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Ο ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Από ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΡΟΥΖΗ, 
Προϊστάμενο Υπηρεσίας Αναδασμού

Ο αναδασμός για μερικούς είναι μια απλή ανταλλαγή ιδιοκτησιών. Για άλ
λους είναι το θεμέλιο της αγροτικής ανάπτυξης. Αυτές οι διαφορετικές γνώμες 
οφείλονται κυρίως στις γνώσεις του καθενός πάνω στις υπάρχουσες νομοθεσίες 
του αναδασμού. Στο Πακιστάν, για παράδειγμα, ο αναδασμός είναι μια απλή 
ανταλλαγή κτημάτων. Στην Ελλάδα η νομοθεσία είναι σχετικά περιεκτική και 
περιλαμβάνει εκτός από τη συγκέντρωση των χωραφιών και τη διάνοιξη δρό
μων. Στην Κύπρο η νομοθεσία είναι περισσότερο περιεκτική και περιλαμβάνει 
συγκέντρωση ιδιοκτησιών, αύξηση του γεωργικού κλήρου, λύση προβλημάτων 
διακατοχής γης, δημιουργίας σύγχρονου οδικού δικτύου, εξωραϊσμό τοπίου κλπ. 
Σε μερικές χώρες της Ευρώπης όπως τη Δ. Γερμανία, την Ολλανδία και την 
Ισπανία ο αναδασμός ταυτίζεται με την αγροτική ανάπτυξη.

Το θέμα «Αναδασμός, το θεμέλιο της αγροτικής ανάπτυξης» να αναπτυχθεί 
κάτω από τις ακόλουθες τρεις υποδιαιρέσεις:-

Α. Προσφορά του αναδασμού στην Κύπρο.
Β. Μελλοντικές προεκτάσεις του αναδασμού.
Γ. Βασικά συστατικά της αγροτικής ανάπτυξης.

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η προσφορά του αναδασμού στην Κύπρο μπορεί να συνοψιστεί στα πιο 
κάτω:- 

(α) Αύξηση του γεωργικού κλήρου:

Με το σχέδιο του αναδασμού είναι δυνατή η αύξηση του μικρού και αντι- 
οικονομικού κλήρου, πού κυριαρχεί στην κυπριακή ύπαιθρο. Ειδικές πρόνοιες 
της νομοθεσίας διαλαμβάνουν όχι μόνο την αύξηση του κλήρου, αλλά και τη 
δημιουργία οικονομικά εκμεταλλεύσιμων κτημάτων. Η επιπρόσθετη γη που 
απαιτείται για την αύξηση του κλήρου συνήθως εξασφαλίζεται από τις απαλλο
τριώσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σχεδίου από τη γη 
που προσφέρεται πρός πώληση από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες,από τη χαλίτι- 
κη γη που είναι συνήθως σκορπισμένη στην υπό αναδασμό περιοχή, ακόμη δε 
και από την εκκλησιαστική γη που δυνατό να προσφερθεί προς πώληση μέσω 
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του σχεδίου αναδασμού. Η δημιουργία μεγάλων βιώσιμων μονάδων που αναπό
φευκτα προσφέρουν ικανοποιητικό εισόδημα στο γεωργό, σημαίνει στην τελευ
ταία ανάλυση τη μόνιμη παραμονή των αγροτών στην ύπαιθρο μια και δεν είναι 
σύνηθες φαινόμενο να εγκαταλείπονται οι βιώσιμοι κλήροι ούτε και να μετανα
στεύουν ή να αποδημούν οι ιδιοκτήτες μεγάλων εκμεταλλεύσιμων κτημάτων. Ο 
αναδασμός απόδειξε στην πράξη πως μπορεί να αυξήσει την ιδιοκτησία. Για 
παράδειγμα στην περίπτωση του αναδασμού στο Πελέντρι η αύξηση ιδιοκτησί
ας έφθασε το 81.9% ενώ το μέσο μέγεθος του τεμαχίου στην περίπτωση του 
Άρσους αυξήθηκε μέχρι 294.5%.

(β) Καταπολέμηση του πολυτεμαχισμού και συγκέντρωση της ιδιοκτησίας:

