williamson is Vuw which is an unweighted
index, and is considered «less useful» since it is unweighted and will be deter
mined by the somewhat arbitrary political definitions of regional units.

N = number of regions.

The unweighted index for Cyprus is 0.140 which is remarkably close
to the weighted value. The results are similar to those for the weighted index.
The third index used by Williamson is Aw which relates to the share of
agricultural laborers in the total work force by region; devised by using the

square of the differences between regional shares of agricultural employment
in the labour force and that of the nation as a whole.

A
----- = Share of agricultural labour in total labour force of the ith region.
L

A
----- = Share for nation as a whole.
Li

The index for Cyprus was 11.26, and the shares by District were as
follows:
Nicosia
Limassol
31%
44%
Kyrenia
61%
Larnaca
37%
Famagusta
50%
Paphos
64%

The share for the whole Island was 42%.
The Aw index for Cyprus puts Cyprus in a similar range as the U.S. and
Canada, and suggested a better income distribution than Italy, Spain, Austria
and Brazil, and many other countries.
The general impression is that on a regional basis (with the administra
tive districts of Cyprus being defined as regions) the rather marked differences
in employment structure between regions does not produce in Cyprus a great
variation in income levels between regions. There remains, however, the pro
blem of determining the extent to which variations between regions in income
per capita and income per person employed affect these results. It seems that
variations in income levels are more likely to exist in rural rather than urban
rreas because of the strong trade union movement in Cyprus, the small size
of the Island, and the mobility of population (particularly commuting). This is
consistent with the view that in Cyprus sub—regional disparities form the real
area of concern rather than regional disparities.
5. Backwash and Spread Effects.

In 1878 when the British took over the administration of the Island from
the Ottoman Empire there was only one road in the Island (nad that was
unmetalled), but since that date the construction of a dense road network and
the introduction of motor vehicles has brought down transport costs and led
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to the evolution of first regional and then national markets. Initially, this de
velopment led to trade between the rural areas and the District town, and to
the increased role of international trade (a feature of the early years of British
rule was the expansion of vineyards as roads extended to the mountain areas),
and then to the development of national markets. For example the Nicosia
fruit and vegetable market attracts produce from throughout the Island.3 Since
independence the further improvement of the road network has created large
regional labour markets dependent on commuters from rural to urban areas,
and inter-regional commuting and inter-town commuting. In the case of
Cyprus these developments have led to both backwash and spread effects,
though it is generally considered that the rapid process of overall development
has been partly based on the integration of the economy, and has caused back
wash effects (particularly on a sub-regional level), however, it is also clear that
many regions have benefited from spread effects.
The backwash effects identified by Myrdal (and the similar Polarization
effects of Hirschman) concern the net outflow of recources from a poor region
to a richer one. This would appear undesirable in relation to the equity consi
derations of most Governments, however, Salvatori appears to be right in
stressing that he «would regard outflow of resources as being harmful to the
poor region only if these same resources could and would be effectively used
within the disadvantaged region.» But this too is a simplification, because in
order to determine whether resources could be developed effectively in a re
gion it is necessary to undertake major studies of the development potential
which often involve high research costs (i.e. for drilling etc.). Often the predo
minance of historical trend analysis and the high cost of research lead to an
inadequate assessment of the resource potential. A case in point is the Pistilia
Integrated Rural Development Project,24 in Cyprus, which upset the calcu
lations for potential used in the Island plan because the intensive search for
development in this mountain area enabled new geological theories to be tested
which demonstrated the existence of underground water resources that in
turn transformed the calculations of the area’s development potential. Too often
poor region’s are assumed to have limited or no potential for development on
the basis of psychological and historical impressions.

Spread effects or trickle down effects relate to the benefits that poor
regions can enjoy owing to interaction with the more developed regions. In
the analysis below, an attempt will be made to get an intuitive understanding
of how these backwash and spread effects have operated in Cyprus. These back
wash and spread effects will be examined in relation to the following:(i)
population and labour migration
(ii) capital flow
(iii) trade effects
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(iv) government policy
(v) interregional flows
(vi) psychological factors.
All these factors except for the psychological factors relate to flows bet
ween poor regions and more developed regions.

5. 1.

Population and Labour

The migration of population from a poor area to a developed area repre
sents the withdrawal from the less developed area of an actual or a potential
resource. It is generally found that migrants are more vigorous and entrepreneyrial, more educated and skilled, and of productive age. This migration gene
rally represents a backwash effect. Salvatori, however, attempts to refine the
concept by stating that migration is only a backwash effect if it reduces pro
duction in the poor area and that it is a positive benefit if dependents or unem
ployed migrate. But in doing this Salvatori is taking a myoptic view because he
fails to examine the long term effects on production of an aged population
living in the context of a rigid institutional structure (i.e. land tenure and farm
management structure); and to allow for the increased costs of serving a small
and more dependent population (i.e. provision of utilities, communications so
cial services etc.); and the loss of investment in human capital.
The distribution of population in Cyprus from 1946 to 1971 can be seen
from Table 1, which shows the relative rates of growth by District, and by
urban and rural area. The main points to observe is that on the whole the
Districts have maintained their share of the population, that the rural popula
tion has not been reduced, and that the urban population is growing at a rate
almost three times faster than the rural areas. These figures however, tend
to hide the effect on specific sub-regions. Reference to Fig. 2 shows that there
are a number of rural areas·where the population is declining.'6 Table 4 shows
the age structure of one of these poorer rural sub-regions (Kilani) that are losing
population in comparison to the age structure for the whole Island.24 The pro
portion of population between the ages of 14 and 60 is significantly below the
Island-wide figure, a considerable difference in the 20—40 age group exists,
while the percentage of the population over 60 is large aged. Therefore, in the
long term the proportion of dependents is likely to increase, thus reducing the
share of income for each person. It should be noted also that under the
present land tenure system by which the property tends to be divided bet
ween the children, the reduction in population does not necessarily mean that
the land man ratio will improve. Research in the vine growing villages has
shown that many migrants continue to tend to their fields after they have taken
up residence in the towns.' 8 Partly as a result of migration there is an increas
ing problem of absentee land owners in rural areas.'5 In this way the ratio
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of employed resources (people and land) is decreasing not increasing as Salvatori hypothesizes.
The spread effects of migration may appear as the national markets be
come more integrated and as the economy develops. With rising prosperity it
becomes easier for people to migrate, so that gradually disparities in wages bet
ween the poor and tire more developed areas are reduced. Dependants who
emigrate (especially if of old age) benefit the poorer region by enabling fewer
people to share more resources.

In Cyprus the primary spread out effect arises from commuting, for a
large proportion of the rural population commutes each day to the towns
(and to a lesser extent the mines), and returns home to the village after work.
Additional income is thus obtained without necessitating migration, and in
comes are added to by part-time farming. The widespread existence of commu
ting is considered to be the result of increased employment opportunities in the
towns, improved transportation and high urban land prices (which discourage
migration to the towns).24 It is possible, however, that as non-agricultural jobs
become more important the extent of commuting may suggest a greater poten
tial for migration.25 Up until the present commuting has led to the stabilization
of the rural population and even the increase in population in the more acces
sible areas. The problem is that the areas that have been losing population
(refer to Fig. 2) are precisely the inaccessible areas, that can only benefit from
commuting by incurring high costs in terms of money and time. It appears,
therefore, that the spread effects have not yet reached the areas where the
backwash effects have had a negative impact.
·2.
5.

Capital Flows

The main backwash effects with regard to money capital is that the
lack of perceived investment opportunities in the poor areas and the shortage
of capital in the rapidly developing areas will lead to a transfer of capital to
the latter from the former. Thus accellerating inter-regional equality. Salvatori
would consider such capital flows to be backwash effects only if the savings
would have been used in the poor region had not the institutional factors inter
vened. But the problem here is that a loss of confidence in the region resulting
from migration may psychologically effect the population in such a way that
they will prefer «safer» investments in the developing regions or to keep their
funds in institutions.27 Another relevant factor is that in rural areas institutio
nal factors (i.e. land tenure, rights of way etc.) may limit private investment
even though much additional private investment could be induced in connection
with a government sponsored project (i.e. a dam for irrigation purposes).

In Cyprus there is a well developed banking system within which a signi
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ficant proportion of the population keeps its funds. Nevertheless the majority
of rural dwellers (and many urban dwellers) bank with their village cooperative
savings bank or credit society, which are linked to a system which has the
Cooperative Central Bank at its focal point. The Cooperative Central Bank
Acts as banker to the various village credit societies and cooperative banks
(almost every village has its own viable credit bank), so that local societies
surpluses are deposited with it and earn a rate of interest from the CCB. In
addition the CCB acts as banker to the numerous other cooperatives on the
Island, ranging from grocery stores, to village bus companies, wine making
factories, processing industries and many others. The first village cooperative
credit society was established in 1909, but the movement did not flourish until
after 1918.

Though the cooperatives are doing a great deal for the advancement of
the rural areas, particularly by providing bank type facilities and operating
grocery and farmer’s supplies stores, there is some evidence which suggests
that they are facilitating backwash effects by the flow of capital to more pro
sperous areas. In connection with surveys undertaken for the Pitsillia Integrated
Rural Development project it was found that the village credit societies in the
area had lent out only 26% of their deposits. The remainder· were deposited
with the CCB. This implies that these funds were used for the development of
the more rapidly developing rural areas and for the expansion of other coope
rative activities.
Spread effects can occur by the sending of remittances by migrants or by
private investment in poorer regions (often for mining etc.). In Cyprus the
flow of remittances is important, as are the savings facilitating by commuting.
Though remittances are important, especially from overseas emigrants, their role
in encouraging development appears to be limited. In a study of a number
of villages in Famagusta District it was found that remittances are used for
four purposes:-

improvement of consumption level and household comforts of aged
parents of migrants;
(b) construction of luxury summer houses for the migrants themselves;
(c) banking of funds (either in the local cooperative credit society or a
bank), and
(d) donations for village projects (such as a library or political club).
(a)

It appears, therefore, that remittances appear to play a relatively small role
in the development process, though they may be important for maintaining
a reasonable living standard for the old and poorer groups. This is not sur
prising in view of the «excess funds» held by the Pitsilia sooperative credit
societies. The problem does not appear to be one of money capital, but of
opening up opportunities for investment.
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5.3. Trade Effects
The backash effects resulting from trade between the more and the less
developed areas relate to the inability of village crafts industries to compete
with new plants established in the expanding towns, and changes of the urban
rural terms of trade.
In Cyprus new industries have generally led to the decline of the village
cobbler and tailor, and perhaps some other craft. Often these peop e would
take up employment in the new industries and commute. While in some large
villages shops selling ready made clothing and/or shoes opened. It is difficult
to tell whether it is this effect which has reduced the number of skilled persons
in the rural areas, or migration.

The movement of the terms of trade in favour of urban industries could
well have more important backwash effects, because this policy increases the
cost of rural living. Unfortunately, insufficient information is available on this
issue.
In contrast the spread effects from trade are likely to be considerable, par
ticularly, the effect of increased demand from the developing regions for pro
ducts from other regions. In Cyprus this has become evident from the inte
gration of the markets for fruit and vegetables, and animal husbandary pro
ducts. Where ever there is irrigation water available goods are produced either
for export or for the domestic (mainly urban) market. In the remoter areas irri
gation enables production of deciduous fruits (mainly) for the towns, and the
rapid expansion of production has been possible. The main problem areas,
however, are whose where there does not appear to be much hope for disco
vering water.

5.4. Government Policy
Backwash effects may occur where the Government is keen to encourage
overall economic development and is constantly relating to the pressures and
needs of the expanding regions, tending to ignore the poor regions. In Cyprus
the institutional framework decribed in part 1 has resulted in a spread of small
government projects throught the Island during every budger year, nevertheless,
it was inevitable that priority was given to the more pressing issues related
to rapid development. The most obvious expression of this policy was when
water was taken from one of the most rapidly declining sub-regions to ensure
the rapid expansion of tourism in Famogusta, which at that time was a boo
town. But again it is the function of the new regional policy incorporated in
the Third Five Year Plan to moderate this «Policy». The Pitsilia Integrated
Rural Development Policy was the first evidence of this revision in the Go
vernment’s policy.

5.5.

Inter-regional Linkages

The integration of the national markets appears, in the case of Cyprus,
to have facilitated the spreading of benefits (particularly through commuting)
to many areas of the Island. But there are still the problems in the areas that
are still relatively inaccessible, that lack irrigation water, and that have deve
loped a negative psychology. It is possible that in these areas market con
ditions are working in a negative way.
5.6.

Psychological Factors

The negative psychological factors that adversely affect the development
of a declining region are strong, and they exist amongst the village residents and
with Government officials and the private sector. With Government officials
it tends to lead to a concentration on service provision rather than capital
investment for development purposes. This was evident during the preparation
of the Pitsilia Integrated Rural Development Project, for one of the most
difficult tasks was to convince other Government officials that an area which
had been written off for many years actually had development potential. The
negative aspects are clearly described in the quatations from Attalide’s work
that follow:
«Α gap tends to be created in villages of heavy emigration in the age
structure between the ages of 18 and 30 or 50. This has a cumulative nega
tive consequence. Firstly there is a distinct atmosphere that remaining in the
village is a sign of failure, having been left there after one’s more able con
temporaries have moved to Nicosia, London, Cape Town or Sidney. For young
people, there is the distinct problem of lack of people of their own age
group, and therefore institutions to serve them».
«Finally the ‘emigrant psychology’, involves the state of mind where there
is an easy ‘out’ from the development of the farm or the village. It seems
futile to strive in the village context when one’s stay there always appears
in a temporary light».
6. Critical Analysis of Policy in Cyprus
In the preceding sections economic conditions in Cyprus have been de
scribed and an indication has been provided of the degree of regional or in
come class inequality in the Island, and the factors that are tending to polarize
development or to spread benefits. The purpose of this section is to critically
analyze the Government’s policies regarding overall income distribution, regio
nal and rural development. The framework that is used is that suggested by
Laksmanan, which involves examination of:
(i)
Context: political and social context,
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(ii)
(iii)

(iv)

Structure: economic and spatial structures.
Identification: of the target poor, their attributes and appropriate
policy design.
Implementation and delivery: methods and effectiveness of the im
plementation and delivery systems.

