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Η' ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ KAI TO 
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙ'ΚΟ ΠΡΟ'ΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ*

• Ή διάλεξη αύτή δόθηκε στό Λαϊκό Πανεπιστήμιο, στίς 7.4.1981.

Γιώργου Μ, Καδή, Β.Μ., Μ.Α. Geography College Teaching, 
Προέδρου τοΰ Γεωγραφικού Ομίλου Κύπρου

Τά περιεχόμενο καί ό ρόλος της Ανθρωπογεωγραφίας

'Η Άνθρωπογραφία είναι τό μέρος τής γεωγραφίας πού έρευνα, ανα
καλύπτει, αιτιολογεί καί προβλέπει1, τή γεωγραφική κατανομή τών δρα
στηριοτήτων τοϋ ανθρώπου (οικονομικών, πολιτιστικών, ιστορικών, κοι
νωνικών, πολιτικών) στό γεωγραφικό χώρο, πού είναι τ’ άποτέλεσμα τών 
ξεχωριστών δεσμών, πού δημιουργεί ένος λαός μέ τό δικό του περιβάλ
λον (φυσικό καί ανθρώπινο), άλλα καί μέ άλλους λαούς.

Ή γεωγραφική έπιστήμη είναι συνθετική- Υιοθετεί καί συνθέτει στοι
χεία τών άλλων κοινωνικών έπιστημών, ώστε νά μπορεί νά ερμηνεύει τίς 
αλλαγές πού γίνονται συνεχώς στό γεωγραφικό τοπίο καί πού είναι άνά- 
λογες μέ τό επίπεδο άνάπτυξης καί τόν τρόπο Ζωής μιας ομάδας ανθρώ
πων. Εκείνο πού διακρίνει τή γεωγραφία, άπό τις άλλες έπιστήμες, είναι 
ή συνθετική της προσέγγιση στήν ερμηνεία τοϋ τοπίου, είτε ή προσέγγι
ση ούτή γίνεται μέσα άπό τό συμβολισμό τοΰ χάρτη, μέσα άπό διάφορα 
πρότυπα (models), μέσα άπό πίνακες στατιστικής, άπό διάφορες θεωρίες 
οργάνωσης τοΰ χώρου, είτε μέ έπιτόπιες έρευνες.

Ή άνθρωπογραφία δέν είναι καινούργιο εύρημα, παρ’ όλο πού στόν 
αιώνα μας κατέχει ξεχωριστή θέση, τόσο μέσα στά πλαίσια τής γεωγρα
φικής επιστήμης, όσο καί μέσα στά Ωρολόγια καί ’Αναλυτικά Προγράμ
ματα όλων τών βαθμιδών τής εκπαίδευσης τών αναπτυγμένων χωρών. 
Ή 'Ανθρωπογεωγραφία ξεκίνησε άπό τόν 'Ηρόδοτό, τόν πέμπτο αιώνα 
π.Χ., πού προσπάθησε νά έρμηνεύσει τόν τρόπο Ζωής «τών έλλήνων καί 
τών βαρβάρων». Δυστυχώς όμως, όπως στά χρόνια τοΰ Ηροδότου, έτσι 
καί σήμερα, οί "Ελληνες ταυτίΖομε άκόμα τή γεωγραφία μέ τήν άπομνη- 
μόνευση άχρηστων έγκυκλοπαιδικών γνώσεων γιά κάθε γωνιά τοΰ πλα
νήτη μας, άγνοώντας άκόμα καί τή γεωγραφία τής ίδιαίτερής μας πατρί
δας καί έχουμε άφαιρέσει άπό τά σχολικά μας προγράμματα τό μονόωρο 
μάθημα τής .Ανθρωπογεωγραφίας, τήν ώρα πού στίς εύρωπαϊκές χώρες, 
μέ έξαίρεση, τήν Ελλάδα καί τήν 'Αλβανία, διδάσκεται άπό δυο μέχρι καί 
τέσσερεις ώρες τήν έβδομάδα. Πάνω σ’ αύτό άναφέρεται χαρακτηριστικά 
ό διαπρεπής άμερικανός γεωγράφος Roger Kasperson, πού σέ μιά κρι
τική του γιά τόν «Οικονομικό καί Κοινωνικό ’Άτλαντα· τής Ελλάδας» 
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(πού κατασκεύασαν άμερικανοί καί γάλλοι γεωγράφοι) καί πού δημοσιεύ
εται ατό περιοδικό “Economic Geography", γράψει: «Πραγματικά, άπο- 
τειλεί είρωνία τό γεγονός ότι ή γεωγραφία ούσιαοτικά απουσιάζει άπό τή 
χώρα πού πρωτοεμφανίιστηκε· Γιατί δέν διδάσκεται στά έλληνικά πανεπι
στήμια καί πρασφέρεται άπό μή ειδικούς σάν μιά συσσώρευση εγκυκλο
παιδικών γνώσεων στά άλλα· επίπεδα τής ελληνικής έκπαίδευσης».1

Μέχρι τό δέκατο έβδομο αιώνα, ή γεωγραφία ταυτιζόταν μέ τήν άπλή 
περιγραφή τής επιφάνειας τής γής καί ή άνθρωπογεωγραφία μέ τις τα- 
Εειδιωτικές εντυπώσεις· Τόν 18ο αιώνα, ό γερμανός φιλόσοφος Εμμα
νουήλ Κάντ θέτει τά θεμέλια τής γεωγραφικής έπιστήμης μέσα στά πλαί
σια τής φιλοσοφίας τής επιστήμης, διαχωρίζοντας τις έπιοτήμες σέ Συ
στηματικές, 'Ιστορικές καί Γεωγραφικές·

Τόν 19ο αιώνα, ή άνθρωπσγεωγραφϊα άιντικρύζεται άπό τρεις διαφο
ρετικές σκοπιές καί έτσι δημιουργούνται τρεις διαφορετικές Σχολές Γε
ωγραφίας. Ή πρώτη Σχολή ένστερνίζεται τόν περιβαλλοντικό 
ντετερμινισμό, τή φυσική αιτιοκρατία, όπως παρουσιαζόταν στή 
θεωρία τοϋ Δαρβίνου, καί πού άποδεχόταν ότι τό φυσικό περιβάλλον είναι 
άπόλυτος ρυθμιστής τής ζωής τοΰ άνθρώπου. Δυστυχώς, οί ιδέες τού πε
ριβαλλοντικού ντετερμινισμού, όπως, γιά νά άναπτυχθεϊ μιά χώρα ή μιά 
περιοχή πρέπει οπωσδήποτε νά έχει καλό κλίμα, εύφορη γή καί πλούσιο 
όρυκτό πλούτο, είναι άκάμα διάχυτες σέ πολλά έγχειρίδια γεωγραφίας 
πού χρησιμοποιούνται στά δημοτικά μας σχολεία καί στά έγχειρίδια γεω- 
γραφίας-τής πρώτης καί τής~δευτέρας τάξης τών γυμνασίων μας.

‘Η δεύτερη Σχολή δεχόταν τό γεγονός ότι ό άνθρωπος είναι ό άπό
λυτος ρυθμιστής τού φυσικού περιβάλλοντος. Ή πρώτηι «σύνθεση», nar 
ρουσιάστηκε στήν Τρίτη Σχολή, μέ κύριο εκπρόσωπο τό γάλλο γεωγράφο 
Vidal de la Blache2 πού πιστεύει ότι τό φυσικό περιβάλλον προσφέρει δυ
νατότητες στον άνθρωπο καί τις άξιοποιεϊ ανάλογα!·· 'Αποφασιστική κα
μπή στή σύγχρονη άντίκρυση τής ανθρωπογεωγραφίας, ήταν οί έρευνες 
καί τά δημοσιεύματα τοΰ άμερικανοΰ άνθρωπογεωγράφου Carl Sauer,3 στό 
πρώτο τέταρτο τού αιώνα μας. Ό Sauer εισάγει πρώτος τό ρόλο τής 
κουλτούρας, τοϋ ιδιαίτερου τρόπου ζωής τών άνθρώπων, στήν ά- 
ξιαποίηση τών φυσικών πόρων. Ή πλαστικότητα καί ή μεγάλη διαφορο
ποίηση στήν προσαρμογή άνθρώπων διαφορετικής κουλτούρας σέ ίδια σχε
τικά περιβάλλοντα, έχει σάν αποτέλεσμα διαφορετικές οικονομικές καί 
πολιτιστικές δραστηριότητες, διαφορετικούς ρυθμούς καί επίπεδα άνάπτυ- 
Εης. Τό πνεύμα καί τό νόημα τής σύγχρονης άντίκρυσης τής άνθρωπο- 
γεωγραφίας ταυτίζεται απόλυτα μέ τό πνεύμα καϊ τό νόημα τής κυπρια
κής παροιμίας «ό άνθρωπος έν ό τόπος, τζι1’ ό τόπος άς έν γερημος»Γ μέ 
τήν έννοια ότι ή λέξη «άδρωπος» σημαίνει τόν ιδιαίτερο τρόπο ζωής μιας 
ομάδας άνθρώπων-
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Tic ιδέες τοΰ Sauer άποδέχτηκαν καί άνάπτυξαν τά Τμήματα Γεωγρα- 
φίαα ιπλείιατων πανεπιστημίων, σύμφωνα βέβαια μέ tic κοινωνικοοικονο
μικές αντιλήψεις τών χωρών πού βρίσκονται. Ή ανθρωπογεωγραφία κα
τέχει σήμερα ξεχωριστή θέση μέσα στή γεωγραφική επιστήμη καί τις άν- 
θρωπολογικές καί εθνολογικές έρευνες, ό ρόλος της μάλιστα στήν περι
φερειακή ανάπτυξη θεωρείται σημαντικός. Χαρακτηριστικό είναι αύτό πού 
άναφέρεται στό Τριμηνιαίο περιοδικό “Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευ
νών», πού έκδίδεται στήν Αθήνα: «'Η προσπάθεια διευθετήσεως τοΰ έλ- 
ληνικοΰ χώρου, πού έχει άναληφθεί άπό τίς έλληνικές Υπηρεσίες Περι
φερειακής Αναπτύξεως, είναι στήν ούσία μιά προσπάθεια έφηρμοσμένης 
γεωγραφίας. 'Η προσπάθεια όμως αύτή, δέν γίνεται κατά τρόπο συστη
ματικό, γιατί ή γεωγραφία καί ειδικότερα ή άνθρωπογεωγρσφία, δέν έχει 
άκόμα καταλάβει τή θέση της στήν Ανώτατη Εκπαίδευση τής χώρας»·4

Πιό συγκεκριμένα, ή μελέτη τής άνθρωπογεωγραφίας μιάς χώρας ή 
μιάς περιοχής, μάς ύποβοηθεί νά άντιληφθοΰμε ότι:

α) Τά έργα περιφερειακής άνάπτυξης πρέπει1 ν’ άρχίζουν μέ τήν έ- 
πισήμσνση καί προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων άνθρωποίγεωγραφίας, 
νά προϋποθέτουν δηλαδή μιά πληθυσμιακή πολιτική άπό μέρους τοΰ Κρά
τους.

6) Ή κατανόηση τών πολιτιστικών καί κοινωνικών δομών διαφορε
τικών έθνικών ομάδων ή περιοχών τής ίδιας τής χώρας, μάς οδηγεί στήν 
άντίκρυση τών ιδιαίτερων αύτών προβλημάτων, μέ συμπάθεια καί περί
σκεψη.

γ) Ή λειτουργική απομόνωση μιάς έθνικής ομάδας ή μιάς περιοχής, 
άποτέλίεσμα τοΰ ιδιαίτερου τρόπου Ζωής, τής έλλειψης εύκαιριών, άνε- 
παρκοΰς περιφερειακού προγραμματισμού, ίδιας πρωτοβουλίας ή έΕανα- 
γκασμοΰ (βίαιος μετακίνησης), οδηγεί στήν καθυστέρηση καί σπάΖει συγ
χρόνως τούς δεσμούς συνεργασίας καί αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Ή πληθυσμιακή σύνθεση τής Κύπρου

Τό πληθυσμιακά υπόβαθρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας θά έξετασθεί 
μέ βάση τά πληθυσμιακά δεδομένα, τοΰ 1973, γιά τόν άκόλουθο λόγο: Τά 
πληθυσμιακά δεδομένα τοΰ 1973 παραδέχτηκε καί ό ύπεύθυνος γιά θέμα
τα πληθυσμού τών τουρκοκυπρίων Άχμέτ Σαμή, σέ επίσημη έκθεσή του, 
πού δημοσιεύτηκε στόν τουρκοκυπριακό τύπο, στίς 24.10-1974. Τά ύπόλσι- 
πα χαρακτηριστικά τής άνθρωπογραφίας τοΰ νησιού μας θά έΕετασθσΰν 
στή συγκριτική παρουσίαση τής δημογραφίας. Καί τούτο, γιατί τά στοιχεία 
πού θά παρουσιαστούν στή δημογραφία, άποτελοΰν μέρος τής άνθρωπο
γεωγραφίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Η ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ 1973

Αριθμός κατοίκων %
"Ελληνες 490,808 78
Τούρκοι 116,000 18
Βρεττανοί κλπ. 12,320
Μαρωνίτες—Λατίνοι 8,250 4
Αρμένιοι 4,000

ςΠ η ν ή: Τμήμα Στατιστικής καί ’Ερευνών τής Κυπριακής Δημοκρατίας.

"Οπως φαίνεται στόν Πίνακα σύνθεσης τοϋ πληθυσμού, ή Κύπρος έ
φθανε τό 1973 στίς 631,778 κατοίκους. Οί “Ελληνες αντιπροσωπεύαμε τό
τε, καί όπως θά φανεί στή συνέχεια, άντιπρασωπεύουμε καί σήμερα, τό 
78% τοΰ πληθυσμού, οί Τοϋρκοιι τό 18% καί οϊ Μαρωνίτες, Αρμένιοί, Λα
τίνοι καί άλλοι ξένοι, πού είχαν τή συνήθη διαμονή τους στήν (Κύπρο (ντέ 
γιοϋρε πληθυσμός), τό 4%· Τήν έργασία αύτή δέν θά απασχολήσει ή προ
έλευση τών διαφόρων εθνικών κοινοτήτων τού νησιού μαις, γιατί έχουν 
προηγηθεί σχετικές εισηγήσεις πάνω σ' αύτό τό θέμα. "Αν έΕετάσουμε 
όμως, τή γεωγραφική κατανομή τών εθνικών κοινοτήτων της Κύπρου, ό
πως παρουσιαζόταν πριν τά γεγονότα τοϋ 1963— 64 (όταν δημιουργήθη- 
καν τουρκικοί θύλακες), μπορούμε νά έπισημάνουμε τά άκόλουθα χαρα
κτηριστικά, πού θά μας-θοηθήσουν_νά βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα:

α) Ό ελληνοκυπριακός πληθυσμός είναι διασκορπισμένος ο’ όλες τίς 
φυσιογραφικές περιοχές τής Κύπρου, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές, παρά
κτιες, μέ διαφορετική βέβαια ένταση (πυκνοκατοικημένες καί άραιοκατοι- 
κημένες περιοίχές). Οί παράκτιοι άγρστικοϊ οικισμοί είναι έλάχιστοι καί 
νεώτεροι.

β) Ό τουρκοκυπριακός πληθυσμός βρίσκεται κυρίως στίς πόλεις καί 
σέ πεδινούς άγροτικούς οικισμούς (τό ίδιο συμβαίνει καί στήν περίπτω
ση τών μικτών χωριών).

γ) Οί περισσότεροι Μαρωνίτες Ζοΰν στά χωριά Κορμακίτη, 'Καρπάθια, 
Ασώματο, Αγία Μαρίνα Σκυλούρας, στή βόρεια περιοχή τής Κύπρου, 
μέ μικρό ποσοστό άστικοΰ πληθυσμού-

δ) Οί Αρμένιοι καί οί Λατίνοι Εούν σχεδόν όλοι στις πόλεις, σάν έ*  
λεύθεροι έπαγγελματίες-

Τά χαρακτηριστικά τής γεωγραφικής κατανομής πού προαναφέρθη- 
καν, οφείλονται σέ λόγους ιστορικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς καί γε
νικά στή διαφορετική κουλτούρα, στό διαφορετικό τρόπο Εωής κάθε έθνι- 
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κήο κοινότητας. Βέβαια, οί διαφορές αύτές δέν έπηρέασαν άρνητικά τή 
συνεργασία καί τήν ειρηνική συνύπαρξη.

Οί οικισμοί τών έλλήνων, σάν οί πολυαριθμότεροι καί οί άρχαιότεροι, 
είναι διεσπαρμένοι σ' όλη τήν έπιφάνεια τής Κύπρου. Ιστορικοί λόγοι (ό
πως οί έπιδρομέα), κράτησαν τούς οικισμούς, γιά λόγους ασφάλειας, μα
κριά άπό τις ακτές. Ακόμα καί χωριά μέ ονομασίες όπως Κώμα τοΰ Για
λού, βρίσκονται σέ αρκετή άπόσταση άπό τή θάλασσα· "Οταν οί λόγοι 
άσφάλειας έπαψαν νά υπάρχουν, παρατηρούμε νά δημιουργούνται νέοι 
παράκτιοι άγροτικοί οικισμοί (Ζύγι, Βασιλικό) καί άλλοι κοντινοί πρός τή 
θάλασσα νά έπεκτείνονται πρός τήν άκτή.

Οί τουρκοκύπριοι ξοΰν στις πόλεις καί σέ σχετικά κεντρικές καί εύ
φορες πεδινές περιοχές. Ή γεωγραφική κατανομή τών αγροτικών τους 
οικισμών οφείλεται σέ λόγους ιστορικούς (διαδοχή ιδιοκτησίας άπό τά 
χρόνια τής τουρκοκρατίας), άλλά καί στόν ιδιαίτερό τους τρόπο 2ωής. 
Στήν περίπτωση αύτή, ίσως νά μήν είναι άσχετο τό γεγονός ότι τό 70% 
τοΰ πληθυσμού τής Τουρκίας απασχολούνται στή γεωργία καί κτηνοτρο
φία· Ό καθηγητής John Tenzel σέ άρθρο του άναφέρει καί τά άκόλουθα: 
«Οί τουρκοκύπριοι συναισθάνονται τούς έαυτούς τους περισσότερο σάν 
άγρότες, εργάτες καί ύπαλλήλους, ένώ οί έλληνοκύπριοι· σάν έλεύθερους 
έπαγγελματίες. Οϊ τουρκοκύπριοι άνσγνωρίΖσυν τήν κουλτούρα τών έλ- 
ληνοκυπρίων ανώτερη από τή δική τους, άντικρύξουν τούς έλληνοκυπρί- 
ους δραστήριους, άλλά καί απατηλούς».5

Τά τέσσερα Μαρωνίτικα χωριά είναι κατάλοιπα τών 60 Μαρωνίτικων 
χωριών, πού βρίσκονταν όλα στή βόρεια Κύπρο καί πού τό δωδέκατο αι
ώνα, στά χρόνια τών Λουξινιανών, είχαν πληθυσμό πού έφθανε στις 80,000 
κατοίκους.

ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δημογραφία είναι ή μελέτη καί ή πρόβλεψη τής σύνθεσης καί τών 
γεωγραφικών μεταβολών (βιολογικών, κοινωνικών καί οικονομικών) τοΰ 
πληθυσμού μιας χώρας ή μιας περιοχής. Τά κυριότερα στοιχεία, πού απα
σχολούν κυρίως τή δημογραφία καί αποτελούν συγχρόνως κοινό έδαφος 
μέ τήν Ανθρωπργοαφία, είναι τά άκόλουθα:

1) Ό μέσος έτήσιος ρυθμός αύξησης τοΰ πληθυσμού.
2) Τά ποσοστά γεννητικότητας καί θνησιμότητας
3) Τό ποσοστό γονιμότητας.
4) Ή σύνθεση τών ήλικιών (πυραμίδας πληθυσμού)·
5) Τό ποσοστό άρρένων καί θηλέων.
6) Ή σχέση μεταξύ αστικού καί αγροτικού πληθυσμού.
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7) Ή μετακίνηση καί ή μετανάστευση· τοΰ πληθυσμού-
8) Τό είδος καί ή έκταση τής απασχόλησης.
9) Τό μορφωτικό καί τό βιοτικό έπίπεδο (περισσότερο ή κατανομή 

του-

Ή μελέτη τών δημογραφικών χαρακτηριστικών τοΰ πληθυσμού μιάς 
χώρας έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί ή πληθυσμιακή σύνθεση σχετίζεται ά
μεσα μέ τή φύση καί τήν έκταση τών πολιτικών, κοινωνικών καί οικονο
μικών προβλημάτων καί ιδιαίτερα μέ τά έπίιπεδα καί τούς ρυθμούς άνά*  
πτυζης, γιά δυό κυρίως λόγους:

α) Τό έπίπεδο καί ό ρυθμός αύξησης τής παραγωγής καί ή παραγω
γικότητα, τόσο ιστόν πρωτογενή (γεωργία, κτηνοτροφία κλπ·), όσο καί 
στό δευτερογενή τομέα (βιομηχανία), έξαρτώντσι άμεσα άπό τήν ποιό
τητα καί τή διαθεσιμότητα τού εργατικού δυναμικού, πού θ’ άξιοποιήσει 
τούς κεφαλαιουχικούς καί τούς φυσικούς πόρους-

β) Οί άνθρωποι είναι συγχρόνως παραγωγοί καί καταναλωτές. Επο
μένως τό είδος, ή ποιότητα καί ή ποσότητα τών καταναλωτικών αγαθών, 
σχετίζονται μέ τό βιοτικό έπίπεδο καί τόν τρόπο ζωής τοΰ λαού γενικό- 
τέρα κσί~είδικότερα μέ τό σύστημα κατανομής τοΰ έθνικοΰ πλούτου- Τό
σο ό βαθμός όσο καί ό ρυθμόςι άξιοποίησης τών οικονομικών πόρων στη
ρίζονται στά δημογραφικά χαρακτηριστικά καί ιστούς ιδιαίτερους δεσμούς, 
πού ό ίδιος ό-λαός δημιουργεϊ-μέ τό-φυσικό καί τό κοινωνικό-του-περι- 
βάλλο, άλλα καί μέ τήν παγκόσμια κοινότητα-

Τό δημογραφικά πρόβλημα άρχισε νά έμφανίζεται στήν Κύπρο τά τε
λευταία είκοσι χρόνια καί στήν Ελλάδα τά τελευταία τριάντα χρόνια, παρ 
όλο πού πολύ πρόσφατα παρουσιάζεται σάν θέμα προβληματισμού σέ διά
φορες συγκεντρώσεις καί μέ διάφορες ανακοινώσεις- Δέν ύπάρχει άμφι- 
βολία πώς ό λόγος πού γιά τόσα χρόνια ό έλληνισμός άγνοοΰσε τό δημο- 
γραφικό του πρόβλημα, ένα θέμα πού σχετίζεται άμεσα μέ τήν ίδιά του 
τήν επιβίωση, είναιι ή παραμέληση τής διδασκαλίας τής γεωγραφίας σ’ ό
λες τίς βαθμίδες τής εκπαίδευσης (πράγμα πού όλοι παραδέχονται, μά 
κανένας μέχρι σήμερα δέν προσπάθησε νά βελτιώσει), τόσο στήν Κύπρο, 
όσο καί στήν 'Ελλάδα Γιατί οί άλλοι λαοί είναι στό μάθημα τής γεωγρα
φίας καί ιδιαίτερα τής άνθρωπογεωγραφίας πού προβληματίζονται πάνω 
στά δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Καί τούτο γιατί είναι ή σχολική 
άγωγή πού δημιουργεί ατούς αυριανούς πολίτες τίς σταθερές καί ανα
γκαίες θετικές στάσεις πάνω στά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα τοΰ 
τόπου.

Ίσως οί λόγοι πού μάς έσπρωξαν τά τελευταία χρόνια νά στραφοΰ- 



με καί νά μελετήσουμε τό πληθυσμιακό μας υπόβαθρο νά είναι oi άκό- 
λουθοιι:

α) Ή π λ η θ υ ο μ ι α κ ή έκρηξη στήν Τουρκία σέ 
συσχετισμό μέ τόν τουρκικό έπεκτατίσμό: Τε
λευταία άκούγεται πολλές φορέα, δτι ή Τουρκία έφθαισε τά 44 εκατομμύ
ρια κατοίκους, μέ ήμερήσια καθαρή αύξηση πληθυσμού γύρω στούς 3,250 
κατοίκους (2.7% μέση ετήσια αύξηση) καϊ μέ 22 έκατομμύρια ψυχές κά
τω τών 25 χρόνων. "Οπως έπίσης ότι ή πληθυομιακή έκρηξη στήν Τουρκία 
σχετίΖεται άμεσα μέ τόν τουρκικό επεκτατισμό·®

6) Οί βαρειές άπώλειες τής Κύπρου σέ έμ
ψυχό ύ λ ι κ ό, αποτέλεσμα τής προδοσίας καϊ τής βαρβαρότητας τοϋ 
1974, καί ή μαΖική μετανάστευση πού έφθασε τό 1975 στις δ’/ί χιλιάδες.

γ) Τό μεγάλα ρεύμα μετανάστευσης τής 
'Ελλάδας πού στά χρόνια τής χούντας έφτασε τή φυσική αύξηση 
τοϋ πληθυσμού (τό 1967 τό ποσοστό τής μετανάστευσης έφθασε στά 98% 
τής φυσικής αύξησης τοΰ πληθυσμού)··

δ) Ή προειδοποίηση τοΰ Δημογραφικαΰ Συμ
ποσίου, πού έγινε στό "Ελσίνκι τής Φινλανδίας μεταξύ τής 28ης Αύ- 
γούστου καί τής 1ης τοΰ Σεπτέμβρη, τού 1978, ότι άν ό πληθυσμός τής 
Ελλάδας συνεχίσει: νά αυξάνεται μέ τό σημερινό ρυθμό, ό πληθυσμός τής 
χώρας τό πολύ σέ δυό γενιές καταρρέει..-,

ε) Ο, ί ις ο ν ο μ ι κ ο ί λόγοι: Ή ισυνειδητοποίηση άπό τό λαό 
τοΰ διευρυνόμενσυ οικονομικού χάσματος, τόσο μεταξύ τών κατοίκων τής 
υπαίθρου καί τών κατοίκων τών αστικών περιοχών, όίσσ καί μεταξύ τών 
έργατοϋπαλλήλων καί τοΰ 'έμποροβιομηχανικοΰ κόσμουι

στ) Κοινωνικοί λόγοι: Ή πολυτέλεια καί ή χλιδή, πού 
κατά παράδοξο τρόπο συνυπάρχουν μέ τίς συνεχείς καί παντοειδείς δο
κιμασίες τοΰ ιέλληνιίαμοΰ (άποτέλεσμα ίσως μιας κάποιας άνααφάλειας καί 
σύγχυσης) καί ή έντονη κοσμική Ζωή πού τής δόθηκε «κοινωνικός» μαν
δύας· Τραγική συνέπεια όλων αύτών είναι· ή άντίκρυση τών παιδιών σάν 
ενός προβλήματος πού αντιμάχεται τήν «ελευθερία» τών συΖύγων, όπως 
οί ίδιοι βέβαια τή νιώθουν.

Ζ) "Εκπαιδευτικοί λόγοι: Ή συνεχής έλάττωση τοΰ 
μαθητόκοσμου τών δημοτικών σχολείων, γύρω στίς 2,000 τό χρόνο, σέ 
συσχετισμό μέ τήν άνεργία, πού έχει γίνει δραματική ιδιαίτερα στίς τά
ξεις όσωιν κουράστηκαν ν' άναμένουν διορισμό στή Μέση "Εκπαίδευση. 
Αύτό βέβαια μάς επιβάλλει ποιοτικές αλλαγές στήν εκπαίδευση·

Σκοπός τής εργασίας αύτής είναι νά προβληματίσει, μελετώντας συγ
κριτικά τά δημογραφικά χαρακτηριστικά τής Κύπρου καϊ τής 'Ελλάδας 
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καί νά τονίσει τή σημασία πού έχει ή σχολική άγωγή καί ή κρατική μέρι
μνα στήν άπάμβλυνση τοϋ δημογραφικοΰ προβλήματος. Γιατί, όπως θά φα
νεί στή συνέχεια, τά δημογραφικά χαρακτηριστικά μιάς χώρας άποτελούν 
τή λυδίαν λίθον τών έκπαιδευτικών, κοινωνικών καί οικονομικών συνθη
κών πού έπικρατοϋν τήν τελευταία γενεά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2·

Ή Πληθυσμιακή ανέλιξη τής Γης μέχρι τό 1978

Χρόνος 'Εκατομμύρια Μέση Ετήσια Αϋξηίση %
8,000 π.Χ. 10 006

1 μΧ 256 0.04
1,750 μ.Χ. 731 0130
1,900 μ·Χ. 1,668 0170
1,965 μ.Χ· 3,308 1.90
1,978 μ-Χ. 4,250 2.00

Π η ν ή ’ Broek Jan and Webb John. A Geography of Mankind (N. Y.: 
McGraw—Hill, 1979). p.p. 451—157.

Μιά άπό τίς άπότομες άλλαγές τοϋ εικοστού αιώνα, όπως φαίνεται 
στόν Πίνακα 2, ήταν καί ή απότομη αΰΕη,ση τοϋ πληθυσμού τής Γής.7 Πριν 
8,000~π·Χ., ό άνθρωπος ζοϋσε μέ_τό κυνήγι, τό~ψάρεμα καί~τή συλλογή 
καρπών Ή πρώτη «πληθυσμιακή έκρηξη» παρουσιάστηκε γύρω στό 8,000 
π·Χ., όταν ό άνθρωπος άρχισε νά έναισχσλείται μέ τή γεωργία καί νά συγ
κεντρώνεται στους πρώτους οικισμούς. 01 ανθυγιεινές κσί άντίζοες συν
θήκες διαβίωσης καί ή άδυναμία τοϋ ανθρώπου στις αρρώστιες κράτησαν 
μέχρι τό 18ο αιώνα μ.Χ· χαμηλούς τούς ρυθμούς αύξησης τού πληθυσμού. 
Στά μέσα τού 18ου αιώνα μ.Χ., σταν άρχισε ή βιομηχανική έπανάσταιση 
καί οί κοινωνικές άλλαγές, ό ρυθμός αύξήσεως τοΰ_πληθυσμοϋ τής Γής 
γίνεται μεγαλύτερος, 03% (δηλαδή τρία άτομα κάθε χίλια). Μεταξύ τοΰ 
1900 καί τοϋ 1965, ό πληθυσμός τής Γής διπλασιάστηκε. Ό μέσος έτήσιος 
ρυθμός αύξησης τοΰ παγκόσμιου πληθυσμού κυμαίνεται τά τελευταία δε
καπέντε χρόνια γύρω στό 2.0% (20 άτομα στά χίλια).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.

Ή πληθυσμιακή άνέλιξη τής Κύπρου

Π η ν ή : Τμήμα Στατιστικής καί Έςευνών, Δημονραφική Έκθεσις 1978 
(Τυπογροφεΐον τής Κυπρ. Δημοκρατίας), σελ. 2.

Χρόνος Πληθυσμός Μέση Ετήσια Αύξηση %

1891 209,286 1.2
1946 450,114 1-7
1960 573,566 1.7
1973 631,778 08
1974 623,000 -2.4
1975 613,300 -1.6
1976 612,600 -0.9
1977 613,800 ΟΙ2
1978 618,300 07

Ή πληθυσμιακή ανέλιξη τής Κύπρου, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, 
ήταν ομαλή καί θετική τά τελευταία ογδόντα χιρόνια. Ή μεγαλύτερη αύ- 
ξηση τοϋ πληθυσμού σημειώθηκε τήν εικοσαετία 1946—1966, πού ό μέσος 
ετήσιος ρυθμός αύξησης τοϋ πληθυσμού ήταν 1.7%. ’Από τό 1966 μέχρι 
τό 1973, ό μέσος έτήσιος ρυθμός αύξησης έπεσε περίπου στό μισό καί 
ήταν 0-8%, αποτέλεσμα κυρίως τής πτώσης τοΰ ποσοστού τών γεννήσεων 
(αριθμός τών γεννήσεων γιά κάθε 1000 κατοίκους), πού άπό 32·2 πού 
ήταν τό 1946 έπεσε στό 18-6 τό 1972. Τό μεγάλο κύμα μετανάστευσης 
τοΰ 1960 (14,589 άτομα) καί τοΰ 1961 (13,489 άτομα) δέν φαίνεται νά 
είχε έπηρεάσει τήν αύξηση τού πληθυσμού τά χρόνιια έκεϊνα, μιά καί τό 
ποσοστό αύξησης τοϋ πληθυσμού παρέμεινε πολύ μεγάλο (1.7%). Ή συ*  
ξηση τοΰ πληθυσμού τήα Κύπρου άρχισε νά παίρνει δραματική τροπή, με
τά τό 1974, άποτέλεσμα τών άπωλειών κατά τά θλιβερά γεγονότα τοΰ 
1974, καί τής μαξικής μετανάστευσης· Ή μετανάστευση άπό τά 1,318 ά
τομα τό 1973 άνέδηκε στίς 3,346 άτομα τό 1974 καί στίς 5,500 άτομα τά 
έπόμενα δυό χρόνια. Η μετανάστευση τό 1978 έπεσε στά έπίπεδα τών 
έτών 1972 καί 1973 καί ήταν 1,835 άτομα. Επειδή πολλοί τελευταία ταυ
τίζουν τό χαμηλό ποσοστό αύξησης τοΰ πληθυσμού τής Κύπρου μόνο μέ 
τήν «ϋπαγεννητικότητα», θά πρέπει νά τονισθεί ότι ή γεννητικότητα τό 
1978 ήταν 19.3, δηλαδή ψηλότερη άπό τό 1972 καί τότε δέν είχαμε τόσο 
χαμηλούς ρυθμούς αύξησης πού έχουμε τά τελευταία πέντε χρόνια. Ό 
ρυθμός αύξησης ένός πληθυσμού δέν έξαρτάται μόνο άπό τό μέγεθος 
τής θετικής διαφοράς μεταξύ γεννήσεων καί θανάτων, άλλά καί άπό τό 
βαθμό τής συγκράτησης τού πληθυσμού στήν ίδιαίτερή του πατρίδα-



ΠΙΝΑΚΑΣ 4.

Ol έγγραφές μαθητών στή Στοιχειώδη Εκπαίδευση

Σχολική χρονιά Αριθμός μαθητών

1965- 66
1973- 74
1974- 75
1979-80

71,462
62,221
56,059
49,286

Πηγή: Τμήμα Στατιστικής καί ’Ερευνών, Στατιστικές Στοιχειώδους 
Έκπ αιδεύσεως 1979—80. σελ. 2.

Σ*τόν  Πίνακα 4 φαίνεται1 ή δραματική μείωση τοϋ μαθητόκοσμου τής 
Κύπρου. Τά τελευταία δεκαπέντε χρόνια οί μαθητές τών δημοτικών σχο
λείων τής Κύπρου μειώθηκαν κατά 30.9%, ένώ ό πληθυσμός) μειώθηκε 
μόνο κατά 4.3% κατά τά ίδια χρόνιο.. Αύτό δείχνει τόν αύξημένο γερον
τισμό, τό μαρασμό τοΰ πληθυσμού. Ή κατά 2,000 περίπου μείωση τών μα
θητών πού οφείλεται! στήν αύξηση τής ήλικίας πρώτης εγγραφής άπό 5 
χρόνια πού ήταν πριν, σέ 5 χρόνια καί τρεις μήνες, δέν έπηρεάξει τό προ
ηγούμενο θλιβερό συμπέρασμα.

Ή σύνθεση τών ήλικιών, όπως φαίνεται στό συγκριτικό πίνακα 5 πού 
άκολουθεί, δείχνει γιά τήν περίπτωση τόσο τής Κύπρου όσο κοί τής 'Ελ
λάδας τό_γερανπσμό καί τή βαθμιαία κατάρρευση τοϋ πληθυσμού.

ΠΙΝΑΚΙΚΑΣ 5.

Κατανομή τοΰ πληθυσμού τής Κύπρου, τής Ελλάδας 
καί τοΰ Κόσμου κατά όμάδβς ήλικιών (%)

Ομάδας Ήλικίας Κύπρος Ελλάδα Κόσμος

1946 1976 1976 1976
0-14 33.9 254 23.9 34

15-29 25.4 290 24.1 29
3Q-49 23.8 227 24.8 22
50 καί άνω 16J5 22.9 27-2 15

Πηγή: α) Τμήμα Στατιστικής καί ’Ερευνών, Δημογρ. ‘'Εκθεση,
6) Διάφορες Στατιστικές τών 'Ηνωμένων ’Εθνών.