In this way a systematic examination of the policies will be made.

6. 1.

Income Distribution

6.1.1. Context
The formal political context is one of a Presidential System of elected
Government, with a strong cabinet type system with a weak parliament. Go
vernment’s since independence may be decribed as liberal to conservative, but
with tacit or open support from the left including the strong communist party.
There are strong and organized unions or federations of almost every economic
group, with many such groups having strong affiliations with one or other of
the political parties or political leaders. Within this environment the Government
established a policy of broad concensus type Government incorporating, as far
as possible, policies upon which Government, business, and labour had achieved
agreement. This policy has been one of the greatest success stories of the Re
public, since it enabled substantial progress in economic and social reforms
while minimizing internal conflicts pronounced in class terms. Nevertheless,
one of the problems with income distribution policy is that there is no single
group approaching the subject with a clear objective, consequently policies have
tended to be ad hoc in practice. It can be said that progress has been made in
the general direction desired, but it has consisted initially of protection for
the most disadvantaged groups (the blind, deaf, disabled, mentally ill etc.), then
rehabilitation and retraining into the economy, and then consideration of other
groups that needhelp. The social/political context favours gradual and, if
possible agreed, change towards commonly established goals in a manner that
does not conflict with economic growth.

6.1.2 Structure
The economic structure has since 1960 been favourable to all economic
groups with unemployment genrally being at the level of 1% or 2%, and rapid
economic growth being basic characteristics. Though there appear to be some
effective monopolies operating in some areas or sectors (notably land specula
tors in urban areas) many of the worse abuses have been moderated or pre
vented by the powerful cooperative movement which is partly controlled by
Government through the Department of Cooperative Development, and by the
fact that the largest private firm on the Island is a conglomerate (dealing in
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mining, cement production, canning, wine and beer production, and more
recently banking and telephone production) that is controlled by the Church
in the name of the Greek Cypriot community. In view of political (as distinct
from legal) relationship between the Church and state, and the fact that the
company is perceived as belonging to the community not the church, at times
its influence has been used to moderate the demands of monopolists (most re
cently over the issue of cement prices).

The spatial structures will be discussed in more detail below, for the
highly scattered settlement pattern and the urban/rural split present many of
the more serious income distribution problems. Within the urban areas the new
migrants either move to the old centres of the towns which have lower rents
or to the urban fringe areas where land is cheaper. Though such fringe areas
cannot be described as shanty towns, they do represent concentrations of poor
people and the housing situation does require improvement (though the houses
are generally improved overtime).
6.1.3.

Identification

The main criticism of redistribution of income policy is the inadequate
identification of the target groujs. Policy has generally concentrated on improv
ing the facilities and degree of re-habilitation of the physically or mentally
disabled, transfers for groups such as widows, persioners etc., and measures for
improvement of the social security, workers rights etc. But with respect to the
identification of income groups that require assistance, only since the invasion
of 1974 has care been taken to identify specific groups that require assistance.

Much of the emphasis has been on the provision of social services such as
education and health facilities to poorer groups. But even so a coherent na
tional health plan has still to emerge (though it has been discussed for many
years), and though most high school education is free (for all the population)
still the process has not been completed.
6.1.4.

Implementation and Delivery

It is difficult to judge the effectiveness of implementation and delivery
without first identifying the target groups. Consequently this section is limited
to the statement that since the programmes are ad hoc they are executed by
the various Government departments sometimes with the cooperation of local
authorities and at others with private institutions. It is generally considered
that assistance towards the handicapped groups has been effective. This high
lights the need for the identification of target groups and for analysis regarding
the effectiveness of delivery.
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6.2. Regional Development Policy

6.2.1.

Context

The economic context relating to regional development in Cyprus has been
described above, but the general role of Government has been to (i) produce
the infrastructure that will facilitate private development of resources in a re
gion, and (ii) to provide services in accordance with the principles of the Island
Plan. In connection with the provision of infrastructure the policy of the Go
vernment has always been to undertake a large number of small projects
throughout the Island, while at the same time proceeding at a more rapid
pace else where where projects of rational importance were identified. Though
certain aspects of this policy are inefficient (i.e. the construction of small road
projects over a number of years), this strategy is now an institution. Govern
ment has also had to deal with demands from the less prosperous regions (such
as Paphos) for major infrastructural projects (such as a major port and an
airport). One of the functions of the regional plans is to provide a means of
answering such demands or to enable such demands to be molded into the
framework of the Island Plan.
Though the Island Plan provides the framework for the implementation
of regional policy, the Plan itself has not been put into implementation owing
to the massive population movements caused by the invasion in 1974. Neverthheless it forms a loose frame of reference for some Government Departments,
most notably the Department of Town Planning and Housing and the Planning
Bureau, which together have the capacity to examine projects with reference to
the plan.

6.2.2.

Structure

Some of the major problems of Cyprus in planning the improvement of
the living standards of the poor are created by the extremely dispersed small
villages which are the major feature of the settlement pattern. The distribution
of villages by size of population in 1973 was as follows :23
Population Size

Number of Villages

Under 200
200—499
500—999
1000—1,999
2000—4,999

Total:

137
219
147
67
27
597

% of Villages

22.9
36.7
24.6
11.2
4.6

%

of population

4.4
20.0
28.8
25.6
21.2

It can be seen that small villages with less than 500 residents form nearly
60% of all villages, but account for only 24% of the rural population. Ihe
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existence of such a large number of these villages and the geographic features
of the Island accentuate the problems of accessibility discussed above and add
a settlement size dimension to the spatial problems (since many of the smaller
villages are losing population).

Within this context the Island Plan was based upon Christaller’s concept
of the hierarchy of service centres. The towns were easily separated in cha
racteristics from the villages, and the former were designated both major ser
vice centres and growth centres. This latter conclusion being based on the be
lief that most industrial and tourist development (this was less certain to be
located in urban areas) would be located in the towns. In he rural areas the
potential rural service centres were identified by listing the services in each
village, and the final choice was based on the services listed and such fa
ctors as communications.
The major controversy in relation to the centres in rural areas proposed
was whether centres based on Christaller type criterial relating to services
were the most appropriate, or whether more emphasis should be given to the
identification of potential growth centres in rural areas. A cross check was ac
complished, by relating to manufacturing employment and commuting patterns,
and it generally appeared that the service centres chosen would also appear
to be more likely places for growth to take place.29 Generally it was considered
that the concentration of government services in specific villages will encou
rage private enterprise to locate there also. In addition the concentration of
officials there would more likely encourage educated and skilled people to
reside in the village.7 For at present such qualified people are reluctant
to reside in villages where there is normally a lack of similarly educated people.

Another major problem was the size of towns that were necessary to
create towns of «minimum» size to provide the services required. The physi
cal planners recommending an acceleration of the rate of migration from rural
areas, because the rural areas will not be able to support their populations at
a reasonable level of living if migration is not increased. In view, however, of
the difficulties in calculating the minimum size of towns and the large range
of figures quoted in studies, the policy should have been based on projections
rather than the concept of minimum size towns.8 But even here the case of
the Pitsilia project showed that the development potential of rural areas can
be grossly under-estimated.
Yet another problem was that of working out means of establishing the
proposed hierarchy of service centres. Though the mechanics were not worked
out, it was considered that a link between phases of the Island Plan and the
Five Year Plans (through which there would be a link with the annual develop
ment budget) might provide a suitable institutional means of coordinating ac
tivity.
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6.2.3.

Identification

The objectives of regional development policy have been clearly establ
ished, but there is no identification of target groups. Consequently the regional
development goals relate to the improvement of conditions for all the po
pulation in areas that need help. The policy basically consists of encouraging
development where there is potential, cushioning areas that are losing popu
lation from the negative effects, and improving services in all regions through
the provision of a hierarchy of service centres. Nevertheless, focussing on
target groups could provide some indication of the most appropriate forms of
assistance needed, in addition to possibly being more cost-effective in imple
mentation.

An example of the type of problems that can arise when there is no spe
cific identification of target groups, may be seen from the Pitsilia Integrated
Rural Development Project. The project was justified by the world bank be
cause the locally produced income per capita was less than one third the na
tional average (income from commuting to the town for work was excluded),
yet the project did not differentiate between low income and higher income fa
milies. In specific project situations such as the distribution of land bought by
the state during land consolidation schemes, the identification of target groups
could be crucial to the long run success of the project.

6.2.4.

Implementation and Delivery

The Government of Cyprus operating in an environment of organized labour,
farmers, employees and regional groups, with an administration that has in
stitutionalized the concept of spreading public works projects throughout the
island, has the delivery system capable of implementing regional plans. How
ever, the objective of policies for regional and rural development and income
distribution is to try to help the relatively disadvantaged, those who would
not otherwise be able to benefit from the development process. The inadequate
identification of target groups makes effective delivery to those who most
need assistance ambiguous, so that the best that can be said is that since the
region overall will benefit so will the poor.
An indication of the various pit-falls of this approach can be assessed from
experience with a major regional irrigation scheme in Paphos District, which
will transform the returns from agriculture and stimulate the general develop
ment of the region. Land ownership research, however, showed that there
had been substantial land sales in the region over a 10 year period and that
85% of these sales were made to non-farmers. These non-farmers can be split
up into holdings (i) operated with the help of hired labour or a commercial
basis and (ii) holding bought for speculative purposes and operated tempo
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rarily by tenants. 15 If farmers as a group or poor farmers in particular, were
identified as a target-group then measures may have been taken to either
prevent sales to non-farmers, or avoid giving subsidies etc. to speculators who
are not a poor group. The various institutional mechanisms described in various
parts of this text enable the Government to deliver successful projects, (in terms
of production objectives) but a disaggregation of the benefitors is necessary in
order that the effectiveness of delivery may be judged. On the whole, however,
the effect of regional policy has been to keep regional disparities at a mo
derate level.
6.3.

Rural Development Policy

6.3.1.

Context

The villages of Cyprus are governed by village councils under the chair
manship of the village president who is both a government and a village re
presentative. On each village council the District Officer has a civil servant
as his representative, so that the villages are integrated into the Government
machinery. The District Officer also has a political function, that of serving
the interests of the villages in his District and as well as a bureaucratic fun
ction. This coupled with the existence of farmers organizations etc. has meant
that there is always political pressure for rural development directed at poli
tical leaders and the Civil service, and this is complemented by pressure within
the bureaucratic machine through the District Officers and the regional offices
of other departments. Another important feature of rural development policy
is the fact that the villages normally contribute 50% of the cost of government
schemes (other than roads) that benefit them, though poor or small villages
often pay 33% of the cost. This system ensures that only schemes which are
desired by the villagers (since most schemes affect local taxes) go ahead, and
the contributions have enabled more rapid progress to be made in the provision
of facilities to rural areas.
6.3.2 Structure

The economic structure of the rural areas of Cyprus is not uniform, for
there are many properous areas where either short commuting distances or
irrigation water have enabled incomes to grow and the population to increase,
while elsewhere the more isolated dry land areas are losing population and
considerable income disparities exist between these and the prosperous rural
communities. Development of the poorer areas poses a potential conflict bet
ween equity and growth, first because even if large investments are made the
ability of the areas to exploit any new opportunities is questioned (often be
cause the major crops etc. have a questionable future and because investment
80

for terracing etc. raises unit costs in mountain areas). In this respect it should
be noted that the Pistilia project was one of the most expensive in terms of
investment per unit of irrigated land ever financed by the World Bank. Also
provision of utilities and services costs, in some cases, more than re-locating
the villagers into a larger settlement, and for more than could be recovered
by standardized telephone and electricity charges. Nevertheless, the psycholo
gical urbanization process (adoption of urban standards) is so widespread that
the rural population expects to obtain many of the comforts of urban areas.
In view of this the Government’s policy has been that every village should
have a level of minimum needs which include electricity, adequate house to
house water supply, a public telephone, an asphalted access road, asphalted
villages streets, a slaughter house and other facilities. With regard to human
services the approach adopted is to develop a more consistent spatial policy
by establishing the functional hierarchy of service centres proposed in the Island
Plan. The problem today is that each village has everyday access to at least
one town (usually the District capital) but does not necessarily have regular
public access to a closer central village (potential rural centre).
The island Plan proposes that by putting all services into the same centre
and improving transport connections then the rural centres may be able to
efficiently provide a more local service (health services) high-school educa
tion, agricultural extension services etc.) of a higher standard. Doubts with
this policy are based on whether service centres that do not have the potential
to become growth centres can function as effective service centres. But in view
of the problems of relating Perroux type growth poles to geographical space,
and the general inappropriateness of industrial complex analysis to the small
scale of Cyprus, it would seem to be pre-mature to expect too close a relation
ship between service centres and rural growth poles at the planning stage?

6.3.3. Identification

The
(i)
(ii)
(iii)

strategy for rural development involves.
the raising of rural income levels.
the improvement of the village itself, and
the provision of utilities and communications facilities.