, 1978, σελ. 27.

Στήν περίπτωση τής Κύπρου τά παιδιά κάτω τών 14 χρόνων άντιπρο- 
σώπευαν τό 1946 ποσοστό 33.9% (όσο καί τοΰ Κόσμου σήμερα), έπεσαν 
στό 25.4 τό 1976. ’Αντίθετα οί ύπερήλϋκες άπό τό 16.5% τό 1946, έφθασαν 
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στό 22.0% τό 1976. Ή περίπτωση τοϋ πληθυσμού τής Ελλάδας φαίνεται 
νά είναι περισσότερα δραματική άπό τήν περίπτωση τής Κύπρου. Γιατί τά 
παιδιά κάτω τών δεκατεσσάρων χρόνων αντιπροσωπεύουν μόνο τό 23.9% 
καί οί υπερήλικες άντιπροσωπεύουν τό 27.2% τοΰ πληθυσμού.

Τό ποσοστό όρρένων καί θηλέων τοΰ πληθυσμού της Κύπρου είναι 
περίπου τό ίδιο. Συγκεκριμένα,, τό 1976, στό ισύνολο τοϋ πληθυσμού ποΰ 
έφθανε τίς 612,600 άτομα, υπήρχαν 306,144 άρρενες καί 306,456 θήλεις 
καϊ τούτα παρ' όλο πού τό μεγαλύτερο ποσοστό τών μεταναστών είναι 
άνδρες καί τή μεγαλύτερη φθορά α’ ένα πόλεμο τήν παθαίνουν αί άνδρες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.

Σχέση μπταξΰ τοΰ Αγροτικοί καί τοϋ ’Αστικού 
.πληθυσμού τής Κύπρου

Πηγή: Τμήμα Στατιστικής καί 'Ερευνών, Δήμον ρ. Εκθέσεις.

Χρόνος % Αγροτικού % 'Αστικού
1881 . 83.1 16.0
1946 740 26.0
1960 650 35.0
1970 57.5 425
1978 475 525

Ό έξαίστιμός, δηλαδή ή μετακίνηση πληθυσμών άπό τήν ύπαιθρο στις 
άστικές περιοχές είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Όσο περισσότερο είναι μά*  
λίστα τό ποσοστό τού άσπκοΰ πληθυσμού, τόσο καί πιό άναπτυγμένη εί
ναι ή οικονομία τής χώρας. Γιατί στις πόλεις ύπάρχουν ψηλότερα καί στα· 
θερότερα εισοδήματα καί μεγαλύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης (βιομηχανική ά- 
νάπτυξη). "Οταν όμως ό έξαστισμός ερημώνει τήν ύπαιθρο άπό τό άνα*  
γκαίο εργατικό δυναμικό, όπως στήν περίπτωση τής Κύπρου, τότε άντι- 
μάχεται κάθε σχέδιο άνόπτυξης τής υπαίθρου καί ξεθεμελιώνει τήν οίκο- 
νομία τής χώρας.

Οπως φαίνεται στόν Πίνακα 6, ή μετακίνηση πληθυσμού άπό τήν ΰ· 
παθρο στις πόλεις ύπήρξε δραματική τά τελευταία τριάντα χρόνια στήν 
Κύπρο- Η μετακίνηση αύτή, διαδέχθηκε τή μετανάστευση γιά νά συνε
χίσει τό έργο τής έρήμωσης.

Ό άριθμός τών χωριών τής Κύπρου, άπό 642 τό 1946 έπεσε στά 597 
τό 1973 καϊ μέ άλλα1 30 χωριά ύπό διάλυσην *0  πληθυσμός σχεδόν όλων 
τών χωριών τής Κύπρου, μέ έξαίρεση εκείνα πού βρίσκονταν σέ μικρή 
άχτίνα άπό τις πόλεις, όχι μόνο ελαττώθηκε άριθμητικά άλλά, τό χειρό
τερο αυξήθηκε δραματικά τά ποσοστό τών ύπερηλίκων, ώστε ή ύπαιθρός 
μας νά γίνεται, μέ τό πέρασμα τού χρόνου, καταφύγιο άπόμαχωνι Σέ σχε
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τική έρευνα τοϋ Τμήματος Γεωργίας τοΰ Πανεπιστημίου τής Τουλούζης8 
στά τριάντα άμπελοχώρια τής Λεμεσού τό 1973, φάνηκε δτι όλα τά χωριά 
έχασαν τά 20% μέχρι τά 90% τοϋ πληθυσμού τους καί τό ποσοστό τών 
ύπερηλίκων κυμαινόταν μεταξύ 24% καϊ 32%.

"Ολα τά πιό πάνω δείχνουν καθαρά πώς ή ύπαιθρος τής Κύπρου πα
ραμελήθηκε στά χρόνια τής άποικιοκρατίας, άλλά καί μετά τό 1960 δέν 
έγιναν σχέδια ένσίας άνάπτυξης (οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής), 
όπως τό Σχέδιο Πιτσιλιάς πού γίνεται σήμερα.

ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τό δημογραφικά πρόβλημα τής Ελλάδας άρχισε νά έμφσνίζεται τά 
τελευταία τριάντα χρόνια, όμως πολύ πρόσφατα παρουσιάζεται μέ διά
φορες ανακοινώσεις. Χαρακτηριστικό δείγμα προσπάθειας συνειδητοποίη- 
οης τοΰ προβλήματος είναι πιεριέχεται μεταξύ τών τεσσάρων βασικών στό
χων τοΰ Πενταετούς Προγράμματος ΆναπτύΕεως (1978— 82), πού είναι 
ή προστασία τοϋ δημοκρατικού πολιτεύματος, ή περιφρούρηση τής έδα- 
φικής άκεραιότητας, ή διατήρηση τής έθνικής ταυτότητας καϊ ή ένίσχυση 
τής δημογράφικής εΰρωσπ'ας τής χώρας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.

Ή Γεωγραφική—καί—Πληθυσμιακή ώνέλιξη τής Ελλάδας

’’ Εκταση
Χρόνος σέ τ. χλμ. Πληθυσμός Γεωγραφικές άλλαγές

1821 47,516 938,756
1828 50,211 753,400
1870 63,959 1,457,894 Προσάρτηση Έπτανήσου 1846
1889 63.211 2,187,208 Προσάρτ. Θεσσα/νίκης, "Αρτας 1881
1907 150,170 2,631,952 Εκχώρηση έδάφους τό 1897
1920 129,281 5,531,474 Προσάρτηση Μακεδονίας, 'Ηπείρου,

Κρήτης, Νησιών Αιγαίου (1914), 
Θράκης, "Ιμβρου, Τενέδου 1919—20

1928 131.990 6,204,684 13% αϋΕηση πληθυσμού 
Εκχώρηση Ανατ· Θράκης,

" I μβρου—Τενέδου
1951 131,990 7,632,801 0.3% αϋΕηση πληθυσμού

Προσάρτηση Δωδεκανήσου 1974
1971 131,990 8,768,641 1.1% αϋΕηση
1978 9,360,000 0.7% αϋΕηση

Πηγή: ιΧελτίον Ε.Β.Ε.Α. 64 (836), Σεπτέμβρης 1978, σελ. 64.
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Κατά τήν πρώτη άπσγραφή τοΰ πληθυσμού τής Ελλάδας, Πίνακας 7, 
πού έγινε άπό τόν Καποδίστρια τό 1828, ό πληθυσμός έφθανε στά 753,400 
άτομαι· ΟΊ Αναδρομικοί υπολογισμοί πού έγιναν τότε, άνέβαξαν τόν πλη
θυσμό τής Ελλάδας σέ 938,765 άτομα τό 1821. Ή μείωση τοΰ πληθυσμού 
στό διάστημα 1821 — 1828 δείχνει τό τίμημα στον αγώνα τής Απελευθέ
ρωσης τής Ελλάδας.

“Οπως φαίνεται στόν Πίνακα 7, ή γεωγραφική άνέλιξη τής Ελλάδας 
πέρασε άπό σοβαρές αύξομειώσεις. Ή πληθυσμιακή άνέλιξη γινόταν μέ 
πολύ βραδύ ρυθμό, ώστε χρειάστηκαν πενήντα χρόνια γιά νά διπλασια
στεί ό πληθυσμός καί νά φτάσει στά επίπεδα τσΰ 1978- Ο,Ι Απώλειες τής 
Ελλάδας στόν Α’ καί Β ’ Παγκόσμιο πόλεμο έφθασαν στις 75,000 νεκρούς.

Ή μέση έτήσιο αύξηση τοΰ πληθυσμού τής Ελλάδας σήμερα είναι 
0.7% (7 άτομα στά χίλια)· "Ομως ή αύξηση αύτή έξανεμίΖεται άν ληφθεϊ 
ύπ’ όψη τό μεγάλο ρεύμα τής μετανάστευσης. Ή μετανάστευση τό 1983 
Εεπέραισε τήν αύξηση καί άντι στοίχο ΰ σε μέ τά 124% τής αύξησης καί τό 
1967 μέ τό 98% τής αύξησης, Ή γεννητικότητα τά τελευταία πέντε χρό
νια έπεσε στό 16.0 καί 1978 έφτασε στό 15.7 (τήα Κύπρου ήταν 19.2).

Τό μεγαλύτερο ίσως δημογραφικό δράμα τής Ελλάδας, βρίσκεται ό
πως καί στήν περίπτωση τής Κύπρου, στή γεωγραφική κατανομή τοΰ πλη
θυσμού της. Ή ύπαιθρος γίνεται μέρα μέ τή μέρα ένα γηροκομείο· “Ενας 
χώρος απομάχων, πού τοΰ Ζητάται μάλιστα ν’ άνταγωνιστεϊ τήν Αναπτυγ
μένη ύπαιθρο τών έννιά χωρών τής Ε.Ο·Κ.

Ό καθηγητής Ι· Πίντος, άναφέρει χαρακτηριστικά: «Τό μέτωπο τής 
έπαρχίας έσπασε κί’ αύτοί πού μένουν είναι γιατί δέν μπορούν νά φύγουν... 
'Η διαιπεριφερειακή ανισορροπία έκδηλώνεται σέ δυό κατευθύνσεις. Στήν 
έξαφάνιση τοΰ έπαρχιακοΰ χώρου καί συνάμα τή μείωση τής παραδοσια
κής παραγωγής καί στή δημιουργία Αστικών όγκων πού δέν έχουν ακόμα 
τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις γιά μιά αξιοπρεπή άνθρώπινη διαβίωση».9

Σέ έρευνα πού έκαμαν Ζώγιας καί ΓαΖέλας, μέ θέμα «Τό έργατικό 
δυναμικό τής έλληνικής γεωργίας»10 επισημαίνουν ότι μεταξύ 1961 καί 
1971 σημειώθήκε:

α) Μείωση τοΰ ενεργού Αγροτικού πληθυσμού τής Ελλάδας κατά 
683,000 άτομα χωρίς νά λιγσστεύσουν ή νά μεγαλώσουν οί γεωργικοί κλή
ροι.

6) Αύξηση τοΰ ποσοστού άγροτών άνω τών 65 χρόνων κατά 6.6%·

γ) Αύξηση τών είσοδημτικών διαφορών άνάμεσα στούς γεωργούς καί 
στά άλλα επαγγέλματα (οί μεγαλύτερες τής Ευρώπης).
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ΠΙΝΑΚΑΣ a

Σχέση μεταξύ τοΰ Αστικού καί τοΰ ’Αγροτικού πληθυσμοΰ 
τής Κύπρου καί τής Ελλάδας

ΕΛΛΑΔΑΚΥΠΡΟΣ

Χρόνοις Αγροτικός %— ’Αστικός % Αγροτικός %— Αστικός %

1881 834 16.9
1946 74-0 26.0 67-8 32.3
1960 65-0 350 56-2 43.8
1973 57:5 425 46.8 512
1978 47.5 52.5 38.4 61 θ

Πηγή: α)
6)

Τμήμα Στατιστ. καί 
Άλεξοπούλου X., «Ή 
τής Κ υ Q ι α κ ή

’Ερευνών, Δ η 
Άνάπτυξη τής 
ς, 25.11.1979,

μ ο γ q α φ. Έ κ θ t 
'Υπανάπτυκτης Έλλάβας», 
σελ. 6.

σεις.
Τ δ Β ή μ α

γ) Κοινωνικός καί ΟΙκονιμικός Άτλαντας τής Έλλάβας, 1964.

Ή γεωγραφική κατανομή τοΰ πληθυσμού τής 'Ελλάδας ήταν διαφορε
τική στά χρόνια τής τουρκοκρατίας καί μετά τήν απελευθέρωση. 'Ιστορικοί 
λόγοι έπιβίωσης, στά χρόνια τής τουρκοκρατίας, είχαν ένισχύσει τή συγ
κέντρωση τού πληθυσμού στίς ορεινές περιοχές καί στά νησιά- Μέχρ» τό 
1946 μάλιστα, άπως φαίνεται στόν Πίνακα 8, ό άγρσπκός πληθυσμός τής 
Ελλάδας ήταν διπλάσιος τοϋ αστικού- Όμως μεταΕύ τοΰ 1946 καί 1978 

ή συγκέντρωση στίς πόλεις ήταν δραματική, ώστε ό άστικός πληθυσμός 
άπό 32.3% νά φθάσει στό 61.6% τοΰ πληθυσμού. Ή κατάσταση, αύτή γί
νεται πιό σοβαρή, άν συσχετιστεί μέ τήν έρευνα πού προοναφέρθηκε- Δη
λαδή ή πληθυσμισκή σύνθεση (σύνθεση ήλικιών) τοΰ 38.4% τού πληθυ
σμού πού παραμένει στήν ύπαιθρο είναι εντελώς διοφορετική άπό εκείνη 
τού 61,6% πού κατοικεί στίς πόλεις- Γιατί ό πληθυσμός τής υπαίθρου χα
ρακτηρίζεται στήν περίπτωση τής Ελλάδας, άπό μεγάλο ποσοστό γερόν
των καί απομάχων.

Σήμερα, ή άστική περιοχή τής Αθήνας συγκεντρώνει τό 33% τού ο
λικού πληθυσμού τής Ελλάδας- Μιά σύγκριση μέ άλλες πρωτεύουσες τής 
Εύρώπιης, τονίζει ακόμη περισσότερο τό μέγεθος τού άστικοΰ όγκου τής 
Αθήνας. Γιά παράδειγμα ή Ρώμη συγκεντρώνει τό 10% τοΰ πληθυσμού 
τής Ιταλίας, τό Βελιγράδιι καί τό Βουκουρέστι τά 7%, ή Σόφια τό 2%· 
Άν μάλιστα συνεχιστεί ό σημερινός ρυθμός συγκέντρωσης τού πληθυ

σμού τής Ελλάδας στίς πόλεις, μέχρι τό 1990 τό 80% τοϋ πληθυσμού θά 
κατοικεί στίς πόλεις καί ή ύπαιθρος θά είναι χώρος γιά όσους λόγω ήλι- 
κίας δέν θά μπορούν νά τήν έγκαταλείψουν.

Οί "Ελληνες δέν πρέπει νά ξεχνούμε πώς τό δημογραφικό υπόβαθρο 
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ένός λαού σχετίζεται άμεσα τόσο μέ τήν άνάπτυξή του, όσο καί μέ τήν 
άντοχή του στό χρόνο- Ένα χαρακτηριστικό δείγμα τής ιστορικής μας 
γεωγραφίας, όπου φαίνεται ότι ή δημογραφική κατάρρευση τοϋ πληθυσμού 
όδηγεϊ στή βαθμιαία του εξαφάνιση είναι αύτό πού άιναφέρει ό Θεόδωρος 
Παπαδοπούλας γιά τίς σχέσεις Μινωϊκοΰ καί Μυκηναϊκού πολιτισμού 
« Ενόσω ό ποιοτικός παράγων ήδύνατο νά άντισταθμίζη τό ποσοτικόν πλεο
νέκτημα τής Μυκηναϊκής κοινωνίας, ό Μινωϊκός πολιτισμός, έξησφάλιζε 
τήν αυτόνομον αύτοϋ ύπαρξιν καί άπρόσκοπτον άνάπτυξιν. ’Αλλ' ή Mr 
νωϊκή κοινωνία δέν διέθετεν είμή περιωρισμένα περιθώρια ποσοτικής ά- 
ναπτύξεως, γεωγραφικά καϊ δημογραφικά, αΐ δέ μή άναπτυσσόμεναι σύται 
δυνατότητες περιόριζαν καί τάς δυνατότητας οικονομικής έπεκτάσεως».11

Συμπεράσματα — ΕΙσπγήσεις

Από συγκριτική εξέταση τών δημογραφικών χαρακτηριστικών τής Κύ
πρου καί τής Ελλάδας φάνηκε ότι καί στίς δυό περιπτώσεις υπάρχει σο
βαρό δημογραφικά πρόβλημα. Κύριο χαρακτηριστικά τοΰ δημογροφικοϋ 
αύτοϋ προβλήματος δέν είναι τόσο οί χαμηλοί ρυθμοί τής μέσης έτήσιας 
αύξησης τού πληθυσμού (0·7%, δηλαδή 7 άτομα στά χίλια), όσο ή πυρα
μίδα τοϋ πληθυσμού (τό μεγάλο ποσοστό τών ύπερηλίκων) καί ή έρήμω- 
ση τής ύπσίθρου. Τό δημογραφικά πρόβλημα δέν πρέπει νά ταυτίζεται μέ 
τήν «ύπογεννητικότητα», γιατί ή πληθυσμιακή εύρωστία δέν έξαρτάται μό
νο άπό τό ποσοστό τών γεννήσεων ή άκόμα τή θετική διαφορά μεταξύ 
γεννήσεων καί θανάτων, άλλά άπό τό βαθμό τής συγκράτησης τοΰ πλη
θυσμού στήν ίδιαίτερή του πατρίδα καί τή γεωγραφική του κατανομή-

Τό δημογραφικά πρόβλημα τοΰ έλληνισμοΰ δημτουργήθηκε τήν τελευ
ταία γενεά καί είναι ό καθρέφτης τών πολιτικών, οικονομικών καί κοινω
νικών συνθηκών πού έπικρατοΰσον καί τής άποτελεσματικότητος τής έκ- 
παίδευσης. Ή πολιτική αστάθεια (απελευθερωτικοί άγώνες, ξένα συμφέ
ροντα, προδοσία, τό διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ τών εισοδημάτων τής ύ
πσίθρου καί τών ιάστικών περιοχών (ή οικονομική άνάπτυξη ταυτίστηκε μέ 
τήν άνάπτυξη τών αστικών κέντρων), ή αύξηση τού αριθμού τών εργαζο
μένων γυναικών, ή άπουσίο ένιαίων σχεδίων άγροτικής άνάπτυξης, ή έλ
λειψη τών άνσγκσίων μηχανισμών στήν εκπαίδευση γιά άλλαγές άνάλο- 
γες μέ τίς ανάγκες τής κοινωνίας, ή παραμέληση τοΰ μαθήματος, τής γεω
γραφίας, μάς έφεραν μπροστά στό δημογραφικά πρόβλημα πολύ άργοπο- 
ρημένα. Τί χρειάζεται νά γίνει, ώστε τό πρόβλημα ν’ άπαμβλυνθεί;

α) Τό Κράτος νά εφαρμόσει μιά πληθυσμιακή πολιτική.

β) Τά ένισία σχέδια άγροτικής άνάπτυξης (όπως τό Σχέδιο ’Αναπτύ- 
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ξεως Πιτσιλιάς), νά έπεκταθοΰν καί νά καλύψουν καί άλλες άγρστικές 
περιοχές τής Κύπρου.

γ) Νά έφαρμοοθεϊ μιά πιό ορθολογιστική πολιτική στό θέμσ τιμών καί 
εισοδημάτων, ώστε τό περιλάλητο θέμα τής δίκαιης κατανομής τοϋ έθγι- 
κοΰ εισοδήματος νά τό νιώσουν κάποτε στήν πράξη καί οί εργατοϋπάλλη
λοι»

δ) Μέσα στά πλαίσια τών τελευταίων προοδευτικών προσπαθειών τοΰ 
Υπουργείου Παιδείας, νά γίνουν οί άναγκαϊες διαφοροποιήσεις, ώστε ν’ 
ούΕηθοϋν οί Τεχνικές Σχολές καί νά δημιουργηθοϋν ίέπαγγελματικά σχο
λεία, πού νά τροφοδοτούν τούς διάφορους τομείς τής οικονομίας μας μέ 
μέ τό αναγκαίο έργατικό δυναμικό καί έτσιι νά ιπεριοριοθεϊ ή έπτζήμια άντι- 
νομί'α τήα οικονομίας μας (άλλοΰ υπάρχει μεγάλη προσφορά καί άλλοΰ 
μεγάλη ξήτηση εργατικών χειρών).

ε) Τό μάθημα τής γεωγραφίας νά πάρει τή θέση πού κατέχει στά 'Ανα
λυτικά Προγράμματα καί στά Ωρολόγια Προγράμματα τών άλλων χωρών. 
Γιατί είναι μεγάλη πρόκληση, γιά τήν ίδια τήν εκπαίδευσή μας, νά φορτώ
νομε στή άμφίβολη διαφώτιση καί νά άποΕενώνομε από τήν άποτελεσμ&τι- 
κότητα τής έκπαίδευσηισ, καυτά σύγχρονα προβλήματα, όπως τό δημογρα- 
φικό, τό ένεργειακό, τοΰ φυσικού περιβάλλοντος, τή στιγμή πού οί υπό
λοιπες χώρες~τά έχουν έμπιστευθεϊ στό μάθημο τής γεωγραφίας.

ABSTRACT

The present deals with the human geography of Cyprus and places 
much emphasis on the problems of demography. The pattern of popula
tion distributon in Cyprus reflects both physical and human factors, it 
has been found that the cultural background of the various ethnic groups 
in Cyprus, is closely related to their geographical distribution. An under
standing of the cultural and geographical background of the human groups 
will enable us to interprete their economic and political activities and atti
tudes, and will ultimately lead to less distrust and greater unity among 
the groups, to greater co-operation and to a more peaceful co-existence. 
Population structure in analysed. Death rates have declined, but In the 
last twenty years the impact of industrialization, urbanization, the Turkish 
invasion and a rising standard of living has led to a decline in the birth 
rate. This results in an ever-increasing proportion of older people in the 
population and a shortage of workers. Rural depopulation is accompa
nied by mechanization of farming, but the island’s districts often suffer 
from a decline in living standards. In conclusion it is suggested that the 
state should adopt a policy which will promote the development of a 
number of techniques and methods to confront the existing problems.

18



ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1. Roger Kasperson, "The Economic and Social Atlas of Greece" Economic Geo- 
g r a p h y, Vol. 43, 1067, p. 94 καί
Στυλιανού Πουλούπουλου, «ΟΙ Γεωγραφικές Σπουδές καί ή 'Εθνική τους Σημασία γιά τήν 
Ελλάδα», Γεωγραφικά Χρονικά, Άρ. δ—6, Γενάρης 1974, σελ. 179.

2. Eric Fisher, Campbell, et al., A Question of Place iArllgton, Virginia: 
R. Beayty Ltd.. 1964), pp. 3711—372.

3. Carl Sauer, The Morphology of the Landscape (California: 
University of California Publ. in Geography, 1925), p.p. 19—27.

4. Michael, Slvlgnon, «Τδ Περιεχόμενο καί ol Μέθοδοι τής ’Ανθρωπογεωγραφίας», Έ π ι- 
θεώρηση Κοινωνικών ’Επιστημών, ’Αθήνα, Τείχος 1, σελ. 7.

5. John Tenzel, "Problems in Cross—Cultural Communication: Cyprus a Case Stuly”, The 
Fifth International Congress of Psychiatry, Dece
mber 1971.

β. Γιώργου Καβή, «Βίαιες Μετακινήσεις Πληθυσμών: Ό ’Εποικισμός τής Κύπρου μέ Τούρ
κους», Περιοδικό X π ο υ δ α (, ’Αθήνα, Τόμος ΚΖ’, Τεύχος 1, 1977, σελ. 202—213.

7. Paul Ehrlich, Anne, et al., Ecosclence (San Francisco: W. H. Freeman and Co.. 
1977), p.p. 181—228.

8. Plerre-yves Pichoux, "A Geographical Approach to the Krassokhorta’'. Geographi
cal Chronicles, Vol. 4. No. 7—8, 1975, p.p. 88—94.

9. I. Πίντου, «Τό Δημογραφικδ Πρόβλημα», Ο I κ ο νομικός Ταχυδρόμος, 
Φ. 1188, 1977, σελ. 15-32.

10. I. Ζιώγα, Γ. Γαζέλα, «Τδ ’Εργατικό Δυναμικό τής 'Ελληνικής Γεωργίας», Συ γ χ ρ ο- 
νη Γ ε ω q γ ί α·, Τεύχος 3, 1975.

11. θ. Παπαβόπουλου, «Άνθρωπολογικά Ζητήματα τοΰ ΜινωΙκοΰ καί Μυκηναϊκού Πολιτι
σμού», Άθήναι, 1973, σελ. 211.

19



GEOGRAPHICAL FACTORS 
WHICH INFLUENCE THE SOLUTION 

OF THE CYPRUS PROBLEM

Andrea CL Sophocteous, B.A.,M.A. 
Introduction

With the commencement of the new round of the Intercommunal 
Talks in Cyprus, new questions were raised again regarding the final 
form of the solution to be given to the Cyprus Problem. As regards the 
broad framework within which a solution will be sought, this is defined 
by the UN resolutions on Cyprus and specifically by the Makarios — 
Denktash and the Kyprianou —Denktash agreements of February 1977 
and May 1979 respectively. It has been agreed by both sides (the Greek 
Cypriot and the Turkish Cypriot Communities) that the solution of the 
Cyprus question must be based on a federal system. That is, the solution 
at which we will hopefully arrive sometime, will abolish the Zurich — 
London Agreement for the establishment of the Republic of Cyprus as 
a unitary state and wil'l establish a new Republic with two federal wings 
(districts, regions, or whatever their name will be).

Both sides have submitted their proposals on the constitutional issue. 
The Greek_Cypriot side submitted concrete constitutional proposals—in 
April 1977 in Vienna. One year fated i.e. in April 1978 the TurkLsh_Cy- 
prlot side submitted a general constitutional framework which, however, 
did not envisage a genuine federal system but a veiled confederation 
which would later in an undefined period of time, develop into a fede
ration. Professor Soysal characteristically described the system envi
saged by the Turkish proposals of which he was the author as "federation 
by evolution”

Two and a half years since that time and with the commencement 
of the new round of Intercommunal Talks in September 1980, the Greek 
Cypriot side submitted more detailed constitutional proposals for the 
establishment of a federal system in Cyprus while the Turkish Cypriot 
side submitted a more detailed version of the April 1978 proposals. This 
means that on the constitutional issue some progress has been achieved 
and some basis for discussion has been found.

However, there is nothing clear so far on the territorial issue and 
things are not easy in this regard. In April, 1977, in accordance with the 
Makarios —Denktash Agreement, the Greek Cypriot side submitted con
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crete proposals on the territorial issue and even suggested on a map 
the areas to be put under the juristiction of each Federal Administration/2) 
The Turkish Cypriot side has not only failed so far to submit proposals 
on the territorial issue but has also evaded making clear its intentions 
on the issue. The Turkish occupation army is still occupying 37% of the 
territory of the Republic of Cyprus while another 3% is the buffer zone 
along the confrontation line. The Turkish side has only left it understood 
that is would accept "minor readjustments” of the “'borders”, that is, the 
line drawn by the Turkish invasion army by force of arms(3). In the new 
round of talks which started in September 1980, the Turkish side has so 
far confined itself to discussing the criteria, inoluded in the Makarios— 
Denktash Agreement, on which the delineation of the federal regions 
would be decided, that is, the criteria of economic viability, productivity, 
and land ownership.

It is in this framework that the role of Geography assumes great im
portance. The reason is that everything which refers to the land and to 
humanactivity on this land falls within the field of study of the science 
of Geography* 4).

Territorial Issue and Geography

As mentioned in the introduction, the problem to be dealt with is the 
delineation of the t$o geographic regions which, according to the pro
visions of a federal solution, will be administered by the two federal admi
nistrations: the Greek Cypriot and the Turkish Cypriot.

The delimitation of these two regions is not an easy job. On the 
contrary, it is an extremely complicate business, as it has to take into 
account many factors and datQL.

In order to understand the dimension of the problem, we have first 
to try an explanation of the concept of geographical “region” and then 
to examine the issue of drawing its borders.

Region is a continuous strech of land. It is a homogeneous area 
either on the basis of its natural characteristics or because it has acquired 
comptactness and homogeneity owing to human activity* 5).

There are innumerable criteria on which delimitation of a region can 
be based. A region may be distinguishable and differ from other neigh
bouring regions because it coincides with the presence of a particular 
topographical characteristic or because it is characterised by a peculiar 
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form of economic and industrial development, land use, racial, or reli
gious structure.

For a number of reasons connected with regional planning, we have 
to distinguish and mark out the regions governed by these basic cha
racteristics, which characteristics in turn are the criteria of their deli
mitation. This distinction is absolutely necessary because only then one 
would be able to efficiently analyse and study a geographic region so 
that to fully understand its physical infrastructure on which man lives and 
creates w.

On the basis of the criteria which we use to mark out the regions 
and on the basis of the main characteristics of the regions, we may des
cribe them as Administrative, Physical, Ecclesiastical, Cultural, Economic, 
Agricultural, Industrial, Touristic, etc.

However, in order to make the right delimitation of regions, we have 
first to find out that particular element which gives to a region its homo, 
geneity and its specific character and secondly to mark out the zones 
in which the characteristic features of the region gradually fade away 
(transitional) and are replaced by other elements or features which cha
racterise another region.

Therefore, the most basic problem for a regional analysis is to find 
out that-particular feature which makes up the specific character, in other 
words the “personality", of the region. It is only on the basis of this 
particular feature, that we will find it possible to draw in a satisfactory 
manner the lines which will separate the one region from the other.

The division of a country into regions and the study and analysis of 
these regions is undertaken by Geography. Geography deals with the 
distribution, synthesis, and analysis of phenomena on the surface of the 
earth which can be shown on a map. But it also deals with the analysis 
and interpretation of the interdependence of physical and human factors 
and with the study of geographical regions(7).

The boundaries of geographical regions are not permanent nor im
movable. They can change as a result of scientific and technological de
velopment or as a result of the appearance of new economic, political, 
or military factors which create new characteristics and new centres of 
attraction leading thus to the disappearance of regions and the creation 
of others. However, natural environment is relatively stable and, though 
its influence is differentiated by human activity, it helps preserving the 
coherence and continuity of the region.
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So, the identification and classification of the regions is the object 
of the geographer's study, that is to say, the region itself is the main 
object of geographical study and research. The geographer's objective 
is to study and comprehend the correlations and interactions of physical 
and human factors in a given place, with the aim of marking out and 
analysing the regions which compose a large geographic unity (a conti
nent or a country).

A comprehensive regional study covers analysis of all the geogra
phical factors of a region, such as the population and its distribution, the 
type of settlements, the agricultural system and the land use, other na
tural resources, industry and commerce, transports and communications, 
the cultural heritage, etc.

The geographical factors of foe Cyprus problem

In the case of Cyprus, all geographical factors (before the Turkish 
invasion of 1974) indicate that the small island of Cyprus, in spite of the 
diversity of its landscape, constitutes an inseparable geographical unity. 
This view is supported mainly by the distribution of population and settle
ments, the distribution of industrial and tourist development, the distri
bution of natural resources, and the administrative system which is con
centrated in a capital situated in the centre of the island. There is not 
any single area in Cyprus which could live and thrive as a separate and 
selfsufficient economic entity. There is not either even distribution of 
natural resources (forests, water, minerals, etc) which might support eco
nomic selfsufficiency of any region. Cyprus constitutes a unified eco
nomic entity as all sectors of its economy are interdependent and inter
acting thus making up a compact whole(8).

However, on the basis of the topographical characteristics of the 
landscape, we might divide Cyprus in the following geographical re- 
gions^*.

1. The coastal plains of Kyrenia, Larnaca, Limassol, Paphos, Polis.
2. The Karpass Peninsula.
3. The Pentadaktylos range.
4. The central plane (Mesaoria and Morphou basin).
5. The Troodos massif.

Unfortunately, these regions do not coincide with the administrative 
regions (districts) of Cyprus. Cyprus' six administrative districts (Nico
sia, Kyrenia, Famagusta, Limassol, Larnaca, Paphos) are marked out by 
arbitrary dividing lines which have no relation at all with geography. If 
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things were different, it would be much easier to draw the “borders" of 
the two Federal Regions of the Republic of Cyprus.

Apart from the geographical regions, the following geographical fa
ctors have to be taken into account in drawing up the two Federal Re
gions.

(a) The geographical position of Cyprus: The fact that Cyprus is si
tuated only 40 miles to the south of Turkey and 500 miles to the East of 
Greece is an element which cannot be overlooked. The Turkish Cypriots 
want the area to be put under their administration in the north of the 
island; this is not accidental nor without significance from the strategic 
point of view.

(b) The composition and distribution of the population dW: According 
to the official population census carried out by the British colonial admi
nistration of the island in 1946, there were then 361,932 Greeks (81.69%) 
and 81,137 Turks (18.31%). According to the first official census carried 
out by the Republic of Cyprus in 1960, the Greek inhabitants of the island 
were 442,696 or 81.13% and the Turks were 104,333 or 18.87%. Population 
data gathered by the authorities of the Republic in 1973 show the same 
percentages. The small communities of the Maronites, Armenians and 
Latins are included in the Greek population of the island as they were 
voluntarily incorporated in the Greek community in 1960.

So we have in Cyprus a majority of Greek Cypriots (81.13%) and a 
minority of Turkish Cypriots Cypriots (18.87%).

The distribution of this population in the territory of the Republic 
of Cyprus (before the Turkish invasion of 1974) had ni connection with 
its racial or religious composition, nor did it follow any system. Greeks, 
Turks, ^Maronites, and Armenians were dispersed throughout the island, 
in all districts, towns and villages, mountains and plains.

According to statistical data of 1973, the population of the island was 
distributed by district as follows(11):

Nicosia : Greeks 148,441 (80.09%)
Kyrenia : 28,828 (86.31%)
Famagusta: 106,112 (83.46%) 
Larnaca : 48,568 (78.56%)
Limassol : 103,725 (87.46%)
Paphos : 48,020 (75.72%)

Turks 45,837 (17.91%)
4,572 (13.69%)

" 21,023 (16.54%)
” 13,253 (21.44%)
" 14,875 (12.54%)
” 15,400 (24.28%)

An analysis of the population distribution according to the 1973 data 
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on the basis of urban and rural settlements shows only marginal changes 
to the above percentages.

Greek Cypriots

District Towns % Villages %

Nicosia 81,368 44.12 103,073 55.88
Kyrenia 3,108 10.78 25,720 89.22
Famagusta 31,781 29.95 74,331 70.05
Limassol 41,566 40.07 62,159 59.93
Larnaca 17,486 36.00 31,082 64.00
Paphos 6,912 14.39 41,108 85.61

Total 182,221 35.06 337,473 64.94

Turkish Cypriots

District Towns % Villages %

Nicosia 24,527 53.51 21,310 46.49
Kyrenia 772 16.89 3,800 83.11
Famagusta 6,788 32.29 14,235 67.71
Limassol 6,782 45.59 8,093 54.41
Larnaca 4,501 33.96 8,752 66.04
Paphos 3,162 20.53 12,238 79.47

Total 46,532 40.48 68,428 59.52

The above table shows that the Turkish Cypriots are mostly con
centrated in the towns in contrast to the Greek Cypriots who are mostly 
concentrated in villages. The percentage of Turkish Cypriots who lived 
in towns was 40.48% and of those who lived in villages 59.52%. The re
spective percentages for the Greek Cypriots were 35.06% and 64.94%. 
However, there is no area in which the Turks constitute a majority.

(c) The type and distribution of settlements: The population distri
bution fs directly connected with the form and distribution of settlements. 
In Cyprus there are 635 urban and rural settlements. Of these, 392 
(61.73%) are Greek, 117 (18.42%) are Turkish, and 126 (19.85%) are mixed 
settlements, i.e. Greeks, Turks, and other minorities live in them. The 
last category includes also the six towns of Cyprus* 12'.
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These settlements are distributed by district as follows:

District Greek % Turkish % Mixed %

Nicosia 114 17.95 29 4.56 39 6.14
Kyrenia 30 4.73 7 1.11 11 1.73
Famagusta 55 8.66 25 3.93 18 2.83
Limassol 87 13.70 9 1.42 19 3.00
Larnaca 28 4.40 10 1.58 22 3.47
Paphos 78 12.29 37 5.82 17 2.68

Total 392 61.73 117 18.42 126 19.85

According to the above table, the Greek, Turkish, and mixed settle
ments are not concentrated in any region but they are more or less evenly 
distributed in all regions of the island. It is worth noting that the Kyrenia 
district (which the Turkish Cypriots want to be part of their own federal 
region) has the lowest percentage of Turkish (1.11%) and of mixed (1.73%) 
settlements.

(d) Land ownership: Cyprus has an excellent land ownership regi
stration system because of the deep-rooted feeling of land ownership 
in Cyprus, which is carried on from generation to generation. This is 
quite natural as Cyprus has traditionally been a basically agricultural 
country. This i's the reason why Cyprus has one of the most efficient 
systems of private ownership registration and a very well organised Lands 
and Surveys Department.

Land ownership has particular importance for determining the area 
of the two Pederal Regions of the Republic of Cyprus, first because it 
is one of the criteria in the Makarios —Denktash Agreement of 1977 and 
secondly because the Turkish Cypriots claim that they own 32% of the 
land of Cyprus.

According to data given by the Lands and Surveys Department, the
ownership

Greek

of land, in Cyprus donums, is distributed as follows(13):

Turkish
Armenians 
Maronites

Cypriots % Cypriots % and others % State %

4.123,711 59.6 852,455 13.3 91 1.4 1.847,820 26.7

If we consider only the privately owned land, the percentage of the 
Greek Cypriot owned land is 81.3%, that of the Turkish Cypriot owned 



land is 16.82% and that of the land owned by other communities 1.81%. 
It is worth noting that the population percentages of the two main com
munities, 81.13% and 18.87%, are roughly the same as the land ownership 
percentages.

The distribution of Greek and Turkish Cypriot properties by district 
(always according to the data of the Lands and Surveys Department which 
are derived from land census during the British colonial rule) has as 
follows:

District
Greek Cypriot

Properties %
Turkish Cypriot

Properties %

Nicosia 1.251,318 61.6 222,819 11.0
Kyrenia 307,896 64,3 61,061 12.7
Famagusta 928,024 62.8 179,922 12.2
Larnaca 458,076 54.4 139,338 16.6
Limassol 711,078 68.3 99,702 9.6
Paphos 558,725 53.6 149,613 14.4

Total 4.215,117 61.0 852,455 12.3

If we add the state-owned land to the Greek Cypriot and Turkish Cy
priot privately owned land according to their proportion, then the per
centage of the Greek Cypriot and Turkish Cypriot land by district is as 
follows:

Greek Cypriot Turkish Cypriot
District Properties Properties

Nicosia 84.9 15.1
Kyrenia 83.5 16.5
Larnaca 76.7 23.3
Limassol 87.7 12.3
Paphos 78.9 21.1
Famagusta 83.8 16.2

From the above tables it comes out clearly that the Turkish Cypriot 
properties are dispersed throughout the island and that in no case (after 
having added to them their portion of state land) can they exceed 16.8% 
of the total area of the island.

However, an analysis of the distribution of Greek Cypriot and Turkish 
Cypriot properties by geographical region (not district) shows that the 
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highest percentage of Turkish Cypriot owned land in one region falls in 
the Pentadaktylos range (40.88%) 'because In this area there are many 
Turkish a>nd mixed villages.

(e) Natural Resources: As already mentioned, the island's natural 
resources (springs, rivers, underground water, minerals, forests, etc.), 
the productive flat lands, and the beaches are not evenly distributed 
throughout the island. There are areas poor in natural resources, dry and 
barren and there are areas fertile and productive. Most of the mines are 
found in the foot hills of the Troodos mountain range while most of the 
quarries in the Pentadaktylos range. The most and the best forests are 
in the Troodos range while the largest springs are in the Pentadaktylos 
area. The largest and most fertile flat lanls are the Mesaoria and Mor- 
phou plains. However, there is no area or region which may constitute 
an independent economic unity and at the same time coincide with 
Turkish Cypriot predominance either in terms of population or in terms 
of land ownership.

(f) Economic development: Before the Turkish invasion, the various 
forms of economic development were distributed throughout the island 
with the exception of Paphos which remained relatively underdeveloped.

Industrial development was confined to the areas around the towns 
and mainly in the industrial zones of Nicosia, Famagusta, Limassol and 
Larnaca. Tourist development-has concentrated primarily in Famagusta 
and Kyrenia (where the 70% of the tourist installations were-found) and 
to a lesser degree in Limassol, Nicosia and Larnaca. The building indu
stry was concentrated mainly in Pamagusta, Nicosia and Limassol. Agri
culture and farming was mainly concentrated in Famagusta, Mesaoria, 
Morphou, the Kokkinokhoria area, Limassol and Paphos.

The geographical features after the Turkish invasion

After the Turkish invasion of July, 1974, the occupation of 37% of 
Cyprus by the Turkish army and the displacement of 200,000 Greek Cy
priots from their homes and properties, the Geography of Cyprus has suf
fered violent changes and the geopraphical features have been chan
ged .

The Attila dividing line, stretching from Tillyria in the west to Fa
magusta in the east, cuts Cyprus in two. The occupied part of Cyprus 
includes Kyrenia and its coastal strip, the Pentadaktylos mountain range, 
the biggest parts of the Mesaoria and the Morphou plains, parts of Til- 
lyria, Solea and Marathasa, the peninsula of the Karpass and the town 
of Famagusta.
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Within the occupied part of Cyprus (37% of the total area), 27.9% 
(compared to the total area) 'is private property, 8.3% is state land, and 
0 9% belongs to municipalities, village authorities, or others. So, while 
before the invasion the Turkish Cypriots were the owners of only 16.8% 
of the total area of the island, after the invasion they have become by 
force if arms the owners of 37% of the total area of the island11”.

As regards population and its distribution, the consequences were 
catastrophic. A total of 200,000 Greek Cypriots were uprooted from their 
ancestral lands and live now as refugees 'in the free areas of the island, 
while 2,196 disappeared and their fate has not yet been traced.

Three out of seven urban settlements, i.e. Famagusta, Morphou, and 
Kyrenia, and part of the capital, Nicosia, are under occupation. Regarding 
rural settlements, 196 (90 in the Famagusta district, 56 in the Nicosia 
district, 46 in the Kyrenia district, and 4 in the Larnaca district) are occu
pied by the Turkish army.

Of the 20,000 Greek Cypriots who were enclaved in the occupied 
areas only 1,200 have now remained.

It is also worth noting that 45,000 Turkish Cypriots who lived in the 
south were forcibly moved to the north while more than 50,000 settlers 
were brought from mainland Turkey by the Turkish authorities and were 
granted Cyprus citizenship by the Denktash regime.

It is clear that Turkey's designs were to consolidate the fait accompli 
in Cyprus and create the preconditions for the partition of the island.

Regarding the island's natural resources, under occupation are a 
great part of tourist beaches, the beautiful forsested northern slopes of 
Pentadaktylos, a great part of underground and surface water (the biggest 
part of the two main rivers, Pedieos and Yialias, the famous springs of 
Kythrea, Lapithos, and Karevas, and the important acquifers of Famagu
sta and Morphou), the 56% of mineral wealth and the Pentadaktylos quar
ries which represented the 95% of Cyprus quarries. It is worth mentioning 
that the most important mine of Cyprus, Mavrovouni, and the ports of 
Xeros and Karavostasi from which the 85% of the mineral output were 
exported are under occupation<17).

As regards the various sectors of economic development, under 
occupation are the rich and agriculturally developed regions of Mesaoria 
(wheat, cereals, farming), of the Karpass (tobacco), of Morphou (citrus, 
olives, vegetables, carrots). Overall, the 68% of the total cereal pro
duction, the 100% of tobacco, the 79 of citrus, the 86 of carrots, the 
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45% of olives, etc. were produced in the areas which are now under 
Turkish occupation118).

Furthermore, the 12 main fishing shelters and fishing centres remained 
in the occupied areas as well as the industrial areas of Mia Milla (Nico
sia), Famagusta, Morphou, and Kyrenia, which produced 26% of the total 
industrial output and which employed 32% of the industrial labour. It is 
worth noting that only in the Mia Milia industrial estate there remained 
60 modern industrial units and other 25 ones along the Nicosia —Fama
gusta road.

Regarding tourism, the most important tourist centres of Cyprus, 
Famagusta and Kyrenia and the resorts of Pentadaktylos which attracted 
the 75% of the tourists and had the biggest and most modern hotels and 
other tourist installations, are 'in the occupied areas. The 70% of the total 
number of tourist beds, remained in the occupied areas.

Under occupation is also the biggest harbour of Cyprus, that of Fa
magusta, which handled most of the island's imports and exports, and 
the 37% of the island's road network'. The new and modern International 
Airport of Nicosia is out of operation since the invasion because the 
Attila line is on its perimeter.

In the occupied area remained also: the 26% of commercial units 
which employed 36% of the trade labour, commercial estates and a big 
number of buildings owned by the co-operative movement, two of the 
biggest hospitals of Cyprus, a big number of modern state, municipal, 
or communal buildings, and the 31% and 38% of primary and secondary 
schools respectively as well as two technical schools'19’.

Finally, in the occupied areas remained a substantial part of the 
archaeological treasures and the cultural heritage of the island.

From the Information given above, it comes out clearly that the por
tion given to the Turkish Cypriots by force of arms, regarding both the 
area of the land and the distribution of natural resources and economic 
development, is far above the percentage of their population and of the 
private property belonging to them.

Therefore, the Attila dividing line is arbitrary and cannot become the 
"border" of the two federal geographical regions. The following reasoning 
makes it amply clear:

It does not follow a natural distinctive line, nor a border line between 
two geomorphological phenomena or structures but on the contrary it 
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cuts in half geographical regions. The area between the Attila line and 
the northen coast is devoid of homogeneity, compactness, or uniformity 
in its human and natural characteristics. It has not any characteristic 
feature or criterion which might justify its drawing up as a geographical 
region(20).

The physical geography of the occupied area consists of an amalga
mation of topographical and geological characteristics which do not have 
homogeneity and therefore cannot constitute a compact geographical 
region.

As regards the point of view of human geography, again there is no 
human, economic, national or cultural factor to justify the acceptance of 
that region as a unified geographical region within the framework of a 
of a bi-regional federal state. The distribution, composition, and propor
tion of the population, the dispersion and rrtixure of the settlements, the 
ownership of land and the relevant percentages, the distribution of eco
nomic development and natural resources do not justify the drawing of 
the Attila line as a natural border of two federal geographical regions. 
Such a final settlement will not only be arbitrary and unreasonable but 
wil'l also be contrary to all geographical concepts and to all concepts of 
morality and justice.

Criteria for making out the Turkish Cypriot Federal Region

The Makarios—Denktash Agreement of 12 February, 1977, stipulates 
that the territorial aspect of the Cyprus problem, within the framework 
of a federal state wili be settled on the basis of the criteria of owner
ship, economic viability and productivity of the land.

In a genuine federal state with the Central Federal Government ve
sted with those powers which will safeguard the unity of the state, the 
drawing up of the national economic policy and the economic levelop- 
ment projects must be the task of the central government. That is, there 
must be one unified economy for the whole of the Republic of Cyprus 
and not two separate economies. This, after all, is more in the interest 
of the smaller Turkish Cypriot Community. Traditionally, -the Turkish 
Cypriot Community contributed to the national income less than it be
nefited and the same will happen in the future.

With these thoughts in mind we see that the criteria of economic via
bility and productivity of the land are not of any particular importance 
since there will exist a national production and the national income will 
be equally distributed to all citizens without any discrimination (racial, 
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religious, or other). However, these criteria as well as the total area to 
be put under the Turkish Cypriot administration assume immense im
portance if the Turkish Cypriot leadership has in mind the creation in the 
future of such conditions which will allow or justify the annexation of 
the Turkish Cypriot region to Turkey.

The area of a region is not always related to its productivity and eco
nomic viability. These are peoples who live inboundless lands but their 
national income and their national production are very low. And there 
are peoples who live in small stretches of land but they have a very 
high standard of living and per capita income. Therefore, one should not 
consider as valid the argument that in order to attain happiness the Tur
kish Cypriot Community has to keep the wheat producing plain of Mesa- 
oria, the orchards of Morphou, the hotels of Famagusta and the tobacco 
plantations of 'the Karpass. For six years all these are under its control 
but the Turkish Cypriots are not richer tolay than they were before the 
invasion of 1974. By employing technology and science, man is able 
today to transform deserbs and mountains into fertile productive lands. 
One should not also overlook the fact that in a genuine federal state all 
citizens '(Greek and Turkish Cypriots) will have the right to move freely, 
to own property and to exercise any profession. That is, Turkish Cypriots 
may prosper working in the Greek Cypriot region and vice-versa.

As regards the criterion of security of the Turkish Cypriots, which 
the Turkish side stubbornly insisted to include in the Makarios — Denktash 
Agreement after Makarios had died, it is-'not easy for one to justify. Gan 
it be argued, in this regard, that the more extensive the Turkish Cypriot 
region is the more secure the Turkish Cypriots will feel? Or does this 
mean that if the Turkish Cypriots are to feel secure there must be dividing 
borders between the two regions? And does it also mean that these bor
ders will be militarity guarded, i.e. that the presence of the Turkish army 
will still be necessary and that no freedom of movement across them 
will be alloyed? If this fe what they mean, then the principle of unity of 
the state, as stipulated in the Makarios —Denktash Agreement, is violated 
and no possibility is left for the establishment of one (not two) indepen
dent federal state.

There is also another crucial question which has to be considered 
regarding the "security of the Turkish Cypriots" and the way the Turkish 
side has connected it with the issue of determining the borderline between 
the two regions. It has persistently been argued by them that this line 
should be a "defensible" one. Bearing in mind the size and the physical 
Geography of Cyprus, one would readily answer that the only way to 
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have a physically "defensible" line—if the “border" will be a confron
tation line —i's to occupy the whole of Cyprusl

As it has repeatedly been declared, in case of a solution, Cyprus 
would be demilitarised and a UN Police Force might be stationed in the 
island for a's long as would be considered necessary, until trust and con
fidence would be established between the two communities. Furthermore, 
within the framework of a federal solution it would be possible for each 
fedaral wing to have its own police force and have the responsiblity of 
policing its own area. Therefore, the theory of “security of the Turkish 
Cypriots" cannot be taken seriously as a criterion for marking out the 
the Turkish Cypriot Federal Region.

So, the basic criteria to be taken into account for marking out the 
Turkish Cypriot Federal Region cannot be other than:

(a) the population (composition, distribution, ratio),
(b) the distribution of settlements, and
(c) the percentage of land ownership.

CONCLUSION

It was not the aim of this brief paper to suggest any solution of the 
territorial aspect of the Cyprus problem. The solution will be found by 
the representatives of the two communities at the negotiating table.

Our aim was to indicate the geographical factors which in our opi
nion have to be taken into account in searching for a solution. We cannot 
really understand how we can deal with drawing up geographical regions 
without taking into account the geographical background of Cyprus. As 
Geography is a neglected science in ell spheres of the political, econo
mic and educational life of Cyprus, we thought it usefut to examine the 
issue from the geographical point of view in order to show that the right 
approach to the territorial issue of the Cyprus problem has to take into 
account some basic geographical facts.

We do not overlook the fact that in many cases solutions are given 
to problems by political decisions, which are based not on scientific ana
lysis but on expediencies related to interests(21). However, the solution 
to be given to the territorial issue of the Cyprus problem is so immensely 
important, as far as the national and physical survival of the people of 
Cyprus is concerned, that it cannot overlook basic geographical factors.

In order that such a solution might be viable and might satisfy the
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sense of justice, apart from the fact that it would be based on the two 
national communities of the island, it should depend on the following:

1. The population ratio,
2. The distribution of settlements (Greek, Turkish and mixed),
3. The percentages of land ownership by the two communities,
4. The drawing up of the geographical regions on the basis of geo

graphical criteria (physical and human).

We have to admit that the map which was submitted by the Greek 
Cypriot side during the Vienna talks in 1977 for the solution of the terri
torial issue lid not take seriously into account the geographical data of 
of the island. The area which was proposed to become the Turkish Cy
priot Federated Region of the Federal Republic of Cyprus does really 
fulfil and even generously, the first three of the above cited conditions, 
but it is not a homogeneous geographical region. In many cases it cuts 
in two natural geomorphological phenomena and does not also take into 
account the administrative borders between villages. That is, there are 
cases when the line drawn on the map leaves half the fields of a village 
in the Turkish Cypriot region and the other half in the Greek Cypriot 
one! Therefore, any future settlement should also take into account the 
administrative borders between villages.

Unfortunately, owing to lack of trust or goodwill proposals formally 
submitted cannot easily be either amended or withdrawn.

However, we do hope that the continuing intercommunal talks will 
create the necessary atmosphere of mutual understanding and trust, so 
that they might lead to a just and lasting solution to the benefit of all 
the people of Cyprus.

A right approach and settlement of the territorial aspect of the Cy
prus problem will greatly contribute to the re-establishment of trust and 
the consolidation of peaceful co-existence between the two communities.
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• Διάλεξη πού βόθηκε στύ Λαϊκό Πανεπιστήμιο στίς 9.4.1981.

Δρα Γιαννάκη Κοτμίδη

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σ’ αύτή τή διάλεξη θ' ασχοληθώ μέ τήν εμφάνιση κα’ι διάδοση τοΰ του
ριστικού φαινομένου στό νησί μας, μέ μιά σχετική αιτιολογία της άνάπτυ- 
Εής του έκεϊ πούς εμφανίστηκε. Χρονικά ύπάρχουν μερικοί σταθμοί οί ό
ποιοι καϊ έπισημαίνονται: 1960, 1974 κλπ.

Θά καταπιαστώ ιδιαίτερα μέ τήν όνάπτυξηι σ' ορισμένους τόπους μιά 
κι έκεϊ κυρίως συντελείτο ή τουριστική άνάπτυξη τής χώρας. Θά δοθεί 
βάρος επίσης στίς παραθαλάσσιες περιοχές οπού έμφανίΖεται έντονα με
ρικές φορές τό τουριστικό στοιχείο.

Θ' άναιφερθοϋν άκόμα τά πλαίσια μέσα -στά όποια κινείται ή αξιοποίη
ση αύτή.

Συχνά κατά τή διάρκεια παρουσίασης τόπων ή καταστάσεων γίνεται 
καί μιά άρχή κριτικής γιά τό αποτέλεσμα' καιί μιά διάθεση προβληματισμού- 
Ή όλη παρουσίαση θά δημιουργήσει πιθανόν ερωτηματικά γιά τήν εξέλι
ξη ορισμένων φάσεων τής άνάπτυξης. Αύτό γίνεται σέ πόλλές περιπτώ
σεις σκόπιμα. Αρκετά θέματα ή απόψεις άγγίχτηκαν έπιψανειακά ή καί 
καθόλου. Αύτές αφορούνε πτυχές πού καϊ λόγω τοϋ περιορισμένου χρό
νου δέν μάς ένδιαφέρουν άμεσοι.

ΈλπίΖω αύτή ή εργασία ν’ άποτέλει εύκαιρία γιά μιά ένημέρωση καί 
κατατόπιση γιά τήν κατανομή τοϋ τουριστικού φαινομένου στόν κυπριακό 
χώρο καϊ γιά τίς σχέσεις πού ύπάρχουν ή άναπτύσσοινται μεταξύ χωρών 
προέλευσης καί φύσης καϊ εύκολιών πού παρέχονται άπό τή φιλοξενού
σα χώρα-

Θ' αρχίσω πρώτα μέ μιά γενική καϊ γρήγορη παρουσίαση τών γεωγρα
φικών γνωρισμάτων καί πλεονεκτημάτων τής χώρας μας καϊ μετά μέ τήν 
εξέλιξη τής τουριστικής άνάπτυξης

II. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

Ή Κύπρος βρίσκεται στήν άνατολική, λεκάνη τής Μεσογείου Θάλασ
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σας. Στά βόρεια της βρίσκονται τά τούρκικα παράλια, ιστά νότια ή Αίγυ
πτος καϊ όνατολικά οί χώρες τής Εγγύς ’Ανατολής Συρία, Λίβανος, ’Ισρα
ήλ, Ιορδανία.

Τό-νησί μας-έκτείνεται γεωγραφικά^μεταξύ 34Ο33' καί 35°41' βόρειο 
πλάτος καί 32Ο15' μέ 34°35' άνατολικά τοΰ Γκρίνουϊτς· Στό ίδιο γεωγρα
φικό πλάτος μέ τή Λευκωσία θά βρίσκαμε κατά προσέγγιση τό Λός "Αν
τζελες, τό Γιβραλτάρ, τό Ηράκλειο, τήν Τεχεράνη, τήν Όσάκα. Ή έκτα
ση τοϋ νησιού ίσοϋται μέ 9251 Km2 ή 3572 μιλιά2 ιπού τό κατατάσσει τρίτο 
μεταξύ τών μεσογειακών νησιών.

Ή Κύπρος άποτελεί μέρος τής μεσογειακής κλιματικής ξώνης πού εί
ναι τμήμα τής υποτροπικής καί μάλιστα έχει κλίμα κατ’ έξοχή μεσογεια
κό· Αύτό σημαίνει ότι έχει δυό κύριες εποχές: τό χειμώνα πού είνσι ύ- 
γρός, ασταθής καί ήπιος έχτός στις ορεινές περιοχές όπου είναι πιό τρα
χύς καί διαρκεϊ 3 μήνες καί τό καλοκαίρι πού είναι ή περίοδος τής ξηρα
σίας, τής ξέστης, τοΰ καλού καιρού καί πού διαρκεϊ 5 μήνες. Οί δυό αύ- 
τές εποχές χωρίζονται} άπό τό φθινόπωρο καί τήν άνοιξη πού διαρκούν 
περίπου 2 μήνες ή κάθε μιά καί πού έχουν τή, δική τους ξεχωριστή ομορ
φιά κατά τόπους.

Οί θερμοκρασίες τής μέρας είναι σϊ εξής·. Τό χειμώνα κυμαίνεται γύ
ρω στούς 13°C στό εσωτερικό τής χώρας, στούς 6°C στά ορεινά καί στούς 
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16°C ατά παραθαλάσσια καί τό καλοκαίρι κυμαίνεται γύρω ατούς 35°C 
οτό εσωτερικό, 21 °C στά ορεινά καί 31 °C στά παράλια.

Οί βροχές κατανέμενται κν αύτές πολύ άνισα. Τά 3/4 τών βροχών πέ
φτουν στή χειμερινή περίοδο καί τό 1/4 στίς ενδιάμεσες εποχές.

Έτσι χάρη σ' αύτή τή διαφορά καλού καιρού, ζεστού, ξηρού καί ά
σχημου καιρού (άσχημου κατ’ επίφαση,), δροσερού καί ύγρού ή Κύπρος 
διαθέτει πολλές μέρες συνεχούς ήλιοφάνειας πού ξεπερνά τίς 1700 ώ
ρες στό πεντάμηνο Μ άηι—Σεπτέμβρη·

Ένα άλλο χαραχτηριστικό είναι ή θάλασσα. Τά θαλάσσια νερά μας 
είναι βασικά καθαρά, διαφανή καί δροσερά τό καλοκαίρι, σχετικά ζεστά 
τό χειμώνα καί άλμυρά· Ή διαφάνεια; ή διαπερατότητά τους φτάνει εύκο
λα τά 30m καί ή θερμοκρασία έπιφάνεαις κυμαίνεται μεταξύ 15°C καί 
17°C τό χειμώνα καί 26°C μέ 29°C τό καλοκαίρι. Τά ψυχρότερα νερά συ- 
ναντοΰνται στά παράλια τής έπαρχίας Πάφου, τά ζεστότερα στά βόρεια κι 
άνατολικά παράλιά. Δυνατά ρεύματα ύπάρχουν μόνο τοπικά στό Ακρω- 
τήρι Επισκοπή, κάβο—Γκρέκα, κόλπο Μόρφου, βόρεια τής Πάφου κλπ·

Oj άνεμοι πού φυσούν στήν ιΚύιπρσ είναι κυρίως δυτικοί μεταπρεπό- 
μενοι σέ νότιους στά νότια παράλια, άνατολικούς στ' άνατολικά, βορειο
δυτικούς στά βόρεια. Οί ισχυροί άνεμοι είναι στατιστικά λίγοι καί φυσούν 
συχνά σέ περιοχές μέ ισχυρά ρεύματα ατά παράλια ένώ τό εσωτερικό τοϋ 
νησιού είναι πιό άπάνεμο.

Οί άχτές τής Κύπρου, αύτές οί τόσο όμορφες, άλλοτε βραχώδεις, άλ
λοτε άμμουδερές, ψηλές ή χαμηλές, είναι τόσο ποικίλες σέ ιδιαίτερα χα
ρακτηριστικά πού αξίζουν τήν προσοχή μας. Μπορεί κάποιος νά βρει κά
νοντας τό γύρο τής Κύπρου 123 τοποθεσίες μέ πλάζ τών όποιων οί 62 
στά νότια ελεύθερα παράλια. Από αύτές οί 37 είναι άμμουδιές, οί υπό
λοιπες μέ κροκάλες ή χαλίκι ή μιχτές. Τά 2/3 τών πλάζ βρίσκονται στίς 
βραχώδεις άχτές πού διαθέτουν ταυτόχρονα καί ένα φυσικό περίγυρο πιό 
ενδιαφέρον·

Οί μεγάλες πλάζ βρίσκονται στούς κόλπους καί οί πιό ώραϊες άμμου
διές στά βόρεια καί άνατολικά παράλια. Απ’ αύτές τίς τελευταίες χαιρό
μαστε γιά τήν, ώρα κείνες τής ελεύθερης έπαρχίας Αμμοχώστου.

Δέν θ' άναφερθώ σέ γεωγραφικά χαρακτηριστικά άλλως πως ενδιαφέ
ροντα σάν τό άνάγλυφο, τήν ύδρολογία, ύδρογραφία, άνθρώπινη δραστη
ριότητα, δίχτυ συγκοινωνιών κλπ., λόγω έλλειψης χρόνου. "Ας μοΰ έπι- 
τραπεί νά πώ δυό λόγια γιά τό τοπία.

Τό τοπίο είναι πολύ πλούσιο καί ποικίλο· Μπορούμε ν’ απολαύσουμε 
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χιονισμένα δασώδη τοπία ατό Τρόοδος, ύγρά δάση στήν έπαρχία Πάφου, 
χαμηλή πυκνή άγρια βλάστηση στόν Ακύμαντα, ξηρές βουνοπλαγιές άπό 
κιμωλία στσύς λόφους τής Λάρνακας, ελαιώνες σέ ξηρά κοκκινωπά εδά
φη, άχτές πολυσχιδείς ψηλές μέ κρημνούς ή χαμηλές μ' άμμουδιά καί 
κροκάλες καί θύνες, άλμυρές λίμνες, χωριά χωμένα: στό πράσινο καί τέ
λος τις κυπριακές πόλεις μέ τήν αναρχική παραδοσιακή ή μοντέρνα άνά- 
πτυξή τους κατά μήκος τών άχτών.

ill. ΕΙΕΛΙΙΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΎΞΗΣΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Α· Χρονική αναδρομή

Ή Κύπριος έχει τουριστική παράδοση πολλών δεκαετιών. ’Ενώ όμως 
ό έσωτερικός τουρισμός, δηλ. οί εσωτερικές μετακινήσεις τών κατοίκων 
τής χώρας, μέχρι τήν ’Ανεξαρτησία- ήταν πολύ λίγο άναπτυγμένες λόγω 
κοινωνικών, οικονομικών καί κάποτε πολιτικών συνθηκών, ό εξωτερικός 
τουρισμός καί ειδικά τό ρεύμα πρός τήν Κύπρο ήταν περισσότερο ανα
πτυγμένο. Ή γειτνίαση τοϋ νησιού πρός τις Αραβικές χώρες τής Εγγύς 
Ανατολής καί ή βρεττανική στρατιωτική παρουσία στή χώρα, είτε μέ βά
σεις είτε μέ διακυβέρνηση ήταν οί δυό κύριοι παράγοντες ύπαρξης του
ριστικού ρεύματος.

Ή πελατεία στις άρχές_τής_δεκαετίας_τοΰ 50 άποτελεϊτο άπό "Αρα
βες εύπορους πού προέρχονταν άπό τή φεουδαρχική τάξη τής Αίγύπτου 
ή άλλων χωρών, άπό”"Ελληνες τής ισχυρής έλληνικής παροικίας τής ‘Αλε
ξάνδρειας, άπό Βρεττανούς τής Μεγ. Βρεττανίας ή πού κατοικούσαν στήν 
Κύπρο σάν πολίτες ή σάν στρατιωτικό προσωπικό, άπό Ισραηλίτες κλπ.

Πολιτικά γεγονότα λίγα χρόνια άργότερο όπως ό άπελευθερωτικός ά- 
γώνας στήν Κύπρο, ή πτώση τής μοναρχίας στήν Αίγυπτο, ή έΕοδος τών 
Ελλήνων τής Αίγύπτου κλπ.. έπηρέασαν δυομενώς τήν τουριστική κίνηση.

Μέ τήν ’Ανεξαρτησία διανοίγονται νέες προοπτικές. Ή έπέλα,ση τού 
τουριστικού φαινομένου άπό τήν ’Κεντρική καί Βόρεια Ευρώπη πρός τις 
μεσογειακές χώρες άρχίΖει νά έπηρεάξει καί τήν Κύπρο.

Τό 1959 έπισκέφθηκαν τήν Κύπρο 21000 τουρίστες καί 45000 άλλοι 
μονοήμερης παραμονής πού έδωσαν ένα εισόδημα 2 έκατ.. λιρών ή περί
που 2% τού ’Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Φιλοξενήθηκαν σέ 100 πε
ρίπου ξενοδοχειακές μονάδες 4000 κλινών. Οκτώ χρόνια πριν, ύπήρχαν 
86 μονάδες μέ 3500 κλίνες περίπου-

Ή αύξηση τοΰ τουριστικού ρεύματος συνεχίστηκε πιό γοργά στά χρό
νια τής άνεξαρτησίας. Στά πρώτα 3 χρόνια τριπλασιάστηκαν οί τουρίστες
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άλλά μειώθηκαν ελαφρά οι έκδρομεϊς. Οί κύριοι πελάτες ήταν οι Βρεττα- 
vol καί 'Ισραηλίτες. Μετά άπό μιά πτώση τής κίνησης τό 1964 έξ αίτιας 
τών τραγικών γεγονότων τό ρεύμα συνέχισε τήν άνοδική πορεία του. Έδώ 
ξεχωρίζουμε μιά πρώτη περίοδο 1960—1967 όπου ή χωρητικότητα σέ ξε
νοδοχειακές κλίνες άν καί αυξήθηκε κατά 52% καί τό τουριστικό ρεύμα 
κατά 62% εμποδίζει μιά ραγδαία άνάπτυξη καϊ σέ απόλυτους άριθμούς- 
Μιά δεύτερη περίοδος 1968—1973 χαρακτηρίζεται σάν έποχή μαζικής ά- 
νέγερσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων καϊ θεαματικής αύξησης στίς ά- 
φίξεις τουριστών. Ό συνολικός άριθμός περιηγητών περνά από 140506 
σέ 432836, αύτός τών κλινών άπό 6612 σέ 12998 καί τό κερδαινόμενο ει
σόδημα άπό 4.3 σέ 23.8 έίκατ. λίρες-

Ξανά τά πολιτικοστρατιωτικά γεγονότα έπηρεάζουν άρνητικά τήν κά
θοδο τών τουριστών. Παράδειγμα τό Ισραήλ μετά τόν πόλεμο τών 6 ή
μερων τοΰ 1967. Άπό τήν άλλη πάνω άπό τά 3/4 τών τουριστών είναι 
εύρωπαϊκής καταγωγής ιδιαίτερα βρεττανικής, βορειοευρωπαϊκής καϊ ελ
ληνικής-

Τό 1974 ήταν ή μοιραία χρονιά όταν τό πραξικόπημα καί ή τούρκικη 
εισβολή συσσωρέυσαν τά γνωστά δεινά στήν πατρίδα μας. "Ενα μόνο ά- 
ριθμό θ’ αναφέρω. Οί αφίξεις περιηγητών τό 1975 ήταν χαμηλότερες απ' 
ότι· τό 1960. 'Ωστόσο μ’ ένα γιγάντιο άλμα φτάνουμε 5 χρόνια αργότερα 
νάχουμε 353000 τουρίστες, δηλ. 90000 περισσότερους άπό τό 1973 χρο
νιά - ρεκόρ-

Β. Γεωγραφικές άπόψεις τής τουριστικής άνάπτυξης.

1. ΤΙ τουριστική άνάπτυξη στή δεκαετία 1950—1960

"Εχουμε δει ότι ή τουριστική πελατεία· άποτελεϊτο άπό Αιγυπτίους, 
Ισραηλίτες, Βρεττανούς κλπ. "Εχουμε δει επίσης πώς ή Κύπρος διάθετε 

δυό βασικά πλεονεκτήματα, τό βουνό καί τή θάλασσα-

Τό σύμπλεγμα Τροόδους μέ τά θέρετραι Πλάτρες, Τρόοδοις, Πεδουλάς, 
Πρόδρομος, Καλοπαναγιώτης κλπ. μέ τή δροσιά, τή σκιά τοϋ άφθονου 
πράσινου, τά καθαρά νερά, τό ύγιεινό κλίμα τραβούσε τούς γείτονες "Α
ραβες πού στερούνταν αύτό τά πλεονεχτήματα έξαιτίας τής φειδωλής 
φύσης τών χωρών τους. Έτσι έρχονταν έδώ τό καλοκαίρι άπό τόν Ίούνη 
μέχρι τόν Όχτώβρη καί φεύγαν μέ τά πρώτα κρύα Οί τουρίστες αύτοί 
μέναν σέ ξενοδοχειακά καταλύματα τά πιό πολιλά 20—30 δωματίων. Οί 
ντόπιοι επισκέπτες πού προέρχονταν βασικά άπό τή μεσαία καί πλούσια 
τάξη κατάλυαν πιό συχνά σέ σπίτια γνωστών ή συγγενών ή νοίκιαζαν. 
Αύτό τό επιπλέον δυναμικό ύπολογιζότα,ν σέ 1000 δωμάτια- Τό δυναμικό 
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τών ορεινών θερέτρων ισοζύγιζε έτσι αύτό τών παραθαλάσσιων περιοχών 
καϊ τής πρωτεύουσας. "Ολο τά χωριά πού βρίσκονταν πάνω στούς κύρι
ους άξονες κυκλοφορίας μέχρι τό Τρόσδος δέχονταν έπισκέπτες στή διάρ
κεια τοϋ κσλοϋ καιρού πού στή Μεσαορϊα σήμαινε τρομερή ζέστη τή μέρα 
καϊ στή Λεμεσό ύγραισία.

EQUIPEMENT TOURI5TIQUE 1979
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Ή θάλασσα ιδιαίτερα τά κέντρα τής Κερύνειας κι Αμμοχώστου έλ- 
κυαν περισσότερο τούς Εύρωπαίους περιηγητές. Αύτοΐ προτιμούσαν ένα 
ζεστό κλίμα, ένα δυνατό ήλιο καϊ μιά ώρσία θάλασσα, πράγματα πού τςύς 
έλειπαν ιδιαίτερα. Πέρα άπό τή διασκέδαση καί ξεκούραση ή Κερύνεια 
πρόσφορε καί τήν εύκαιρία γιά θαλάσσια λουτρά· Αρκετοί θά θυμούνται 
τά Λουτρά στά Πάτρια. Ό Καλοπαναγιώτης σάν ορεινό θέρετρο πρόσφο
ρε κι αύτός τά δικά του ιαματικά λουτρά.

Οί άλλες πόλεις δέν έλκύουν ιδιαίτερα τούς τουρίστες πσρ’ όλες τϊς 
ομορφιές τους έξαιτίας τής άνεπάρκειας όδικοϋ διχτύου, διαφήμισης, ξε
νοδοχειακών κλινών καϊ τουριστικής παράδοσης Πέρα άπό αυτούς τούς 
τόπους τά άκόλουθα χωριά διαθέτουν ξενώνες ή πανδοχεία: Λεύκα, Κα- 
ντάρα, Μπογάζι, Λεύκαρα, Πέρα-Πεδί, Κάμπος.