With respect to incomes there are overall targets mainly relating to the
field of agricultural development. The improvement of the villages them
selves by asphalting village streets, constructing anti—flood or erosion works,
slaughter houses, meat markets and other public buildings, village street light
ing etc. relates to every village, and is partly a function of the interest shown
by the village committees and their financial ability to undertake their share
of costs. The provision of roads, electricity and telephone communications is
provided at a cost to the Government or the agencies concerned; water supply
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provision is contributed to by the villages. With these projects all villages and
all households benefit.

Again the major criticism is that the target groups are not disaggregated,
for example it may be desirable to examine the position of the old poor. It
may also be desirable to examine the need for expanding the type of projects
offered, for example maintenance of housing seems to be a problem in the
rural areas. There may also be some problems with regard to poor or very
small villages, even though they are usually given more favouable terms.
6.3.4. Delivery

The improvement of conditions in the rural areas of Cyprus since inde
pendence in 1960 has been remarkable, and shows the effectiveness of the de
livery system operating in relation to its declared objectives and strategy. At
the time of independence conditions in the rural areas fell short of people’s
expectations. The major deficiencies were the low standard of housing and
the lack of public utilities such as the low ratio of water supply to popula
tion, the virtual absence of house to house water supplies, the small propor
tion of villages with electricity and the even smaller proportion with public
telephones. The road network was also deficient since the advent of motorized
transport required improvement and asphalting of roads. Within the villages
improvements were also necessary, particularly for asphalting or paving of vil
lage streets, provision of slauglier houses, flood prevention etc. In response
to these expectations the Government of the Republic introduced a series of
schemes that collectively constituted its rural development programme, so
that gradually over the years 1961 to 1971 significant improvement took place.
By 1971 about 93% of the rural population had a satisfactory level of water
supply and 95% house-to-house water supply systems, while 92% had ele
ctricity in the home. In 1971 over 500 villages had public telephones. There
were also substantial improvements in the road network, and in the asphalting
and paving of village streets, provision of slaughter houses (in 1971 most vil
lages had slaughter houses) and anti-flood measures. In health services Rural
Health Centres were established, each provided with a doctor, a dentist, health
inspector and nurses, with each centre serving a number of villages. Improve
ments also took place in education with 94% of all children of school age
attending primary school and 72% of primary school leavers going on to se
condary school. Considerable improvements in housing conditions in rural areas
have also taken place, though this is basically a reflection of the increase in
income rather than government policies.
It is obvious that the rual population of Cyprus has benefited considerably
from the development process, but it is also clear that there are serious dispari
ties between urban and rural areas. The most serious disparity is the income
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disparity between agricultural incomes and other incomes (mainly from urban
employment). Since depopulation of the declining rural regions has not led to
improvements in productivity, the main hope is for increases in yield and a
restructuring of dry-land farming (dependence more on dry-land trees and
animal husbandry; and the expansion of irrigation; land consolidation and
agrarian reform as practiced at present aim at the improvement of farming by
amalgamating the scattered plots into one field, providing access by road and
enlarging holdings through voluntary sales. Only expropriation of the land be
longing to absentee owners may provide the radical re—structuring of land own
ership required to create viable farms in declining areas, but this is unlikely
within the social—political context of Cyprus. In other areas rural incomes
compare with urban incomes either because of supplementary income from nonagricultural jobs or because of irrigation, or in some villages, intensive animal
husbandry.

There are also disparities in the provision of services between urban and
rural areas, because the scattered settlement pattern does not allow such ser
vices as secondary education or health clinics/hospitals to be established in
each village. Instead such services are located in major villages with the popu
lation of other villages travelling there to benefit from such services. Doctors
also have an iteniary thereby they visit regularly the more important villages,
and other services are provided on a mobile travelling basis i.e. dentistry, mo
bile libraries, extension etc. This solution has not worked effectively mainly
because the road net—work and village bus-routes operate from each village
to the town or District capital. Though there are secondary roads linking vil
lages, the concept of a central village does not exist. This is partly because
the planning of rural services was not based upon the service centre principal,
but also because only one village Morphou (the centre of the major citrus
growing area) grew up as a market town and employment centre. Elsewhere
the employment centres have been the towns and, to a declining degree, the
mines. It is considered that the reduction of urban rural disparities will depend
upon the degree to which rural areas can be integrated around rural service
centres (large villages) so as to facilitate the provision of improved services on
a viable basis.
An important factor in the improvement of conditions in rural areas has
been the willingness and ability of the villages to contribute to development
works which directly benefit their community. Most of the components of the
rural development programme, such as water supply, school buildings, village
streets, farm roads, slaughter houses, street lighting, anti-flood works, involve
a 50% village contribution. Despite this the villagers, through their committee,
demand that works be undertaken in their village, and normally the demands
exceed Government fiscal limits. Another aspect of self-improvement is the
village cooperative, which not only acts as a focus for savings and credit but
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normally provides retail services (usually of the grocery type). In some villages
however, the cooperative may also operate its own rural buses, or undertake
cooperative marketing, or construct and operate cold storage facilities for agri
cultural produce. The ability of the rural population to voice its demands and
to contribute to their fulfilment has been a major factor in the development
of the rural areas of Cyprus.
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Υπό ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΟΥΜΙΔΗ
Β.Α., Μ.Α. Γεωγραφίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μιά σειρά άπό γεωγραφικούς συντελεστές ή παράγοντες έπηρεάζουν (ή έπηρέασαν) τήν έμφάνιση, έξάπλωση καί εξέλιξη τής έκβιομηχάνισης τής χώρας μας.
Αύτοί πιό λεπτομερειακά είναι: Ιο δσον αφορά τήν ένταξη τής χώρας στό
διεθνή χώρο ή ίδια ή γεωγραφική, στρατηγικής σημασίας, θέση τοΰ νησιοΰ πού
Αποτελεί έξελισσόμενο κόμβο θαλάσσιων καϊ αεροπορικών συγκοινωνιών καθώς κα'ι
τοΰ διεθνοΰς διαμετακομιστικοΰ έμπορίου. 2ο δ δρυχτός πλούτος, τό ήπιο μεσογεια
κό κλίμα, ή ύδρολογία, τό άνάγλυφο τοΰ τοπίου, δ κυπριακός χώρος, οί ίδιοι οί
άνθρωποι τοΰ τόπου αύτοΰ, οί ύποδομές κ,λ.π. Σ’ αύτές τις τελευταίες ξεχωρίζουμε
τό συγκοινωνιακό δίχτυο κα'ι τ'ις Επικοινωνίες.
'Ωστόσο δλες αύτές οί άπόψεις έχουν έχτός τής θετικής κα'ι τήν άρνητική
τους πλευρά.
Ή άμεση γειτνίαση μιας μή φιλικής χώρας, μιά σειρά μεταλλευμάτων πού
άρχισαν νά έξαντλοΰνται κιόλας και πού οί τόποι έξόρυξης τους ποτέ δέν άποτέλεσαν σημαντικό πόλο βιομηχανικής έλξης, τό σοβαρό πρόβλημα έλλειψης νερού καί
κάθε σημαντικής πρώτης ύλης σάν κινητήριας δύναμης, ή απομόνωση καί ξέκομμα
δλόκληρων περιοχών άπό τό δρόμο βιομηχανικής άνάπτυξης, ένα προτιμησιακό
σύστημα μεταφορών κ.λ.π. είναι μερικά παραδείγματα.
ΙΙρϊν προχωρήσουμε πιό κάτω καλό θάταν νά διευκρινιστεί δτι θ’ άναφερθοΰν
μόνο μερικές γεωγραφικές άπόψεις τοΰ βιομηχανικού φαινομένου, θά γίνει μιά ίεράρχιση στό γεωγραφικό χώρο, θά άκολουθήσει άναφορά στήν κατανομή τών βιομη
χανικών ιδρυμάτων στήν Κύπρο σάν σύνολο, κατά έπαρχίες καί μέ διαχωρισμό σέ
άστικές καί άγροτικές περιοχές. Μαζί μέ τ'ις βιομηχανίες μεταποίησης προστίθεν
ται δ τομέας τών μεταλλείων καί μιά άναφορά στις βιομηχανικές ζώνες. Ύστερα
θά διατυπώσουμε μερικές σκέψεις γιά τά πιό πάνω σχετιζόμενες μέ τήν περιφερει
ακή γεωγραφία. Πρόθεση μου είναι νά γίνει μιά πρώτη σκιαγράφηση τοΰ φαινομέ
νου τής Εκβιομηχάνισης άπό γεωγραφικής σκοπιάς μέ τήν προϋπόθεση δτι θ’ άκολουθήσουν στό μέλλον κι άλλες μελέτες γιά τό ίδιο θέμα ή παρόμοιο καί μέ δια
φορετικό πρίσμα κάθε φορά. Καί κάτι τό τελευταίο σημαντικό. Τά στοιχεία πού
δίνονται πιό κάτω άναφέρονται δλα στήν προπραξικοπηματική περίοδο ενώ ριζικές
άλλαγές άπό τότε διαφοροποιούν τήν εικόνα σήμερα.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
Κατά τή διαδικασία έκβιομηχάνισης μιά ιεραρχία γεννήθηκε δσον άφορά τή
δομή κατανομής τών βιομηχανικών έπιχειρήσεων: Ή πρωτεύουσα — οί μεγάλες
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πόλεις — οί μικρές πόλεις (σύν Μόρφου) — μεγάλα χωριά. Οί 3 πρώτες κατηγο
ρίες άφοροΰν τίς άστικές περιοχές καί ή 4η τίς αγροτικές.

’Αστικές

περιοχές

α) Ή πρωτεύουσα (Λευκωσία) . Χαρακτηρίζεται άπό ύπερτροφία στή συγκέν
τρωση τοΰ τομέα τής μεταποίησης. Σχεδόν τό
τοΰ συνολικοΰ άριθμοΰ
βιομηχανικών ίδρυμάτων καί βιομηχανικής δραστηριότητας πού ύπάρχουν
στίς αστικές περιοχές, έντοπίζεται στή μείζονα Λευκωσία.
β) Οί μεγάλες πόλεις (Λεμεσός -— ’Αμμόχωστος) . Συγκεντρώνουν τό % πε
ρίπου τών βιομηχανικών μονάδων.
γ) Οί μικρές πόλεις (Λάρνακα — Πάφος — Κερύνεια) . Συγκεντρώνουν τό
1/10 περίπου τών βιομηχανικών μονάδων. Σ’ αύτή τήν κατηγορία προ
στίθεται καί ή Μόρφου.
Αγροτικές

περιοχές

Τά μεγάλα χωριά. Φιλοξενούν άρκετά βιομηχανικά ίδρύματα κυρίως μικρού
μεγέθους. Ή ύπόλοιπη ύπαιθρος ελάχιστες βιομηχανίες έχει νά παρουσιάσει.
ΙΙέρα απ’ αύτό τό χωρισμό σέ άστικές καί άγροτικές περιοχές συνυπάρχουν
οί βιομηχανικές ζώνες ή κα'ι περιοχές (Industrial Zones and Industrial Estates)
πού έντοπίζονται γιά τήν ώρα στά κράσπεδα τών πόλεων ή καί μέσα σ’ αύτές.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

1

Κατανομή στό έπίπεδο τής Κύπρου

Ή βιομηχανική δραστηριότητα είναι κατασπαρμένη σ’ δλο τό έδαφος τής
χώρας μέ ένα καθαρό διαχωρισμό μεταξύ περιοχών μέ ψηλή συγκέντρωση βιομη
χανιών (άστικές περιοχές) καί περιοχών μάλλον άδειων (άγροτικές περιοχές - ύ
παιθρος) .
Ή περιοχική κατανομή έξαρτάται άπό παράγοντες σάν τίς πρώτες ύλες, τίς
δυνατότητες εργατικού δυναμικού, τίς εύκολίες ύποδομής, τούς διαθέσιμους χώρους,
τήν ύπαρξη άγοράς κ.λ.π.
Οί έπιχειρηματίες ένδιαφέρονται κυρίως γιά τά κόστα πρόσβασης (πρώτες
ύλες -— έργοστάσιο — καταναλωτής) και γιά τήν ύπαρξη μιας σειράς εξωτερικών
παραγόντων πού συσχετίζονται μέ τήν τοποθεσία τής βιομηχανίας (πρόσβαση αγο
ραστών, τροφοδοσία σέ νερό κ.λ.π.).
ΠΙΝΑΚΑΣ: Κατανομή τών βιομηχανικών ίδρυμάτων μεταποίησης, 1972.
ΕΠΑΡΧΙΑ

Άρ. Βιομηχ. Ιδρυμάτων

Άρ. Άπασχολουμένων
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΑΜΜ)ΣΤΟΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ

2840 (41.3%) 1225 (10.8%) 1145 (17.6%)
16742 (51.9%) 5070 (15.7%)

ΛΑΡΝΑΚΑ

620 (8.5%)

ΠΑΦΟΣ

ΚΕΡΥΝΕΙΑ

399 (60%) 278

6499 20.1%) 2476 (7.7%) 947

(2.0%) 551

(4.3%)

(1.7%)

ΠΊΝΑΚΑΣ: Βιομηχανίες μέ προσωπικέ πάνω άπό 10 άτομα σέ άριθμούς και %, 1972
Τάξη-Επαρχία Λευκωσία

10-99

314 56.0

> 100

15 53.5

’Αμμόχωστος

Λεμεσός

Πάφος

Λάρνακα

Κερύνεια

ΚΥΠΡΟΣ

87 15.6

80 14.4

31

5.6

10

1.7

6

1.0

556

3.6

10 35.7

2

7.1

0

0

0

0

28

1

Κι άπό τούς δυο πιό πάνω πίνακες ξεχωρίζει τό στοιχείο τής έλλειψης άξιόλογης βιομηχανικής δραστηριότητας άπό δυό ολόκληρες έπαρχίες (Πάφος — Κερύνεια) καί ή συγκεντροποίηση τοΰ 70% σέ δυό άλλες (Λευκωσία καί Λεμεσός).
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’Αστικές καί ’Αγροτικές περιοχές