2· Η τουριστική άνάπτυξη στά χρόνια τής Ανεξαρτησίας

Από τά πρώτα μελήματα τής νεαρής Δημοκρατίας ήταν καί ή τουρι
στική εκμετάλλευση τών πολυάριθμων καλλονών καί προτερημάτων τής 
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Κύπρου. Ό τουρισμός είναι μιά δραστηριότητα; μιά βιομηχανία τριτογε- 
νήα άν θάλετε πού μέ λίγες επενδύσεις συγκριτικά μέ τή συνηθισμένη 
βιομηχανία μπορεί ν’ αποδώσει σέ σύντομο χρονικό διάστημα καί ή άπό- 
οβεση νά είναι καί αύτή ταχεία.. Σάν άποτέλεσμα έχουμε συνάλλαγμα καί 
εύκαιρίεο απασχόλησης-

Στά πρώτα 7 χρόνια τής νέας δεκαετίας ή έΕσπλωση τής τουριστικής 
δραστηριότητας ήταν σημαντική γεωγραφικά άλλά όχι άπό τήν άποψη 
μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων ή άπό εντατικοποίηση τής τουριστι
κής άνάπτυΕης έχτός άπό μιά-δυό έΕαιρέσεις.

Τά βόρεια παράλια σ’ όλο τους τό μήκος άπό τά Πάναγρα καί τόν Βα- 
βυλά μέχρι τό Δαυλό δαντελωτά, βραχώδη, μ' ώραίες μοναχικές άμμου- 
διέα καί πλούσια νερά σέ θαλασσινή ζωή καί μέ τούς υπεραστικούς δρό
μους νά τ’ ακολουθούν άπό κοντά γέμισαν παραθαλάσσια κέντρα. Ο έ
σωτερικός τουρισμός αύΕήθηκε σημαντικά. Άν πριν λίγα χρόνια ή κύρια 
αιτία μαγικής έΕόρμηισης ήταν τά πανηγύρια καί οί γιορτές τώρα ό κόσμος 
βγαίνει τό Σαββατοκύριακο, διαθέτει περισσότερο χρόνο καί χρήματα, μα
θαίνει ν' άπολαμβάνει τή φύση καί τή θάλασσα Τουριστική κίνηση παρα
τηρείται καί σέ περιοχές πού διαθέτουν άρχαιολογικούς θησαυρούς, μνη
μεία, μεσαιωνικά χτίσματα όπως έκκλησίες καί κάστρα· Oj παράχτιες πε
ριοχές είναι οιί πιό πλούσιες: Λάμπουσαι, Βουνί, Τάφοι τών βασιλέων, Κοΰ- 
ριο, Αλάσια, Σαλαμίνα κι άκόμα τά κάστρα τοϋ Πενταδάχτυλου: "Αγιος 
Ίλαρίωνας, Βουφαβέντο, Κ αντάρα Άς μή Εεχάσουμε τό άββαεϊο τοϋ 
Μπέλαπαϊς, τόν ’Απόστολο Άντρέα καί τά μοναστήρια τοΰ Τροόδους, 
Κύκκο, Μαχαιρά, Σταυροβούνι.

Οί δυό έΕαιρέσεις πού άναφέραμε πιό πριν είναι άναμφίβολα ή Κε- 
ρύνεια καί τό Βαρώσι. Πρώτη ή Κερύνεια μέ τήν Εενοδοχειακή παράδοση 
βλέπει τό όμορφο ψαρολίμανο της νά μετατρέπεται σταδιακά άπό τό 1962 
σέ τουριστικό λιμανάκι. Πολλοί Εένοι έγκαθίστανται μόνιμα στήν πόλη ή 
ατούς γύρω πρόποδες τοΰ βουνού· Τά άτού τής πόλης ήταν τό λιμανάκι 
άγκαλιά μέ τό δυνατό της φρούριο, ό συνδυασμός βουνού, πράσινου καί 
θάλασσας καί ή ϋπαρΕη καλών σχετικά συγκοινωνιών πού μεταφέρουν 
τούς τουρίστες στις ώραίες άμμουδιές δυτικά ή άνατολικά τής «νύφης 
τοΰ βορρά» όπως όποκαλέστηκε ή Κερύνεια. Ή μικρή πόλη ήταν καί τό 
έπίνειο τής πρωτεύουσας πού άπείχε μισή ώρα μόνο μ’ αυτοκίνητο.

Τό Βαρώσι άρχισε πιό άργά άλλά πιό θεαματικά. Όλη ή άχτή άπό 
τή Γλώσσα μέχρι τήν παραλία τοΰ Άγ· Μέμνωναι—ή χρυσή άχτή —άρχισε 
νά γεμίζει άπό πολυόροφες τουριστικές έγκαταστάσεις. ’Άν ή Κερύνεια 
διάθετε τό θαυμάσιο φυσικό περίγυρο, τό Βαρώσι είχε μιά έχτεταμένη 
χρυσή άμμουδιά, πολλούς επιχειρηματίες καί μπόλικα λεφτά πού προέρ
χονταν άπό τίς δυό βασικές δραστηριότητες τής πόλης: τό μεγάλο έμπο- 
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ρικό λιμάνι καί τήν εντατική καλλιέργεια εσπεριδοειδών. Ό τουρισμός μέ 
αφετηρία τήν πόλη άρχισε σιγά-σιγά νά προεκτείνεται πράε τή Σαλαμίνα 
καί τό Μπογάξι, τόν "Αγιο Βαρνάβα καϊ τόν Πρωταρά.

Από τή στιγμή πού στήν αναπτυσσόμενη χώρα τής Κύπρου σημαντικά 
κρατικά κονδύλια καί διαθέσιμα κεφάλαια τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας 
καί τών επιχειρηματιών άρχισαν νά προσανατολίζονται πρός τόν τουρισμό 
καί νά έπενδύανται μαγικά στήν άνέγερση καϊ έξοπλισμό συγχρόνων ξε
νοδοχειακών μονάδων, ’ξεφεύγουμε άπό τά ξενοδοχεία τών 20—30 δω
ματίων οικογενειακής διαχείρησης καί ερχόμαστε στίς ξενοδοχειακές μο· 
νάδες τών 100, 200 καϊ 300 δωματίων σ’ έπιχειρηματική βάση. "Ετσι φτά
νουμε στή δεύτερη έφταετία όπου χαραχτηριστικό στοιχείο είναι ή μεγά
λη ποιοτική καϊ ιδιαίτερα ποσοτική αύξηση τής προσφοράς σέ τουριστικά 
καταλύματα μαξϊ μέ μιά πιό συντονισμένη διαφήμιση στό έξωτερικό.

"Ετσι τά μεγάλα τουριστικά πραχτορεϊα της Δ. Εύρώπης μάς άνακα- 
λύπτουν, παραμερίζουν τούς δισταγμούς τους πού ώφείλονταν άκριβώς 
σέ τεχνικούς καϊ οργανωτικούς λόγους καϊ άρχίξει ή μαγική κάθοδος τών 
ξένων τουριστών.

Τά ορεινά θέρετρα περνούν κι αύτά περίοδο άλλαγής. "Επεσε ή κίνη
ση άπό τις άρσβικές χώρες, αυξήθηκε άπό τούς ντόπιους πού έκδράμουν 
γιά ψυχαγωγία καϊ ξεκούραση. Τά θέρετρά μας καλυτερεύουν ποιοτικά 
τήν προσφορά τους άλλα ποσοτικά λίγες άλλαγές συμβαίνουν. Περνούν 
μιά περίοδο κρίσης σέ σύγκριση μέ τις παραθαλάσσιες περιοχές Όπως 
καϊ νάχει τό-πράγμσ τό κύριο-στοιχεϊα τοΰ-μεσσγειακού τουρισμού είναι 
ό θαλάσσιος τουρισμός. Ωστόσο τά τουριστικά χωριά παραμένουν τά ιδία 
καϊ σ’ αύτά προστίθενται τό Φοινϊ μέ σύνδεση μέ τή Λεμεσό καϊ ό 'Αγρός 
πού βρίσκεται πάνω στό δεύτερο κύριο άξονα Λεμεσού—Τροόδους—Λευ
κωσίας. Ή κίνηση στήν καθαυτό περιοχή Τροόδους αύξάνει μιά καϊ ντόπιοι 
καί ξένοι συνδυάζουν τις χαρές τοΰ χιονιού καϊ τοϋ σκι'. Μάλιστα γιά τούς 
βόρειους τουρίστες μπορεί νά σημαίνει σκί στις κορφές τοϋ βουνού καϊ 
θαλάσσιο μπάνιο στ' άκρογυάλια της Λεμεσοΰ και τής Πάφου στις καλές 
μέρες τοΰ Φλεβάρη, Μόρτη ή ’Απρίλη.

.4 - ν- τ ·

3· 'II κατάσταση μετά τό 1974

Ή καταστροφή τοΰ '74 έπληξε καίρια τόν τουριστικό τομέα μιά καϊ 
οί πιό άναπτυγμένες τουριστικά περιοχές καταχτηθήκανε. Οϊ δυό πόλεις 
τοΰ Βορρά αντιπροσώπευαν τά 70% τοΰ τουριστικού δυναμικού τής χώ
ρας καί τή στιγμή τοΰ πολέμου δέν υπήρχαν πραχτικά μονάδες τουρι
στικές ύπό άνέγερση στις νότιες έλεύθερες περιοχές. “Ετσι άφοΰ συμπιέ
στηκε γεωγραφικά ό διαθέσιμος χώρος γι' άνάπτυξη ό τομέας τοΰ του- 
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ρισμοΰ γαντζώ&ηκε στις 3 πόλεις τοϋ Νότου καί ειδικά στή Λεμεσό.

Οί έπιχειρηματίες, ιδιαίτερα τοϋ Βαρωσιοΰ, διάλεξαν μιά μεγάλη πό
λη μακρυά άπό τή γραμμή αντιπαράθεσης, μέ μιά τουριστική υποδομή αρ
κετά σημαντική, μέ καλές συγκοινωνίες, μέ μεγάλη άγορά, μέ διάφορες 
ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις καί σημαντική λιμενική κίνηση. 
"Ετσι άρχισε ή έποίκιση όλου τοΰ παράχτιου μετώπου άπό τήν πόλη μέ
χρι τό ξενοδοχείο «Αμαθούς» σ' ένα μήκος 7 μιλιών. Ή γή ο' αυτές τις 
περίοχές ήταν φτηνή, πράσινο υπήρχε μπόλικο μέ τή μορφή δασόματος 
όπως τό γνωστό ιδαισούδι καί σκόρπιων άλλά πολυάριθμων δένδρων ιδι
αίτερα εύκαλύπτων καί άκακιών. Τό μόνο άρνητικό ήταν ή ίδια ή θάλασ
σα συγκρινόμενη βέβαια μ’ αυτές τής Άμμοχώστου καί τής Κερύνειας. 
Πιό κρύα, λιγώτερο διαυγή νερά, περισσότερα ρεύμαται καί μαζί άνεμους. 
Ή άχτή είχε πλάζ άπό κροκάλες καί μόνο κατά τόπους άμμο σκούρου 
χρώματος- Μάλιστα ή πλάζ αύτή ήταν στενόμακρη καί ασυνεχής. Φυ
σικά τό πρόβλημα δημιουργίας αμμουδιάς λύθηκε άτομικά γιά κάθε του
ριστική μονάδα μέ τή δημιουργία βραχιόνων καθέτων πρός τό μέτωπο 
τής ξηρός· Έτσι δημιουργήθηκε ή πρώτη σέ μέγεθος τουριστική περιοχή 
τής νότιας Κύπρου. Λιγώτερο άπό 6 χρόνια μετά ή περιοχή κόλπου τής 
Λεμεσού διαθέτει 18 ξενοδοχεία, πριν διάθετε μόνο 12, άπό τά όποια τά 
περισσότερα μάλιστα άνακαινίστηκαν κιι έπεχτάθηκαν, κι άπό τά 18 αύτά 
τά 6 πέρα άπό τά αστικά όρια. Τέσσερα άλλα μπαίνουνε σύντομα σέ λει
τουργία. Πέρα άπό τήν πόλη χτίστηκαν επίσης 13 συγκροτήματα στούντιο 
καί τουριστικών διαμερισμάτων—άλλα 5 άποπερατώνονται σύντομα — καί 
μιά μονάδα μπάγκαλοουα.

Εχτός άπό τή Λεμεσό ή Πάφος κι ή Λάρνακα γνώρισαν μέ τή σειρά 
τους μεγάλη άνάπτυξη. Οί περιοχές πού επηρεάστηκαν ήταν καί πάλι οί 
παραλιακές λωρίδες· Στήν Πάφο, ή Κάτω Πάφος καί γύρω άπό τό λιμα- 
νάκι στήν άρχή, στήν άνατολική είσοδο τής πόλης καί στό βορειοδυτικό 
της τμήμα κοντά στις άρχαιότητες άργστερα. Πέντε ξενοδοχεία καί 2 μο
νάδες τουριστικών διαμερισμάτων δημιουργήθηκαν. "Οπως καί στή Λε
μεσό ή άξιοπσίηιση πραγματοποιείται στό παραλιακό μέτωπο τής πόλης 
κοντά στις διάφορες υπηρεσίες, στις εύκολίες τών συγκοινωνιών, σέ ό
μορφες περιοχές μέ άρχαιολσγικό ή παραδοσιακό περίγυρο.

Ή Λάρνακα μέ τή σειρά της δημιούργησε μιά τουριστική παράδοση 
ταχείας άνάπτυξης Λόγοι όπως καί στις άλλες πόλεις ίσχυσαν άλλά έ- 
πίοης καί ή ΰπαιριξη τοΰ διεθνούς άεροδρομίου, ή γεπνίαση. στήν πρωτεύ- 
ιυσσ, ή άλυκή, ό χαρακτήρας μεταβατικής ζώνης πρός τά Κοκκινοχώρια, 
τήν τέταρτη τουριστική περιοχή τοί Νότου. Ή άξιοπσίηιση τοΰ παραλια
κού μετώπου χωρίζεται σέ 3 μέρη: 1· Ό κόλπος τής Λάρνακας, μιά επι
μήκης πλάζ στενή χωρίς όμορφο περίγυρο μέ 4 ξενοδοχεία, ένα κατασκη- 
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νωτικό χώρο καί μιά τουριστική πλάξ άξιοποιημένη. 2. Τό μέτωπο τής πό
λης μέ 2 ξενοδοχεία, μιά φημισμένη αν καί μέτρια πλάξ τών φοινικούδων 
καί μέ τό σύμπλεγμα τής μαρίνας πού διαμορφώνεται συνεχώς. 3· Οί 
λαϊκές πλάξ νότια μέχρι τό Μακένζυ μέ τουριστικά διαμερίσματα καί πο
λυάριθμα παραδοσιακά καφεσπατόρια φτιαγμένα πάνω στήν παραλία.

Ή επέλαση· τοϋ παράλιου τουρισμού είναι σδιαίτερα αισθητή καί σέ 
δυό άγροτικές περιοχές: Τά Κοκκινοχώρια ή ΝΑ. Μεσαορία καί τήν πε
διάδα. τής Χρυσοχοΰς· Καί οί δυό αύτές περιοχές άξιοποιοΰνται βασικά 
γιά τά φυσικά τους χαρίσματα καί γιά τό ότι ή άξισποίησή τους δέ συνε
πάγεται· μεγάλα κόστα γής. Σήτήν πρώτη περίπτωση ολόκληρη ή χερσό
νησος διαμορφώνεται σταδιακά καί κλιμακωτά. Πόλος τής άνάπτυξης εί
ναι ή Άγια Νάπα στήν άπο'ϊα προστίθεται καί τό Παραλίμνι. Αξονας τής 
αξιοποίησης είναι ό παραλιακός δρόμος 'Αγίας Νάπαα—Παραλίμνιου πού 
θά προεχταθεϊ σύντομα μέχρι τόν Ποταμό τής Ξυλοφάγου· Ύπάρχουν ώ- 
ραίες αμμουδιές πού θυμίξουν σκηνικό εξωτικών νησιών όπως τό νησί — 
μπίητς ή μπαίη, Άγια Νάπα, Πρωταρό, μ’ ένα περίγυρο βραχώδη μέ πρά
σινο καί μικρά λειβάδια, μέ ανεμόμυλους στήν άνατολική άχτή. Τρία Ξε
νοδοχεία, 7 μονάδες τουριστικών διαμερισμάτων καί 3 κατασκηνωτικοί 
χώροι αποτελούν τή βάση τουριστικών καταλυμάτων.

Στόν κόλπο τής Χρυσοχοΰς ή άνάπτυξη πραγματοποιείται στό τρίγω
νο Πόλη—Λίμνες—Λουτρά τής Αφροδίτης- "Ενα τουριστικό περίπτερο στά 
Λουτρά σ’ ένα—μαγευτικό περιβάλλον, τουριστικά διαμερίσματα καί—μπά- 
γκαλοους στήν άχτή τού Λστσιοΰ, ένας κατασκηνωτικός χώρος, στό δα- 
σάκι εύκσλύπτων στίς Λίμνες καί δυό ξενοδοχεία μικρά στήν Πόλη άπο- 
τελοΰν τή βάση τής αξιοποίησης ΣτοΓχεία πού βοήθησαν τήν άνάπτυξη 
έδώ πέρα είναι καί ή ύπαρξη τής κωμόπολης τής Πόλης τής Χρυσοχοΰς 
καί τού άξονα Πόλις—Πάφου πού λύει σέ σημαντικό βαθμό τήν άπομόνω- 
ση τής περιοχής τής Κοιλάδας τής Χρυσοχοΰς·

IV. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Τώρα θ’ ασχοληθούμε μέ τόν προσδιορισμό τής θέσης τών τουριστι
κών μονάδων ειδικότερα γιά τήν περίοδο μετά τά τραγικά γεγονότα τού 
1974.

Δέ θά σταθούμε πάνω στήν περίπτωση τών χωριών πού διάθεταν ξε
νοδοχείο ή πανδοχείο συνήθως κεντά στόν ύπεραστικό δρόμο πού Περ
νούσε μέσα άπό τήν κοινότητα. Γιά τό Βαρώσι όλοι ξέρουμε πώς ό κύ
ριος όγκος τών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων χτίστηκε πάνω στήν πα
ραλιακή γραμμή νότια τού λιμανιού σέ μήκος 2 km καί σέ πολλές περι
πτώσεις καταλάμβαναν κι ένα μέρος τής ίδιας τής αμμουδιάς. Στήν Κε- 
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ρύνεια οί σκορπισμένες ξενοδοχειακές μονάδες λόγω τής μορφολογίας 
τής περιοχής χτισμένες άκόμα καί πάνω στήν καφκάλλα είχαν αρχίσει 
νά δεσπόζουν τής άχτής· Τά νέα συγκροτήματα Καμάρες καί έκεϊνα στό 
Αλακάτι —Παχύαμμο χτίστηκαν ή χτίζονταν πάλι πολύ κοντά στήν άμ- 

μουδιά.

’Έτσι φτάνουμε στήν τελευταία περίοδο· Έδώ τά πράγματα τροπο
ποιούνται στό χειρότερο. Στήν περίπτωση τής περιοχής Λεμεσού ή κα
τάσταση μιλάει γλαφυρά. Πέρα άπό 2—3 μονάδες πού προϋπήρχαν καί 
αύτές πάνω στήν παραλιακή λωρίδα άρχισε ένας οργασμός οικοδομικός 
ξενιδοχείων καί άλλων τουριστικών καταλυμάτων σ’ δλσ τό μήκος τής 
παραλιακής λωρίδας καί μάλιστα έκεϊ πού ό χώρος μεταξύ ύπεραστικοΰ 
δρόμου καί άμμου δέν έφτανε, τά έργα αξιοποίησης άπλωνόντουσαν πά
νω στήν πολύτιμη αμμουδιά κι άκόμα μέσα στή θάλασσα μέ τή δημιουρ
γία βραχιόνων γιά προσάμμωση καί λιμενίσκων γιά προσόραξη τουριστι
κών σκαφών. Επίσης ή τοποθεσία άνέγερσης δέν επηρεαζόταν ουσιαστι
κά άπό τήν ύπαρξη πράσινου· Συνήθως τό πράσινο συμβιβαζόταν μέ τό 
οικοδόμημα, όχι τό αντίστροφο.

Στήν Πάφο οί τουριστικές μονάδες πολύ λιγώτερες, δημισυργήθηκαν 
κοντά ιό’ αρχαιολογικές περιοχές κι όσο γινόταν πιό κοντά στήν παραλία. 
Στή Λάρνακα δέν υπάρχουν τουριστικές μονάδες μεταξύ δρόμου καί θά
λασσας. Στόν κόλπο τής Λάρνακας οί ξενοδοχειακές μονάδες χτίστηκαν 
μέ περισσότερη άνεση χώρου άν καί συχνά πάνω στήν παραλία. Στήν πε
ριοχή Αγίας Νάπαα—Παραλιμνιοΰ οί τουριστικές μονάδες έντοπίζονται 
σέ κολπίσκους μ’ άμμουδιά καί δεσπόζουν τής πλάζ· Καί έδώ ό χώρος 
μεταξύ άμμου καϊ χτιριακών χώρων είναι συμπιεσμένος. Ή άνάπτυξη στήν 
Πόλη Χρυσοχοΰς είναι παράλληλη.

Συνοπτικά μπορούμε νά πούμε πώς ή τουριστική άνάπτυξη μέ τή μορ
φή ξενοδοχειακών συγκροτημάτων συντελείται στίς παράλιες περιοχές, 
είτε αστικές είτε αγροτικές, ειδικότερα πάνω στήν άχτή καί ειδικά γιά 
τόν κόλπο Λεμεσού πρός τήν Αμαθούντα, κόλπο Λάρνακας, κόλπο Χρυ
σοχοΰς καί περιοχή ‘Αγίας Νάπας—Παραλιμνιοΰ πάνω στήν παραλία ή 
καί πάνω στήν άμμο. Μιά περίπτωση άξίζει νά άναφερθεί: Στίς πλάζ τής 
Λάρνακας κοντά στίς μονάδες Σβέλτου καί “Αδωνη χτίζεται μιά 3η συμ
πιεσμένη σ' άλλα χτίσματα καί πάνω στήν άμμουδιά· Πέρα άπό τίς άκρό- 
τητες αύτές ή σημασία τών παραθαλάσσιων τόπων είναι ουσιαστική. Οί 
πέντε παράλιες περιοχές πού άναφέραμε πιό πριν συγκεντρώνουν 41 ξε
νοδοχεία άπό σύνολο 75 τής χώρας, δηλ- άντιπροσωπεύουν τά 55% τού 
συνολικού άριθμοΰ άλλά καί τού 70% τής χωρητικότητας σέ κλίνες. Ή πρω
τεύουσα διαθέτει τά 19% τού άριθμοΰ κλινών καί τά 13 ορεινά θέρετρα 
μέ 15 ξενοδοχεία διαθέτουν μόνο τά 12% τών κλινών.
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Τά τουριστικά διαμερίσματα καί μπάγκαλοους πού ένταπίΖονται κι αύ
τά μέ δάση τά ίδια γεωγραφικά κριτήρια στούς ίδιους τόπους τονίΖουν 
άκόμα περισσότερο τή σημασία τών παραθαλάσσιων προτιμήσεων: Τά 
96% τών κλινών βρίσκονται στίς 24 μονάδες οργανωμένων διαμερισμάτων 
άπό σύνολο 26 τής χώρας, πού κατανέμονται κυρίως άπό τή Λεμεσό μέ
χρι1 τήν Αμμόχωστο. Εδώ μπορούμε νά ύπενθυμίσουμε ·πώς πριν τό 1974 
οί 4000 κλίνες οργανωμένων διαμερισμάτων διατίθενταν άποκλειστικά 
στήν Κερύνεια καί στό Βαιρώσι.

V. ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Μετά άπ' αύτά πού έχουμε πει καταλαβαίνουμε πόοο μεγάλη σημασία 
έχουν γιά τόν τόπο μας καί ειδικά γιά τόν τουριστικό τομέα οί παραθα
λάσσιες περιοχές- "Οτι ό τουρισμός στήν Κύπρο τόσο εξωτερικός όσο 
καί εσωτερικός έχει τή μορφή ουσιαστικά τού παράλιου, τοϋ θαλάσσιου, 
τοΰ ναυτικού, τού κολυμβητικΰ ή όπως άλλοιώς θέλουμε νά τόν ονομά
σουμε, τουρισμού είναι ένα γεγονός. Ή χώρα μας άνκατ πολύ μικρή είναι 
νησί δηλ. έχει έχτεταμένες άχτές γύρω γύρω πού δίνουν ένα πηλίκο μέ 
τήν έπιφάνειά της πού τήν κατατάσσει 8η στόν κόσμο. Τά 780 km άχτών 
μας ή άς πούμε τά 300— 350 τών ελευθέρων άχτών διαθέτουν- μιά άσυ- 
νήθιστη ποικιλία αμμουδιών τόσο γιά τό χρώμα άμμου όσο καί τό μέγε
θος ή τή γεωγραφική τους τοποθεσία

Οί παράλιες περιοχές—άς δεχτούμε έδώ συμβατικά τό γεωγραφικό 
χώρο μεταξύ τής άχτής_καί ύψομετρικήις γραμμής τών 200 m — καλύπτουν 
μιά έχταιση περίπου 1500 km2. Σ' αύτές περιλαμβάνονται οί παράχτιες πε
διάδες τής Χρυσοχοΰς. τής Πάφου, τής Λεμεσού, τής Λάρνακας κι αύτή 
τών Κοκκινοχωριών αρκετά εύφορες, καλλιεργούμενες, άρδευόμενες καί 
πυκνοκατοικημένες γενικά- Σέ ύψόμετρσ ώς 100m βρίσκονται τά 43% τού 
πληθυσμού τής έπαρχίας Πάφου, τά 76% τής Λεμεσού καί Λάρνακας καί 
τά 100% τής έλεύθερης Άμμοχώστου, δηλ. τά 3/4 σχεδόν τού πληθυσμού 
τών νόπων περιοχών. Μέ λίγα λόγια ή τουριστική άνάπτυξη συντελείται 
σέ χώρους μέ ψηλή άνάπτυξη καί σ’ άλλους τομείς: Γεωργικός γιά τίς 
πεδιάδες Πάφου, Λεμεσού, Κοκκινοχωριών — Λιμενικός καί βιομηχανικός 
γιά Λεμεσό καί Λάρνακα. Αλιευτικός γιά τίς 3 πόλεις τοΰ Νότου καί γιά 
Κοκκινοχώρια. Οικιστικός ιδιαίτερα γιά τις άστικές περιοχές·

Μεγάλα τμήματα τοΰ παραλιακού χώρου πού συμπιέζονται συχνά με
ταξύ καλλιεργούμενων έχτάσεων καί θάλασσας διεκδικοΰνται μ’ «έπιτυ- 
χία» άπό τόν τουριστικό τομέα. Μάλιστα αύτός άκριβώς ό χώρος, αύτή 
ή λωρίδα μάλλον πού αποτελεί τήν παραλιακή γραμμή καί πού είναι εύ
θραυστη γεωμορφελογικά καταλαμβάνεται καί διαμορφώνεται, κάποτε ά·
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r
ναπλάθεται άπό τόν άνθρωπο. Παράδειγμα αποτελεί σήμερα ό άξονας ά
νάπτυξης Λεμεσού—Αμαθούντας μέ συνέπειες δυστυχώς άρνητικές μα
κροπρόθεσμοι

VI. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

"Εκρινα σκόπιμο, περαίνοντας αύτή τή διάλεξη, νά πω καί δυό λόγια 
γιά τή σπουδαιότητα1 τής διεθνούς γεωγραφικής θέσης τοϋ νησιού.

Ή ραγδαία ανάπτυξη στις δεκαετίες τοΰ ’60 καί ’70 τών αεροπορικών 
συγκοινωνιών έκμηδένισε τις μεσαίες λεγάμενες άποοτάσεις· 'Ολόκληρος 
ό γεωγραφικός χώρος πού καλύπτει ή μεσόγειος μπήκε κάτω άπό τήν 
άχτίνα σύνδεσης τών χωρών προέλευσης τουριστών μέ τις περιοχές ή 
χώρες ύποδοχής τοΰ τουριστικού ρεύματος. Σ’ αύτές εισχώρησε καί ή 
Κύπρος μέ πόρτες εισόδου πρώτα τό διεθνές αεροδρόμιο Λευκωσίας καί 
τό λιμάνι Λεμεσού καί μετά τό 1974 τό λιεθνές άεροδρόμιο Λάρνακας καί 
τό ίδιά λιμάνι. Αεροπορικώς έρχονται τά 90% τών τουριστών μας καί οί 
μισοί εκδρομείς συνήθως κατευθείαν άπό τις χώρες προέλευσής τους. 
Από τή θάλασσα καταφθάνουν οί μισοί εκδρομείς καί τουρίστες σέ τράν- 
ξιτ καί λίγοι τουρίστες πολυήμερης παραμονής προερχόμενοι άπό χώρες - 
σταθμούς κι όχι πάντα άπό χώρες προέλευσης. Είναι τά κρουαξερόπλοια 
πού καταπλέουν στά λιμάνια μας πού αποτελούν κόμβους συγκοινωνιών 
στήν ανατολική Μεσόγειο. Ή γεωγραφική θέση τής Λάρνακας καί Λε
μεσού άποτελεϊ καί σταθμό μεταβατικό γιά τουριστικές άποστολές πρός 
τή Μέση 'Ανατολή. Ή Λάρνακα μπορεί νά έπηρεάσει θετικά αύτό τό ρεύ
μα καί νά έπωφεληθεί περισσότερο μέ τό νά τελειοποιήσει άκόμα παρα
πάνω τις διευκολύνσεις τού άερολιμένα καί τής πόλης τής ίδιας.

Τό τουριστικό ρεύμα άπό τό άεροδρόμιο ή τά λιμάνια διοχετεύεται 
βασικά πρός τις παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές καί άποτελεϊται κυ
ρίως άπό βορειοευρωπαίους κι Αμερικανούς. Οί "Ελληνες τουρίστες δεί
χνουν προτίμηση πρός τό εσωτερικό, τήν πρωτεύουσα, ίσως έπειδή άπό 
θάλασσα κι άμμουδιές δέν στερούνται- Γιά τά ορεινά θέρετρα εξακολου
θούν νά δείχνουν προτίμηση οί τουρίστες άραβικής καταγωγής.

ABSTRACT

Cyprus is situated in the eastern Mediterranean Sea and is the third 
largest Mediterranean island. It has got a Mediterranean type of climate 
with ideal temperature conditions both of the air and the sea, with a con
tinuous sunshine during daytime in the Summer and it has got a varied 
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landscape. It is rich in antiquities and has got a rich cultural heritage 
and a hospitable people.

The contemporary tourism tradition of the country goes back half 
a century. British, Israelites, Egyptians, Greeks were the traditional cu
stomers up to independence. Since then, West Germans, Scandinavians, 
French and Arabs from the Gulf, have been added, while the number of 
the Egyptians and Israelites went down. Tourist arrivals were 23.000 in 
1951 and 354.000 in 1980.

Hotel capacity increased from 3.500 beds in 1951 to 19.200 in 1974. 
The two main tourist resorts up to 1974 were Kyrenia and Famagusta. 
The two together concentrated the 65% of the country's tourism capa
city. After 1974, Limassol took the leading position, followed by the ca
pital, the mountain resorts, Paphos, Larnaca and Ayia Napa.

The coastal areas have the 55% of the total number and the 70% of 
the capacity of the classified hotels. Nicosia has the 19% and the moun
tain resorts have the 12% of the beds. Most of the apartment units and 
bangallows etc. are located in the coastal areas.

The highest tourism development is found in the places which enjoy 
a high development in other sectors. Large parts of the coastal region 
are under great pressure with evident signs of degradation.

The international geographical position of Cyprus, as a communi
cations centre, is a very important factor for the further development in 
the-tourism sector.
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JAPANESE CITIES — 

THE CULTURAL DIMENSIONS OF PLANNING
By Nicos Bossides, 

Docoral Candidate, Town Planning, Kyoto University 
Introduction

Among the industrialized nations of the world, Japan is the only 
nation which is not an inheritor of the Judeo-Christian tradition. It's age- 
old traditions reflect a way of perceiving and structuring the world which 
is in many ways fundamentally different from that of the Western tradi
tion. I'n attempting to successfully establish itself in a rapidly changing 
technological age, the econocentric demands of this drive have caused 
an erosion of this heritage, producing at the same time serious exter
nalities both in terms of environment quality as well as with regard to 
the society's social fabric. There are signs that the initial cultural de
valuation which fallowed the Meiji Restoration and was rekindled during 
the American occupation has given way to a more enlightened attitude 
towards the country’s future course. How successful this effort will turn 
out to be is an open question crucial to the nation's future survival. By 
making frequent comparisons with the U.S., I have attempted to illustrate 
those idiosyncracies which have a direct bearing on attitudes towards 
the land and by implication on the way settlements have evolved. Only 
the proper undestanding of these elements can lead to planning which 
provides the people to much needed sense of continuity and rootedness, 
in a humanized as opposed to mechanized environment.

Traditional attitudes towards the land

Of central importance when analyzing the different ways that urban 
areas have evolved, is the perceived relationship of man to his immediate 
environment, which is directly connected to man’s traditional role within 
the societal whole. In general terms we can describe the Japanese so
cietal and legal framework as one which has historically put emphasis 
upon the individual's obligations towards the group, an attitute that was 
characteristic of the native "uji no wami" clan system and was reinforced 
by the adoption of Cunfucian doctrines with its systematized code of 
ethics. The contransting American attitude has been characterized by 
a stress of the individual's rights. The total subordination of the indi
vidual in the history of Japanese society was intimately connected to the 
central role of the IE —loosely translated as Household1—in land owner
ship, inheritance or land acquisition. The importance of this unit can't 
be overstated as it, not the individual, constituted the basic unit of pre

51



modern Japanese society, which explains the fact that when national 
registration was introduced in 1871, the IE was the legal unit of registra- 
tion. Property was vested in the House head, who under that function 
alone could exercize such a right which no other household member 
could have. The sole object of inheritance was the continuation of the 
Household name and traditions, and by extention of system of ancestor 
worship (‘senzo suhai"). This tradition was reversed after the Meiji Re
storation, when the requirements of modernization led to legislation which 
invested property nights in any individual, an erosion of the IE which was 
accentuated by the extensive land reforms during the American occu
pation following WW II.

In addition the the role of the IE in property control, the State pro
vided an additional check on property transactions. During the Heian 
period which marked the era of a relatively powerful and centralized 
control by the Imperial court, the land was theoretically the property of 
the Crown. Land titles did not change hands. What were transferable 
were the shares in the produce of the land and its taxation rights. This 
system became increasingly weaker as more and more estates (shoen)2 
were handed out to big families and temples in return for services ren
dered to the Crown. Thus, despite theoretical rights being still vested 
in the Crown, in reality property was often totally independent of Crown 
control, especially during the subsequent feudal period. Irrespective of 
the overlays of State regulations, the-IE-continued to exercize functional 
control over land-use, transactions being limited by relevant regulations, 
which during the feudal period assumed a complexity which has no pa
rallel in other parts of the world. In addition to restrictions on place of 
residence, the size and material of house construction, diet and clothing, 
the government prohibited the purchase of land in 1643, a ban which 
stayed in effect until after the Meiji Restroration when the ban was finally 
lifted in 1872.

In stark contrast, America’s sociocultural tradition gave rise to an 
almost diametrically opposite attitude toward land. During the nation's 
short history, land was regarded from the outset as a commodity to be 
bought and sold at one’s discretion. The Jeffersonian ideal of the inde- 
oendent family farm with the land as the ultimate source of wealth, and 

lessaiz fair attitude toward private ownership, production and distri
bution, profoundly affected spatial patterns. Prevailing attitudes towards 
the land are aptly reflected by the 1862 Homestead Act3 which was de
signed to provide incentives in the form of free public domain land in 
order to settle America’s vast interior. This pioneer's view of land as 
inexhaustible, useless unless put to use by man, contrasts sharply with 
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the deeply held Japanese reverence for land as a scarce, sacred resource, 
entrusting its ownership only with entitles of supreme authority — the 
imperial Crown and the IE — both deriving their sanctions from the sa
cred; the former as deriving directly from the Sun Goddess (Ameterasu 
Omikami) while the latter based on ancestor worship, a function highly 
charged with sacrality.

When towards the 19 C., city planning began to be performed sy
stematically in the U.S., it was not meat to challenge any fundamental 
beliefs but to simply set the ground rules under which competition could 
function more efficiently. Zoning which was adopted before urban plan
ning itself, was mainly designed to protect property values—a tool which 
has subsequently given rise to the polarization of the rich and poor in 
today’s American cities. It was not until the 1930’s that certain voices 
questioning these attitudes began to be heard. Aldo Leopold in his classic 
"Sand Country Almanac" was one to point out the fundamental incon
gruity between declared objectives to plan for a good environment and 
the basic American beliefs in treating natural resources as marketable 
commodities.