Α — ’Αστικές

περιοχές

Ή περιοχή τής Λευκωσίας είναι άδιαμφισβήτητα τό κέντρο τής βιομηχανικής
συγκεντροποίησης τοΰ νησιοΰ. Τά μισά βιομηχανικά ιδρύματα πού άπαντοΰνται σέ
άστικές περιοχές είναι μαζεμένα στήν πρωτεύουσα. Ή Λευκωσία μέ πληθυσμό ίσο
μέ τά 20% τοΰ συνολικοΰ πληθυσμοΰ τής χώρας είχε καί έχει σάν κύριους λόγους
γι’ αύτή τή συγκεντροποίηση τήν έλξη άγοράς, τίς παρεχόμενες εύκολίες καί ύπηρεσίες, τό ειδικευμένο προσωπικό, τ'ις καλές συγκοινωνίες καί έπικοινωνίες, τήν
καλή γεωγραφική θέση. ’Αναπτύχθηκε μιά οικονομία σέ κλίμακα εθνικής σημασίας
καί ή Λευκωσία άποτελεΐ τό κέντρο παραγωγής κα'ι διανομής ύπηρεσιών καί βιο
μηχανικών προϊόντων γιά δλη τήν έπαρχία άλλά κα'ι γιά τήν Κύπρο. ’Ίδιοι πα
ράγοντες έλξης τών βιομηχανιών Ισχύουν βασικά κα'ι γιά τις άλλες πόλεις μόνο
πού ποικίλλουν τό μέγεθος (σχετικό κα'ι άπόλυτο), ή γεωγραφική θέση κα'ι ιστο
ρικοί λόγοι. Ή Λεμεσός μέ τά 13% τοΰ πληθυσμοΰ τής Κύπρου συγκεντρώνει τό %
τών βιομηχανιών πού άπαντοΰνται στις άστικές περιοχές. Οί ύπόλοιπες πόλεις μοι
ράζονται τίς ύπόλοιπες βιομηχανίες. Καί οί 6 πόλεις συγκεντρώνουν τά 2/3 δλων
τών βιομηχανιών τοΰ νησιοΰ καί τά % τών άπασχολουμένων σ’ αύτές ενώ άποτελοΰν τά 2/5 μόνο τοΰ πληθυσμοΰ τής χώρας.
ΠΙΝΑΚΑΣ: Βιομηχανικά ιδρύματα κα'ι ’Απασχόληση στις πόλεις, σέ %, 1972.
Βιομηχανίες
Αρ. Απασχολουμένων

Πόλη
Λευκω
σίας

Προάστ.
Λ.

Κερύνεια

’Αμμό
χωστος

Λάρνακα

Πόλη
Λεμεσού

Προάστ.
Λ.

Πάφος

19.0

12.0

1.0

9.3

5.6

12.4

1.2

3.0

18.3

21.7

0.6

9.9

5.4

16.0

1.9

1.8

Σ’ αύτό τόν πίνακα ύπεισέρχεται δ παράγοντας προάστειο σέ δυό πόλεις. Στή
Λευκωσία δπου ύπάρχει μιά πλειάδα προαστείων γύρω άπό τήν πόλη μέ βιομηχα
νική δραστηριότητα κα'ι στή Λεμεσό σέ πολύ πιό μικρή κλίμακα. Στά προάστεια
τής Λευκωσίας βρίσκουνται βασικά βιομηχανίες πού παράγουν καταναλωτικά άγαθά
(έλαφρές βιομηχανίες) έπωφελούμενες τήν έγγύτητα μεγάλης άγοράς, ύπαρξη χώ
ρου, χαμηλότερες τιμές γής, ύπαρξη ύποδομών, καλές συγκοινωνίες, ύπαρξη έκπαι87

δευμένου ή άλλου έργατικοΰ δυναμικού κ.λ.π. Παρόμοιες βιομηχανίες άπαντοΰντα:
κα'ι στά προάστεια τής Λεμεσού.

Στήν άστική περιοχή Λευκωσίας ύπάρχουν δλοι οί κλάδοι βιομηχανιών τοΰ
νησιού έκτος τού τομέα τών πετρελαίων καϊ τής «βαρείας» μεταλλουργείας. Στήν
Κερύνεια καϊ τήν Πάφο ελάχιστοι κλάδοι ύπάρχουν. Το Βαρώσι φιλοξενεί τήν μο
ναδική μεταλλουργική μονάδα, χαρτοβιομηχανικές μονάδες, καθώς κι άλλες βιομη
χανίες. Ή Λάρνακα χάρις στά διυλιστήρια πετρελαίου πήρε τό χαρακτήρα «μονο-βιομηχανικής» πόλης αφού ή βιομηχανία τούτη παράγει πάνω άπό τό
τής προστι
θέμενης βιομηχανικής αξίας τής πόλης. Στή Λεμεσό προεξέχουν κυρίως οί βιομη
χανίες οινοπνευματωδών ποτών, οί κλωστοϋφαντουργίες κα'ι οί βιομηχανίες πλαστι
κών ειδών.
Β — Άγροτικές

περιοχές

ΤΙ σημαίνουν αύτές οί περιοχές γιά τό νησί; Θά τό δούμε μέ τά εξής στοιχεία.
Τά 24.5% τού βιομηχανικού προσωπικού κατανεμημένο στά 35.5% τών βιομηχανικών
μονάδων παράγουν μόνο τά 21.6% τής προστιθέμενης αξίας βιομηχανικού προϊόντος.
Πολύ λίγες μεγάλες βιομηχανικές μονάδες τοποθετούνται στήν ύπαιθρο. Οί πιό
πολλές βιομηχανίες βασίζονται στις πρώτες ύλες. ’Άλλες γιατί βρίσκονται κοντά
σ’ άστικό κέντρο ή κοντά σέ κύριο άξονα συγκοινωνίας. Τά πιό πολλά προϊόντα
πού παράγονται άπό τϊς μικρές βιομηχανίες είναι γιά σκοπούς έπιτόπιας κατανά
λωσης κυρίως.

ΠΙΝΑΚΑΣ: Βιομηχανικά ιδρύματα, Απασχολούμενοι καί προστιθέμενη άξια (π.α.)
κατά άγροτική περιοχή σέ % έπϊ τών συνολικών άριθμών άστικών καϊ
άγροτικών περιοχών, 1972.
Λευκωσία

Κερύνεια

’Απασχόληση

13.2

3.3

Π.Α.

11.9

1.1

10.4

0.8

Βιομηχανίες

’Αμμό
χωστος

’Αγροτικές
περιοχές

Λάρνακα

Λεμεσός

Πάφος

9.5

3.9

4.0

3.1

36.9

5.8

2.3

2.2

1.1

24.5

3.7

4.0

2.2

0.6

21.6

Ή άγροτική περιοχή Λευκωσίας συγκεντρώνει σχεδόν τό ’/2 τής βιομηχανι
κής δραστηριότητας γενικά. Ή έγγύτητα ένός άστικοΰ κέντρου, μιας άγοράς βρί
σκει έδώ τό καλύτερο παράδειγμα έλξης βιομηχανιών μέ μιά σειρά μεγάλα χωριά
πού στεφανώνουν τήν πρωτεύουσα σέ άχτίνα μερικών χιλιομέτρων άπό τά προάστεια: Λατσιά, Γερόλακκος, Μιά Μηλιά, Λακατάμια, Κοκκινοτριμιθιά, Δάλι. Ή
έλξη τών πρώτων ύλών ήταν καθοριστικός παράγοντας γιά τϊς περιπτώσεις τής ξυ
λείας (Κάμπος, Καραβοστάσι, Πεντάγυια, Μόρφου) τούβλων (Μιά Μηλιά, Νέο Χω
ριό) , άσβέστη (Μιά Μηλιά, Κυθρέα) , φρούτων - λαχανικών (Μόρφου Άστρομερίτης) κ.λ.π.
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Στήν επαρχία Κερύνειας Εχτός λίγων μικροβιομηχανιών βασισμένων στήν Επε
ξεργασία όρυχτών πετρωμάτων στή Λάπηθο, τόν "Αη Γιώργη καί τό Μπέλλαπαϊς
τίποτε τό αξιοσημείωτο δέν ύπάρχει.
Στήν Επαρχία Άμμοχώστου ύπάρχουν άρκετά μεγάλα χωριά. Ή Δερύνεια
κοντά στό Βαρώσι φιλοξενεί μερικές βιομηχανίες. Ή ύπαρξη πρώτων ύλών δπως
τούβλα (’Άσσια) , λαχανικά (Κούκλια), σιτάρι (Λευκόνοικο) , καπνά (Γιαλούσα),
γάλα (Λευκόνοικο, Βατυλή) κ.λ.π. βοήθησε στήν ανάπτυξη μερικών βιομηχανιών.

Στήν επαρχία Λάρνακας αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι τό τσιμεντοποιεΐο
Βασιλικού.
Στήν επαρχία Λεμεσού Εκτός τοΰ τσιμεντοποιείου τής Μονής μαζί μέ τόν θερμοηλεχτρικό σταθμό καί μερικών βιομηχανικών χώρων γύρω άπό τήν πόλη πού
περιμένουν ένταξη στά δημοτικά δρια ή σάν προάστεια, τίποτε τό αξιοσημείωτο.
Στήν επαρχία Πάφου εκτός τής Γεροσκήπου δλη ή ύπαιθρος είναι ύπανάπτυχτη βιομηχανικά.
Πέρα άπ’ αύτά ό τομέας τών Ορυχείων καί λατομείων Αναπτύχθηκε (φυσικά)
στις αγροτικές περιοχές ιδιαίτερα στις ορεινές. Τό Τρόοδος φιλοξενεί δλα τά Ορυ
χεία μετάλλου (κυρίως χρώμιο, σίδηρο, χαλκό, πυρίτες) καί μερικά άμετάλλων
όρυχτών (αμίαντο βασικά) . Στήν αλυκή Λάρνακας μαζεύεται αλάτι. Ό ΙΙενταδάχτυλος φιλοξενεί μαζί μέ τό Τρόοδος (πρόποδες) άρκετά λατομεία (έξόρυξη γύ
ψου, άσβεστολίθου, άμμου, σκύρων, χαβάρας, άργιλλου, μπεντονίτη κ.λ.π.) . Ύπάρ
χουν σ’ δλο τό νησί 33 μεταλλευτικά ιδρύματα μέ προσωπικό πάνω άπό 10 άτομα.
’Απ’ αύτά 17 βρίσκονται στήν Επαρχία Λευκωσίας καί κανένα στήν Επαρχία Άμμο
χώστου. Ύπάρχουν Επίσης κατά Επαρχία 1 στήν Κερύνεια, 8 στή Λάρνακα, 5 στή
Λεμεσό, 2 στήν Πάφο. Ό τομέας περιλαμβάνει συνολικά 181 ιδρύματα μέ 3700 άπασχολούμενους.
Τέλος, οί βιομηχανικές ζώνες καί βιομηχανικές περιοχές πού πλαισιώνουν τή
βιομηχανική ανάπτυξη καί πού έχουν σάν στόχο τόν Ελεγχο τής Αστικής καί τήν
προώθηση τής βιομηχανικής Ανάπτυξης, συμπληρώνουν τήν ίεράρχιση τού βιομη
χανικού φαινομένου στόν κυπριακό χώρο. ’Εντοπίζονται μέσα στήν πρωτεύουσα ή
κοντά, Μιά Μηλιά, Λατσιά, στά κράσπεδα πόλεων δπως Λεμεσός, Λάρνακα. ’Άρ
χισαν νά δημιουργούνται στήν Αμμόχωστο, προγραμματίζονται γιά τήν Πάφο. Οί
ζώνες αύτές προσφέρουν τις κατάλληλες ύποδομές, τό χώρο, πρόσβαση κ.λ.π.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ — ΣΓΜΠΕΡΑΣΜΛΤΑ

Μετά άπ’ δσα είδαμε μπορούμε νά πούμε τά άκόλουθα: Ή «έλξη τής Αγοράς»
καί ή «Ελξη τού άστικοΰ κέντρου» κατά συνέπεια ύπήρξε καθοριστικός παράγοντας
τοποθέτησης μιας βιομηχανικής μονάδας. ’’Ετσι, ή Εκβιομηχάνιση άρχισε άπό τις
πόλεις Ιδιαίτερα τις μεγαλύτερες μέ πρώτη στή σειρά τήν πρωτεύουσα.

Ή «βιομηχανία ελκύει τή βιομηχανία» Επίσης ΐσχυσε σ’ αύτή τήν περίπτωση.
Ή διαδικασία Εκβιομηχάνισης Εκτείνεται γύρω άπό τά μεγάλα άστικά κέντρα δπου
ύπάρχει ήδη μιά άξιόλογη βιομηχανική δραστηριότητα.
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Στό εσωτερικό τής χώρας έκτος τής περιοχής Λευκωσίας καί Μόρφου ή έκβιομηχάνιση άγκάλιασε μερικά μεγάλα χωριά πού διαθέτουν πρώτες ύλες κατεργάσι
μες οικονομικά. Ή ορεινή περιοχή Τροόδους έχτός άπό μιά πλειάδα δρυχεϊα πού
πλαισιώνουν τήν κεντρική δροσειρά καί μερικά χωριά πού άξιοποιοΰν πρώτες ύλες
(ξυλεία π.χ.) ιδιαίτερα οί Ν.Δ. καί Ν. πρόποδες έμειναν ύπανάπτυχτοι βιομηχανικά.
Άπό τίς άμπελουργικές περιοχές Λεμεσού ωστόσο τροφοδοτούνται οί οίνοβιομηχανίες τής πόλης. Σάν λιμάνι έπίσης έλκυσε κι άλλες βιομηχανίες.
Τό ίδιο κι ή Αμμόχωστος τής οποίας τό λιμάνι ήταν ή φυσική κατάληξη τοΰ
έμπορικοΰ άξονα Λευκωσίας — Άμμοχώστου αλλά κι ή πόρτα εισόδου ή έξόδου
προϊόντων.
Ή πόλη τής Πάφου παράμεινε ξεκομμένη μακρυά άπό τούς κύριους οικονομι
κούς άξονες άρα καί λιγότερο «ένδιαφέρουσα» γιά βιομηχανική έπένδυση μιά κι οί
ύπάρχουσες ύποδομές διαδραματίζουν σοβαρό ρόλο γιά έλξη βιομηχανίας.
Γενικά άναπτύχθηκαν είτε περιοχές πού φιλοξενούσαν ήδη μερικές βιομηχα
νίες (π.χ. οί πόλεις) , είτε οί πλούσιες κι εύφορες άγροτικές περιοχές. ’Έτσι έντοπίζεται κύρια ή άνάπτυξη τού βιομηχανικού φαινομένου (σάν μέρος τοΰ οικονομι
κού) σ’ ένα κεντρικό άξονα ή ζώνη μέ «λεκάνη άπορροής» τήν πλούσια άγροτική
περιοχή Μόρφου, μέ τή μείζονα Λευκωσία σά συμβολή δλων τών παραποτάμων,
κύριο ποταμό τόν ύπεραστικό δρόμο Λευκωσίας — Άμμοχώστου καί έκβολή ή δέλ
τα τήν περιοχή Άμμοχώστου — λιμανιού.
Οί άχτές, ή θάλασσα κρατούν ένα σημαντικό μέρος τής δλης διαμόρφωσης
τής γεωγραφικής κατανομής. Τά δυό μεγάλα λιμάνια μέ τις βιομηχανίες τους, τό
διΰλιστήριο πετρελαίου τής Λάρνακας, τά δυό τσιμεντοποιεια στις νότιες άχτές, οί
δυό θερμοηλεχτρικοί Σταθμοί (Μονής, Δεκέλειας) , τό γεγονός δτι άπό τίς 6 πόλεις
τοΰ νησιού οί 5 είναι παράλιες μέ λιμάνι μικρό ή μεγάλο καθώς καί οί λιμενίσκοι
έξαγωγής δρυχτών προϊόντων συμπληρώνουν γενικά αύτή τήν είχόνα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ή έκβιομηχάνιση τού κυπριακού χώρου γεωγραφικά άκολούθησε γενικά τήν
«πεπατημένη». Αφού ή κύρια δύναμη έπένδυσης ύπήρξε δ ιδιωτικός τομέας, άνα
πτύχθηκαν βρισμένες περιοχές κατά προτίμηση, άφέθηκαν πολλές άλλες στήν φρον
τίδα άλλων τομέων γιά άνάπτυξη. Ή άνυπαρξία βασικών πρώτων ύλών δπως τά
πετρέλαια ή οί άνθρακες, έμπόδισαν μιά έκβιομηχάνιση σ’ έχταση καί βάθος μέσα
στις άγροτικές περιοχές καί μιά δημιουργία έτσι πόλου έλξης διάφορων συμπληρω
ματικών βιομηχανιών. Τέλος τό γεγονός τών μικρών άποστάσεων έπίδρασε άλλοτε
άρνητικά άλλοτε θετικά άνάλογα τής περίπτωσης.
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Διευκρινίζεται ότι οί φράσεις «βιομηχανικά ιδρύματα», «βιομηχανικές μονάδες», «βιο
μηχανίες», έχουν σ' αύτό τό κείμενο τήν ίδια σημασία γιά λόγους ευκολίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή άποτέλεσε ή διατριβή τοΰ υποφαινόμενου «'Εκβιομηχάνιση τής Κύπρου, γεωγρα
φικές άπόψεις» 158 σ. 1976, στή γαλλική. Σ' αύτή έμπεριέχεται μιά σχετική βιβλι
ογραφία.
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THE DISTRIBUTION OF THE MONTHLY RAINFALL
AT NICOSIA, CYPRUS
E.E. Katsiambirtas, MSc, FRMets, MinstP.
Research Officer, Department of Agronomy,
University of Western Australia
Nedlands, W.A. 6009

INTRODUCTION
Working on a similar study for South African Stations (Katsiambirtas, 1977)
and since the monthly rainfall series of Nicosia, Cyprus were available, I decided
to use the existing programmes on the powerfull CYBER 74 computer system
of the South African Weather Bureau to find out which distribution best fits
the data.
Some authors have used the log-normal distribution but it seems that the
incomplete gamma distribution yield to a good fit of the data as well, as has
been pointed out by other researchers for other places.

DATA
The monthly rainfalls of Nicosia Station, Cyprus, for the period 1881—1972
were used.

METHOD
Rainfall is a zero-bound climatological variable and the gamma distribution
which has a zero lower bound has been found to fit rainfall data. It is defined
by its probability density function, and is a two-parameter distribution:

,
γ-l
g (χ) = 4---------- x
e

b

x/b

W

Γ(γ)

Where b is a scale parameter, γ is the shape parameter and Γ(γ) is the
mathematical gamma function defined as:
„, .
I 00
-x
r-i,
Γ(γ) = /
e
X
dx

(2)

* The study was undertaken when the author was a senior meteorologist in charge of the
special studies section, Research Branch of the South African Weather Bureau, Pretoria,
South Africa.
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If γ is a positive integer then Γ(γ) = (γ—1):

The main problem is estimating the two parameters b and γ from sample
observations. This can be done by the method of maximum likelihood.

Sufficient estimates of these two parameters are.
n

Σ

----------

In x
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.
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x = 1
H---- ) where Λ = In x------------------ —---------

o—

λ

r

The distribution function from which we get probabilities is given by:

G(x) = / * g(t)dt

(3)

o

We use Pearson’s «Tables of the incomplete gamma function» after having
transformed the parameters b and γ to those given in Pearson’s tables i.e.

, p =γ —1 U= —

where 6 is the standard

deviation equal to bv'~y’

Pearson’s tables the integral I (p;u) is given as the probability of a certain
variable to be between O and a given threshold x. The moments of the gamma
distribution are given by:

I

ΒΓ

Γ(ϊ +

r (γ) "
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γ)

In particular the first two moments:

_—1 <V+1) = b γ and the mean = b γ
(γ)

The variance ·σ2 = b2 (γ + 1) γ — (by) 2 = b2Y
In the case that the precipitation data contain zeros (as in the winter
months in our case) the mixed distribution function of zeros and continuous
precipitation amounts is applied:

H(x) =^ + (l-f) G(x)

(4)

Where K is the number of zeros in the precipitation series and n the
total number of observations.
It is clear that when Κ = O. then H(x) = G(x)
and when x = O, then H(O) = K
n

Firstly, the parameters γ and b of the gamma distribution are estimated
using only the non-zero monthly total rainfall values, and thus g(t) is known.
Then g(t) is integrated for various x to find G(x) and then equation (4)
is applied to take into account the probability of having a zero monthly total
rainfall.

Table 1 gives the probability that monthly rainfall amounts will be less
or equal to given thresholds, using the mixed gamma distribution (Hx).

The observed and calculated frequencies (using the gamma distribution)
were subjected to the x2 test for the different months. No significant differences
were found for most of the summer months (Table 2).
An appropriate test of the null hypothesis H° that the observed data
come from a population having a gamma distribution (against the alternative
that it has some other distribution) is to reject the null hypothesis if x2zx2a;m-3
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χ2 = Σ <
i-Ι «1
Degrees of freedom = m-t-1 = m-2-1 = m-3
m is the number of terms added;
t is the number of the parameter estimated (two in this case);
a = 0,05 is the level of significance.

We use the test only when none of ei is less than 5. This is due to the
fact that large values of x2 are obtained when the differences between theo
retical and observed frequencies are large. Therefore we reject H° if x2 is
large i.e. we do a one-sided test. Large values of x2 may also obtained by
having small values of ei and large values of x2 obtained in this way do not
necessarily imply that H° is not true. If we have small expected frequencies
we pool two or more cells by adding both their observed and expected fre
quencies.

The value of

χ2
=Y 2
=7 815
Aa; m-3 X 0,05; 6-3
’

(from Tables)

m = 6, number of intervals used (intervals 6 and 7 were pooled together)
The calculated x2 values for the different months for Nicosia are shown
in Table 2.

Table 2 shows also the γ and b parameters of the gamma distribution
fitted to the monthly rainfalls. The x2 test value with pooled expected frequencies
was compared with the x2 test values without pooling. It was seen that it is
better to pool together the expected frequencies before applying the x2 test
when the value of an expected frequency is less than 5 as mentioned earlier.
x2 values with an asterisk are less than X2 a;m-3 and hence for those
months the null hypothesis that monthly rainfall data fit a gamma distribution
with the shown parameters γ and b cannot be rejected. The figures in bra
ckets under the x2 values are the degress of freedom.

Table 3 shows the results of the x2 test as well as the μ and 6 parameters
of the log-normal distribution fitted to the monthly rainfall.
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The log-normal distribution used is the two-parameter distribution and
is given by:

~(1ηχ-μ )2 I
2σ2
/

f (x) =----- =L=---- exp
x V 2π σ

x is a random variable whose logarithm In x is normally distributed with
mean μ and variance 62, (x > Ο, ϋ2 = O).
In this case we also used the mixed distribution, as in the case of the
gamma distribution, to overcome the problem of zero rainfall values.

The meaning of the asterisk signs and the figures in brackets are the same
as in Table 2.
DISCUSSION
From Table 3 we can see that for some summer months the x2 values are
significant compared to those coming from the gamma distribution. Generally,
the log-normal distribution gives a better fit of the data.
The whole work was carried out on our computer and the subroutines used
are taken from the IBM 1130 Scientific Subroutine Package. This is the GAMMA
subroutine for calculating the Γ(γ) function given the γ and the QATR
subroutine for calculating the integral of the gamma distribution.
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TABLE 1 : Probabilities that monthly rainfall amounts will be less or equal than a given
threshold using the log-normal distribution.
STATION :

NICOSIA, CYPRUS

Month

Thres
hold
(mm)

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

25

0,370 0,242 0,487 0,694 0,627 0,827 0,919 0,802 0,872 0,653 0,461 0,201

50

0,323 0,602 0,785 0,877 0,802 0,929

—

—

— 0,829 0,721 0,445

75

0,624 0,793 0,885 0,944 0,876 0,962

—

—

—

— 0,845 0,606

100

0,806 0,888 0,936 0,915 0,915

—

—

—

—

— 0,898 0,723

125

0,902 0,936 0,982

—

—

—

—

— 0,932 0,784

150

0,949

175

0,973

1,000

—

—

—

0,959 0,834

0,975 0,878

200

0,975 0,907

225

0,981

250
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0,915

0,931
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΙΔΗ,
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ο.Κ., ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»
ΣΤΙΣ 20.6.1979

Εισαγωγή άπό μέρους τής Παραγωγού τοΰ προγράμματος
Μέ βασικούς σκοπούς, τή βελτίωση τής διδασκαλίας τού μαθήματος
τής γεωγραφίας στά σχολεία τής Κύπρου, τή διαφύλαξη καί βελτίωση τού
φυσικού περιβάλλοντος καί γενικά τήν προαγωγή τής γεωγραφικής γνώσης
στήν Κύπρο, ιδρύθηκε τό Νιόβρη τοΰ 1968 ό Γεωγραφικός Ομιλος Κύπρου.
»

Τόν "Ομιλο άποτελοΰν γεωγράφοι καί φοιτητές τής γεωγραφίας πού
εργάζονται μέ. Ζήλο καί άγάπη γιά τήν επιστήμη τής γεωγραφίας.
Φέτος ό "Ομιλος γιόρτασε τά δεκάχρονά του καί μέ τήν εύκαιρία
αύτή πραγματοποίησε άρκετές εκδηλώσεις. Στά δέκα αύτά χρόνια τής
Ζωής του, ό Γεωγραφικός Όμιλος άνάπτυΕε πλούσια δράση, τόσο στήν
Κύπρο, όσο καί στό έΕωτερικό, όπου είχε επαφές μέ άλλους Γεωγραφικούς
’Ομίλους, όπου έκτος άπό τά θέματα τής γεωγραφίας άνάπτυΕε καί τό

Κυπριακό

πρόβλημα.

Γιά τίς μέχρι τώρα δραστηριότητες τού Όμίλου καθώς καί γιά τήν
ώφέλεια πού μπορεί νά δώσει στούς νέους μας, μιλά στό συνεργάτη μας
Δώρο Νικολάου, ό Πρώτος
Αντιπρόεδρος τού Όμίλου κ. Παναγιώτης
Άργυρίδης.

1. Μέ άφορμή τις πρόσφατες εκδηλώσεις γιά τήν 'Ελληνική 'Εβδομάδα
άπό τό Γεωγραφικό 'Όμιλο, θά θέλαμε νά μάς πείτε τι άκριβώς είναι ό
Γεωγραφικός "Ομιλος, ποιοι είναι οί στόχοι τον και ποιες οί έπιδιώξεις τον.
— Ό Γεωγραφικός 'Όμιλος Κύπρου ιδρύθηκε τό Νιόβρη τοΰ 1968 άπό μιάν
ομάδα νέων άνθρώπων, γεωγράφων κα'ι φοιτητών γεωγραφίας, μέ μεγάλο ζήλο
κα'ι άγάπη γιά τήν επιστήμη τής Γεωγραφίας, πού άποτελοΰσε τότε μιά σχεδόν
άγνωστη έπιστήμη στον τόπο μας.