The spatial configuration of the American city can largely be ex
plained in the light of this "lessaiz faire" attitude towards the land. The 
limitless availability of land, especially in the early stages of the nation’s 
history, rendered the application of European institutions which were de
pendent upon the scarcity of land, untenable. Feudal and manorial sy
stems could obviously not take root, directly affecting the character of 
the society. The lack of a feudal aristocracy, with a monopoly on the 
land, meant that wealth, rather than family of tradition would be the pri
mary determinant of social status. The present situation of racially and 
economically segregated urban areas can be seen as directly related to 
the need of legitimize status by living in an exclusive neighborhood. 
Through the right of self government, which gives each municipality the 
right to control land-use, today’s spatial polarization of the rich and poor 
has been affected, since the power to control land-use also entails the 
power to exclude undersirable residents on the basis of economic and 
racial criteria. In Japan, in contrast, not only have there been alternative 
means of status identification based on family lineage or association with 
prestigious institutions —business or educational —but the long tradition 
of a patriarchal, centralized authority based on the Confucian vertical 
structure, did not provide the institutional means of bringing it about.4

Man—land attitudes—the Topophilic Dimension

Another characteristic aspect of the man-land relationship in Japan, 
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is the transcendental qualities with which the environment has been vested 
with since antiquity. Shinto itself originated as an animistic religion based 
on nature worship. ‘'Kami" were seen as inhabiting a wide variety of 
natural objects from mountains, rivers and streams to rocks, trees and 
even marshes. This reverence towards the landscape was later syste
matized by the introduction of Chinese cosmomagica'I 'ideas which blen
ded with Shinto ritual to influence to this day the lanscape. Site conse
cration (‘muneage"), and sacred directions ("hogaku") form only a part 
of a partially secularized system of ritualized behaviour, which still ma
nifests itself on a variety of scales. Despite its undeniably superstitious 
aspects this system of beliefs and practices, helps retain the historical 
continuity that is still evident in some Japanese cities. The ubiquitous 
“jizo" —miniature adifices devoted to the guardian deity of children and 
believed to have a positive impact on businesses in their area—the nu- 
merious rooftop shrines, found on top of numerous trading companies, 
Department store and theatres, as well as the intricate system of geo- 
mantic rules governing the design and building of individual homes, are 
all age-old practices which have preserved a previous cultural continuity, 
a sense of the sacred for one's locality. The American city on the other 
hand, is envisioned as primarity an "information transfer system", an 
entity which is divorced from the transcendental and constant in man. 
The city of such planners as Melvin Webber and Richard Meier is a fun
ctionalist model in which the spaceman relationship is no longer rooted 
in historical themes marking the beginning of an age in which space and 
time are becoming homogenized, totally outside and rea m of biological 
and seasonal rhythms. Underground cities with fixed temperatures and 
steel structures in which the temperature year-round does not vary, have 
been translated from planner’s drawing boards to actual monstrosities 
whose complex sociobiological effects we can't yet foresee. Such mo
dernistic visions of the future city have sometimes been characteristic 
of the plans of several prominent Japanese architects, although many in 
the architectural and planning professions have tried to create structures 
or city plans which do justice to certain important cultural themes. In 
general however the Japanese sensibilities towards space, even if latent 
or dormant, are a force behind many modern creations. The words of 
architect Yamamoto Tadashi, quoted here from the ‘Japan Architect", 
may sound totally bizarre to the more pragmatic American planner. Ta
dashi explains here his design for a‘folk-history museum: "Another step 
in the direction of harmony with nature was the use of stone excavated 
from the site, in the building and in the garden. Stone has slept under 
ground for long ages and has assumed new life and strength as a re
sult of sudden contact with light and air. Piled in huge masses, it became 
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nature that has been altered and set in a new position but has not been 
destroyed”. (Yamamoto T., 1974).

Another manifestation of this continuity with the past are the nume
rous calendrical ceremonials like the highly popular urban festivals. Those 
deriving from Shinto rites were instituted for the purpose of relating man 
to nature —to insure good crop yields and freedom from natural disasters 
or disease. The Buddhist concerns were more metaphysical, encom
passing the concepts of family traditions and continuity through ancestor 
worship. It is true of course that many Japanese today are neutral or 
skeptical about the supernatural implications of such ceremonials, but 
their significance is unchanged if they are regarded as a direct means 
whereby natural rhythms are still felt in urban areas.5 The Shinto-derived 
"Setsubun" for instance, marks the beginning of Spring according to the 
lunar calendar and draws millions of people to the nation’s shrines and 
temples. The Buddhist ’Bon” festival on the other hand, has grown into 
a three day holiday in mid-Summer, an occasion for venerating one's 
ancestors whose visits are believed to return to the household during 
that period. Other festivals are not necessarily connected to either re
ligion but are merely occasions to venerate a natural event. “Cherry 
blossom viewing" has evolved into a national passtime culminating in 
a "Cherry blossom day" during which millions of Japanese pour to de
signated areas where cherry blossoms can be seen at their best. The 
nation’s press contains detailed information concerning dates of blooming 
and recommended sites. Likewise, “Tanabata" (bamboo day) and "Tsu- 
kimi" (moon-viewing day) provide occasions for a partially secularized 
form of nature worship, attracting national attention. To complete the 
picture, year round visitors to shrines and temples (with a marked high 
during New Year's Day), attract an increasing number of people, having 
become one of the most popular urban passtimes.

In the U.S., the change of seasons is being evoked by a completely 
secularized set of associations. The arrival of spring is marked for most 
urban dwellers not by fluctuations of the natural seasonal cycle, but to 
events like the opening of the baseball season. In like fashion the opening 
of Congress every January, new car models in autumn or seasonal va
riations in fashion have become the means whereby the average Ame
rican has come to associate the passing of the year.

The lack of such bonds with the past, which act as psychological 
pressure valves which absorb much of the tension of rapid change, ine
vitably lead to what Emile Durkheim has called "anomie”. As the Japa
nese still live in a world which has not yet been totally divorced from 
its cultural dimension and its associated symbolic content, the incidence 
of "anomie" has been relatively infrequent. In the U.S., in contrast the 
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lack of such strong bonds which tie man to "place”—what Yi Fu Tuan 
has termed "topophilia" —has lead to a life style of "modern nomads" — 
people devoid of any sense of responsibility or awe towards their sur. 
roundings and merely using, in a totally functional sense, their portion 
of the environment while having no share in its development. This may 
very well explain why vandalism and undirected violence have become 
urban pathologies whose occurence in the U.S., is reaching crisis pro
portions.

Conclusion
It is our contention that present day Japanese cities are left, to an 

increasing degree, at the mercy of the demands of the modern industrial 
system, at the expense of the more subjective and often more important 
dimensions of life. The demands of the capitalist system may in the fu
ture shape the environment in ways which are incongruet with past tra
ditions and the idiosyncratic and unique elements of different cultures 
—those delicate threads which provide the element of continuity to man's 
existence. By drawing frequent parallels between two of the most in
dustrialized nations of trie world, Japan and the U.S., with many common 
problems but radically different traditions and aspirations we have at
tempted to show the futility or potential harm in applying unquestioningly, 
common theories and planning methods to their present urban areas; 
in order that planning may become humanized and responsive to the 
complex emotional associations which often go beyond rationality and 
which are-intrinsically tied to a people’s psychological well being. With
out such enlightened planning, the superior claims of aesthetic over eco
nomic goals and of the environment over cost, will continue to have a 
subordina role in shaping our destiny.

NOTES

1. It Is important to remember that the IE is stricltly speaking not a blood group but a name 
group, linked closely at its core by kinship but often including non-kindred as well.

2. Large rural estates enjoying financial and administrative privilages. In view of the absense of 
a money economy land was an accepted means of compensation^

3. Through this Act it became possible for any Individual to own 160 acres of the public do
main without payment, provided he lived there for five consecutive years.

4. Municipalities in Japan constitute entire cities, towns or villages and despite the increase 
in local autonomy, mainly sparked off during the American Occupation, land-use policy is still 
in the hands of the city or metropolitan planning authorites. It is true however, that Ame
rican style residential segregation has been on the increase in the nation’s largest cities.
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Αναστάση Στάσή, B.Sc. Γεωγραφίας
Δίπλωμα Γεωγραφίας Παν. Λονδίνου, 

Μετεκπαιδευθέντος στή Γεωγραφία και Παιδαγωγικά, 
Παν. Σαουθάμπτον

Στό άρθρο πού ακολουθεί, θά ασχοληθώ μέ τά σοβαρά προβλήματα 
πού απασχολούν τούς καθηγητές τήα Γεωγραφίας στά Σχολεία Μέσης 
'Εκπαίδευσης. Επειδή στά τελευταία χρόνια τά προβλήματα πού σχετί
ζονται μέ τή διδασκαλία τήα Γεωγραφίας έχουν αυξηθεί θά προσπαθήσω 
νά άναλύσω τά προβλήματα αύτά μέ τήν έΙλπίδα ότι οί ύπεύθυνοι τού ‘Υ
πουργείου Παιδείας θά δείξομν περισσότερη! κατανόηση καί φροντίδα στή 
δυναμική επιστήμη τήα Γεωγραφίας. ’Επίσης θά άναλύσω τούς σκοπούς 
καί τά κυριότερα χαρακτηριστικά τοΰ ’Αναλυτικού μας προγράμματος κα
θώς καί τϊα σύγχρονες τάσεις πού διέπουν τή διδασκαλία τής Γεωγραφίας 
στά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.

1- Τί είναι Γεωγραφία

Αρχικά μέ τόν ορισμό τής Γεωγραφίας πολλοί Γεωγράφοι έννοοΰσσν 
τή μελέτη τής επιφάνειας τής Γής. ’Αργότερα όμως προστέθηκαν καί τά 
φυσικοβιολογικά καί ανθρώπινα γεγονότα πού συνέβαιναν στή γή·

'Ο μεγάλος Γεωγράφος τής άρχαιότηταις Στράβωνος, λέει ότι ή Γε
ωγραφία είναι ή επιστήμη πού μελετά (αι) όλα τά γεγονότα πού συμβαί
νουν ιστήν έπιφάνεια τής γής, φυσικά, βιολογικά, πολιτικά καί ιστορικά, 
(6) τή θέση· τής Γής στό Σάμπαν καθώς καί (γ) τίς σχέσεις τών ανθρώ
πων έκεϊ πού κατοικούν.

Ό μεγάλος Γάλλος Γεωγράφος Vidal de ia Blache, έχει ορίσει τή 
Γεωγραφία ώς τήν επιστήμη τού τοπίου. Ασφαλώς μέ τή λέξη τοπίο εν
νοεί τό ανθρώπινο καί φυσικό τοπίο. Ό, Vidal de la Blache θεωρείται ό 
πατέρας τής Γεωγραφίας στή Γαλλία, Ό μεγάλος Βρεττανός Γεωγράφος 
MacKinder πού θεωρείται καί ό πατέρας τής Γεωγραφίας στή Βρεττανία, 
λέει ότι ή Γεωγραφία είναι ή επιστήμη τών κατανομών, είναι δηλαδή ή 
επιστήμη πού έρευνα τήν κατανομή τών πραγμάτων πάνω στήν επιφάνεια 
τής γής. Οί Wooldridge καί W. G. East στό μνημειώδες βιβλίο τους, «The 
spirit and purpose of Geography», άναφέρουν ότι ή Γεωγραφία άσχσλεϊ- 
ται μέ τή γή καϊ τόν άνθρωπο· Μέ τόν όρο «γή» έννοοϋν τήν εύρεία έν
νοια τής λέξης πού περιλαμβάνει τή ξηρά, τις θάλασσες καϊ τόν άέρα. 
Σέ άλλη παράγραφο τονίζουν ότι τό σπουδαιότερο μέρος τής Γεωγρα-
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φίας είναι τό ανθρώπινο μέρος Προσωπικά πιστεύω, πώς ή Γεωγραφία 
είναι ή επιστήμη πού έρευνα, άνακαλύπτει, αιτιολογεί καί προβλέπει τήν 
άλληλοεξάρτηση πού ύπάρχει στό χώρο (α) Μεταξύ τών στοιχείων τοΰ 
φυσικού περιβάλλοντος (π.χ· μεταξύ κλίματος, έδάφους, βλάστησης), 
(β) Μεταξύ τοΰ ανθρώπου καί τοϋ φυσικού περιβάλλοντος, τονίζοντας 
ιδιαίτερα τό ρόλο τοΰ ανθρώπου.

2 Σκοπός τής Γεωγραφίας

I. Καλλιεργείται ή πατριδογνωσία. Ή Γεωγρα
φία είναι μιά πολυσύνθετη έπιστήμη πού μελετά ταυτόχρονα τό άνθρώ- 
πινο καί φυσικό περιβάλλον. Μέ τή Γεωγραφία μανθάνει κανένας γιά τό 
περιβάλλον του καί τή χώρο του- Οσον άφορά τήν Κάπρο, πού εύκολα 
μπορεί νά αναπτυχθεί ό τοπικισμός έχουμε περισσότερη ανάγκη τής γε
ωγραφικής μόρφωσης. Έφ’ όσον ή Γεωγραφία τού άναπτύσσει τήν άγά
πη πρός τήν πατρίδα, ή Γεωγραφία παρασκευάζει τό παινδί νά γίνει κα
λός πολίτης τής πατρίδας του, άφοϋ τού παρέχει πληροφορίες γιά τή 
φυσική καί οικονομική κατάσταση, τής πατρίδας του.

II. 'Ε~ν ι σ_ιχ ύεται ή διεθνής κατ ajy ό η σ η- Ή Γεω
γραφία, όπως γνωρίζουμε, είναι ή επιστήμη πού καλλιεργεί τό πνεύμα τής 
άμοιβαίας κατανόησης καί συνεργασίας μεταξύ τών λαών. Μάς βοηθεϊ 
νά καταλάβουμε καλύτερα τά οικονομικά προβλήματα άλλων χωρών καί 
νά δείξουμε συμπάθεια καί άγάπη σ’ αύτούς τούς λαούς- Ό Scarfe, συν
εργάτης τής ΟΥΝΕΣΚΟ, γράφοντας γιά τή Γεωγραφία ύποστηρίζει τήν 
άνάγκη νά βλέπεται ή Γεωγραφία στά σχολεία μέ τό όρθό περιεχόμενό 
της, όσον άφορά τήν προσφορά της στήν Παιδεία και! κυρίως γιά τό ρό
λο της στήν άνάπτυξη τής διεθνούς άλληλοκατανόησης Χωρίς άμφιβο- 
λία, ή Γεωγραφία είναι ή επιστήμη μέ διεθνιστικό χαρακτήρα μεγάλης ση
μασίας γιά τήν έξυπηρέτηση, κατανόηση καί συμφιλίωση τών άνθρώπων. 
Σωστά ό Fairgrieve είπε: «ΣΙκοπός τής Γεωγραφίας-είναι νά προετοιμά
σει τούς πολίτες τοΰ μέλλοντος νά φαντάζονται όρθά τίς συνθήκες σ' ό- 
λόκληιρη τήν παγκόσμιοι σκηνή καί νά τούς βοηθήσει νά σκέφτονται λο- 
λσγίκά γιά τά πολιτιστικά καϊ κοινωνικά προβλήματα τοΰ γύρω κόσμου».

Ill· Βοηθεϊ στή διάγνωση τοΰ περιβάλλον
τος. Ή έπιστήμη τής Γεωγραφίας βοηθεϊ νά άντιληφτοΰμε καλύτερα 
πώς ό άνθρωπος καί τό περιβάλλον του άποτελοΰν μιά ένότητα πού προ
κύπτει από τή συνάρτηση τών δυό καί τήν επίδραση τοϋ ένός πάνω στό 
άλλο. «Τό περιβάλλον είναι τό εργαστήρι τόΰ Γεωγράφου», τονίζει σέ 
μιά έκθεσή του τό Συμβούλιο τής Ευρώπης Ή περιγραφή, ή διερεύνηση 
καί ή έξήγηση τών διαφόρων μορφωμάτων τοΰ τοπίου, είναι έργο τοΰ γε
ωγράφου. Αξίζει νά τονίσω έδώ ότι επιβάλλεται νά είσαχθόΰν στά Σχο
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λεία μας oi μελέτες τοΰ Περιβάλλοντος (Envlromental Studies) καθώς 
καί oi ύπαίθριες μελέτες (Fieldwork)-

IV. Εμπλουτίζει τή γνώση καί ικανοποιεί 
τ ή ν π ε ρ ι έ ρ γ ε ι α. Ή Γεωγραφία προσφέρει γνώσεις πού επιτρέ
πουν τήν καλύτερη κατανόηση άλλων μαθημάτων. Μέ τις γεωγραφικές 
γνώσεις βοηθοϋνται oi μελετητές νά διαβάζουν καί νά κατανοούν καλύ
τερα τϊς έφημερίδες, τά περιοδικά καί τά βιβλία. Αύτός ό ώφελιμιστικός 
σκοπός είναι μεγάλης σημασίας στόν άνθρωπο. Παντού, σήμερα, μέ τόν 
Τύπο καί μέ τήν Τηλεόραση, ένήλικοι καί παιδιά άκοΰνε νά μιλούν γιά γε
γονότα πού διαδραματίζονται στις τέσσερις γωνιές τοΰ κόσμου. Γιά τήν 
κατανόησή τους άπαιτοΰνται γεωγραφικές γνώσεις. Ποιός στήν έποχή 
μας δέν ένδιαφέρεται νά μάθει γιά τή Μέση 'Ανατολή, Κίνα, ΗΠΑ, Ρω
σία, Περσία, Αφγανιστάν, Σαλβαντόρ, Ζιμπάπουε κ·ά.

3, Προβλήματα πού άντιμετωπίξουμε στη διδασκαλία τής Γεωγραφίας-

Πολλά είναι τά προβλήματα πού άντιμετωπίζουμε στή διδασκαλία τής 
Γεωγραφίας. Μέχρι τό 1970 τό μάθημα ήταν δίωρο. Δυστυχώς τό 1971 
μέ αύραίρετο τρόπο1 ή Γεωγραφία δέκτηκε τό μεγαλύτερο της πλήγμα. 
Τό μάθημα έγινε μονόωρα. Ποιός έβγαλε αύτή τή διαταγή μόνο οί ύπεύ- 
θυνοι τοΰ Υπουργείου Παιδείας γνωρίζουν. Μπορείτε όλοΓ νά φανταοτεϊ- 
τε πόσο λίγα μπορούμε νά πετύχουμε μέσα σέ μιά περίοδο- Αξίζει νά ύ- 
πογραμμίσω εδώ ότι είμαστε ή μόνα χώρα τ ή c Ευ
ρώπης όπου ή Γεωγραφία είναι μόνόωρο μ ά- 
9 η μ α στά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Παρά 
τις πολλές προσπάθειες τοΰ Γ-ΟμΚ- διορίστηκαν μόνο τέσσερις Καθηγη
τές Γεωγραφίας ατά τελευταία 10 χρόνια. Αξίζει επίσης νά ειπωθεί ότι 
ό Πρόεδρος τοΰ Γ.Ό'-ίΚ. πολλές φορές σχολίασε καί άρθρογρσφησε γιά 
τήν οίκτρά θέση τής Γεωγραφίας άλλά μάταια. Τό σύνολο τών Καθηγη
τών Γεωγραφίας σήμερα στά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης δέν ύπερ- 
βαίνει τούς 10. Στά ΛΕΜ πού ιδρύθηκαν μέ τήν εκπαιδευτική μεταρρύθμι
ση ή Γεωγραφία δέν έχει περιληφθεί στά μαθήματα επιλογής. Παρά τις 
προσπάθειες όλων μας καμιά πρόοδος δέν επιτεύχθηκε πρός τήν κατεύ
θυνση αύτή καί ή Γεωγραφία συνεχίζει νάναι παραμελημένη καί νά κα
τέχει τήν τελευταία θέση στό άναλυτικό πρόγραμμα. Απόδειξη είναι ότι 
ή Κύπρος ανάμεσα στις χώρες τής Ευρώπης διαθέτει τις λιγστερες ώρες 
γιά τή διδασκαλία τής Γεωγραφίας στά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Δέν 
είναι διαπίστωση δική μας, άλλά κα'ι ξένων εμπειρογνωμόνων πού έπι- 
σκέφτηκαν τήν Κύπρό, μεταξύ τών όποιων oi κ κ. Storm, Morris καί Brain. 
Αντίθετα μέ ότι συμβαίνει στήν Κύπρο, σέ πολλές Ευρωπαϊκές χώρες ή 
Γεωγραφία περιλαμβάνεται άνάμεσα στά κύρια μαθήματα τοΰ άναλυτικοΰ 
προγράμματος τών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Αρκεί νά άναφέρω 
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ότι άκόμα καϊ οτήν Τουρκία ή Γεωγραφία κατέχει πρωτεύουσα θέση· σ’ ό
λες τϊς βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Σ^τή,ν 'Ελλάδα ή καθυστέρηση όμως 
τής Γεωγραφίας ξεπερνάει κάθε όρια Σύμφωνα μέ τόν κ. Στυλιανό Που- 
λόπουλο, καθηγητή τής Οικονομικής Γεωγραφίας στό Άριστοτέλειο Πα
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ή «θέση πού κατέχει ή Γεωγραφία καί οί γε
ωγραφικές σπουδές στήν Παιδεία όλης τής χώρας είναι παραπάνω άπό 
δεινή»·

4. Τά κυριότερα μειονεκτήματα τών Αναλυτικών Προγραμμάτων 
Γεωγραφίας στήν Κύπρο

(α) Δέν ύπάρχει συνέχεια καί συνέπεια ατήν έκταση, διαβάθμιση καϊ 
έπίπεδο τής ύλης τής Γεωγραφίας μεταξύ τσΰ ’Αναλυτικού τών Δημο
τικών καϊ τών Γυμνασίων. "Ετσι βλέπουμε τό εξής άντιπαιδαγωγικό καϊ 
άτοπο στήν Κύπρο. Ή ίδια ύλη περίπου πού διδάσκεται' στά Δημοτικά νά 
διδάσκεται καϊ στά Γυμνάσια.

(β) Τόσο στό Αναλυτικό τού Δημοτικού όσο καϊ στό Αναλυτικό τοΰ 
Γυμνασίου δέν υπάρχει έκλεκτική προσέγγιση τής ύλης

(γ) Δέ διδάσκεται ή Γεωγραφία τής Κύπρου στά Γυμνάσια σέ χρό
νο καί έκταση πού επιβάλλεται νά διδάσκεται- Μόνο έτσι τά παιδιά θά 
κατανοήσουν καί αγαπήσουν τήν ιδιαίτερη τους πατρίδα. Φέτας έχει εί- 
σαχθεί-ή Γεωγραφία-τής Κύπρου στή Γ' τάξη-

(δ) Δέν έπιδιώκσυμε—τή μελέτη τοΰ Περιβάλλοντος (Enviromental 
studies) καϊ οϋτε ασχολούμαστε μέ 'Υπαίθριες μελέτες (Fieldwork) στά 
Γυμνάσια γιατί τό μανόωρο τσΰ μαθήματος δέν μάς επιτρέπει τέτοιες με
λέτες καϊ έρευνες.

5. Νέοι προσανατολισμοί στή Γεωγραφία

Ή Γεωγραφία δέν είναι μάθημα στατικό. Οί πρόοδοι τής επιστήμης, 
τό πνέον σ’ όλο τόν κόσμο ρεύμα ελευθερίας τών ύποδούλων λαών, οί 
συνεχείς έπιδράσεις τοΰ ανθρώπου πάνω στό περιβάλλον του, άνατρέ- 
πουν κάθε τγ τό προηγούμενο- Έδώ στήν Κύπρο τά τελευταία χρόνια συ
νέβηκαν πολλές έξελιΈεις πού σχετίζονται άμεσα μέ τή Γεωγραφία. Ή 
Τουρκική εισβολή επηρέασε πολύ τή Γεωγραφία τοΰ νησιού μας. Ό βα
σικότερος στόχος στή διδασκαλία τής Νέας Γεωγραφίας είναι ή καλύ
τερη εμβάθυνση στή δομή καί τήν οργάνωση τοΰ χώρου- Γι’ αύτό στόχος 
τοΰ μαθήματος πρέπει νάναι ή καθοδήγηση τών παιδιών ώστε νά μπο
ρούν νά έμβαθύνουν στά διάφορα προβλήματα πού αφορούν τό γεωγρα
φικό χώρο. Οί μαθητές μας πρέπει νάναι σέ θέση νά εκτιμούν τήν τε
ράστια άλλαγή στήν όλη δομή καί μορφολογία τοΰ γεωγραφικού χώρου 
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καϊ ιδιαίτερα τιΰ άστικοϋ, γιά νά εκτιμούν τήν τεράστια συμβολή, τών δια
φόρων τεχνολογικών καινοτομιών στούς πλείιστους τομείς τής ανθρώπι
νης δραστηριότητας. Τό «γιατί» αντικαθίσταται μέ τό «πώς». Καί προχω
ρώ νά πώ ότι ή έννοια τηα «περιοχής» άντι καθίσταται μέ τήν έννοια τοΰ 
«προτύπου» στή σύγχρονη Γεωγραφία. Είναι αντιληπτό λοιπόν πώς ή νέα 
προσέγγιση ξεφεύγει άπό τά προηγούμενα πλαίσια, όπως αύτά είχαν χα- 
ραχθεϊ άπό τούς Γάλλους καί “Αγγλους γεωγράφους πού άπσρρέουν ά
πό τό συσχετισμό άνθρώπου-περιβάλλοντος στά πλαίσια μιας ««περιοχής» 
ή «περιφέρειας». ΓιΓ αύτό ή νέα τάση στή Γεωγραφία είναι άμεσα συν- 
δεδεμένη, μέ τήν προσπάθεια γιά οργάνωση, κοινωνική ανοικοδόμηση καί 
επίλυση σοβαρών οικονομικών καϊ κοινωνικών προβλημάτων·

6· ΕΙσηγήσεις

(α) Νά χωριστεί ή ύλη τής Γεωγραφίας τοϋ Δημοτικού άπό τήν ύλη 
τής Γεωγραφίας τοϋ Γυμνασίου. Οί στόχοι τής Γευγραφίας στά Δημοτι
κά είναι καί πρέπει νάναι διαφορετικοί άπό τούς στόχους τοΰ μαθήματος 
στά Γυμνάσια. Είναι εντελώς λανθασμένη ή σημερινή κατάσταση πού ε
πικρατεί στά Σχολεία μας όπου ή ίδια ύλη διδάσκεται στήν Ε’ καί Στ' 
Δημοτικού καί στήν Α' καϊ Β' Γυμνασίων. Δέν ύπάρχει συνέχεια καί συ
νέπεια στήν έκταση, διαβάθμιση καί επίπεδο τής ύλης τής Γεωγραφίας 
μεταξύ τοΰ Αναλυτικού τών Δημοτικών καί τών Γυμνασίων. Σ'τά Δημο
τικά, ή εισαγωγή στή Γεωγραφία πρέπει νά γίνεται μέ τή μελέτη τοΰ πε
ριβάλλοντος τοΰ μαθητή (’Αστικού ή ’Αγροτικού). Μετά νά έπεκτείνεται 
ή προσέγγιση αύτή κσί νά καλύπτει όλη τή,ν Κύπρο. Αργότερα, ή Γεω
γραφία προσφέρεται σέ μεγάλες ένότητες καί όπου είναι δυνατό νά έ- 
φαρμόξεται ή διαθεματική προσέγγιση στό μάθημα·

(β) Νά αύξηθσΰν οί ώρες διδασκαλίας τοΰ μαθήματος τής Γεωγρα
φίας τουλάχιστο σέ δυό ώρες τήν έβδομάδα. ’Επιβάλλεται όπως ή Γεω
γραφία διδάσκεται καί στίς άνώτερες τάξεις τών Σχολών Μέσης Εκπαί
δευσης.

(γ) Επιβάλλεται όπως ή Γευγραφία τής Κύπρου διδάσκεται στά Γυ
μνάσια σέ χρόνο περισσότερης διάρκειας. Μόνο έτσι οί μαθητές μας θά 
άντιληφτοΰν τά κοινωνικά, οικονομικά καί άλλο σύγχρονα θέματα πού 
άντιμετωπίξει ό τόπος μας, τό νησί μας. Μ’ αύτό τόν τρόπο θά άγαπή- 
σουν περισσότερο τήν πατρίδα τους άλλά καί θά κατανοήσουν πολλά ά
πό τά προβλήματα πού άπασχολοΰν τήν Κύπρο μας.

(δ) Νά τροποποιηθεί τό ίσχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα τών Σχολών 
Μέσης Παιδείας καί νά έκσυγχρονιστεί σύμφωνα μέ τίς νέες τάσεις καϊ 
άντιλήψεις τής επιστήμης τής Γεωγραφίας.
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(ε) ’Επιβάλλεται νά εφαρμοστεί ό θεσμός τοϋ Συντονιστή Γεωγρα
φίας σέ κάθε πόλη- ΜαΖΐ μέ τό Σύμβουλο Γεωγραφίας καί τήν 'Επιθεώ
ρηση θά άποτείλοΰν τούς φορείς προγραμματισμού καί βελτίωσης τοϋ θέ
ματος τής Γεωγραφίας. Αύτές οί θέσεις πρέπει νάνοι καί θέσεις προα
γωγής Εδώ πρέπει νά βάλουμε καί τά μέλη τής ’Επιτροπής Μελέτης καί 
ΑνάπτυΕης τών Προγραμμάτυν·

(στ) Νά καταρτιστούν ξεχωριστά σχέδια υπηρεσίας γιά τή Γεωγρα
φία γιατί είναι αδιανόητο ή πολυσύνθετη έπιστήμη τής Γεωγραφίας νά 
ύ π άγεται στόν κλάδο τών Φυσικών Επιστημών. Σέ καμιά χώρα τής Ευ
ρώπης (έκτος τής Ελλάδας) ή Γεωγραφία ύπάγεται στή Φυσική, άλλά 
άντίθετα άποτελεΐ ανεξάρτητο θέμα. Στις χώρες πού έφαρμόΖεται ή δια- 
θεματική προσέγγιση τής ϋλης, ή Γεωγραφία διδάσκεται μαΖί μέ τις Κοι
νωνικές Επιστήμες (Social Studies) καί όχι μέ τή Φυσική.

Τελειώνοντας, έπαναλαμβάνω πώς μοναδικός σκοπός τοΰ άρθρου μου 
είναι νά ταράζω τά λιμνάΖοντα νερά γύρω άπό τή διδασκαλία τής Γεω
γραφίας έτσι πού ό Υπουργός Παιδείας μαΖΙ μέ τούς άλλους ύπεύθυνους 
τοϋ Υπουργείου βροΰν λύσεις στά πολλά προβλήματα πού μάς άπσσχο- 
λοϋν- Μόνο έτσι ή Γεωγραφία θά πάρει τή θέση πού τής άρμόΖει στά 
Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Εμείς δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι εί
μαστε στή διάθεση τών υπευθύνων γιά νά έργαστοϋμε πρός αύτή τήν 
κατεύθυνση.
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ENERGY USE AND CONSERVATION 
IN THE WORLD

Panos Ioannides, B.Sc.
N. Sciences (Athens), B.Sc. (Hons) 
M. Sc. Geography (N. Zealand) 

Introduction

About two million years ago, according to recent discoveries, the 
ancestors of modern man had began to walk upright and to use primi
tive Itools. From that time to the present, this species has distinguished 
itself by its investiveness in the progressive control of an even-larger 
traction of the available energy supply. First, by means of tools and 
weapons, the invention of clothing, the control of fire, the domestication 
of plants anl animals, the use of animal power, this control was princi
pally ecological in character. Next followed the manipulation of the inor
ganic world, including the smelting of metals and the primitive uses of 
power of wind and water. Such a state of development was sufficient 
for the requirements of all premodern civilizations.

A higher-level industrialized civilization did not become possible un
til a larger and more concentrated source of energy and power became 
available. This occurred when the huge supply of energy stored in the 
fossil fuels was first tapped by themining of coal, which began as a con
tinuous enterprise about nine centuries ago near Newcastle in northern 
England. Exploitation of the second major fossil-fuel supply, petroleum, 
began in 1957 in Rumania. The tapping of an even larger supply of stored 
energy, that of the atomic nucleous, was first achieved in a controlled 
manner in 1942 and now the production of nuclear power from plants is 
in its early stages of development.

Energy uses

Energy can provide for a wide range of personal needs and wants. 
In the form of food, lit is essential to life. Beyond food some of the most 
significant personal uses in terms of energy requirements include cook
ing, comfort heat, 'illumination, personal transportation, hot water, refri
geration, entertainment, and comfort cooling. These uses extend far be
yond supplying the bare essentials for life, and they provide increasingly 
for comfort and convenience. Industry and agriculture utilize energy for 
fprocess heat, for electrochemistry, and for work in fields, factories, and 
mines. The largest energy user is the manufacturing industry followed 
by the transportation, residential and commercial energy users. The auto
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mobile is responsible for almost half of the world's oil consumption and 
a corresponding part of its air pollution.

Not many people realize the extent of our dependence on energy. 
George Orwell in his book ‘The road to Wigan Pier" describing the 
working condition of English miners in the 1930's he evidently was led 
to reflect on the significance of coal: Our civilization... is founded on 
coal more completely than one realizes until one stops and think about 
it. The machines that keep us a'iive, and the machines that make the 
machines are all directly or indirectly dependent upon coal... Practically 
everything we do, from eating an lice to crossing the Atlantic, and from 
baking a loaf to writing a novel, involves the use of coal, directly or 
indirectly. For all the arts of peace coal is needed. If war breaks out 
it is needed all the more. In time of revolution the miner must go on 
working or the revolution must stop, for revolution as much as reaction 
needs coal... To wame Orwell’s statement entirely accurate we should 
speak of our dependence on energy for it is true that energy makes the 
industrial society possible.

The sources of energy

A number of different sources have provided significant energy in
puts to the world at one time or another. In approximate order of their 
historic development, they can be classified under the headings of solar 
energy, fossil fuels, geothermal power and nuclear fuels:

Solar energy: Conversion via

Fuel wood
Work animal feed
Direct wind power 
Direct water power 
Hydroelectricity

Fossil fuels: Combustion of

Coal
Petroleum
Natural gas

Geothermal power

Nuclear fuels: fission of
Uranium
Thorium
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Solar energy is dilute, but large in magnitude and unlimited in time. 
Fossil fuels are concentrated and cheap but are exhaustible and can 
become exhausted after several centuries. Geothermal power is obtained 
in areas where water has been heated to high temperatures at shallow 
depths by hot igneous or volcanic rocks that have risen to near the earth's 
surface. The total installed goethermal power capacity at present is 
approximately 1,500 megawatts. Nuclear fuels are able to utilize the 
common isotopes of uranium and thorium.

Non industrialized societies still are heavily dependent on the tra
ditional energy sources of antiquity—local solar energy that is made 
available through the agencies of food, work animal feed, fuel wood, 
agricultural wastes, wind power and direct waterpower. Per capita con
sumption of energy is very small, only a few times the food energy re
quired to sustain life. In contrast for the industrialized societies the years 
of significance for fuel wood, work animal feed, direct wind power and 
direct water power have passed; and the years of significance for nu
clear fuels are just beginning. The energy sources of current significance 
hydroelectricity and fossi'l fuels. Per oapita consumption of energy is 
as much as a hundred times that contained in food.

In 1970, 84 per cent of the energy consumed by the world came 
from fossi'l fuels —30% from coal, 36% from petroleum, and 18% from 
natural gas—6 percent from the fuel equivalent to hydroelectric power, 
and 10 percent from traditional sources (wood, waste, feed). During the 
same year in U.S.A. 94 percent of the energy consumed came from fossil 
fuels, 4 percent from fuel equivalent of hydroelectric power, and 2 per
cent from various minor sources including nuclear fuels.

Protected energy consumption

Between now and the year 2000 the United States will consume 
more energy than it has ‘in its entire history: in that year the annual 
U.S. demand for energy is expected to be double what it is now. Today 
the United States, with 6 percent of the world's population uses 35 per
cent of the world’s energy. Its per capita increase in energy consumption 
is now about one percent per year, while, starting from a much lower 
base, the world's average is increasing at a rate of 1.3 percent.