Κύριοι σκοποί τοΰ Όμίλου δπως άναγράφονται στό καταστατικό του είναι:
— Ή προαγωγή τής γεωγραφικής γνώσης στήν Κύπρο,

— Ή έκδοση έπιστημονικοΰ Γεωγραφικού Δελτίου,
— Έ βελτίωση τής διδασκαλίας τοΰ μαθήματος τής Γεωγραφίας στά σχο
λεία τής Κύπρου,
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— 'Π δημιουργία γεωγραφικής βιβλιοθήκης καϊ χαρτοθήκης,
— Ή διαφύλαξη κα'ι βελτίωση τοΰ Κυπριακού Φυσικού Περιβάλλοντος, καϊ

— Ή έπιδίωξη στενών σχέσεων καϊ έπαφών μέ Γεωγραφικούς Όμίλους τοΰ
Εξωτερικού καϊ ή ένταξη τοΰ 'Ομίλου σέ συναφείς Διεθνείς Ενώσεις καϊ
οργανισμούς.
2. ’Αντιλαμβάνομαι οτι άπό τό 1968 πού έχει ίόρνθεϊ ό ''Όμιλος έχουν
γίνει πολλές έκόηλώσεις. Μπορείτε ν’ άναφερθείτε στις πιό βασικές άπό
τΙς έκόηλώσεις αύτές;

-—Στά δέκα χρόνια πού πέρασαν άπό τήν ίδρυσή
λος Κύπρου ανάπτυξε πλούσια δραστηριότητα καϊ έγινε
δσο καϊ στό έξωτερικό. ’Οργάνωσε διαλέξεις, ύπαίθριες
γραφικές βραδυές — συζητήσεις πάνω σέ γεωγραφικά
θνείς χαρτογραφικές καϊ άλλες έκθέσεις.

του, ό Γεωγραφικός "Ομι
γνωστός τόσο στήν Κύπρο
τοπικές μελέτες, κινηματο
θέματα, διαγωνισμούς, Διε

’Οργάνωσε σειρές πανεπιστημιακών μαθημάτων γιά τό Δίπλωμα Γεωγραφίας
τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου μέ μεγάλη έπιτυχία. ’Αρκετοί άπό έκείνους πού
παρακολούθησαν τά μαθήματα απέκτησαν τό Δίπλωμα Γεωγραφίας τοΰ Πανεπιστη
μίου τοΰ Λονδίνου καϊ τό Β. Λ. στή Γεωγραφία τοΰ Κολλεγίου Κύπρου. Μέ βάση
τά διπλώματα αύτά, μερικοί συνέχισαν τϊς σπουδές τους στήν ’Αμερική καϊ απέ
κτησαν τόν τίτλο Μ. Λ. ή Μ. Sc. στή Γεωγραφία ή άλλους συναφείς κλάδους.

Ό "Ομιλος κάλεσε στήν Κύπρο ξένους γεωγράφους διεθνούς κύρους πού έδω
σαν διαλέξεις καϊ δημοσίευσαν μελέτες στό Δελτίο τοΰ Όμίλου «Γεωγραφικά
Χρονικά».

Υπέβαλε σωρεία ύπομνημάτων προς τήν κυβέρνηση καϊ σ’ άλλα αρμόδια
σώματα μέ εϊσηγήσεις πάνω σέ θέματα πολιτικά, έκπαιδευτικά, θέματα φυσικού
περιβάλλοντος καϊ άλλα.
Ό "Ομιλος δημιούργησε μιάν πλούσια χαρτοθήκη καϊ βιβλιοθήκη. Σήμερα
διαθέτει μεγάλη ποικιλία χαρτών κα'ι γεωγραφικών έκδόσεων άπό διάφορες χώρες
τοΰ κόσμου.
’Έχει κυκλοφορήσει μεγάλη σειρά γεωγραφικών εκδόσεων άνάμεσα στις ό
ποιες ξεχωρίζει τό έπιστημονικό του έξαμηνιαίο Δελτίο «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΡΟΝΙ
ΚΑ» πού έκδίδεται άνελλιπώς άπό τό Γενάρη τού 1971. Τό Δελτίο είναι τό μονα
δικό στό είδος του σ’ ολόκληρο τόν ελληνικό χώρο καϊ κυκλοφορεί τόσο στήν Κύ
προ δσο καϊ στό έξωτερικό. Μεγάλη ζήτηση τού περιοδικού παρατηρεΐται άπό Πα
νεπιστήμια, βιβλιοθήκες καί έκδοτικούς οίκους σέ πολλές χώρες τ°ύ έξωτερικοΰ.

’Ιδιαίτερα σημαντική είναι ή προσφορά τοΰ Όμίλου καϊ τών μελών του στή
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μελέτη καί προβολή διαφόρων πτυχών τοΰ Κυπριακού προβλήματος καί στήν αντι
μετώπιση τής εχθρικής προπαγάνδας μέ αδιάσειστα έπιστημονικά στοιχεία καί έπιχειρήματα. ’Αναφορικά μέ τδ έθνικό μας θέμα δ 'Όμιλος δημοσίευσε μελέτες καί
έστειλε ύπομνήματα καί έπιστολές σέ αρχηγούς κρατών, κυβερνήσεων καί σέ άλ
λες προσωπικότητες.
Τό Φεβράρη τοΰ 1976 δργάνωσε μέ επιτυχία Διεθνές Συμπόσιο Πολιτικής
Γεωγραφίας στδ όποιο πήραν μέρος διακεκριμένοι επιστήμονες άπδ διάφορες χώρες.
Στδ Συμπόσιο μελετήθηκαν σέ βάθος οί διάφορες πτυχές τοΰ κυπριακού προβλή
ματος, καί άπδ τή μιά, προβλήθηκαν οί δίκαιες θέσεις μας καί άπδ τήν άλλη έπισημάνθηκαν οί καταστρεπτικές συνέπειες πού θά είχε μιά τυχόν διχοτομική λύση
τοΰ κυπριακού προβλήματος.

Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου έχει έκδώσει τά «Πρακτικά τοΰ Διεθνοΰς
Συμποσίου Πολιτικής Γεωγραφίας» πού ήδη έχουν κυκλοφορήσει καί στδ έξωτερικό, καί άποτελοΰν πολύτιμο διαφωτιστικδ ύλικό. Μερικές άλλες έκδόσεις τοΰ
Όμίλου είναι ή «’Έντυπη Χαρτογράφηση τοΰ Έλληνικοΰ Χώρου άπδ τδ ΙΕ' μέ
χρι τδ ΙΗ' Αιώνα», τοΰ κ. Χρ. Ζαχαράκη, «Ή Κυπριακή Γεωγραφική Βιβλιο
γραφία», «Ή Γεωγραφία καί οί σκοποί της».
Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου είναι μέλος τής Διεθνοΰς Γεωγραφικής
"Ενωσης καί τοΰ Διεθνοΰς Συνδέσμου Διατήρησης τοΰ Φυσικού Περιβάλλοντος καί
συνδέεται μέ άρκετές γεωγραφικές οργανώσεις τοΰ εξωτερικού.

3. θά θέλαμε νά μάς πείτε τώρα, άναφορικά μέ τους νέους μας, τούς
μαθητές, σέ τΐ μπορούν νά βοηθήσουν τόν "Ομιλο, πώς μπορούν νά γίνουν
μέλη και κατ' έπέκταση πώς μπορούν νά βοηθηθοϋν οί νέοι άπό τόν
"Ομιλο.

— Επειδή δ Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου, παρουσιάζει μιά συνεχή καί
πλούσια δραστηριότητα, πιστεύω πώς οί ενδιαφερόμενοι νέοι, μέ τδ νά έγγραφοΰν
μέλη τοΰ Όμίλου, θά άποκομίσουν άρκετά οφέλη, άλλά ταυτόχρονα θά έχουν τήν
εύκαιρία νά προσφέρουν καί τίς δικές τους ύπηρεσίες πρός τόν "Ομιλο.
Γενικά, θά έχουν τήν εύκαιρία νά γνωρίσουν καλύτερα τίς διάφορες πτυχές
τής επιστήμης τής γεωγραφίας καί νά διαμορφώσουν σαφή άντίληψη τοΰ πολυσύν
θετου, άλλά έξαιρετικά ένδιαφέροντος αύτοΰ θέματος. Πρέπει νά άναφέρω, πώς οί
νέοι δέν γνωρίζουν τί είναι πραγματική γεωγραφία, γιατί άπλώς δέν τούς δίνεται
ή εύκαιρία νά τήν γνωρίσουν, μιά καί -δ μάθημα τής γεωγραφίας στά σχολεία τής
Μέσης Εκπαίδευσης είναι ούσιαστικά παραμελημένο.

Ειδικότερα, δ Γεωγραφικός "Ομιλος μπορεί νά προσφέρει στούς νέους τά έξής:
Κατ’ αρχή, δλα τά μέλη τοΰ Όμίλου παίρνουν δωρεάν τδ εξαμηνιαίο Δελτίο
«Γεωγραφικά Χρονικά». Θάθελα ν’ άναφέρω εδώ, πώς εύχαρίστως θά δημοσιεύουμε
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στό περιοδικό μας μελέτες τών νέων πάνω σέ δποιοδήποτε γεωγραφικό θέμα. ’Ήοη
στό νέο Δελτίο μας πού βρίσκεται υπό έκτύπωση κα'ι θά κυκλοφορήσει σέ ένα μήνα
περίπου, (παρούσα έκδοση) , δημοσιεύουμε πέντε θαυμάσιες εργασίες μαθητών Μέ
σης Παιδείας. Πρόκειται γιά τις μελέτες πού βραβεύτηκαν στό Μαθητικό Διαγωνι
σμό στή Χαρτογραφία τής Κύπρου. Αυτός είναι πράγματι ένας τομέας στον όποιο
μπορούν νά συμβάλουν κα'ι οί νέοι.

Μπορούν επίσης νά παρακολουθήσουν ή νά λάβουν μέρος στις έκδηλώσεις
πού οργανώνει δ "Ομιλος, στις όποιες άναφέρθηκα προηγουμένως. Κα'ι οί νέοι μέ
τή σειρά τους, μέ τήν ένεργητικότητα κα'ι τδν ενθουσιασμό πού τούς διακρίνει θά
μπορούσαν νά βοηθήσουν στήν οργάνωση τών διαφόρων δραστηριοτήτων, γιά πα
ράδειγμα στήν ετοιμασία εκθέσεων, στήν δργάνωση ύπαιθρίων τοπικών μελετών,
στή διάδοση κα'ι διάθεση τών εκδόσεων τού Όμίλου καί σέ πολλούς άλλους τομείς.
“Οσοι άπό τούς νέους θά ήθελαν νά έγγραφοΰν μέλη τού Γεωγραφικού Όμί
λου Κύπρου, θά μπορούσαν νά απευθυνθούν στή διεύθυνση τοΰ Όμίλου, Τ.Κ. 3656,
Λευκωσία, ή ακόμα καϊ προσωπικά σέ μένα στό τηλέφωνο 40-3530.

4. Θά θέλαμε τέλος νά μ~ς πείτε τί περιλάμβανε ή "Ελληνική "Εβδομάδα
πού οργανώθηκε πρόσφατα.
— Ή Ελληνική Εβδομάδα πού οργανώθηκε άπό τό Γεωγραφικό "Ομιλο
Κύπρου σέ συνεργασία μέ τήν Ελληνική Πρεσβεία, περιλαμβάνεται σέ μιά σειρά
έκδηλώσεων πού άρχισαν έδώ καί έξι μήνες μέσα στά πλαίσια τών έορτασμών γιά
τά δεκάχρονα τοΰ Όμίλου.

Ή εκδήλωση αύτή, πού σημείωσε άρκετή επιτυχία, περιλάμβανε τρεις ενδι
αφέρουσες διαλέξεις άπό τόν καθηγητή τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Στυ
λιανό Πουλόπουλο κα'ι προβολή μερικών θαυμάσιων Ελληνικών ταινιών.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ «ΝΕΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ» ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΔΡΕΑ ΚΛ.

Προέδρου

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ,

Γεωγραφικού

Όμίλου

Β.Α., Μ.Α.,
Κύπρου.

Εισαγωγή
Ή Τουρκική στρατιωτική εισβολή τοΰ ’Ιουλίου — Αύγούστου 1974 προκάλεσε τέτοια άναστάτιοση κα'ι άλλαγή στο γεωγραφικό ύπόβαθρο τής Κύπρου, δσο
ποτέ άλλοτε στήν ιστορία τοΰ νησιοΰ μας.
Ή άναστάτωση αύτή, πού Ιλπίζουμε νά είναι προσωρινή ώστε σύντομα νά
μή μιλοΰμε πιά γιά «νέες γεωγραφικές πραγματικότητες» πού προκλήθηκαν άπό
μιά βίαιη καί απρόκλητη στρατιωτική εισβολή καί κατοχή χοΰ 40% τοΰ έδάφους
τής χώρας μας, προκάλεσε ριζικές αλλαγές στή Φυσική άλλά κυρίως στήν ’Ανθρώ
πινη Γεωγραφία τής Κύπρου (Δημογραφία, ’Εθνογραφία, Οικονομική Γεωγραφία,
’Αγροτική Γεωγραφία, Τουριστική Γεωγραφία, Πολιτιστική Γεωγραφία κ.λ.π.) .

Στις σελίδες πού άκολουθοΰν θά γίνει μιά σύντομη άναφορά στις κυριώτερες αύτές προσωρινές γεωγραφικές άλλαγές μέ κύριο στόχο νά έπισημανθοΰν τομείς
γεωγραφικοΰ ένδιαφέροντος πού θά μποροΰσαν νά τύχουν λεπτομερούς έρευνας καί
μελέτης άπό Κυπρίους ή άλλους γεωγράφους.
’Επειδή κανένας δέ μπορεί νά προβλέψει ποιά θά είναι ή τελική λύση τοΰ
Κυπριακού προβλήματος, ποιά μορφή θά έχει καί ύστερα άπό πόσα χρόνια θά έπιτευχθεΐ, γι’ αύτδ καί δέν μπορούμε νά μιλοΰμε σίγουρα γιά τις άλλαγές πού είναι
προσωρινές καί γιά τις άλλες πού θά έδραιωθοΰν καί μονιμοποιηθούν.
Ό Κυπριακός Λαός θά συνεχίσει βέβαια νά άγωνίζεται γιά τήν έπάνοδο τών
προσφύγων στά σπίτια τους καί τή φυγή τών στρατευμάτων κατοχής, πράγμα πού
θά έπιτρέψει τήν επιστροφή λίγο - πολύ στό Γεωγραφικό στάτους-κβό τοΰ 1974,
άλλά είναι καί μερικά πράγματα πού δέν είναι δυνατό νά μεταβληθοΰν έστω καί
μέ τήν έκπλήρωση τών πιό πάνω στόχων. ”Αν π.χ. έπιστρέψουν οί Καρπασίτες στά
σπίτια καί τις περιουσίες τους δέ σημαίνει πώς θά παύσει νά καλλιεργείται δ κα
πνός στήν Πάφο ή θά σταματήσει ή Τουριστική άνάπτυξη τής έπαρχίας αύτής,
συνέπειες καί οί δυό τής Τουρκικής εισβολής.

Ή άναφορά αύτή θά καλύψει τις άλλαγές στήν Πολιτική Γεωγραφία, τήν
’Ανθρωπογεωγραφία, τή Φυσική Γεωγραφία, τήν Οικονομική Γεωγραφία καί τήν
Πολιτιστική Γεωγραφία τής Κύπρου.
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1. Πολιτική Γεωγραφία
Μέ τή συμφωνία τών τεσσάρων κατευθυντηρίων γραμμών μεταξύ τοΰ αειμνή
στου Προέδρου Μακαρίου καί τοΰ κ. Ντενκτάς στις 12 Φεβρουάριου 1977 καί τήν
ύποβολή στή συνέχεια τών προτάσεών μας τοΰ Μαρτίου ■— ’Απριλίου 1977 πρός
τήν Τουρκική πλευρά γιά μιά λύση τοΰ Κυπριακού μέ βάση ένα 'Ομοσπονδιακό
σύστημα διακυβερνήσεως, ή Πολιτική Γεωγραφία τή; Κύπρου τέθηκε ουσιαστικά
πάνω σέ νέα βάση.
Οί συγκεκριμένες έκεΐνες προτάσεις, πού καλύπτουν τις εδαφικές διευθετή
σεις καί τή νέα συνταγματική δομή τής νέας 'Ομόσπονδης Κυπριακής Δημοκρα
τίας πού θά δημιουργηθεΐ, συνοδεύονταν καί μέ χάρτη τής Κύπρου στόν όποιο
είχε χαραχθεΐ ή διοικητική γραμμή πού θά χώριζε τίς δυό περιφέρειες (Ελλη
νική καί Τουρκική) τής 'Ομόσπονδης Δημοκρατίας. Στήν Τουρκική Κοινότητα
προσφέρθηκε περιοχή πού καλύπτει τό 20% τής έκτάσεως τής νήσου.

’Άνκαι οί Ελληνοκυπριακές προτάσεις δέν έγιναν ακόμα δεχτές άπό τήν
Τουρκική πλευρά, τό γεγονός είναι οτι καί οί δυό πλευρές δέχτηκαν τό 'Ομό
σπονδο σύστημα σάν βάση μελλοντικής διευθετήσεως. ’Άρα έπιστροφή στό Σύν
ταγμα τής Ζυρίχης αποκλείεται. Συνεπώς ή Κυπριακή Δημοκρατία θά μετατραπεΐ άπό άπλό σέ σύνθετο (όμόσπονδο) κράτος. Τό πολιτικό σύστημα
διακυβερνήσεως θ’ άλλάξει καί μαζί μ’ αύτό καί ή Πολιτική Γεωγραφία τής
χώρας. ’Αντί μιας Κυβερνήσεως, δπως πριν άπό τό 1974, στήν ούσία θά ύπάρ
χουν τρεις. 'Η Ελληνοκυπριακή καί Τουρκοκυπριακή στις άντίστοιχες 'Ομόσπον
δες Πολιτείες καί ή Κεντρική 'Ομόσπονδη Κυβέρνηση πού θά έξασφαλίζει τήν
ένότητα τοΰ κράτους καί τοΰ λαοΰ.
Στήν οριστική διευθέτηση τοΰ προβλήματος καί στήν τελική χάραξη, προ
παντός, τών δυό περιφερειών ή Γεωγραφία πρέπει νά διαδραματίσει ούσιαστικό
ρόλο. Ή άλλαγή, λοιπόν, αύτή στή Γεωγραφία τής Κύπρου συνιστά άνοιχτή πρό
κληση γιά τό Γεωγράφο γιά μελέτη καί έρευνα.

2. Φυσική Γεωγραφία
'Η Φυσική Γεωγραφία είναι κατά τή γνώμη μου εκείνη πού έπηρεάστηκε
λιγότερο άπό τις συνέπειες τής Τουρκικής εισβολής. Ή μεγαλύτερη ίσως άλλα
γή στόν τομέα αύτό ήταν ή καταστροφή μεγάλων δασικών έκτάσεων, τόσο στήν
οροσειρά τοΰ Τροόδους δσο καί στόν ΙΙενταδάχτυλο, πού προκλήθηκαν άπό πυρκα
γιές λόγω τών βομβαρδισμών τής Τουρκικής πολεμικής άεροπορίας.

3. Δημογραφική — Πληθυσμιακή Γεωγραφία
Ή πτυχή αύτή τής Γεωγραφίας τής Κύπρου ύπέστη πράγματι ριζικές άλλαγές. 'Η έκρίζωση μέ τή βία τοΰ 1/3 τοΰ πληθυσμοΰ τής Κύπρου καί ή ύποχρεω-
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τική μετακίνηση και εγκατάστασή του σέ άλλες περιοχές ή ή μαζική μετανάστευσή
του στο εξωτερικό, προκάλεσε τρομερά προβλήματα καί συντάραξε συθέμελα τό
γεωγραφικό ύπόβαθρο τής νήσου.

Ή βίαιη μετακίνηση 200,000 άνθρώπων δλων τών ήλικιών μέσα σέ λίγες
μέρες, δ διασκορπισμός -ους σ’ δλες τίς ελεύθερες περιοχές τής Κύπρου, ή προ
σωρινή τακτοποίησή τους σέ προσφυγικούς καταυλισμούς, οικισμούς ή άλλες εγκα
ταστάσεις, άποτελοΰν ενδιαφέροντα θέματα γιά μελέτη καί ανάλυση. ’Ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες είναι οί έργασίες πού θά καταπιαστούν μέ τόν τόπο διαμονής και
τ'ις ασχολίες αύτών τών άνθρώπων πριν καί μετά τήν εισβολή. Τήν προσαρμογή
τους στό νέο περιβάλλον, τούς τρόπους έπαναδραστηριοποίησής τους. Έπεδίωξαν
άραγε νά ζοΰν στό ίδιο περίπου περιβάλλον στις νέες περιοχές πού ζοϋν σήμερα;
Οί κάτοικοι τών ορεινών περιοχών τοΰ Πενταδαχτύλου ζοΰν σήμερα σέ όρεινές πε
ριοχές τής Πάφου, τοΰ Τροόδους γενικά; Οί κάτοικοι τών παρακτίων περιοχών
τής Κερύνειας καί τής ’Αμμόχωστου έπεδίωξαν νά ζοΰν σέ παράκτιες περιοχές
τής Λάρνακας, Λεμεσοΰ κα'ι Πάφου; Οί αγρότες τής Μόρφου καί τής Μεσαορίας
ζοΰν και έργάζονται στις πεδινές - αγροτικές περιοχές τής Λεμεσοΰ κα'ι Πάφου;
Οί γεωργοί, οί εργάτες, οί βιομήχανοι ασκούν τά ίδια επαγγέλματα δπως καί
πριν; Μετέφεραν στ'ις νέες περιοχές κα'ι συνεχίζουν τά ίδια ήθη καί έθιμα;

"Ολα τά πιό πάνω άποτελοΰν έρωτηματικά στό Γεωγράφο πού πρέπει νά α
παντηθούν μέ μελέτη καί ερευνά.

Τό θέμα τής βίαιης μετακίνησης τών Τουρκοκυπρίων τοΰ νότου στό Βορρά,
ή διαχείριση τών περιουσιών πού έγκατέλειψαν, ή γεωγραφική τους κατανομή κα'ι
οί ασχολίες τους στό βορρά, καθώς κα'ι ή εισαγωγή κα'ι εγκατάσταση πολλών χι
λιάδων έποίκων άπό τήν Τουρκία, άποτελοΰν επίσης ενδιαφέροντα θέματα γιά με
λέτη άπό τούς Γεωγράφους.

4. Οικονομική Γεωγραφία
Ή Οικονομική Γεωγραφία τής Κύπρου υπήρξε δ άλλος μεγάλος κλάδος τής
Κυπριακής Γεωγραφίας πού ύπέστη μεγάλα πλήγματα καί ριζική άναπροσαρμογή.
Τό 70% τών φυσικών πόρων τής νήσου βρισκόταν στις κατεχόμενες άπό τά τουρ
κικά στρατεύματα περιοχές. Οί μεγαλύτερες γεωργικές έκτάσεις, οί μεγαλύτερες
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τό συντριπτικό μέρος τών τουριστικών έγκαταστάσεων, τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ δρυκτοΰ πλούτου καί τών οικοδομικών ύλικών,
οί μεγαλύτερες φυσικές καί άλλες πηγές ποσίμου νερού κλπ., κατελήφθησαν άπό
τά Τουρκικά στρατεύματα κατοχής.

Τό οικονομικό πλήγμα ύπήρξε καίριο καί δλοι περίμεναν τήν πλήρη κατάρ
ρευση τής Κυπριακής οικονομίας. Χάρη, δμως, στήν εργατικότητα κα'ι τό θάρρος
τών Ελληνοκυπρίων, τή σωστή οικονομική πολιτική τής Κυβερνήσεως καί τή σω
στή άξιοποίηση τήζ ξένης βοήθειας τό «οικονομικό θαΰμα» τής Κύπρου εγινε.
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Γιά τό Γεωγράφο πού θά μελετήσει τήν πλευρά αύτή τής «Νέας Γεωγραφίας»
τής Κύπρου είναι πολύ ενδιαφέρουσα μιά σύγκριση τής, πριν καί μετά τήν Εισβο
λή, κατανομής τών κυριοτέρων οικονομικών πόρων, τών βιομηχανικών καί του
ριστικών μονάδων κλπ. ΙΊρόκληση αποτελεί, επίσης, ή μελέτη τής μεταφύτευσης
στό νότο ορισμένων καλλιεργειών πού παραδοσιακά καλλιεργούνταν αποκλειστικά
στό Βορρά, δπως ό καπνός, καθώς καί ή σημερινή γεωγραφική κατανομή ορισμέ
νων βιοτεχνιών πού άνθοΰσαν σέ περιοχές πού κατέχονται σήμερα άπό τά τουρ
κικά στρατεύματα (αγγειοπλαστική τής Κερύνειας καί τής Λαπήθου, Λευκονοικιάτικα κεντήματα, ξυλόγλυπτα, τουβλοποιΐα κ.λ.π.) . Σέ συνάρτηση μέ τή γεω
γραφική κατανομή πρέπει νά εξετάζονται, ασφαλώς, καί αναλύονται οί γεωγρα
φικοί παράγοντες πού οδήγησαν στή νέα αύτή γεωγραφική κατανομή.

5. Πολιτιστική Γεωγραφία
Μέ τόν ξερριζωμό τοΰ 1/3 τοΰ πληθυσμοΰ τής νήσου ήταν έπόμενο νά αλλοι
ωθεί καί ή Πολιτιστική Γεωγραφία τής νήσου, πού είναι στενά συνδεδεμένη μέ
τήν 'ιστορία, τήν παράδοση, τά ήθη καί έθιμα τών ανθρώπων ένός τόπου. Είναι
πολύ ένδιαφέρον νά έξετασθεΐ κατά πόσο τά ήθη καί έθιμα (δοξασίες, προλήψεις,
συνήθειες, γιορτασμοί, καθημερινός τρόπος ζωής) , πού είναι άμεσα συνδεδεμένα
μέ τό περιβάλλον καί τήν παράδοση τών μικροπεριφερειών τής κατεχόμενης Κύ
πρου, έχουν μεταφερθεΐ άπό τούς κατοίκους τών περιοχών αύτών (Καρπασία,
Πενταδάχτυλος, Άκανθοΰ, Δαυλός, Λευκόνοικο, Τρίκωμο, Μόρφου, Κορμακίτης
κ.λ.π.) καί συντηρούνται στις νέες περιοχές πού ζοΰν σήμερα.
Τό θέμα, έπίσης, τών άρχαιολογικών μας θησαυρών πού βρίσκονται στά κατεχόμενα, ή συντήρηση καί προστασία τους, συλλογές, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά
κέντρα πού βρίσκονταν στά κατεχόμενα καί δραστηριοποιήθηκαν στό νότο, άποτελοΰν ενδιαφέροντα θέματα γιά έρευνα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Δυστυχώς δ περιορισμένος χώρος δέν επιτρέπει τή λεπτομερή εξέταση αύτών
καί άλλων θεμάτων πού σχετίζονται μέ τις πρόσφατες άλλαγές στή Γεωγραφία
τής Κύπρου. Τό έδαφος στά θέματα αύτά γιά γεωγραφική μελέτη καί έρευνα εί
ναι παρθένο καί άρκετά προκλητικό. Ελπίζω πώς στό σύντομο μέλλον θά μοΰ
δοθεί ή εύκαιρία νά άσχοληθώ πιό εκτεταμένα πάνω στό πολύ ένδιαφέρον αύτό
θέμα.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Γ.Ο.Κ.