Because of the much faster population growth in some parts of the 
world, just to keep pace with that growth the world-wide energy supply 
will have to triple than to double by the year 2000. The problem in many 
developing countries is not only the very low and nearly static per capita 
energy consumption but also the 'non-commercial' sources (mostly fire-
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wood) from which much of the entrgy is derived. The use of wood as 
a fuel and the ensuing deforestation has already had the most delete
rious consequences in India and in large areas of Africa. It i's clear that 
there .rs little possibility of increasing the consumption of these non- 
commerdial fuels in many parts of the world. The projected increases 
in energy consumption would therefore have to come disproportionally 
from the commercial sector.

Energy reserves and resources

In attempting to determine the adequancy or inadequancy of the 
world’s energy resources, the first step is to make as good an estimate 
as possible of the available flux of solar energy and of the fossil fuels, 
nuclear fuels and geothermal heat reservoirs in the ground.

The flux of solar energy lis easiest to estimate, because it comes 
down from the sky and has been fairly well measured. Though it has 
not been used yet for energy supply it is inexhaustible possible source 
of supply of energy. Hydropower, as a special aspect of solar energy, 
is equally easy to estimate. If all potentially developable fatting water 
were turned to hydroelectricity they could be able to provide the world 
with annual energy supply of 9C. (IC=the heat generated by burning 400 
million tons of coal).

The subterranean energy resources present more difficult problems, 
because they are usually hiddenttrom direct view untl'ttreached by drilling. 
The minerals that have been developed for profitable production are 
called reserves. Known undeveloped deposits are often called 'submar- 
ginial*  because they cannot be developed to produce minerals at a profit 
with today’s technology, today’s costs, and today's prices. Yet as techno
logy improves and as the economy of scale reduces costs, submarginal 
deposits tend progressively to be developed and are transformed to 
reserves. In addition to reserves and known submarginal deposits there 
are additional deposits not yet discovered; and there is substantial world 
wide activity devoted to discovering them. The quantities of undisco
vered resources clearly are the most difficult to determine, but geological 
and geothermal experts have learned to make respectable estimates.

The United States scientist M. King Hubbert predicts that the world’s 
reserves of oil will be exhausted by 2100, the coal reserves by 2500, 
and those of natural gas by 2015 (table 1). It does not appear, however, 
that King Hubbert has taken into account any limitations other than those 
of discovery and extraction —such as a political decision by one country 
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not to export its resources to another, or environmental restrictions on 
the use of a fuel.

The energy resources, however, in contrary to the existing reserves, 
can supply the world with energy for much longer time. Thus estimates 
for the U.S.A, show that fossil fuel reserves alone are adequate for 50 
years while fossil fuel reserves and resources alone are adequate for 
500 years and nuclear resources for a mi'ilion years, provided, of course, 
that these resources can be utilized within the bounds of environmental 
acceptability.

Table 1: Forecast for the duration of world energy resources.

World Reserves 1971 Year reserves will be exhausted

COAL
6,641,200 million 

metric tons

2500 A.D.

PETROLEUM
76,200 million 

metric tons

2100 A.D.

NATURAL GAS
49,900,000 million 

cubic metres

2015 A.D.

URANIUM
761,400 metric tons

Exhausted between 1980 and the end of 
the century, but this would be dramatical
ly extended with the introduction of fast 
breeder reactors. With nuclear fusion 
using deuterium supplies would be virtu
ally unlimited.

HYDROELECTRIC Potential ust relatively limited, but as a 
resource hydropower is inexhaustible.

Energy crisis

Recent world events have focussed attention on the grave energy 
crisis facing the world. With total energy demand growing at a rate of 
about five percent per year and with conventional energy resources ra
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pidly dwindling, the problem is urgent with serious implications not only 
for the developed but also for the developing countries. Our only hope 
is to work on both elements of energy problems—supply and demand. 
We must increase the supply by using new energy sources with the less 
impact on our environment, and reduce, at least, the rate of increase of 
the demand by conserving energy.

1. Energy Conservation

Energy conservation must be the keystone of any energy program, 
and the only prescription for at least partial immediate relief. Energy 
conservation by itself hardly can be expected to close the energy gap, 
but it will reduce the magnitude of the problem. It can be achieved 
through promotion and development of improved, more efficient energy
conservation schemes and more efficient energy utilization. Energy con
servation addresses a host of attractive objectives: it signifies the re
duction or elimination of waste; it would stretch out finite natural re
sources; it would minimize environmental damage; for numerous countries 
it would aid the balance of payments and blunt the insecurity of foreign 
dependence.

Among the measures that are taken by various countries for energy 
conservation are the following : building of new housing units within 
walking distance of the city's business centre; using the more energy- 
conserving-bus instead of private cars; imposing limitations on residen
tial transportation or other uses; insulating existing homes; producing 
more economic cars.

However, our overdependence on oil and natural gas will be solved 
with the development and universal adoption of a suitable electric bat
tery-powered vehicle which could actually represent a net saving in 
overall energy use.

2. Alternative energy

Even when an energy conservation program is in place, the world 
must more fully explore its alternative energy production options. The 
following approach can be followed:

A. Development of existing sources of energy

(a) Fossil fuels

Steps must be taken to discover and develop more fully coal, oil, 
and natural gas resources.
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(b) Water power

Whenever possible, utilization of hydroelectric resources should be 
stepped up. The potential water power of the world has been esti
mated at about one third of the present world rate of energy con
sumption. However only 8.5 percent of this water power is deve
loped.

B. New sources for partial solution to the energy crisis

(a) Shale oil

Some decision about oil shale must be made. Oil shale is a very 
large and very special type of energy resource available in huge 
quantities in the world. However, it cannot be used with the present 
technology without significant environmental degratation. All indi
cations point out to costly, frustrating delays in the utilization of 
this source.

(b) Tidal energy

Tidal energy represents a potential resource of power which, if conti
nuously exploited, could produce only one percent of the world 
energy consumption of 1970. This energy will be derived from the 
kinetic and gravitational potential energy of the earth-moon-sun sy
stem.

(c) Windpower

Windpower is the sun’s contribution by way of the atmospheric and 
oceanic convection mode. Significant quantities of electricity could 
be generated by windpower. The windpower resource is renewable, 
and there would be no thermal pollution, no radioactivity of any 
kind, no air pollution, no fear of catastrophic accident, if it were to 
be used.

C. Advanced sources of energy

As we look ahead toward the end of the century we should begin 
to search for additional advanced energy options for essentially inex
haustible, pollution—free and low-cost energy sources. Basically, three 
options can be grouped together in the so-called ‘advanced’ category: 
the nuclear power, geothermal energy and direct solar energy.

(a) Nuclear power

A major source of industrial power is that of atomic nuclei. Power 
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may be obtained by two contrasting types of nuclear reactions: the 
fissioning of heavy atomic isotopes, initially uranium-253; and the 
fusing of the isotopes of hydrogen into heavier helium. Thermo
nuclear fusion process—the process of the hydrogen bomb—in
volves a number of scientific phenomena that have hardly been se
riously studied and remains thus a possibility with a highly uncertain 
outcome. Thus fission seems to be the only available nuclear pro
cess for major energy production.

Nuclear fuels are practically inexhaustible, particularly if breeder 
reactors are able to utilize the common isotopes of uranium and 
thorium. The energy released by the fissioning of a gram of ura
nium—235 is equivalent to the heat of combustion of 2.7 metric tons 
of coal or 13.4 barrels of crude oil. There is no question that nu
clear power is an advanced technical development for the energy 
prospects of mankind. However the environmental consequences of 
large-scale nuclear power production could be serious if we do not 
implement the necessary measures to reduce the risks associated 
with it to an acceptable, and indeed very low level.

(b) Geothermal energy

The stored thermal energy in. the world's major geothermal areas 
would, if exploited, provide energy equal to the amount consumed 
in the U.S.A, in the year 1970.

(c) Direct Solar power

Promising, but as yet technically unsolved, is the development of 
a continuous supply of energy from the sun. The enormous magni
tude of the solar radiation that reaches the land surface of the earth 
is much greater than any of the foreseeable needs. The sun’s con
tribution to the earth's energy income is 5,000 times more than that 
of the other sources combined. The total power flux into the earth's 
surface environment is almost entirely due to solar radiation (99.98 
percent). Solar energy when used directly as heat, in such appli
cations as water and house heating and water distillation is, in some 
regions of the world, already competitive wiith fuel and eltctricity.

Energy, man and environment

It must be recognized that there is no form of energy which may be 
used without some environmental impact. Energy is the prime mover of 
technology and the indispensable driving force of industrial society. No 
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means, however, of supplying energy is without inabilities, and no form 
of its consumption is without consequence to the ecosystems that sup
port US.

(a) Air pollution

Air pollution arises chiefly from the combustion of fossil fuels. The 
combustion varies with the type of fuel used, the method and effi
ciency of combustion, and the techniques of emission control applied. 
Nevertheless there are five classes of polutants released whenever 
fossi'l fuels are consume. They are oxides of sulfur, oxides of nitro
gen, particles, hydrocarbons, and carbon monoxide. The effects of 
these pollutants can be summarized as follows: damages to man's 
health; damages to vegetation and wildlife; damages to materials 
and property values; climatic changes.

Automobile as a major source of air pollution releases the greater 
amount of carbon monoxide, nitrogen monoxide and hydrocarbon 
while piwer plants are responsible for the increasing amount of sul
fur oxides. The annual toll of air pollution on health, vegetation and 
property values in U.S.A, has been estimated at more than 16 billion 
dollars annually—over 80 dollars for each person.

It should also be noted that coal mining has a particular ugly effect 
on the environment.

(b) Thermal wastes

It is predicted that total thermal electric production, both nuclear and 
fossil fuel, in U.S.A, will amount to 2,000 billion kilowatts per hour 
by 1980. Such production will require one-sixth of the total amount 
of available fresh water for cooling the steam-electric power-produ- 
ciing plants. Temperature, however, affects nearly every physical 
property of concern in water quality management, including density, 
vapor pressure, viscosity and gas diffusion. Heat causes changes 
in metabolism, respiration, behavior, distribution, migration, feeding 
rate, growth and reproduction as well as in parasites and diseases 
in fishes.

(b) Nuclear power plants the clear and present danger

At one time, the world was led to believe that the peaceful use of 
the atom was indeed the answer to our need for clean power sour
ces. Recently, however, a great deal of information has brought 
startling awareness of the real and potential hazards, that have ac
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companied the proliferation of nuclear power. Here it Is not prima- 
rity a problem of air pollution by effluent particles, as in the case of 
burning of fossil fuels, but of the safe disposal of the radioactive 
fission products, the risk of highly disastrous accidents in the ope
ration of reactors, and the thermal pollution caused by the massive 
cooling of the nuclear power plant.

There is no large disagreement about the biological harmfulness of 
radiation especially 'in causing both the cancer and genetic defects. 
There is also no disagreement about the quantities of radioactive 
poison produced by so-called ' clean" nuclear plants. In one year, 
one large plant produces as much long-lived radioactivity as the ex
plosion of about 1,000 Hiroshima bombs plus 600 pounds of plu
tonium. A single pound of plutonium, escaping into the environment 
and inhaled eventually by humans, could cause several billion cases 
of lung cancer. The Atomic Energy Commission of America plans 
to license about 1,000 large nuclear power plants in the next 30 
years which would produce the radioactive equivalent of 1,000,000 
Hiroshima bombs every year plus 600,000 pounds of plutonium.

Nuclear energy can become the inexhaustible and safe energy source 
of mandkind under certain circumstances. Fission energy is safe 
only if a number of people in key positions follow all their instru
ctions, if there-is no sabotage and no revolution-or war. The enor
mous quantities of extremely dangerous material must not get into 
the hands of ignorant people.

Conclusions

The energy problem took a long time to come and it will take a long 
time in going. We face difficult choices in the years to come, choices 
that will cut to the fabric of our way of life. To make these choices 
wisely, and take the actions that will be necessary to implement them 
we need not only a sense of determination, but also a realistic energy 
policy. Prerequisite to this is a public understanding of the energy di
lemma and conflicting choices. Our conflicting choices include those 
between the goals of abundant energy and environmental quality, and 
these conflicts will have to be reconciled as best they can with regard 
to the total social welfare.
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ABSTRACT

The man depends to a consiterable extent on energy for the supply 
of the essentials for hlis life. Energy makes life comfortable and most 
enjoyable. It is also the prime mover of technology and the indespen- 
sab'le force of industrial society. The rapid exploitation, however, of 
energqy resources in recent years has created a grave energy crisis. 
Our onl hope is to increase the supply of energy by using new sources 
e.g. wind power, solar energy, and to conserve energy.

It is also recognised by most scientists that every form of energy 
has some degree of environmental impact and its consumption has its 
consequences to the ecosystems that support us. Our aim must, there
fore, be to reconcile the conflict between the goal of abundant energy 
and environmental quality with regard to the total social welfare.
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Γ.ΟύΚ.
κ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΓΎΡΙΔΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΌΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ Β' ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Γεωγραφικός Όμιλον Κύπρου, στό πλαίσιο τών προσπαθειών του 
γιά προαγωγή τήν γεωγραφικήν γνώσην στήν Κύπρο, προκήρυξε φέτον 
τό Β’ Παιγκύπρισ Μαθητικό Διαγωνισμό στή Γεωγραφία τήν Κύπρου·

Είναι έναν θεσμόν πού καθιερώθηκε άπό πέρσι πάνω σέ ετήσια βάση, 
στόν οποίο έχει υιοθετηθεί—έκτόν βέβαια, άπό τή βράβευση τών νικη
τών τοϋ διαγωνισμού—τό σύστημα τοϋ έπαμειβόμενου έπάθλου, πού άπσ- 
νέμεταιιι ατό σχολείο έκεϊνο τοΰ όποιου ό μαθητήν κερδίζει τό πρώτο βρα
βείο τοΰ διαγωνισμού-

Τό έπαμειβόμενο έπαθλο, πού φέρει τό όνομα “The Kitchener Award", 
δωρήθηκε στον "Ομιλο άπό τίς Βρεττανικές Βάσειν στήν Κύπρο μέ τήν 
εύκαιρία τήν συμπλήρωσην 100 χρόνων άπό τήν πρώτη χαρτογράφηση 
τήν Κύπρου άπό τό Λόρδο Κίτσιενερ.

"Οπών είναι γνωστό, στόν περσινό διαγωνισμό τό έπαμειβόμενο έπα
θλο άπενεμήθη στό Γυμνάσιο ‘Αγίου Γεωργίου Λάρνακαν·

Στό φετινό διαγωνισμό μπορούσαν νά πάρουν μέρον μαθητές Μέσην 
Παιδείαν, Δημοσίαν καϊ Ιδιωτικήν, θέμα δέ τοΰ διαγωνισμού ήταν ή γε
ωγραφική μελέτη οποιοσδήποτε Κυπριακού τοπίου, δηλ. ή περιγραφή καί 
ανάλυση τοΰ φυσικού καί ανθρώπινου περιβάλλοντον μιαν περιοχήν. Γιά 
παράδειγμα ή μελέτη μιαν γεωγραφικήν περιφέρειαν τήν Κύπρου ή μι
κρότερης περιοχήα, μιας πόλην ή ένόν χωριοΰ, ή, άκόμα, ή μελέτη μέ
ρους; τών πιό πάνω.

'Υπήρχε, δηλαδή, μεγάλη έλαστικότητα τόσο στήν επιλογή όσο καί 
στήν προσέγγιση τού θέματος άπό τούς μαθητές πού επιθυμούσαν νά 
συμμετάσχουν στό διαγωνισμό.

Βέβαια, γνωρίζαμε έκ τών προτέρων ότι ή γεωγραφική μελέτη μιας 
περιοχής δέν θά ήταν εύκολη ύπόθεση γιά τούς μαθητές τών γυμνασίων 
μας- Γιατί μιά τέτοιο εργασία απαιτεί αρκετές γεωγραφικές γνώσεις, ά- 
παιτεί έρευνα καί έπί τόπου μελέτη τήν περιοχήν, άπαιτεί τήν κατασκευή 
χαρτών καί σχεδιαγραμμάτων, τή λήψη φωτογραφιών κλπ.

Καί γνωρίζουμε, έπίσης, πολύ καλά ότι στά Γυμνάσιά μαν, κυρίως στά 
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Δημόσια, όχι μόνο τέτοια έργασία δέ γίνεται, άλλά ούτε καί τό μάθημα 
τήα Γεωγραφίας γενικότερα λαμβάνεται στά σοβαρά άποψη.

'Ωστόσο, καθιερώσαμε τό θεσμό τοΰ Μαθητικού διαγωνισμού σίτή Γε
ωγραφία τήα Κύπρου, μέ σκοπό νά προσελκύσουμε τό ενδιαφέρον τών 
μαθητών γιά τή Γεωγραφία καί νά συμβάλουμε όσο μπορούμε στήν προ
αγωγή τήα γεωγραφικής γνώστηα στόν τόπο μαα. Γιατί είναι πραγματικά 
λυπηρό νά άποφοιτά κανεϊα άπό τό Γυμνάσιο καί νά μή γνωρίζει τουλά
χιστο τή γεωγραφία τήα πατρίδαα του-

Είναι ενθαρρυντικό τό γεγσνόα πώς μέ τις δικές μας προσπάθειεα 
τό ένδιαφέρον καί ή άγάπη τών μαθητών γιά τή γεωγραφία, συνεχώα αύ- 
Εάνεται. Σέ μερικά σχολεία δημιουργήθηκαν Γεωγραφικοί Όμιλοι, ένώ 
μαθητές τών Γυμνασίων άρχισαν νά έγγράφονται σάν μέλη τοΰ Γεωγρα
φικού Ομίλου Κύπιρου. Ό ενθουσιασμός μέ τόν όποιο οί μαθητέα υπο
δέχτηκαν τό διαγωνισμό, είναι άκόμα μιά μαρτυρία τοΰ αύΕανόμενου έν- 
διαφέροντός τουα γιά τή Γεωγραφία.

”Ας έλθουμε, όμωα, στά αποτελέσματα τοΰ διαγωνισμού. Ή συμμε
τοχή τών μαθητών ήταν γιά διάφορους λόγους, κάπως περιορισμένη, τό 
επίπεδο, όμωα, τών έργασιών κρίνεταιι πολύ ικανοποιητικό- Μπορούμε δέ 
ποΰμε πώα είναι πολύ ψηλότερο άπί ό,τι άναμέναμε, γεγονός πού μάς ι
κανοποίησε ιδιαίτερα. Συνολικά βραβεύθηκαν 5 μαθήτριες, 4 
τής Στ’ καί μιά τής Ε’ τάΕηα καί έναις μαθητής τής Δ' τάΕηα.

Αναλυτικά, τά άποτελέσματα τού Διαγωνισμού έχουν ώς άκολούθως:

Τό πρώτο βραβείο άπονέμεται στή μαθήτρια τής Ε' τάΕης τοΰ Γκράμ- 
μαρ Σκούλ, Λευκωσίας, "Ελενα Κσραχάννσ, γιά τή μελέτη της «Τά Κοκ- 
κινοχώρια».

Τό δεύτερο βραβείο άπονέμεται άπό κοινού στις μαθήτριες τής Στ' 
τάΕης τού Γυμνασίου 'Αγίου Γεωργίου, Λάρνακας, Άνδρούλα Φραντζέ- 
σκου καί Θεογνωσία Χρυσοστόμου, γιά τή μελέτη τους «Ή 'Αλυκή Λάρ
νακας καί ή οικονομική της σημασία» καί στή μαθήτρια τής Στ’ τάΕης τοΰ 
Γκράμμαρ Σκούλ, Λευκωσίας, Μαρία Χατζησάββα, γιά τή μελέτη της «Ή 
περιοχή Πιτσιλιάς».

Τό τρίτο βραβείο άπονέμεται άπό κοινού στή μαθήτρια τής Στ' τά
Εης τοΰ Οικονομικού Λυκείου, Λευκωσίας, Παναγιώτα Ζαμπακίδου, γιά τή 
μελέτη της «Ή Λευκωσία» καί στό μαθητή τής Δ' τάΕης τοΰ Β' Γυμνα
σίου Ακρόπολης, Λευκωσίας, Κυριάκο Ψαρά, γιά τή μελέτη του «Ή "Ασ- 
σια».

"Ολες οί μελέτες πού βραβεύθηκαν θά δημοσιευθοΰν στό 
επόμενο τεύχος τοΰ περιοδικού τοΰ Ομίλου, τά «Γεωγραφικά Χρονικά»·
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Τά βραβεία τοΰ διαγωνισμού προσφοράν οί άκόλουθοί:
Γιά τήν πρώτη νικήτρια τοϋ διαγωνισμού πρσσφέρθηκαν δυό βραβεία. 

Τό ένα άπό τήν 'Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Σχολών Μέσης Παι
δείας Λευκωσίας, καί τό άλλο άπό τίς Βρεττανικές Βάσεις οτήν Κύπρο.

Τό δεύτερο βραβείο προσφέρει ό Σύνδεσμος Συλλεκτών Αρχαίων 
Χαρτών τής Κύπρου καιί τό τρίτο βραβείο ό Γεωγραφικό "Ομιλος Κύπρου. 
*0 "Ομιλος προσφέρει, έπίσης, μιά σειρά τών έκδόσεών του στόν καθένα 
άπό τούς νικητές τοϋ διαγωνισμού-

Εύχαριστοΰμε θερμά τήν Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Σχολών 
Μέσης Παιδείας, Λευκωσίας, τό Σύνδεσμο Συλλεκτών ’Αρχαίων Χαρτών 
τής Κύπρου καί τίς Βρεττανικές Βάσεις πού πρόθυμα πράσφεραν τά βρα
βεία τοΰ διαγωνισμού, καί μάλιστα κατά τρόπο γενναιόδωρο. ΑΕίΖει νά 
σημειωθεί πώς ή συνολική άΕία τών βραβείων ξεπερνά τίς £180.

ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΑ *

• A' Βραδεΐβ, Β' Παγκϋπριου Μαθητικού Διαγωνισμού στή Γεωγραφία τής Κύπρου. 

Σημείωση: 01 χάρτες καί τά σχεδιαγράμματα έχουν παραλειφθεϊ.

"Ελενα Καραχάννα 
5 Science, Grammar School, Nicosia

Ό Παγκύπριος Γεωγραφικός Διαγωνισμός είναι, κατά τή γνώμη μου, 
μιά έΕαίρετη προσπάθεια τοΰ Γεωγραφικού Ομίλου Κύπρου, πού έδωσε 
τήν εύκαιρία σέ πολλούς_γιά_μιά πιό εκτεταμένη μελέτη_περιοχών τσΰ νη
σιού μας. "Ελαβα μέρος στό διαγωνισμό έπειδή πού όρέΡει νά μαθαίνω 
γιά τόν τόπο.μας, γιά τήν οικονομία καί τήν άνάπτυΕή του, Μέ τό δια
γωνισμό μοΰ δόθηκε ή εύκαιρία νά μάθω κάτι περισσότερο γιά μιά συγ
κεκριμένη περιοχή τής Κύπρου, μιά εύκαιρία πού δέν μοΰ έχει δοθεί προ
ηγουμένως

Σάν θέμα τής μελέτης μου έχω διαλέΕει τά Κοκκινοχώριαι- Μιά πε
ριοχή τής Νοτιοανατολικής Μεσαορίας πού αναπτύχθηκε- θεαματικά τά 
τελευταία χρόνια καί πού έχει ένα θαυμάσιο μέλλον τόσο στόν τομέα τής 
γεωργίας καί βιομηχανίας όσο καί στόν τομέα τοΰ Τουρισμού.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

Τά Κοκκινόχώρια αποτελούν μέρος τής Κεντρικής πεδιάδας τής Κύ
πρου πού έκτείνετσι άπό τοΰ Μόρφου στά δυτικά μέχρι τήν Αμμόχωστο 
στά άνατολικά. Καταλαμβάνουν τό Νοτιο-άνατολικό τμήμα τής Κεντρι
κής πεδιάδας. Βρίσκονται στά Νστιο-δυτικά τής 'Αμμόχωστου, ιστά Νότια 
τής Μεσαορίας καί στά ’Ανατολικά τής Λάρνακας καί τής λοφώδους πε
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ριφέρειας. Στίς ύπόλοιπες πλευρές ή περιοχή τών Κοκκινοχωριών έχει 
τή θάλασσα- Τό σύμπλεγμα τών Κοκκινοχωρϊυν θά μπορούσε νά ονομα
στεί καί χερσόνησος τών Κοκκινοχωριών, διότι τό άκρωτήρι Γκρέκο προ· 
χωρά άρκετά μέσα στή θάλασσα καί έτσι ή περιοχή βρέχεται άπό τή θά
λασσα άπό τίς τρεις μεριές. Καλύπτει τήν περιοχή μεταξύ τών χωριών 
Αύγσρου, Λιοπέτρι, Αγία Νάπα καί Δερύνεια.

Περιλαμβάνει τά χωριά Παρσλίμνι, Δερύνεια, Ιυλοφάγου, Αύγόρου, 
"Αχνα, Σωτήρα, Όρμίδεια, Ξυλοτύμπσυ, Λιοπέτρι, Φρέναρος, 'Αγία Νάπα, 
Δεκέλεια, Άχερίτου, Πέργαμος, Καλοψίδα, Μακράσυκσ καί Κούκλια-

Τό όνομα Κοκκινοχώρια έδόθηκε στήν περιοχή άπό τά 1500 μ.Χ. ή ά
κόμα καί πιό πριν γιά τό κόκκινο χρώμα τού έδάφους της.

Ή έκταση τών Κοκκινοχωριών είναι πολύ μεγάλη, σέ σύγκριση μέ 
τά άλλα χωριά τής Κύπρου καί ό πληθυσμός στό σύνολό του είναι ψηλός. 
Αύτά είναι τά δυό διακριτικά στοιχεία τής περιφέρειας. Ή έξήγηση στό 
πρώτο πιθανόν νά είναι όττ τά άρχικά χαμηλά δάση, οί καφκάλλες καί οί 
Εηρικές καλλιέργειες, πριν άρχίσουν οί άρδεύσεις, εύνσοϋσαν τήν έντα- 
τϊκή καλλιέργεια. Ή εξήγηση ιστό δεύτερο, είναι ή γεωργική άνάπτυξη 
τής περιοχής, ιδίως στήν προσοδοφόρα καλλιέργεια τής πατάτας, ή μι
κρή απόσταση τών χωριών από τίς βάσεις γιά έργαδότηιση καί ή τοποθέ
τηση τής περιοχής μεταξύ τών δύο αστικών κέντρων, τής Άμμοχώστου 
καί τής Λάρνακας-

ΓΕΩΛΟΓΙΑ:

Τά Κοκκινοχώρια είναι μέρος τής Κεντρικής πεδιάδας τής όποιας ό 
πυθμένας άποτελεϊται άπό Μειοκαινικά ιζήματα καί ή δημιουργία της εί
ναι πρόσφατη. Τά Κοκκινοχώρια' άνήκουν στό σχηματισμό Λευκωσίας — 
Άθαλάσσας. Ό σχηματισμός αύτός είναι Πλειοκαινικής-Πλειστοκαινικής 
ήλικίας- Αποτελεϊται άπό οριζόντια σχεδόν στρώματα ύποκιτρίνων, χακκί, 
χαλαρά συνδέδεμένων άμμωδών μαργών, σκούρων άργίλλων, άμμων, χον
δρόκοκκων άσβεστολιθικών ψαμμιτών, κροκαλοπαγών καί στρωμάτων 
κροκαλών ιζηματογενούς καί πυρηγενούς προέλευσης

Χαρακτηριστικό τής περιοχής είναι οί θαλάσσιες άναβαθμίδες. Είναι 
πολύ πρόσφατες — πλειατοκαινικές καϊ όλοκαινικές — καί μερικές εξα
κολουθούν νά γίνονται καί σήμερα. Αποτελούνται άπό διάφορα κροκα
λοπαγή, ψαμμίτες, άμμους, οργανογενείς ψαμμίτες καί βρίσκονται κυρίως 
σέ παράκτιες περιοχές. Επειδή τά στρώματα είναι πορώδη σχηματίζουν 
τοπικούς ύδροφόρους ορίζοντες· Έδώ άπαντοΰν σέ μικρή κλίμακα όσ6ε- 
στολιθικά πετρώματα καί κρητίδες τοΰ σχηματισμού Λαπήθου καί Πάχνας.
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ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ:

Τά Κοκκινοχώρια μπορούν νά χαρακτηριστούν σάν οροπέδιο γιατί oi 
πλευρές τήα περιοχής στήν περιφέρεια είναι κάπως απότομες· Στά βό
ρεια τήα περιοχήα περνά τό άντίκλινο τήα οροσειράς τοϋ Τροόδους πού 
χαμηλώνει σταδιακά όπωα εισέρχεται στήν περιοχή, Τό άντίκλινο αύτό 
διασχίζει τήν περιοχή καί περνά στή θάλασσα. Βορειότερα υπάρχουν οί 
πτυχώσεις καί πιό βόρεια άρνη,τικές τεκτονικές κινήσεις. Στά ‘Ανατολικά 
καί στά Νότια ύπάρχουν ρήγματα, ,ένώ στά Νοτιοανατολικά oii αρχαίοι 
θαλάσσιοι κρημνοί καί οί θαλάσσιες άναβαθμίδεα, καί στά νοτιοδυτικά τά 
ρήγματα· "Ετσι ή περιοχή σχηματίζει οροπέδιο μέ τά ψηλότερα σημεία 
κατά μήκος τού άντίκλινου πού είναι καί τό “watershed" τήα περιοχής.

Qi λίγες κοιλάδες πού δημιουργήθηκαν στήν περιοχή είναι άβαθεϊς 
άλλά όσες διασχίζουν τήν καφκάλλα είναι βαθειές μέ άπότομες πλευρές. 
Τό ύψόμετρο τής περιοχής είναι γύρω ατά 70 μ., άνκαι σέ έΕαιρετικές 
περιπτώσεις φθάνει στά 190 μ. Τό μήκος της είναι περίπου 36 χλμ. καί 
τά πλάτος της 19 χλμ.

ΚΛΙΜΑ:

Γενικά τό κλίμα τής περιοχής είναι τό χαρακτηριστικό κλίμα τής Με- 
οαορίας μέ περισσότερη θαλάσσια επίδραση λόγω τής Γεωγραφικής της 
θέσεως- Ενώ παρατηρούνται θερμοκρασίες—χαμηλότερες~τών κανονικών 
τής Μεσαορίας, άπό τήν άλλη παρατηρεϊται ότι ή βροχόπτωση είναι βα
σικά ή ίδια μέ τό ύπόλοιπο τής Μεσαορίας.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:

Ό Μετεωρολογικός Σταθμός πού ύπάρχει στήν περιοχή είναι τού 
Αγίου, Νικολάου ό όποιος βρίσκεται πιό βόρεια καί σέ μεγαλύτερη άπό- 

σταση άπό τή θάλασσα άπ' ότι τά περισσότερα χωριά τής περιοχής. "Ετσι 
ο*ί  θερμοκρασίες τοΰ Μετεωρολογικού Σταθμού τοΰ 'Αγίου Νικολάου 
διαφέρουν ελαφρά άπό τίς θερμοκρασίες τών άλλων χωριών, ιδίως τών 
παρακτίων.

Γιά τήν περίοδο 1961 — 1970 ή μέση άνωτάτη θερμοκρασία τοΰ Γενά
ρη ήταν 164°C καί ή μέση κατωτάτη, γιά τήν ϊδιαι περίοδο, 6.2°C- ΆΕίζει 
νό σημειωθεί ότι γιά τήν ίδια περίοδο ή πιό χαμηλή μέση κατωτάτη θερ
μοκρασία σημειώθηκε τόν Φεβρουάριο μέ 5.9°C. Ή πιό ψηλή μέση άνω
τάτη. θερμοκρασία γιά τήν περίοδο 1961 —70 είναι τού Αύγούστου μέ 34.3°C 
καί γιά τόν ίδιο μήνα ή μέση κατωτάτη ήταν 21.1°0·
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ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

"Οπως άναιφερθηκε ιπ-ιό πάνω ή βροχόπτωση δέν παρουσιάζει σημαν
τικές άλλαγές άπό τό υπόλοιπο τής Μεσαορίας· Συγκεκριμένα ή βροχό
πτωση στόν Μετεωρολογικό Σταθμό τής ’Άχνας γιά μιά περίοδο 60 χρό
νων είναι 335 χιλιοστόμετρα, γιά τό Φρέναρος 342 χιλιοστόμετρα καί γιά 
τήν Αγία Νάπα 352 χιλιοστόμετρα γιά μιά περίοδο 20 χρόνων.

*Η κατανομή τής βροχόπτωσης σέ χιλιοστόμετρα κατά τρίμηνα είναι:

ΧΩΡΙΟ
ΓΕΝΑΡΗΣ—

ΜΑΡΤΗΣ

ΑΠΡΙΛΗΣ—

ΙΟΤΝΗΣ

ΙΟΥΛΗΣ -

ΣΕΠΤΕ Μ,

ΟΚΤΩΒΡ.—

ΔΕΚΕΜΒΡ.

ΑΧΝΑ 147 27 1 160
ΦΡΕΝΑΡΟΣ 145 22 1 174
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 166 17 0 169

Ή πιό βροχερή περίοδος είναι τό Φθινόπωρο καί ή αρχή τοΰ Χειμώνα 
καί ό πιό βροχερός μήνας είναι ό Δεκέμβρης καί ατούς 3 σταθμούς.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1961-1970)

Λόγω έλλείψεως άλλων στοιχείων χρησιμοποιείται ό Μετεωρολογικός 
σταθμός Αγίου Νικολάου καί σ’ αύτή τήν περίπτωση·

Ή καταγραφή τής σχετικής ύγρασίας γίνεται στις 8 τό πρωί καί στις 
δύο μετά μεσημβρία

ΜΗΝΑΣ 2 μ.μ. 8 π.μ.
Γενάρης 62 84
Απρίλης 49 65
Αύγουστος 43 61
Νιόβρης 55 78

Παρατηρείται σημαντική πτώση τής σχετικής ύγρασίας τό άπόγευμα 
λόγω τής έΗάτμισηςμ Είναι φυσικό ότι στις παράκτιες περιοχές ή σχετική 
ύγροσία είναι αύΕημένη.

ΠΟΤΑΜΟΙ:

Ή περιοχή έχει μερικούς μικρούς ποταμούς, όπως οί ποταμοί Αύγό- 
ρου, Λιοπέτρι, Άχνα, Φρέναρος, Παραλίμνι καί Καλοψίδα. Οί ποταμοί πη
γάζουν άπό τό αντίκλινο (1,5 μίλια άπό τό Παραλίμνι) πού είναι τό 
watershed τής περιοχής. Οΐ περισσότεροι κυλούν βόρεια ή νότια τοΰ άντί- 
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κλίνου, καί ελάχιστοι πρός τά δυτικά. Μερικοί πού κυλούν βόρεια είναι 
οί ποταμοί Φρέναρος καί Αχερίτου καί μερικοί πού κυλούν νότια οί πο
ταμοί Λιοπέτρι καί ό ποταμός κοντά στήν ‘Αγία Θέκλα-

ΦΡΑΓΜΑΤΑ:

Μεγάλη σημασία έδόθηκε ίοτά φράγματα γιά τήν άποθήκευση νερών 
γιά άρδευση. Τό πιό σημαντικό είναι τό φράγμα τοΰ Λισπετριοΰ πού έσυμ- 
πληρώθηκε τό 1964, μετά τήν άνεξαρτησία, μέ χωρητικότητα 340,000 κυ
βικών μέτρων. "Αλλα φράγματα τής περιοχής είναι ό ύδατοφράκτης Σω- 
τήραα, ό ύδατοφράκτης 'Αγίου Γεωργίου, ό ύδατοφράκτης Δερύνειας καί 
η ύδατοδεξαμενή Αγίου Νικολάου·

ΛΙΜΝΕΣ:

Ή λίμνη τοΰ Παραλιμνίου είναι ή τρίτη κυριώτερη λίμνη τής Κύπρου. 
Βρίσκεται στά δυτικά τοΰ Παραλιμνίου. Είναι: μιά συλλεκτήρια λεκάνη μέ 
περιορισμένη διέξοδο τοΰ νερού πού είσέρχεται. Ένώ ύπάρχει εισροή νε
ρού άπό πολλούς μικρούς ποταμούς, μόνο ό ποταμός τόΰ Παραλιμνίου 
εκρέει άπό τή λίμνη,· Εδώ συγκεντρώνονται τά νερά τό χειμώνα. Τό κα
λοκαίρι ή λίμνη ξηραίνεται καί ή άλμυρότητά της οφείλεται κυρίως στή 
μεγάλη έξάτμιση Τελευταία πολλά άπό τά άλατά της έχουν Εεπλυθεΐ άλ
λά άκόμα εξακολουθεί νά ύπάρχειι ισχετΓκή άλμυρότητά

Ή άλλη-λίμνη-τής_περιοχής είναι ή Λίμνη Καθαρού Ύδατοα πού δέ
χεται τά νερά τοΰ ποταμού Φρέναρος.

ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΥΠΌΓΕΙΑ ΝΕΡΑ

Είναι τό δεύτερο σημαντικό ύδροφόρο στρώμα τής Κύπρου. 'Αποτε
λεί ταί άπό σύστημα πολλών υδροφόρων όριίόντων πού χυρίξονται μετα
ξύ τους άπό στρώματα άργύλλων. Τό στρώμα αύτό ύπέστη άγρια καί ά- 
νεξέλεγκτη έκμετάλλευστμ Σ' αύτό υπάρχουν πάνω άπό—16,000 διατρή
σεις άπό τις όποιες περισσότερες άπό 8,000 είναι παράνομες. Ή άντληση 
νερού πού γίνεται κάθε χρόνο ξεπερνά κατά πολύ τόν φυσικό εμπλουτι
σμό. Ή άντληση τοΰ νερού φθάνει τά 45 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ένώ 
ό φυσικός εμπλουτισμός είναι1 μόνο 20. Τό άποτέλεσμα τήα ύπεραντλή- 
σεως ήταν ή συνεχής πτώση τής στάθμης τοΰ νερού καί ή έλάττωση τής 
άπόδοσης τών διατρήσεων. Στις περιπτώσεις όπου τό ύδροφόρο στρώμα 
είναι μικρού πάχους έχει έπέλθει άποξήρανση. Ή πτώση τής .στάθμης τοΰ 
υπογείου νερού είχε σάν επακόλουθο στις παραλιακές μέν περιοχές πού 
τό ύδροφόρο στρώμα είναι σέ έπαφή μέ τή θάλασσα, τή διείσδυση τής 
θάλασσας στό ύδροφόρο στρώμα καί τήν άντληση άλμυρού νερού, σέ άλ
λες δέ περιπτώσεις τήν άντληση άλμυρών νερών πού βρίσκονται έγκλω- 
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βισμένα άπό τόν καιρό τής άποθέσεώς τους στό βαθύτερο σημείο τοϋ 
υδροφόρου στρώματος. "Ενεκα τής άντλήσεως αλμυρού νερού ένας με
γάλος αριθμός διατρήσεων έγκαταλείφθηκε καί μεγάλες έκτάσείς έσπε- 
ριδοειδών καταστράφηκαν.

ΔΑΣΗ:

Τά χαμηλά δάση τής περιφέρειας, ιδίως στό νότιο παραθαλάσσιο τμή
μα, έπαυσαν πλέον νά ύπάρχουν, γιατί κόπηκαν καί μετατράπηκαν σέ καλ
λιεργούμενη έκταση, πού ένοικιάζεται στούς κατοίκους τών γειτονικών 
χωριών. Τοπικά, μέχρι καί σήμερα, τά δάση αύτά είναι γνωστά σάν “Δά
σος ίυλστύμπου», «Δάσος Όρμίδειας», «Δάσος Ξυλοφάγου», «Δάσος Σω- 
τήρας», «Δάσος 'Αγίας Νάπας», “Δάσος "Αχνας», «Δάσος Άρκακού- 
5ια» καί «Δάσος Άγιου Νικάρδου».

ΕΔΑΦΗ:

Τό έδαιφος στά Κοκκινοχώρια άποτελείται άπό γυμνή καφκάλλα καί 
Τέρρα Ρόζα Ή καφκάλλα στήν πραγματικότητα δέν είναι έδαφος άλλά 
μιά σκληρή άσβεστολιθική κρούστα. Ή καφκάλλα μπορεί νά ονομαστεί 
καί δευτερογενής ασβεστόλιθος. Συνήθως κάτω άπό τήν καφκάλλα ύπάρ- 
χει χαβάρα, πού τό ά’οβέστιό της διηθείται, κυρίως κατά τό χειμώνα., πρός 
τά κάτω. Τό καλοκαίρι, μέ τό σύστημα τής τριχοειδούς ένέργειας τό δια- 
λυμμένο ασβέστιο φθάνει στήν έπιφάνεια.

Τά Τέρρα Ρόζα διακρίνονται σέ έκεϊνα πού σχηματίστηκαν σέ καιφκάλ- 
λες καί σέ έκεϊνα πού σχηματίστηκαν πάνω σέ σκληρό ασβεστόλιθοι Στήν 
περίπτωση τών Κοκκινοχωριών τό Τέρρα Ρόζα έχει1 σχηματιστεί πάνω σέ 
καφκάλλα· Είναι συνήθως άβαθή έδάφη, άν καί συναντοϋνταιι σέ Βάθος 
μέχρι τριών μέτρων, ιδιαίτερα σέ παλιές κοίτες ποταμών ή σέ κοιλώματα. 
Συνήθως έχουν βαθύ κόκκινο χρώμα καί δέν χωρίζονται σέ εύδιάκριτους 
εδαφικούς ορίζοντες. Είναι πλαστικά όταν είναι ύγρά καί εξαιρετικά εύ
θρυπτα όταν είναι Εηρά.

ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ:

Ή περιοχή αύτή είναι κυρίως γεωργική. Τό ανάγλυφο, τά έδάφη της, 
τό ήπιο κλίμα της καί τό πλούσιο ύδρσφόρο στρώμα της, συνέβαλαν πολύ 
νωρίς στή γεωργική της άνάπτυξη. Ή τοποθέτηση τής περιοχής μεταξύ 
τών δύο μεγάλων πόλεων, Λάρνακας καί Άμμοχώστου, είναι ένας άκόμα 
λόγος πού βοήθηκε στή γεωργική άνάπτυξη τής περιοχής, όπως έπίσης 
καί τό καλό συγκοινωνιακό δίκτυο, τόσο μεταξύ χωριών καί πόλεων όσο 
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καί άνάμεσα στά ίδια τά χωριά, γιά τή μεταφορά γεωργικών προϊόντων καί 
έργατικοΰ δυναμικού. Ή γειτνίαση της περιοχής μέ τά δυό λιμάνια, τής 
Άμμοχώστου καί τήα Λάρνακας, στό παρελθόν, καϊ τώρα μόνο τής Λάρ
νακας, γιά τις εξαγωγές τών γεωργικών προϊόντων ευνόησαν τή γεωρ
γική άνάπτυξη τών Κοκκινοχωριών. Χιλιάδες διατρήσεις έγιναν στήν πε
ριοχή φέρνοντας τήν επιφάνεια πολύτιμοι νερό, τό όποιο οϊ κάτοικοι χρη
σιμοποίησαν γιά τίς αρδεύσεις τών λαχανικών, ίδίως τών πατατών. Επει
δή τά λαχανικά παράγονται πρώιμα οί φυτείες είναι προσοδοφόρες. 'Υ
πάρχουν έπίσης καί μικρές εκτάσεις εσπεριδοειδών στήν περιφέρεια, παρ’ 
όλο πού ή ειδικότητα τών κατοίκων της είναι ή πατατοκαλλιέργεια. Στά 
κοκκινοχώρια καλλιεργούνται τεράστιες ποσότητες πατατών. Τό 1976 ά
πό τήν περιοχή εξάχθηκαν πατάτες άξίας 1,5 εκατομμυρίων λιρών. Τό 
1978, ή παραγωγή πατατών μόνο στή Ξυλοφάγου άνήλθε σέ 24,4 έκατ. 
οκάδες· Τά πατατοπαραγωγικά χωριά κατά σπουδαιότητα είναι ή Ξυλοφά- 
γου, Αύγόρου, Σωτήρα, Λιοπέτρι, Φρέναρος, "Αχνα, Όρμίδεια, Παραλί- 
μνι, Ξυλοτύμπου, Δερύνεια, Καλοψίδα, Πέργαμος, ‘Αγία Νάπα, Μακράσυ- 
κα. Κάτω Βαρώσι καί Άχερίτου.

Λόγω τού θερμού κλίματος τής περιοχής, τής μικρής άπόστασης της 
άπό τίς δυό μεγάλες πόλεις καί τών καλών συγκοινωνιών, άναπτύχθηκε 
ή καλλιέργεια λαχανικών, πρώτα χωρίς τή,-χρήση θερμοκηπίων καί ύστε
ρα μέ τή χρήση χαμηλών πλαστικών θερμοκηπίων. Ή καλλιέργεια τών 
λαχανικών κάτω άπό θερμοκήπια^ άναπτύχθηκε στήν ‘Αγία Νάπα, τό Πα- 
ραλίμνι, τή Δερύνεια, τή Σωτήρα, τό Φρέναρος κλπ. Στήν περιφέρεια πα- 
ράγονται ντομάτες, άγγουράκια, πεπόνια, καρπούζια, κολοκύθια, πιπέρια, 
φασόλια-κ.ύ. Οί άνεμόμυλοι, πού βρίσκονται μόνο στήνπεριοχή τοΰ Πα
ραλίμνιου, είναι μιά απόδειξη τών προσπαθειών γιά τήν ανεύρεση νερού 
γιά άρδευση·

ΑΛΙΕΙΑ:

Επειδή ή περιοχή γειτονεύει μέ τή θάλασσα, άναπτύχθηκε σέ μικρό 
βαθμό ή άλιεία. Ή άλιεία δέν αναπτύσσεται κανονικά διότι ή Μεσόγειος 
θάλασσα είναι «πτωχή» σέ ψάρια. "Ετσι δέν μπορούν πολλοί νά βασιστούν 
στήν άλιεία σάν μοναδικό εισόδημα. Παρ' όλα αύτά έχουν κατασκευαστεί 
άλΓευτικά καταφύγια στή Δερύνεια—Παραλίμνι, Αγία Νάπα, Σωτήρα—Λιο- 
πέτρι, Ξυλοφάγου καί Όρμίδεια. Στή Δερύνεια ύπάρχουν 5 ψαρόβαρκες, 
στό Παραλίμνι 20, στήν 'Αγία Νάπα 28, στή Σωτήρα—Λιοπέτρι 22' στήν 
Ξυλοφάγου 7, στήν Όρμίδεια 21 καί στή Δεκέλεια 6. Στήν Όρμίδεια ύ- 
πάρχει έπίσης μιά Τράτα.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:

Πριν άπό τήν Τουρκική εισβολή ή περιοχή δέν άνάπτυξε βιομηχανίες 
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λόγω τής πόλης τής Αμμοχώστου· ’Επειδή δμως ή περιοχή άπομονώθη- 
κε στό νοτιανατολικό τμήμα τοΰ νησιού λόγω τής Τουρκικής εισβολής ε
πιβλήθηκε ή ανάγκη γιά τήν ύπαρξη καϊ άνάπτυξη ορισμένων έπιτοπίων 
βιομηχανιών. Επίσης οί πρώτες ύλες πού βρίσκονται στήν περιοχή, ό γε
ωργικός της χαρακτήρας καί τό επιτόπιο εργατικό δυναμικό ήταν παρά
γοντες πού βοήθησαν στή δημιουργία βιομηχανιών σ' αύτή τήν περιοχή. 

ΣΩΤΗΡΑ; Ξύλινα· έπιπλα, επισκευή αύτοκινήτων καί γεωργικών μηχα
νημάτων.

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ; Ξύλινα έπιπλα.
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ: Ξύλινα έπιπλα, επισκευή αύτοκινήτων καί γεωργικών μη·· 

χανημάτων.
ΔΕΡΥΝΕΙΑ: Ξύλινα έπιπλα, τσιμεντοσωλήνες, μεταλλικά έπιπλα καί 

σκεύη, συναρμολόγηση τηλεοράσεων.
ΑΥΓΟΡΟΥ: ’Ηλιακοί θερμοσίφωνες, μηχανουργία. 
ΞΥΛΟΤΥΜΠΌΥ: Τσιμεντοσωλήνες, ύποκάμισα· 
ΦΡΕΝΑΡΟ/Σ: Μεταλλικά πορτοπαράθυρα, ήλιακοΐ θερμοσίφωνες. 
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Ζαχαροπλαστική, κατασκευή πορταπαραθύρων, πλαστικά 

είδη, ύφαντουργία·
ΛIΟ Π ET ΡI: Μ ωσαιϊκά.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:

Ή Αμμόχωστος μέ τίς χρυσές της αμμουδιές καί τήν μεγάλη τουρι
στική άνάπτυξη εμπόδισε κάθε τουριστική άνάπτυξη τών Κοκκινοχωριών 
παρόλο πού ή περιοχή έχει αξιόλογες αμμουδιές, ιδίως στήν περιοχή τοϋ 
Πρωτάρα, πριν άπό τήν Τουρκική εισβολή. Τώρα όμως οί αμμουδιές τής 
περιφέρειας μέ τούς πολλούς ορμίσκους, τό θερμό κλίμα καί ή γεωργική 
ένδοχώρα, ή άπομόνωση τής περιοχής, ή γαλήνη, καί ή ηρεμία πού ύπάρ
χουν έδώ, συνέβαλαν στήν άνάπτυξη τοϋ τουρισμού. "Ενας άλλος λόγος 
πού συνέτεινε στή γρήγορη άνάπτυξη τής τουριστικής βιομηχανίας είναι 
καί ή γνωριμία τών ξένων περιηγητών μέ τήν πρώην τεράστια τουριστική 
περιοχή τής Άμμοχώστου πού βρίσκεταιι μόνο λίγα· χιλιόμετρα στά βόρεια. 
Τό 1979 μόνο τό Παραλίμνι καί ή Άγια Νάπα διέθεταν 762 κλίνες. Παρα
τηρείται: τώρα μιά χωρίς προηγούμενο τουριστική κίνηση στήν περιοχή 
αύτή, καί άναμένεται πώς χρόνο μέ τό χρόνο ό αριθμός τών κλινών θά 
αύξάνεται σημαντικά. Προβλέπεται ένα λαμπρό τουριστικό μέλλον γιά τήν 
περιοχή.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ:

Ή περιφέρεια εξυπηρετείται άπό ένα πυκνό οδικό δίκτυ άν καί ή έπι- 
κοινωνία μέ τήν Αμμόχωστο καί τό βόρειο της τμήμα εξαρθρώθηκε λό
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γω τής Τουρκικής εισβολής. Οί συγκοινωνίες καί ίδίως oi δρόμοι πού έ- 
νώνσυν τά χωριά μέ τις πόλεις τής Λευκωσίας, τής "Αμμοχώιστου καί τής 
Λάρνακας συνέβαλαν πολύ στή γεωργική ανάπτυξη τής περιοχής γιά τή 
γρήγορη καί εύκολη μεταίφορά γεωργικών προϊόντων, ιδίως φθαρτών, 
στήν αγορά καί γιά τή μεταφορά εργατικού δυναμικού. Επίσης οί δρόμοι 
πρός τή Λάρνακα καί τήν Αμμόχωστο ενώνουν τά χωριά μέ τά λιμάνια 
καί έτσι διευκολύνουν τις έΕαγωγές.

Καλό συγκοινωνιακό δίκτυ υπάρχει καί μεταξύ τών χωριών, π.χ. ό 
δρόμος πού ένώνει τή Δερύνεια καί τή Ιυλοφάγου καί τή Δερύνεια μέ 
τό Παραλίμνι.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

ΟΙ κυριώτεροι οικισμοί τής περιοχής άπό πλευράς πληθυσμού είναι τό 
Παραλίμνι μέ 3,477 κατοίκους, ή Δερύνεια μέ 2,741, ή Ξυλοφάγοα μέ 
1,911, ή Αύγόρου μέ 1,867, ή "Αχνα μέ 1,833, ή Σώτήρα μέ 1,515, ή 
Όρμίδεια μέ 1,470, ή Ξυλοτύμπου μέ 1,469, τό Λιόπέτρι μέ 1,447 καί τό 
Φρέναρος μέ 1,439·

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ:

Βρίσκεται 6 μίλια νότιο τής "Αμμόχωστου, στό δρόμο τής 'Αγίας Νά- 
πας. "Εχει τό μεγαλύτερο πληιθυσμό τών Κοκκινοχωριών 3,477 κατοίκους. 
"Έχει υψόμετρο γύρω—στά 75 μέτρα. Πήρε τό όνομα—Παραλίμνι-έπειδή 
είναι κτισμένο κοντά στή Λίμνι τού Παραλιμνιοΰ [παρά τή Λίμνη!·· Στά 
νοτιοανατολικά τού χωριού, στήν παραλία, βρίσκεται ή αρχαία Λευκόλλα. 
Νότια ύπάρχει: ένα αντίκλινο μέ τά αρχαιότερα πετρώματα τής Κύπρου. 
"Αρχικά τό χωριό κτίστηκε στό λόφο μεταξύ Δερύνειας καί τού σημερι
νού ΠαραλιμνιΟΰ.

ΟΙ πατάτες καλλιεργούνται καί ά" αυτό τό χωριό όπως καί στά άλλα 
Κοκκινοχώρϋα, καθώς καί .πρώιμα λαχανικά μέσα σέ χαμηλά θερμοκήπια. 
Οί κυριώτερες βιομηχανίες τοΰ Παραλιμνιοΰ είναι ή ζαχαροπλαστική, ή 
κατασκευή πσρτοπαραθύρων, είδη πλαστικής καί ύφαντουργία-

Τό χωριό είναι φημισμένο γιά τά ιάμπελοπούλια του πού πιάνονται εί
τε μέ βέργες είτε μέ όπλα ή μέ δίκτυα.

"Ένας ισχυρός σεισμός τόν "Ιανουάριο τού 1941 κατάστρεψε 80 σπί
τια καί ύπήρχαν 3 νεκροί.

"Ενα νέο γυμνάσιο κτίστηκε στά βόρεια τού χωριού. Τό γυμνάσιο, ό
ταν άκόμα ήταν στά δυτικά τής πόλης, τό 1971 — 72, είχε 234 μαθητές. 
Τώρα έχει 1,200, πολλοί άπό τούς όποιους είναι πρόσφυγες·
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ΔΕΡΥΝΕΙΑ

Είναι κτιίσμένηι 2 μίλια βόρεια τοϋ Παραλιμνίουκαί καί έχει πληθυσμό 
2,741 κατοίκους Τό αρχικό της όνομα ήταν Γεράνεια, τό όνομα τήα πρω
τεύουσας τοϋ άρχαίου Ελληνικού βασιλείου κάτω άπό τήν άρχηγία τοϋ 
Νέστορα. Καί αύτό τό χωριό παράγει πατάτες. ’Εδώ βρίσκεται καί τμήμα 
τήα Μετεωρολογικής μας υπηρεσίας καθώς καί λατομείο. Τό χωριό αύτό 
φιλοξενεί πολλούς πρόσφυγες· ”Εχει βιομηχανίες ξύλινων επίπλων, tab 
μεντοσωλήνες, μεταλλικά έπιπλα καί σκεύη, καί συναρμολόγησης τηλεο
ράσεων.

ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ:

Βρίσκεται 6 μίλια ανατολικά τών βάσεων καί έχει πληθυσμό 1,911 κα
τοίκων. Ξυλοφάγου σημαίνει «τρώει ξύλο». Τά έρείπια κάποιου βενετικού 
παρατηρητηρίου βρίσκονται στά Νότια τού χωριού, καθώς καί έρείπια ά
πό ανεμόμυλους. Πολλά άπό τά 63 φράγματα τής Νοτιοανατολικής Άμ- 
μοχώστου βρίσκονται κοντά στή Ξυλοφάγου,. 'Υπάρχει έπίσης καί Μετεω
ρολογικός σταθμός καθώς καί λατομείο άσβεστολίθουι. Είναι κέντρο πα
ραγωγής λαχανικών. Έδώ παράγονται μεγάλες ποσότητες πατάτας — τό 
1978, 24.4 έκατομμύρια οκάδες. "Εχει βιομηχανίες ξύλινων έπίπλων, έ- 
πισκευής αύτοκινήτων καί γεωργικών μηχανημάτων.

ΑΥΓΟΡΟΥ:

Είναι κτισμένη 8 μίλια νοτιοδυτικά τής Αμμοχώστου καί έχει πληθυ- 
Έννέα άπό τά 63 φράγματα τής Νοτιο-άνατολικής Άμμοχώστου βρίσκον
ται κοντά στήν Αύγόρου. Τό 1977, γή γιά αύτοστέγαση αγοράστηκε άπό 
τήν Κυβέρνηση στήν Αύγόρου. Παράγει λαχανικά, πατάτες, μήλα, αμύγ
δαλα κ.ά· Ή Αύγόρου έχει βιομηχανία ήλιακών θερμοσιφώνων.

ΑΧΝΑ:

Τό όνομα "Αχνα σημαίνει επίπεδη περιοχή. Κατά τό Μεσαίωνα είχε 
άρκετό πληθυσμό. Τόν 19ον αιώνα όμως είχε μόνο 150 κατοίκους ένώ 
τώρα έχει 1,833. Στή δεκαετία τού 1950 έγινε καλλιέργεια βαμβακιού λό
γω κρίσεως στήν πώληση τών πατατών.

ΣΩΤΗΡΑ:

Βρίσκεται κοντά στή λίμνη τοΰ Παραλιμνιοΰ καί έχει πληθυσμό 1,515 
κατοίκων· Πήρε τό όνομά της άπό τήν έκκλησία τής Μεταμόρφωσης πού 
βρίσκεται στό χωριό. Έδώ κτίστηκε ένας συνοικισμός προσφύγων. Βιο
μηχανίες πού βρίσκονται στή Σωτήρα είναιΐ γιά ξύλινα έπιπλα, έπισκευή 
αύτοκινήτων καί γεωργικών μηχανημάτων.
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ΟΡΜΙΔΕΙΑ:

Είναι κτισμένη 2'Λ μιλιά βορειοανατολικά τής Δεκέλειας "Εχει υψό
μετρο 25 μέτρων καϊ έχει πληθυσμό 1,470 κατοίκων. Κτίστηκε στή Βυ
ζαντινή περίοδο ή πιό νωρίς άκόμα, Σ?τίο αρχές τοΰ 19ου αιώνα ήταν κα
λοκαιρινό θέρετρο γιά τούς ξένους πού έμεναν στή Λάρνακα καϊ γιά τό 
διπλωματικό σώμα· Τά κύρια της προϊόντα είναι λαχανικά, ελιές, καρότα, 
δημητριακά καϊ εσπεριδοειδή. "Εχει έκεϊ ένα μικρό λιμάνι. Πολλοί πρό
σφυγες εγκαταστάθηκαν στό βόρειο τμήμα τής Όρμίδειας, στό δρόμο 
πρός τή Ξυλοφάγου.

ΞΥΛΟΤΥΜΠΟίΥ:

Είναι κτισμένη 2’/2 μίλια βόρεια τής Δεκέλειας κοντά στά Νότια Πα
ράλια καί έχει πλιηθσαμό 1,469 κατοίκων. Τό χωριό είναι περικυκλωμένο 
άπό τϊς βάσεις· Τό όνομα Ξυλοτύμπου σημαίνει ξύλινος τάφος. Στήν πε
ριοχή ύπάρχει μιά ‘Ελληνική νεκρόπολη. Τό χωριό πρέπει νά κατοικήθη- 
κε άπό τό μιεσαΐωνα, πιθανόν όχι στή σημερινή του τοποθεσία, γιατί τό 
χωριό φαίνεται νά έχει ιδρυθεί άπό "Ελληνες διωγμένους άπό τό Πέρ
γαμος άπό τούς Τούρκους, τόν 18ο αιώνα. "Ενας σταθμός τοΰ Τμήματος 
Δασών βρίσκεται εκεί καθώς καί ένας σταθμός τής Μετεωρολογικής 'Υ
πηρεσίες. Στό χωριό ύπάρχουν 5 μικρά φράγματα καί βιοϊμηχανίες τσι- 
μεντοσωλήνων καί ύποκάμίσων.

ΛΙΟΠΕΤΡΙ:

Βρίσκεται 3’/2 μίλια βορειο-όνατολικά τής Ξυλοφάγου καϊ έχει πληθυ
σμό 1,447 κατοίκων. Στό Λιοπέτρι έγινε καϊ ή περίφημη μάχη τοΰ Αχε
ρώνα τόν καιρό τοΰ 'Αγώνα. Τό 1976 πολλοί πρόσφυγες πήγαν στό χω
ριό καί έκτισαν απίτια. Εδώ παράγσνται πατάτες καί λαχανικά καϊ ύπάρ- 
χει βιομηχανία Μωσαϊκών.

ΦΡΕΝΑΡΟΣ:

Είναι κτισμένο 5 μίλια Νοτιοδυτικά τής Άμμοχώστου καί έχει πληθυ
σμό 1,439 κατοίκων. Παράγει κυρίως πατάτες- Δώδεκα άπό τά 63 φράγ
ματα τής Νοτιοανατολικής Άμμοχώστου κτίστηκαν έδώ. Στό Φρέναρος 
ύπάρχει μετεωρολογικός σταθμός καθώς καϊ βιομηχανίες μεταλλικών πορ- 
τοπαραθύρων καϊ ήλιακών θερμοσιφώνων.
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ή προσεχής Κυριακή, 5η Ιουνίου 1978, έχει κηιρυχβεί άπό τό Πρό- 
γραμμο Περιβάλλοντος τών 'Ηνωμένων ’Εθνών σάν «Παγκόσμια Μέρα 
Περιβάλλοντος»» Σ’ όλο τόν κόσμο θά γίνουν τή μέρα αύτή διάφορες 
εκδηλώσεις;, θά διαβαστούν ομιλίες, εκκλήσεις καί διακηρύξεις γιά τήν 
άνάγκη προστασίας τοϋ ανθρώπινου καί φυσικού περιβάλλοντος, πού ά- 
πειλεϊται θανάσιμα, μέ απρόβλεπτες συνέπειες γιά τή ζωή καί τήν ύγεία 
τών κατοίκων τοΰ Πλανήτη μας-

Είναι γνωστό πώς ή βιομηχανική έπανάσταση καί ή τεχνολογική πρό
οδος συνταιριασμένες μέ τήν άκόρεστη δίψα τοϋ ανθρώπου γιά καλύ
τερους όρους διαβίωσης καί γιά μιά πιό άνετη ζωή, οδήγησαν σέ πολ
λές περιπτώσεις στήν άλόγιστη χρήση καί εκμετάλλευση τών φυσικών 
πόρων, μέ αποτέλεσμα τή διασάλευση τής ισορροπίας στά οικολογικά συ
στήματα πολλών περιοχών τής γής» Ή διασάλευση τής ισορροπίας αύτής 
προκάλεσε καί ιπρακαλεΐ μεγάλα δεινά ιδιαίτερα στις βιομηχανικά ανα
πτυγμένες χώρες.

Ό Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου έχει επανειλημμένα τονίσει στό 
παρελθόν, πώς ή Κύπρος πρέπει νά πάρει μαθήματα από τά παθήματα 
άλλων χωρών καί νά μή έπιτρέπει τήν άλόγιστη χρήση, γής καί τήν ά- 
προγραμμάτιστη ή άσχεδίαστη άνάπτυξη τήα οικονομίας της. Ή Κύπρος 
είναι ένα μικρό νησί μέ μεγάλη ποικιλία γεωγραφικών φαινομένων πού 
πρέπει νά διαφυλαχθοΰν σάν κόρη οφθαλμού, γιατί σ’ αύτά θά στηριχθεϊ 
στό μέλλον καί ή άνετη ζωή τών κατοίκων της. Γιά τό σκοπό αύτό χρειά
ζεται πολύ καλά σχεδιασμένη καί ισόρροπη ανάπτυξη καί έκμετάλλευιση 
τών πόρων καί δυνατοτήτων της. Χρειάζεται συντονισμένη καί πολύ προ
σεκτική προσπάθεια τόσο άπό μέρους τής Κυβερνήσεως, όσο καί τοΰ ιδιω
τικού τομέα, γιά τή χάραξη καί εφαρμογή μιας φρόνιμης πολιτικής, πού 
θά θέτει τά συμφέροντα τοΰ τόπου, πάνω άπό τά μικροσυμφέροντα τών 
λίγων ή τήν πρόσκαιρη εύδαιμονία; πού θά όδηγήσει, όμως, στήν κατα
δίκη τών απογόνων.

Δυστυχώς, οί προσπάθειες πού έγιναν τό 1972 γιά τή σύσταση ένός 
Τμήματος ή Υπηρεσίας Φυσικού Περιβάλλοντος, πού νά είναι ύπεύθυνο 
γιά τό συντονισμό τών προσπαθειών ιστόν τομέα αύτό, έμειναν άπό τότε 
στά χαρτιά. Τό Συμβούλιο Διατηρήσεως Φυσικού Περιβάλλοντος πού έγ- 
καθιδρύθηκε τότε κάτω άπό τήν Προεδρία τοΰ Υπουργού Γεωργίας καί 
Φυσικών Πόρων άδρανεϊ καί δέ συνήλθε άπό χρόνια»

Στό μεταξύ ή έλλειψη συντονισμένης πολιτικής καί ή απουσία όλο- 
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κληρωμένης νομοθεσίας ό&ηγεί στή λήψη αποφάσεων ή στήν πραγματο
ποίηση ενεργειών πού ατό τέλος αποβαίνουν σέ βάρος σοβαρής μίερίδας 
τοΰ λαιοϋ ή σέ βάρος τών φορέων πού άνάλαβαν καϊ τις σχετικές πρω
τοβουλίες.

Μετά τό σάλο πού δημιουργήθηκε γιά τό δεύτερο άμιαντορυχεϊο στό 
Τρόοδος, γιά τό Δασούδι τής Λεμεσού, γιά τίς Πολεοδομικές ζώνες τής 
Πάφου, έρχεται τώρα στό προσκήνιο μιά σκέψη γιά τή χρήση τής ‘Αλυκής 
Λεμεσού σά χώρου συγκεντρώσεως τών «όμβριων ύδάτων» καί τών λυμ- 
μάτων τής πόλεως Λεμεσού, μέ σκοπό τήν άπε&εργασίο, άπολύμανση καί 
χρήση τους γιά άρδευση τής περιοχής. Γιά τό σκοπό αύτό έχει προσκλη
θεί στήν Κύπρο καί ξένος έμπειρογνώμσνας·

"Αν γίνει τελικά τό προγραμματιζόμενο έργο, πρέπει; νά ξεχύσουμε 
τούς Φλαμίνγκο (pink flamingoes) πού στολίζουν κάθε χρόνο μέ τήν ο
μορφιά καί χάρη τους τά νερά τής λίμνης. Πρέπει νά έχουμε ύπ' όψη 
μας, πώς οί άλυκές τής Λάρνακας καιί Λεμεσού αποτελούν σπάνια γεω
γραφικά φαινόμενα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, πού πρέπει νά διαφυλά
ξουμε καί άχι νά μολύνουμε καί καταστρέψουμε. Από ορισμένες πλη
ροφορίες, πού διέρρευσαν, φαίνεται πώς καί οί δυό αύτοί ξεχωριστοί 
βιότοποι διατρέχουν άμεσο κίνδυνο. Αντί νά κηρυχιθοΰν σέ Εθνικά πάρ
κα ή πραστατευόμενους χώρους κινδυνεύουν νά μετατραποΰν σέ χώρους 
άπορριμάτων βιομηχανιών ή αποχετευτικών συστημάτων. Ή 'Αλυκή τής 
Λάρνακας έχει ήδη έπηρεααθεϊ δυ,σμενώς μέ τή δημιουργία τοΰ άερολι- 
μένος. Άπό τό θόρυβο τών άεροπλάνων συνεχώς καί_λιγώτεροι φλαμίγ- 
κος φθάνουν κάθε χρόνο. "Αν γίΥέΓκαί τό προγραμματιζόμενο έργο στήγ 
Αλυκή Λεμεσού τότε οί φλαμίνγκος θά μείνουν μόνο στήν 'Ιστορία τής 
Κύπρου. Καί τούτο, γιατί ή τροφή τους άναπτύσσεται σέ άλμυρά νερά· 
Μέ τήν άποχέτευση «όμβριων ύδάτων» καί λυμάτων στήν άλυκή, ή άλμυ- 
ρότητα τσΰ νερού θά μειωθεί σημαντικά μέ έπακόλουθο τήν καταστροφή 
της σάν βιότοπου γιά τούς-φλαμίγκα,

Ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου καλεί όλες τίς άρμόδιες ύπηρεσίες 
πού έχουν κάποιο λόγο στό σχέδιο αύτό νά τροποποιήσουν τίς άποφάσεις 
τους, ώστε νά διαφυλαχθεί ό μοναδικός στό είδος του φυσικός τούτος 
πλούτος τοΰ νησιού μας.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, ό Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου καλεί τήν 
Κυβέρνηση νά δραστηριοποιήσει πάλι τό Συμβούλιο Διατηρήσεως Φυσι
κού Περιβάλλοντος καί νά έπανδρώσεί' τήν Υπηρεσία Φυσικού Περιβάλ
λοντος, γιά νά μπορέσουν καί τά δυό σώματα νά συμβάλουν θετικά στή 
διατήρηση τοΰ Κυπριακού περιβάλλοντος πρός όφελος όλων τών τωρι
νών καί μελλοντικών κατοίκων τοΰ τόπου τούτου, πού ή φύση άφειδώ*  
λευτα προίκησε μέ σπάνιες ομορφιές.
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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

κ· ΑΝ Δ ΡΕΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ 24.10.1980

Αγαπητοί μου φίλοι,

Στή Γενική Συνέλευση τών μελών τοϋ Όμίλου μάς δίδεται, συνήθως, 
ή εύκαιιρία νά άνασκοπήσουμε τό έργο καί τίς δραστηριότητες μας στά 
δυό χρόνιο πού πέρασαν, νά ασκήσουμε αύτοκριτική, νά έπισημάνουμε 
τις άδυναμίες μας καί νά χαράζουμε τήν πιό πέρα πορείαι μας·

Στή διετία, λοιπόν, πού πέρασε ό Γεωγραφικός "Ομιλος συνέχισε τή 
δραστηριότητά του σέ διάφορους τομείς. Θά περιοριστώ μόνο στίς κυ- 
ριώτερες άπό τία δραστηριότητες αύτές. Καί πρώτα θ’ άναφερθώ στις 
εκδηλώσεις πού τό Διοικητικό Συμβούλιο όργάνωσε γιά νά γιορτάσει τά 
Δεκάχρονα τού Όμίλου, μέ άποκορύφωμαι τήν επίσημη έκδήλωση πού 
πραγματοποιήθηκε στήν Παιδαγωγική "Ακαδημία Κύπρου τόν Μάιο τοΰ 
1979 μέ τήν παρουσία πολλών επισήμων, άνθρώπων τών Γραμμάτων καί 
"Επιστημών καί άλλων έκτιμητών τοϋ έργου τοϋ Όμίλου.. "Αποκορύφωμα 
τής έκδήλωσης εκείνης ήταν ή απόφαση τού Προέδρου τής Δημοκρατίας 
καί "Υψηλού Προστάτη τοΰ "Ομίλου νά ένισιχύισειι τό έργο ταΰ Όμίλου 
μέ ποσό £1,000, πράγμα πού συνέβαλε πολύ στή βελτίωση τών οικονο
μικών μας-

Δεύτερη μεγάλη επιτυχία τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ή περί
φραση (μέ τή βοήθεια τών Βρεττανικών Βάσεων) τοΰ χώρου πού ή Κυ
βέρνηση μας παραχώρησε στή Μοσφιλωτή καϊ ή δενδροφύτευσή της μέ 
τή βοήθεια καϊ συμπαράσταση τοΰ Τμήματος Δασών. "Ως γνωστόν ή πε
ριοχή αύτή προορίζεται νά καταστεί Κέντρο Υπαιθρίων Μελετών. Γιά 
τήν περαιτέρω μελέτη καϊ κατάλληλη άζϊοποίηση τοΰ χώρου πρέπει· νά 
εργαστεί συντονισμένα καί εντατικά τό Νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ό μεγάλος Παγκύπριος Διαγωνισμός στή Γεωγραφία μέ τά διάφορα 
βραβεία καϊ τό έπαθλο Κίτσενερ, πού άρχισε πριν άπό δυό χρόνια τό Συμ
βούλιο τοΰ "Ομίλου, καθιερώθηκε σάν θεσμός μέ ένθαρρυντικά αποτελέ
σματα καϊ μεγάλη επιτυχία. Μεγαλύτερη συμπαράσταση άπό τό "Υπουρ
γείο Παιδείας πιστεύουμε πώς θά συμβάλει σέ άκόμη καλύτερα άποτελέ
σματα. Ό, εύγενής συναγωνισμός άνάμεσα στά δημόσια καϊ ιδιωτικά Σχο
λεία Μέσης Έκπαιδεύσεως θά έχει ευμενείς επιδράσεις στή βελτίωση τής 
διδασκαλίας τοΰ μαθήματος τής Γεωγραφίας στά σχολεία αύτά.

Γιά πρώτη φορά φέτος, τόν Αύγουστο, ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύ
πρου έλαβε μέρος στό Παγκόσμιο Συνέδριο Γεωγραφίας καϊ στήν Παγ
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κόσμια "Εκθεση Χαρτογραφίας πού ή Διεθνής Γεωγραφική "Ενωση όρ- 
γάνωσε στό Τόκυο. Αύτό άπστελεΐ ιδιαίτερο επιστημονικό γεγονός γιά 
τόν τόπο μας. Γιά πρώτη φορά ή Κύπρος είχε τήν εύκαιρία νά εκθέσει 
έπιστημονική της εργασία στόν τομέσ τήα Γεωγραφίας, μέσω τών έκδό- 
σεων τοϋ 'Ομίλου καί νά προβάλει τά έπιτεύγματά της στόν τομέα τής 
Γεωγραφικής έρευνας καί τής Χαρτογραφίας στίς έκατοντάδες ειδικούς 
έπιστήμονες πού μαγεύτηκαν άπό όλη τήν ύφήλιο στήν Ιαπωνία. Αύτό 
άποτελεϊ μεγάλο γεγονός' άπστελεΐ ιστορικό γεγονός πού δέν μποριεϊ νά 
περάσει απαρατήρητο. Αποτελεί ένα ξεχωριστό προηγούμενο πού πρέπει 
νά έχει συνέχεια.

Γιατί, αγαπητοί μου φίλοι, πρέπει νά παραδεχτούμε πώ,ς ή μεγαλύτε
ρη προσφορά τοΰ Όιμίλου μας πρέπει νά είναι ή συμβολή του στήν άνά· 
πτύξη τής μελέτης καί έρευνας στούς διάφορους τομείς τής Γεωγραφι
κής έπιστήμηα- Γιατί Κινηματογραφικές βραδυές καί άλλες έκδηλώσεις 
κοινωνικού χαρακτήρα (χρήσιμες βέβαια καί απαραίτητες), μπορούν νά 
προσφέρουν καί άλλα σωματεία καί οργανώσεις. Κύρια άποστολή τοΰ Γε
ωγραφικού Ομίλου Κύπρου πρέπει νά είναι ή προαγωγή καί καλλιέργεια 
τής έπιστήμης τής Γεωγραφίας, ένός τομέα πού ύστερεί άκόμα στόν τό
πο μας. Καί σ’ αύτό ακριβώς τόν τομέα συμβάλλει πολύ ή τακτική έκδο
ση τού έπιοτημονικοΰ Δελτίου τού 'Ομίλου «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» καί 
οί άλλες έκδόσετς τοΰ Ομίλου. Γιατί οί άλλες δραστηριότητες δέν άντέ- 
χουνε στό χρόνο περνούν, ξεχνιούνται, χάνονται' ένώ οί έκδόσεις_μέ- 
νουν καί σάν βιβλία άναφοράς καί σάν πρέσβεις μας στίς διάφορες χώ
ρες (βιβλιοθήκες καί πανεπιστήμια) πού συνεχώς ξητοΰν νά γίνουν συν
δρομητές ή νά ανταλλάσσουν τις εκδόσεις τους μέ τις δικές μας. Καί 
κάτι άκόμα σπουδαιότερο: ΟΙ μελέτες καί έρευνες άπό δικούς μας καί 
ξένους γεωγράφους άποτελοϋν χρήσιμο ύλικό, πού ή συγκέντρωσή του 
θά συμβάλει κάποτε στή συγγραφή τής Γεωγραφίας τής Κύπρου,· Καί αύ
τό τό κάποτε δέν πρέπει νά είναι μακρυά. Γιατί έθνικοί, πολιτικοί, οικο
νομικοί, έκπαιδευτικοί καί άλλοι λόγοι τό έπιτάσσουν. Τό επόμενο Δι
οικητικό Συμβούλιο πρέπει νά άναλάβει όχι μόνο πρωτοβουλία, άλλά σταυ
ροφορία στόν τομέα αύτό, γιά τήν εξεύρεση τών κατάλληλων οικονομι
κών πόρων, πού θά καταστήσει δυνατή τήν ανάληψη τοΰ υπεύθυνου άλλά 
καί τεράστιου αύτοΰ έπιστημονικοΰ έργου.

Αλλες δραστηριότητες τοΰ 'Ομίλου στή διετία πού πέρασε ήταν ή 
συμμετοχή του σέ δημόσιες συζητήσεις σέ θέματα περιβάλλοντος, ή ορ
γάνωση διαλέξεων καί έκθέσεων (αναφέρουμε τήν έκθεση αρχαίων χαρ
τών καί βιβλίων γιά τήν Κύπρο), ή ύποβολή υπομνημάτων σέ άρμόδιες 
Κυβερνητικές ύπηρεσίες, ή δημοσίευση ανακοινώσεων μέ τήν εύκαιρία 
ειδικών έπετείων καί γεγονότων καί ή άνασκευή άρθρων, δημοσιεύσεων 
ή καταχωρήσεων σέ γεωγραφικά περιοδικά, άτλαντες καί βιβλία, πού ή- 
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τον άνακριβή καί δυσμενή γιά τήν έθνική μαρ ύπόθεση. Περισσότερα γιά 
τΐά δραστηριότητερ τσΰ Ομίλου οι ά δυό χρόνια, πού πέρασαν δέν θά σάρ 
άναφέρω, γιατί περιλαμβάνονται σέ έγγραφο πού κυκλοφόρησε σέ όλουα

Καί όλα αύτά, αγαπητά μέλη, παρ' όλερ τίρ δυσκολίερ καί άντιζοότη- 
τερ ΐΓίοΰ παρατηρήθηκαν. Γιατί πράγματι άνπμετωπίοαμε προβλήματα στά 
δυό χρόνια πού πέρασαν- Καί τό κυριώτερο άπ' αύτά ήταν ή έλλειψη άν- 
θρωπίνου δυναμικού· Δυστυχώρ, μερικά μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου παρουσιάστηκαν μόνο μιά ή δυό φορέα στίρ τακτικέρ του συνεδρίερ 
καί δέν παρουσιαζόντουσαν σχεδόν καθόλου στίρ διάφαρερ έκδηλώσειρ, 
μέ άποτέλεσμα ή έργασία νά πέσει στούα ώμουρ τών ολίγων. Νά μοΰ έ- 
πιτρέψετε έδώ νά κάμω ιδιαίτερη μνεία τοϋ Αντιπροέδρου τοϋ Συμβου
λίου κ. Παναγιώτη Αργυρίδη καί τήρ Γραμματέωρ κ. Φροσούλαρ Χριστο
δούλου — Χριοτάφίδη πού πρόσφεραν άρκετό άπό τό χρόνο τουρ στόν 
Όμιλο. Ιδιαίτερα θαθελα νά τονίσω πέρ χωρϊρ τήν άνιδιοτελή προσφορά 
τοΰ κ. Αργυρίδη δέν θά ήταν δυνατή ή έκδοση, κυκλοφορία καί άποστολή 
τών «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ».

Επιθυμώ μέ τήν εύκαιρία νά ευχαριστήσω τό Γραφείο Δημοσίων Πλη
ροφοριών γιά τή μεγάλη ήθική καί ύλική βοήθεια πού μάρ προσφέρει. 
Ίδιαϊτερερ εύχαριστίερ άπευθύνουμε, έπίσηρ, στήν Ελληνική Πρεσβεία γιά 
τή συμπαράσταση καί βοήθεια, στίρ άρχέρ τών Βρεττανικών Βάσεων καί 
τό Τμήμα Δασών καί στούρ Δωρητέρ τοΰ Ομίλου γιά τήν πρόθυμη συν
εργασία καί συμπαράσταση.

Αγαπητοί μου φίλοι,

Τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο πού θά εκλεγεί σήμερα έχει σοβαρό καί 
σημαντικό έργο νά έπιτελέσει· Θά κινείται καί δρά κάτω άπό τό βόρορ 
τών δώδεκα χρόνων παράδοσην τοΰ ΟμίλοΐΛ Αύτή ή παράδοση πρέπει 
νά συνεχισθεί καί εδραιωθεί. Τό πεδίο είναι εύθύ καί ή, πρόκληση μεγά
λη. Δυστυχώρ παρά τίρ συνεχεϊρ προσπάθειεα τοϋ 'Ομίλου στά δώδεκα 
σχεδόν χρόνια πού πέρασαν ή Γεωγραφία στόν τόπο μαρ δέν πήρε άκό
μα τή θέση πού τήο άρμό&ι. Διδάσκεται άκόμα μιά μόνο ώρα τή βδομά
δα στά Γυμνάσιά μαρ καί οί Γεωγράφοι πού έργάζονται. στίρ διάφορερ 
ΚΚυβερνητικέρ ύπηρεσίερ δέν ξεπερνούν τή μιά δωδεκάδα.

Καί ό κύριορ λόγορ γι' αύτή μαρ τή κατάντια είναι γιατί είμαστε λί
γοι. Είμαστε μιά μικρή όμάδαι πιέσεωρ πού όσο άγωνισπκή κΓ άν είναι 
δέν έχει τή δύναμη νά επηρεάσει τίρ πολιτικέρ άποφάσειρ. "Οσο κι' αν ή 
προσφορά μαρ στά χρόνια πού πέρασαν θεωρείται σημαντική δέν παύ
ουμε νά έχουμε μόνο λίγα μέλη. Ενώ άλλερ όμάδερ πιέσεωρ, πού κινη
τοποιήθηκαν πολύ ύστερα άπό έμόα, πέτυχαν πολύ καλύτερα αποτελέ
σματα στόν τομέα τοϋ διορισμού μελών τουρ στή Μέση Εκπαίδευση.
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Είναι γι’ αύτό, άκριβώς, τό λόγο πού πρέπει νά είμαστε μονιασμένοι. 
Γιατί ό αγώνας είναι κοινός. Είναι γι' αύτό πού πρέπει νά συμπαριστάμε- 
θα ό ένας στόν άλλα Καί δυστυχώς:, δέν είμαστε μονιασμένοι παρά τό 
γεγονός ότι τό ίδιο πνεύμα τής Γεωγραφίας συμβάλλείι στήν αλληλοκατα
νόηση καϊ στή συνεργασία άνάμεσαι στούς άνθρώπους. Είναι πράγματι 
λυπηρό, γιατί βρίσκονται συνάδελφοι γεωγράφοι πού ύποτιμοΰν τό έργο 
άλλων συναδέλφων τους ή αμφισβητούν τά προσόντα τους καί άρθρογρα- 
φοΰν μάλιστα γι’ αύτό στίς έφημερίδες!

Αγαπητοί μου φίλοι,

Μ’ αύτές τίς σκέψεις καί παρατηρήσεις τό απερχόμενο Διοικητικό 
Συμβούλιο τοΰ Όμίλου παραδίδει τή σκυτάλη στό Συμβούλιο πού θά ε
κλεγεί σήμερα. Τούς εύχόμοστε κάθε επιτυχία στό ύπεύθυνο έργο πού 
αναλαμβάνουν καί τούς ύποσχόμαστε ότι μπορούν νά υπολογίζουν σέ μάς 
αν χρειαστεί.

Εύχαριστώ.

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Στίς άρχαιρεσίες-πού έγιναν στις 24d0.1980, έχουν’εκλεγει καί κα- 
ταρτισθεί σέ σώμα, τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ Γεωγραφικού Όμίλου 
Κύπρου, οί ακόλουθοι:

Πρόεδρος: Γιώργος Καδής
’Αντιπρόεδρος Α": Περικλής Περικλέους
Αντιπρόεδρος Β': Φώτης Άναστάση
Γενικός Γραμματέας: Ειρήνη Παναγιώτου
Βοηθός Γεν. Γραμματέας: Φίλιππος. Φιλιππίδης
Ταμίας: Γιαννάκης Κσυμίδης
Είσπρόκτορας: Παναγιώτης ’Αργυρίδης

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Άνδρέας Σοφοκλέους
Έφορος Χαρτοθήκης-Βιβλιοθήκης: Ανδρέας Μαυρομμάτης
Έφορος Τοπικών Μελετών: Μιχαήλ Θεοδώρου

Έφορος Κοινωνικών Εκδηλώσεων: Φροσούλσ Χριστοφίδη
Μέλας: Μίκης Μιχαηλίδης
Ελεγκτές: Νίκος Βόκης, Βάσος Παντέλας
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑ 'ΚΑΙ ΙΟΥΔΗΌ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ»

(Δημοσιεύματα τοϋ Κέντρου. Επιστημονικών Ερευνών, τόμ. 8), 
Λευκωσία, 1980.

Θεόδωρου Παπαδόπουλου, 
Δ/ντή Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών

Ή σπουδσιότης τήα Ανατολικής Μεσογείου άπό τήν αρχαιότητα καί 
καθ’ όλη τή μεσαιωνική καί μεταγενέστερη περίοδο δέν περιοριζόταν στό 
πολιτιστικό καί οικονομικό ένδιαφέρον πού οί χώρες τής: περιοχής πα
ρουσίαζαν·) Περαιτέρω σημασία αποκτούσε ό χώρος αύτός σάν ένδιάμε- 
σος περιοχή διά τής όποιας καθίστατο δυνατή ή επικοινωνία τοΰ· ευρύτε
ρου δυπκογεωγραφικοϋ χώρου μέ τόν απέραντο καί ποικιλόμορφο ασια
τικό κόσμο, επικοινωνία πού αύΕανόταν καί διευρυνόταν συνεχώς μέχρι 
τήν επέμβαση τών νεωτέρων τεχνικών μεταφορικών μέσων- Αύτό έΕηγεϊ 
γιατί ή χαρτογράφηση τοϋ άνστολικομεσσγειακοΰ χώρου ανέκαθεν έτυχε 
προνομιούχου πραγματεύαεως!, άπό τήν οπαία απορρέει καί τό πλούσια 
χαρταγραφικό ύλικό πού αφορά τόν κυπριακό νησιώτικο χώρο. "Ηδη ή 
Κύπρος καλύπτεται άπό τήν άρχαιότατη γνωστή χαρτογράφηση τοϋ άδι
κου δικτύου τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, γνωστή ύπό τήν επωνυμία 
Taluia Peutingertana, πού άνάγεται ιστόν Β' ή Γ’ αιώνα μ.Χ. Ή χαρτο
γράφηση αύτή, πρέπει νά σημειωθή, μάς μετεδόθη άπό ένα υστερογενές 
άντίγραφο πού οί ειδικοί τό χρονολογούν στόν ΙΓ' αιώνα καί πού βρίσκε
ται στήν Εθνική βιβλιοθήκη τής Αύστρίαα. Ή Taluia Peutingeriana είναι 
ούσισσπκά χαρτογράφηση όδικοϋ δικτύου καί όχι χάρτης γεωγραφικού 
χώρου μέ βάση γεωγραφικές συντεταγμένες· Τις θεωρητικές άρχές γιά 
μιά επιστημονική χαρτογράφηση, διετύπωσε πρώτος ό "Ελληνας μαθημα
τικός καί άστρονόμος Κλαύδιος Πτολεμαίος, πού εργάστηκε στήν 'Αλε
ξάνδρεια άνάμεσα στά 127 καί 151 μ.Χ. Στό θεμελιώδες έργο του «Γεω
γραφική ύφήγησις», ό Πτολεμαίος διετύπωσε τή θεωρία τών γεωγραφι
κών συντεταγμένων μήκους καί πλάτους βάσει τής όποιας κατωρθώθη ή 
χαρτογράφηση οίουδήποτε σημείου πάνω στήν επιφάνεια τής γής. Τό έρ
γο τοϋ Πτολεμαίου έπεβλήθηκε στή γεωγραφική σκέψη σέ τέτοιο βαθμό, 
πού μπορεί νά λεχθή ότι ή νεώτερη χαρτσγραφική επιστήμη αρχίζει μέ τή 
λατινική μετάφραση τής Γεωγραφίας τοΰ Πτολεμαίου τοΰ έτους 1410 καί 
τήν άναβίωση τής μελέτης τού έργου άπό τούς γεωγράφους τής Ανα
γεννήσεως. Ή νεώτερη χαρτσγραφική έπιστήμη έχει τήν άφετηρία της 
στήν άναβίωση αύτή καί εκφράζεται στή χσλκογράφηση τών χαρτών τοϋ 
Πτολεμαίου πού προσηρτήθη στήν έκδοση τής Γεωγραφικής ύφηγήσεως 
πού έγινε στή Βολωνία τό 1477.
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Στιγμιότυπο άπό την παρουσίαση τοΰ έργου τών Ανδρέα καί Ίουήθ 
Στυλιανού «‘Π Ιστορία τής Κυπριακής Χορτογραφίας».

Σταθμούς^οτήν έϋέλιξιη—της χαρτογραφίας άπετέλεσαν—οί κατά τόν 
ΙΣΤ’ αιώνα συμβολές τοϋ Φλαμανδοΰ κοσμογράφου Gerhard Mercator, 
πού έπενόησε τό φερώνυμο σύστημα προβολής, καϊ τοϋ Βέλγου Abraham 
Ortelius, τοΰ όποιου τό ύπό τόν τίτλο Theatrum orbis terrarum έργο μπο
ρεί νά θεωρηθή σάν ή πρώτη επιστημονική συλλογή χαρτογραφικοΰ ύλι- 
κοΰ τής νεώτερης εποχής- Τό έργο αύτό αριθμεί 30 περίπου εκδόσεις 
πρό τοΰ θανάτου τοΰ Όρτέλιους (1508) καϊ συνεχή εκδοτική παράδοση 
μετά τό θάνατό του, πράγμα πού επιτρέπει νά εκτιμήσουμε τή διαμόρφω
ση μιας χαρτογραφικής έντύπου παραδόσεως άπό τήν έποιχή αύτή.' Ή 
χαρτογραφική αύτή παράδοση σημειώνει μεγάλη άνάπτυξη άπό τόν ΙΣΤ' 
αιώνα καί οφείλεται σέ διάφορους ιστορικούς λόγους. Ανάμεσα σ’ αύ- 
τούς μπορούμε νά ξεχωρίσουμε τήν οικονομική εξόρμηση τών εύρωπαϊ- 
κών λαών πρός τήν Ασία καϊ άλλους γεωγραφικούς χώρους, έξόρμηση 
γιά τήν όποια ή γεωγραφική γνώση τών χωρών στίς όποιες έπιχειρεϊται 
είτε πολιτική κατάκτηση είτε οικονομική διείσδυση άποτελεϊ απαραίτητη 
προϋπόθεση. ‘Η ’Οθωμανική αύτοκρατορία, πού περιλαμβάνει τίς έλλη- 
νικές χώρες, παραμένει χώρος πολιτικά κλειστός, μά πού ύπόκειται σέ 
οικονομική διείσδυση ή οποία εκφράζεται μέ τό καθεστώς τών διομσλο- 
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γήσεων Ό ελληνικός χώρος παρουσιάζει τεράστια ποικιλία άκτών, νή
σων καί θαλασσίων δρομολογίων, καθώς καί πλήθος εμπορικών λιμανιών 
(Σκάλες), πού καλύπτονται άπό τό καθεστώς τών διομολογήσεων. Είναι 
φυσικό πώς ή γινώση τών θαλασσίων δρομολογίων απαιτούσε τή σύνταξη 
μεγάλου άριθμοΰ χαρτών, γνωστών κατά τόν ΙΔ' καί ΙΕ' αίώνα ύπό τήν 
ονομασία portolani. Στό είδος αύτό τής χαρτογραφίας διέπρεψαν οί 'Ενε
τοί καί οί Γενουάτες, πού είχαν κυριαρχήσει κατά τήν εποχή αύτή στίς 
εμπορικές συναλλαγές μέ τήν Ανατολική Μεσόγειο, μά καί διετήρησαν 
γιά πολύ χρόνο κτήσεις στόν ίδιο χώρο.

Ή μεγάλη διάδοση χρηστικών χαρτογραφικών οδηγών γιά τήν εξυ
πηρέτηση τής ναυσιπλοΐας έσήμαινε, παράλληλα· μέ τήν επιστημονική τε
λειοποίηση τής χαρτογραφίας τήν όποια1 προήγαγαν κυρίως τά στρατιω
τικά έπιτελεϊα τών ευρωπαϊκών κρατών, πληθώρα τής χαρτογραφικής βι
βλιογραφίας, σέ βσΘμό πού σύντομα κατέστη δυσδιάκριτη ή πρωτότυπη 
άπό τήν παράγωγη καί επαναληπτική χαρτογραφία. Ή σύγχυση αύτή δέν 
μπορούσε νά είναι ανεκτή άπό τή σύγχρονη γεωγραφική έπιιστήμη, ή ό
ποια θεωρεί τά χαρτογρσφικά ύλικά σάν πηγές τής ιστορικής γεωγραφί
ας, κατά τόν ίδιο τρόπο πού ή Ιστορία θεωρεί τά άρχαία κείμενα σάν ι
στορικές πηγές- Kt’ όπως ή ιστορική έπιστήμη άνέπτυξε ειδικό κλάδο κρι
τικής τών πηγών, γιά νά έξακριβώνη τήν πρωτοτυπία καί γνησιότητα ή 
μή τοΰ ιστορικού ύλικοΰ, έτσι καί ή Ιστορική γεωγραφία έπιδίδεται στήν 
κριτική τού παραδοβέντος χσρτογραφικσΰ ύλικοΰ γιά νά έξακριβώση τήν 
αύθεντικότητά του καί νά τό καταστήση χρήσιμο στή γεωγραφική καί Ι
στορική έρευνα. Ή άνακγαιότητα τής χαρτογραφικής αύτής κριτικής μάς 
παρέχει τό κριτήριο άξισλσγήσεως κάθε σύγχρονου έργου σχετικού μέ 
τήν ιστορική χαρτογραφία·

Τό έργο τοΰ Ανδρέα καί Ίουδήθ Στυλιανού, πού έχω τήν τιμή νά πα
ρουσιάσω, προσφέρει γιά πρώτη φορά ένα Corpus τσΰ Κυπριακού χαρτο- 
γραφικοΰ θησαυρού, άπό τή Γεωγραφική ύφήγηση τοΰ Πτολεμαίου μέχρι 
τόν τριγωνομετρικό χάρτη τοΰ Kitchener, πού συνετάχθη τά πρώτα χρό
νια τής άγγλοκρατίας- Ή συναγωγή τοΰ χσρτογραφικσΰ αύτοϋ ύλικοΰ είς 
Σώμα έντυπωσιάΖει κατά πρώτο λόγο γιά τήν ποσότητά του, μά άπό κα
θαρά ερευνητική πλευρά τό ύλικό αύτό δέν πρέπει νά έκτιμηθή άπό πο
σοτική άποψη, μά σάν εργασία διερευνήσεως τής χαρτογραφικής βιβλιο
γραφίας καί τών αποθεμάτων άνεκδότου χαρτογραφικοΰ ύλικοΰ. Μόνο 
μακροχρόνια διερεύνηση τών πηγών καί μεγάλου άριθμοΰ εύρωπαϊκών βι
βλιοθηκών μπορούσε νά καταστήση δυνατή τήν κατάρτιση ένός τέτοιου 
σώματος. Αναπόφευκτα ή διερεύνηση αύτή ύπήρξε μακροχρόνια καί ά- 
πήτησε μεγάλο βαθμό επιμονής ένισχυμένης μέ τόν ξήλο τής άφσσιώ- 
σεως σ' ένα ιδανικό. Ή προσφορά όμως τών συγγραφέων δέν σταματά 
στό σημείο αύτό. Τό στάδιο τής καταρτίσεως τού Corpus τής κυπριακής 
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χαρτογραφίας είναι τό πρώτο σέ μιά αλληλουχία επιστημονικών διερευ- 
νήσεων. Τό δεύτερο στάδιο, όλιγώτερο εντυπωσιακό, μά πολύ πιό περί
πλοκο άπό καθαρά έπιστημονική άποψη, καλύπτει τήν μελέτη καί κριτι
κή άνάλυση τών χαρτών, μέ στόχο τή,ν εξακρίβωση τής ιστορικής καί φι
λολογικής άξιος τών στοιχείων πού περιέχουν. Ή έκδοση ένός χαρτο- 
γραφικοΰ μνημείου δέν συνεπάγεται άναγκαίως τήν αυθεντικότητα τών 
περιεχομένων του. Ή αυθεντικότητα αύτή οφείλει νά έλεγχθή βάσει· δια
φόρων κριτηρίων πού διαμορφώνει ή ιστορική καί φιλολογική κριτική. Τά 
χαρτογραφικά μνημεία άποτελοΰν ούσιασπκά γεωγραφικές πηγές τής ι
στορίας καί σάν τέτοια ύπόκεινται στή γενικώτερη κριτική τών πηγών, 
πού άπστελεΐ προϋπόθεση κάθε χρησιμοποιήσεώς των άπό τούς μελετη
τές. Ή κριτική αύτή τών πηγών είναι μάλλον δύσκολο έργο, γιατί, όπως 
είπαμε, θά μάς έπιτρέψη νά άποκαταστίσουμε ή νά διαψεύσουμε τήν ά- 
ξισπιστία καί αώθεντικότητα τής γεωγραφικής μας τεκμηριώσεως· Στήν 
περίπτωση τοΰ προκείμενσυ έργου μπορούμε νά εντοπίσουμε τό ούσια- 
στικώτερο μέρος τής συμβολής τών συγγραφέων στήν επιτυχή πραγμά- 
τευση τοϋ δύσκολου αύτοϋ έργου τής κριτικής τοϋ χαρτογραφικοϋ ύλι- 
κοΰ τοϋ Corpus- Κατόπιν άπό αναλυτική καί συγκριτική μελέτη τοΰ ύλι- 
κοΰ οί συγγραφείς κατώρθωσαν νά άποκαλύψουν τήν ταυτότητα τοϋ κά
θε άτομικοΰ χάρτου καί τή συσχέτιση ή άπλώς συγγένειά του πρός τούς 
προηγηθέντες. Ή εξακρίβωση αύτή τής ταυτότητας μάς επιτρέπει νά ά- 
ξιολογήσουμε τήν τεκμηρίωση πού περιέχει ό κάθε χάρτης, χαρσκτηρίίον- 
τάς την σάν πρωτότυπη ή παραγωγή, ή μερικώς πρωτότυπη καί μερικώς 
παράγωγη·, Ή διαπίστωση τοΰ βαθμού πρωτοτυπίας ή έπαναλήψεως εί
ναι πάντοτε_έργο_τής κριτικής άναλύσεως. Τό συνολικό άπατέλεσμα τής 
κριτικής προσπάθειας τών συγγραφέων είναι ή οικοδόμηση ένός χαρτο- 
γραφικοϋ στέμματος, κατά τό πρότυπο τοΰ στέμματος τών κωδίκων πού 
μεθοδεύει ή φιλολογική κριτική. Αύτό τό χαρτογραφικό στέμμα, δηλαδή 
ή άποκατάσταση τής σχάσεως καί τής συγγένειας τών χαρτών άνάμεσά 
τους, άπστελεΐ τόν άκρογωνιαίο λίθο τής ερευνητικής έργασίας τών συγ
γραφέων, γιατί παρέχει τά έρείσματα άξιολογήσεως τοϋ άλικου- Χωρίς 
τό επίπονο έργο τής επεξεργασίας τοΰ οικογενειακού δένδρου τών χαρ
τών, τό έργο θά περιοριζόταν σέ άπλή συναγωγή, ύλικοΰ. Μά έπίσης οί 
έπί μέρους συσχετίσεις καί αναδρομή πρός τις πηγές τής χαρτογραφή- 
σεως συνθέτουν σέ τελευταίο στάδιο τήν ιστορική απεικόνιση τής κυ
πριακής χαρτογραφίας άπό τόν Μεσαίωνα μέχρι τό τέλος τοΰ ΙΟ’ αίώ- 
νος. Ή ιστορική αύτή πραγμάτευση αντικατοπτρίζει έμμεσα τόν ιστορικό 
ρόλο τής νήσου στόν κρίσιμο αύτό χώρο επαφής τοΰ δυτικού μέ τόν άνα- 
τολικό κόσμο.

"Αν στό σημείο αύτό πραγματοποιείται ό στόχος πού έθεσαν οί συγ
γραφείς, άπό μιά άλλη άποψη τό έργο άπστελεΐ άφετηρίσ έξερευνήσεως 
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νέων οριζόντων πού διανοίγονται στήν κυπριολογική επιστήμη. Θά έμμεί- 
νω μόνο σέ μιά άπό τίς καινούργιες προοπτικές στις όποϊεις δίνει λαβή 
τόέργο τών Στυλιανού- Πρόκειται γιά τή δυνατότητα πού μάς παρέχε
ται τώιρα νά έπεξεργαισθοΰμε τήν ιστορική τοπωνυμία τής Κύπρου. Τό 
ζήτημα τής άποκαταστάσεως τής τοπωνυμικής παρσδόσεως είναι σοβα- 
ρώτατο γιατί είναι άδισρρηκτα συνδιεδεμένο μέ τήν εθνολογική ύπόστα- 
σή καί ιστορική επιβίωση τοϋ λαού μας. Τά τοπωνύμια μαζύ μέ τή γλωσ
σά, ίσως ακόμη πιό πολύ καί άπό τή γλώσσα, αποτελούν τό πιό συντη
ρητικό στοιχείο ανάμεσα σ’ έκεϊνα πού συνθέτουν τά έθνολογικά χαρα
κτηριστικά ένός λαοΟι Οί επιδράσεις πάνω στον τοπωνυμικό θησαυρό δέν 
είναι δυνατές παρά όταν ύπσρξη βαθειά κοινωνικοοικονομική καί πολιτι
στική διείσδυση ένός ιστορικού χώρου. "Αν κατορθώσουμε νά άναστη- 
λώσουμε αύτό πού στήν επιστημονική τοπωνυμ ιολογία ορίζεται ώς τοπω
νυμική στρωματογραφία, θά έχουμε μιά θετική εικόνα τής έξελίξεως τής 
εθνολογικής ταυτότητος τοϋ κυπριακού λαού, καί τοΰ βαθμού άφομοιώ- 
σεων πού κατά καιρούς καϊ ύπό τό κράτος τών ξένων κυριαρχιών έπε- 
συνέβησαν. Μιά τέτοια άναστήλωση τής τοπωνυμικής στρωματογραφίας 
Θά διασαφήνισή τόν βαθμό καί τό ποσοστό εθνολογικής έπιδράσεως τών 
ξένων πολιτισμών πάνω στό γηγενές στρώμα. Ταυτόχρονα Θά διαπιστωΘή 
ή ύποκειμένη έθνσλογική ένότητα τοϋ κυπριακού έλληνισμσΰ, ένότητα πού 
έχει συσκοτισθή άπό τήν ποικιλία τών ξένων πολιτικών καθεστώτων· Γιά 
τήν αποκατάσταση αύτή τής τοπωνυμικής στρωματογραφίας μοναδική εί
ναι ή συμβολή τών Στυλιανού πού άποκτά έτσι τόν χαρακτήρα πραγματι
κής έθνι'κής προσφοράς.

Τά περιορισμένα χρονικά πλαίσια τής παρουσιάσεως αύτής δέν μοΰ 
επιτρέπουν νά έπεκταθώ σέ άλλα συναφή σημεία τής συμβολής τών Στυ
λιανού. Δέν θά ήθελα όμως νά κλείσω τή σύντομη αύτή παρουσίαση χω
ρίς νά άναφερθώ στήν έκδοτική έκτέλεση τοΰ έργου, πού συνετελέσθη έξ 
ολοκλήρου στήν Κύπρο, καί πού σημειώνει, μπορώ νά ίσχυριοθώ, σταθμό 
στά χρονικά τής κυπριακής εκδοτικής τεχνικής. Σάν έντεταγμένο στή 
σειρά τών δημοσιεύσεων τοΰ Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, τό έργο 
έπρεπε νά έκδοθή σύμφωνα μέ τό υψηλά έκδοτικά πρότυπα πού τό Κέν
τρο καθιέρωσε γιά όλες τίς επιστημονικές έκδόσεις του. Γιά νά έπιτευχθή 
ή έκδοση αύτή άναγκσιοϋσε στενή συνεργασία άνάμεσα στούς συγγρα
φείς καί τήν έκδοτική διεύθυνση τοΰ Κέντρου άφ’ ένός καί τίς τεχνικές 
ύπηρεσίες τών τυπογραφείων πού άνέλαβαν τήν εκτύπωση τοΰ έργου 
άφ' έτέρου. Τά πολλά καϊ περίπλοκά προβλήματα πού άνεφύησαν κατά τή 
διάρκεια τής έκτελέσεως ύπερπηδήθηκαν χάρις στή συνεργασία αύτή. Τά 
Τυπογραφεία άνταπεκρίθησαν στίς επιστημονικές άπαιτήσεις τοΰ έργου 
καταβάλλοντας άνάλογες προσπάθειες στόν τεχνικό τομέα μέ άπστέλε- 
σμα τήν παράλληλη προαγωγή τοΰ τεχνικού επιπέδου τής κυπριακής τυ-
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πογραφίαο Θά πρέπει συνεπώς νά αποδώσουμε τήν πρέπουσα άναγνώρι- 
ση στή συμβολή τοϋ τυπογραφικού οργανισμού Ζαβαλλή, στόν όποιο ά- 
νήκει τό έπΐτευγμα τής τεχνικής έκτελέσεως τοΰ μνημειώδους αύτού κυ- 
πριολογικοΰ έργου.

Στιγμιότυπο άπό τήν έπίσκεψη τοϋ Γεωγραφικού Ομίλου τής Συρίας, τό 
Γενάρη τοϋ 1981, πού είχε σάν αποτέλεσμα τήν άνάπτυξη στενών σχέσεων 
μεταξύ τοϋ Γεωγρ. 'Ομίλου Κύπρου καί τοϋ Γεωγρ. Όμίλου τής Συρίας.
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26 Νοεμβρίου, 1980
Εξοχότατο
Υπουργό Παιδείας 
Υπουργείο Παιδείας 
Λευκωσία.

Θέμα: Ή δημιουργία οργανικής Θέσης Γεωγράφου 
στήν Παιδαγωγική Ακαδημία καί στό 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο·

Εξοχότατε Κύριε 'Υπουργέ,

Ό, Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου χαιρετίζοντας τούς στόχους, πού 
έχεΓ εξαγγείλει τό ’Υπουργείο Παιδείας, γιά βελτίωση τοϋ εκπαιδευτικού 
μας οικοδομήματος καί επιδιώκοντας μιά στενή συνεργασία μέ τό Υπουρ
γείο, ύποβάλλετ tic πιό κάτω εισηγήσεις:

α) Νά δημιουργηθεί θέση Γεωγράφου στήν Παιδαγωγική ’Ακαδημία, 
β) Νά δημιουργηθεί θέση Γεωγράφου στό Παιδαγωγικό .Ινστιτούτο.

’Όπως είναι γνωστό, στίς χώρες τής Ε.ιΟ-Κ-, στήν Άγγλοσμερική καί 
στή Σοβιετική "Ενωση, ό δάσκαλος τοΰ δημοτικού παίρνει στά χρόνια τής 
διδασκαλικής του εκπαίδευσης τούλάχιστο πέντε θέματα Γεωγραφίας 
(Φυσική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία, Ύπαίθριεις Μελέτες, Γεωγραφία 
τής ιδιαίτερης του πατρίδας καί Μέθοδοι Διδασκαλίας τής Γεωγραφίας), 
γιά νά θεωρείται ικανός νά διδάξει τό μάθημα τής Γεωγραφίας (Alan 
Peter, International Geog., Montreal: Toronto Un. Press, 1977, pp. 7-22).

Ή έκπαίδευση χαρακτηρίζεται άπό δυναμισμό καί συνεχή άλλαγή. Γιά 
τούτο καί ή επιμόρφωση πού προσφέρει τό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο πρέ
πει νά είναι συνεχής καί οί Επιτροπές Μελέτης καί ’Ανάπτυξης Προγραμ
μάτων πρέπει νά τεθούν πάνω σέ μόνιμη βάση.

Μέ τιμή, 
Γιώργος Μ. Καδής 

Πρόεδρος 
Ειρήνη Παναγιώτου 
Γενικός Γραμματέας

Κοινοποίηση:

Τμηματάρχη Άνωτ. καί Μέσης Εκπαίδευσης
Τμημοτάρχη Στοιχειώδους ’Εκπαίδευσης
Διευθυντή Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Διευθυντή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
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