ΚΑΙ Η ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

κ. ΟΘΩΝΑ ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗ *
Στις 25 τοΰ Νιόβρη, 1978, πραγματοποιήθηκε ή Γενική Συνέλευση τών μελών τοΰ
Γ.Ο.Κ. στό άμφιθέατρο τοΰ Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών. Μετά τή λογοδοσία τοΰ
Προέδρου καί τήν ανάγνωση τής ταμειακής έκθεσης, έγιναν αρχαιρεσίες γιά τήν άνάδειΕη τοΰ νέου Διοικητικού Συμβουλίου γιά τήν περίοδο 1979—1980. Οί έκλεγέντες κα
ταρτίστηκαν σέ σώμα ώς άκολούθως: Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους, Πρόεδρος, Παναγιώτης
Αργυρίδης, Αντιπρόεδρος Α', Νίκος Βάκης, 'Αντιπρόεδρος Β', Φροσούλα Χριστοδού
λου, Γενικός Γραμματέας, Φίλιππος Φιλιππίδης, Βοηθός Γενικός Γραμματέας, Γεώργιος
Φιλίππου, Ταμίας, Όνησίφορος Νεοφύτου, Είσπράκτορας, Γιαννάκης Κουμίδης, "Εφορος
Χαρτοθήκης — Βιβλιοθήκης, Βάσος Παντέλας, "Εφορος Υπαιθρίων Μελετών, Φώτης
Αναστάση, "Εφορος Κοινωνικών Εκδηλώσεων καί "Οθων Θεοδούλου, Έφορος Δημο
σίων Σχέσεων.
Τό κείμενο τής λογοδοσίας τοΰ κ. "Οθωνα Γιαγκουλλή, παρατίθεται πιό κάτω:

’Αγαπητά μέλη,
Μοΰ δίνε: ιδιαίτερη χαρά νά λογοδοτήσω γιά τά πεπραγμένα τοΰ Όμίλου
μας, νά άντικρύσουμε μαζί τδ πρόβλημα τής δράσης μας σάν γεωγράφων κα'ι νά
προδιαγράφω, έστω κα'ι σέ αδρές γραμμές, το μέλλον.

Πιστεύω πώς ή μεγαλύτερη έπίτευξη τοΰ Όμίλου μας στήν ύπό έπισκόπηση
διετία ήταν ή έκδοση τοΰ περιοδικοΰ τοΰ Όμίλου μας «Γεωγραφικά Χρονικά» μέ
σα σέ τακτά πλαίσια. Γιά τίς εκδόσεις διαθέσαμε κονδύλι 2,000 περίπου λιρών.
Πρέπει, δμως νά σημειωθεί δτι άπ’ αύτό τό ποσό £800 αντιπροσωπεύουν παλιό
χρέος στό τυπογραφείο Ζαβαλλή άπό εκδόσεις τής προηγούμενης διετίας. 01 εισπρά
ξεις άπό τις Ικδόσεις ξεπέρασαν τ'ις £1,000, πράγμα πού δείχνει τήν καλή οργά
νωση στόν τομέα τής διάθεσης τών έκδόσεων τοΰ Όμίλου.

Ή άπρόσκοπτη έκδοση τοΰ περιοδικοΰ μας άμφιβάλλω άν μποροΰσε νά πρα
γματοποιηθεί άν δέν πετυχαίναμε συνεισφορά τοΰ Υπουργείου Πολιτισμού τής Ελ
λάδας πού άνέρχεται στό σεβαστό ποσό τών £300 τό χρόνο. Δράττομαι τής εύκαιρίας νά έκφράσω τήν εύγνωμοσύνη τοΰ Όμίλου μας γιά τή γενναιόδωρη αύτή συ
νεισφορά τόσο πρός τήν Ελληνική Κυβέρνηση δσο καί πρός τήν εδώ Ελληνική
ΙΙρεσβεία, πού έκανε τ'ις κατάλληλες ένέργειες γιά έξασφάλιση τοΰ χορηγήματος.
’Έχω τήν πεποίθηση δτι τά «Γεωγραφικά Χρονικά» συνεχώς βελτιώνονται κα'ι
* Ό κ. Γιαγκουλλης δέν ύπέβαλε ύποψηφιότητα γιά έκλογή του στό Διοικητικό Συμβούλιο
τοΰ Γ.Ο.Κ. γιά τήν περίοδο 1979 — 1980 λόγω φόρτου έργασίαα καί άλλων ύποχρεώσεων.
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θάθελα νά παρακαλέσω τό διάδοχο σχήμα νά δώσει μεγάλη σημασία στή διατή
ρηση τοΰ ψηλοΰ έπιπέδου τοΰ περιοδικοΰ κα'ι στήν άπρόσκοπτη συνέχισή του. Οί
ριύριανοί γεωγράφοι τής Κύπρου, πού πιστεύω πώς συνεχώς θά πυκνώνουν, γιά νά
μπορέσουν νά κάνουν μερικά βήματα πιό πέρα, θά στηριχτούν σέ κάποιο βαθμό
καί στά δεδομένα τών δικών μας μελετών πού κατά καιρούς δημοσιεύτηκαν στά
13 τεύχη τοΰ περιοδικοΰ μας. Οί αύριανο'ι γεωγράφοι θά στηριχτοΰν στά δικά μας
έπιτεύγματα, άλλά καί μέ τήν ύπολογιστική τους φαντασία, όφείλουν, αλυσιδωτά,
νά προβλέψουν δτι κα'ι οί έρχόμενοι νέοι έπιστήμονες θά στηριχτούν στά δικά τους
έπιτεύγματα πού θάναι δημοσιευμένα στά «Γεωγραφικά Χρονικά». Νά γιατί δίνω
τόση σημασία στό περιοδικό, στή διαφύλαξη τού κύρους κα'ι τού ψηλού του έπι
πέδου. Μόνο έτσι βλέπω νά προάγεται ή Γεωγραφική Έπιστήμη στόν τόπο μας.
Κατά τή διάρκεια τής διετίας πού πέρασε φρόντισε, πιστεύω, , δ "Ομιλός μας
νά άποβάλει όποιαδήποτε πομπώδη άντίκρυση τών γεωγραφικών θεμάτων κα'ι νά
δώσει μιά πιό έπιστημονική άντίκρυση σ’ αυτά τά θέματα. Τούτο άποφαίνεται, νο
μίζω, άπό τά άνακοινωθέντα τοΰ Όμίλου μας. ’Έτσι, άντιμετωπίσαμε, γιά παρά
δειγμα, τό θέμα τής άνέγερσης έργοστασίου έπεξεργασίας λυμάτων στήν 'Αλυκή
Λεμεσοΰ, τό θέμα τής μέρας τοΰ περιβάλλοντος κα'ι πρόσφατα τό θέμα πού προκλήθηκε άπό δημοσίευση χάρτη στό περιοδικό National Geographic Magazine,
πού έδινε ύπόσταση στό ψευδοκράτος τοΰ Ντενκτάς. Ή άντιμετώπιση αυτού τοΰ
θέματος πάνω σέ καθαρά έπιστημονική βάση άνάγκασε τούς έκδότες τοΰ περιοδι
κού νά παραδεχτούν δτι ή παρουσίαση τοΰ χάρτη ήταν άνεπαρκής καί νά ύποσχεθοΰν δτι θά έπανορθώσουν τό σφάλμα τους στό τεΰχος τοΰ περιοδικοΰ πού θά κυ
κλοφορήσει τό Δεκέμβρη.

’Από τίς άλλες δραστηριότητές μας ή πιό άξιόλογη ήταν ή διοργάνωση τής
«Εβδομάδας τοΰ ΈλληνικοΟ Χώρου», πού περιλάμβανε έκθεση φωτογραφιών άρχιτεκτονικής κληρονομιάς, διαλέξεις κα'ι προβολή φΐλμς ντοκυμανταίρ. ’Άλλες δρα
στηριότητες περιλάμβαναν όργάνωση διαλέξεων, συνεστιάσεις καί έκπροσώπηση
τοΰ Γ.Ο.Κ. καί κατ’ έπέκταση τής Κύπρου στό συνέδριο πού έγινε στή Μάλτα
γιά «Ειρήνη στή Μεσόγειο».
Δέ θά έπεκταθώ σ’ δλες τ'ις δραστηριότητές μας γιατί αύτές άναφέρονται στά
δελτία τοΰ Γ.Ο.Κ. ύπ’ άρ. 12 καί 13.

Μιά μεγάλη δραστηριότητα πού προγραμματίσαμε καί δέν κατορθώσαμε νά
τή φέρουμε σέ πέρας είναι οί γιορτασμοί γιά τά Δεκάχρονα τοΰ Γ.Ο.Κ. ΤοΟτο
όφείλεται σέ τεχνικούς κυρίως λόγους, έλπίζω, δμως πώς τό διάδοχο σχήμα θά
προβεΐ στήν κατάλληλη άξιοποίηση τών Δεκαχρόνων.
Καταθέτω τήν έντολή πού μοΰ δώσατε νά ήγηθώ τοΰ Όμίλου μας γιά μιά
διετία. Πιστεύω πώς σάν Συμβούλιο έργαστήκαμε εύσυνείδητα καί χωρίς κανένα
ύπολογισμό, γιά τήν προαγωγή τών στόχων πού άναφέρονται στό Καταστατικό
τοΰ Όμίλου. Δράττομαι τής εύκαιρίας νά ευχαριστήσω δλα τά μέλη τοΰ άπερχό-
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μενού Διοικητικού Συμβουλίου γιά τήν πολύτιμη συνεργασία τους. “Οπως τόνισα
καί στήν προηγούμενη λογοδοσία μου, πιστεύω δτι τό Διοικητικό Συμβούλιο καί
ιδιαίτερα ό θεσμός τοΰ προέδρου πρέπει συνεχώς νά άνανεώνεται καί νά μή μονοπωλεΐται. Πιστεύοντας ακράδαντα σ’ αύτή τή δημοκρατική διαδικασία άλλά καί
λόγω φόρτου άλλων ύποχρεώσεων, θά ζητήσω νά μοΰ έπιτρέψετε νά μή θέσω ύποψηφιότητα γιά όποιαδήποτε θέση στό διάδοχο Διοικητικό Συμβούλιο. Δράττομαι
τής εύκαιρίας καί πάλι νά εύχαριστήσω δλους γιά τήν εμπιστοσύνη πού μέ περιβάλετε.

110
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PROCEEDINGS:
International Symposium on Political Geography, Nicosia, 1976
XP. ZAXAPAKI,
"Εντυπη Χαρτογράφηση του Ελληνικού Χώρου άπό τόν ΙΕ’ μέχρι
τόν ΙΗ' αιώνα, Λευκωσία, 1976
..................................................
TH. PANTAZIS,
An Outline of the Geology and Geomorphology of Cyprus 1971
G. GAROUZIS,
Time wasted and distance travelled by the Cypriot farmer in order
to visit his scattered and fragmented agricultural holding, 1971
W. DREGHORN,
Geomorphology of the coast line east of Kyrenia Castle, 1971.
W. DREGHORN,
The Geomorphology of the Troulli Area, 1971.................................
Ο. ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗ,
Καρστικά φαινόμενα εις τήν περιοχήν τοϋ άεροδρομίου Λευκω
σίας, Λευκωσία, 1972
......................................................................
Κ. DEMETRIADES,
The historical growth of Famagusta and an analysis of its present
functions, Nicosia, 1972
........................................ ...........................
W. DREGHORN,
Sontorini, Nicosia, 1972
....................................................................
Γ. KAPOYZH - Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ,
Κυπριακή Γεωγραφική Βιβλιογραφία, Λευκωσία, 1972
....
G. KAROUZIS — A. SOPHOCLEOUS,
Cyprus Geographical Bibliography, Nicosia, 1972
..........................
Γ. KAPOYZH - Α. ΣΤΑΣΗ,
Ή Γεωγραφία καί οί σκοποί της, 1973
..........................
G. KAROUZIS,
An Outline of the Land Tenure Structure of Cyprus, 1974
Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ,
Ή Συλλογή Κυπριακών Πετρωμάτων .............................................
J. MORRIS,
Geographical Education in the Council of Europe Countries, 1976
M. A. RAMADY, CYPRUS:
Analysis of Greek and Turkish Cypriot Relationships, 1976
O. YIANGOULLIS,
The People of the Rural-Urban Fringe, Nicosia: A Case Study, 1977
«ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»,
ΈΕαμηνιαϊον Δελτίον τοϋ Γεωγραφικού Όμίλου Κύπρου
“GEOGRAPHICAL CHRONICLES”
Bulletin of the Cyprus Geographical Association. Biannual
(In English & Greek)
....................................................................
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