Ένας από τους βασικούς στόχους του αναδασμού είναι και η καταπολέμη
ση της σκορπισμένης αγροτικής ιδιοκτησίας. Τα πολλά και σκόρπια τεμάχια 
δεν ευνοούν την ορθολογιστική ανάπτυξη της γεωργίας ενώ ο χρόνος που ξοδεύ
εται για την εκμετάλλευση τους είναι μεγάλος και το κόστος παραγωγής είναι 
πολύ ψηλό. Ειδική πρόνοια της νομοθεσίας διαλαμβάνει, πως ανάλογα με την 
έκταση ενός κτήματος, τα συγκεντρωμένα τεμάχια που μπορούν να παραχωρη- 
θούν σ’ ένα ιδιοκτήτη, μετά την εφαρμογή του αναδασμού, είναι μεταξύ ενός 
και τριών. Με τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας γίνεται πιο αποδοτική η εκμε
τάλλευση του κλήρου. Με την εφαρμογή του αναδασμού τα τεμάχια του χωριού 
Κισσόνεργα από 1,035 πριν τον αναδασμό περιορίστηκαν σε 334 μετά τον ανα
δασμό ενώ στο Άρσος από 4,082 έμειναν 968. Στα ίδια χωριά ο μέσος αριθμός 
τεμαχίων από 2.7 στην Κισσόνεργα πριν τον αναδασμό, περιορίστηκε σε 1.6 
μετά τον αναδασμό, ενώ στο Άρσος από 4.2 έγινε 1.5. Ταυτόχρονα με τον ανα
δασμό το μέσο μέγεθος του τεμαχίου αυξήθηκε στο Παλαιχώρι απο 1.6 σε 4.4 
και στο Άρσος από 1,6 σε 7.1.

(γ) Λύση προβλημάτων διακατοχής γης:

Στην Κύπρο η ιδιοκτησία δεν είναι μόνο μικρή, πολυτεμαχισμένη και δια
σκορπισμένη αλλά είναι ταυτόχρονα επιφορτισμένη μ’ ένα σωρό προβλήματα 
που αφορούν την κυριότητά της. Συχνά ένας κατέχει τη γη, κάποιος άλλος τα 
δέντρα και πιθανόν κάποιος τρίτος την πηγή ή το νερό. Κάποτε η ιδιοκτησία 
κατέχεται εξ αδιαιρέτου με τα γνωστά συνεπακόλουθα όπως ασυμφωνίες μεταξύ 
των συνιδιοκτητών για την εκμετάλλευση της γης τους. Μερικές φορές απηρ
χαιωμένα φιρμάνια υπεισέρχονται στη διαχείριση του νερού με το οποίο αρδεύ
εται μια έκταση.

Άλλες φορές τρίτα πρόσωπα έχουν δικαίωμα διάβασης ή άρδευσης πάνω σε 
μια ιδιοκτησία. Ο αναδασμός μπορεί να δώσει λύσεις σ’ αυτά τα δύσκολα και 
πολύπλοκα προβλήματα διακατοχής της γης, που δεν αφήνουν τον Κύπριο γε
ωργό να δουλέψει αποδοτικά τη γη του. Στο Πελέντρι, για παράδειγμα, ενώ 
πριν τον αναδασμό το 40.50% των ιδιοκτησιών κατεχόταν εξ' αδιαιρέτου, μετά 
τον αναδασμό το ποσοστό περιορίστηκε μόνο στο 1.9%.

4



(δ) Δημιουργία σύγχρονου οδικού δικτύου:

Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ιδιοκτησιών σ’ ένα χωριό, που δεν έχει 
δρόμο ή που η επίσκεψη γίνεται με τη χρήση μονοπατιών. Είναι επίσης πολλές 
οι ιδιοκτησίες στις οποίεε η καλλιέργεια δεν μπορεί να γίνει με τη χρήση μη
χανημάτων. Με τον αναδασμό δημιουργεΐται ένα σύγχρονο οδικό δίκτυ που επι
τρέπει στον ιδιοκτήτη να επισκεφτεί και το τελευταίο κομμάτι ενός κλήρου. 
Παράλληλα με το σύγχρονο οδικό δίκτυ γίνεται πιο ευχερής και πιο αποτελε
σματική η εκμετάλλευση της αγροτικής ιδιοκτησίας και έτσι το κόστος παρα
γωγής και παραγωγικότητας μειώνεται αισθητά.

Μέχρι το τέλος του 1982 είχαν κατασκευαστεί στις περιοχές όπου εφαρμό
στηκε ο αναδασμός κάπου 324 χιλιόμετρα κα'νούργιοι δρόμοι. Στη Γεροσκή- 
που, για παράδειγμα, κατασκευάστηκαν κάπου 34 χιλιόμετρα καινούργιοι δρό
μοι, στο Άρσος κατασκευάστηκαν 51 χλμ. και στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας 
41 χλμ.

(ε) Ενθάρρυνση της μηχανοποίησης:

Η εξάσκηση της σύγχρονης γεωργίας δε νοείται χωρίς τη χρήση μηχανη
μάτων. Αλλά η μηχανοποίηση χωρίς αγροτικούς δρόμους και με σκορπισμένα 
λιλιπούτεια τεμάχια είναι αναμφίβολα δύσκολη αν όχι και ακατόρθωτη. Ο ανα
δασμός με τα συγκεντρωμένα μεγάλα τεμάχια που δημιουργεί και το οδικό δί
κτυ που κατασκευάζει, ενθαρρύνει τη γεωργική μηχανοποίηση, που είναι τόσο 
αναγκαία και απαραίτητη για ορθολογιστική γεωργική ανάπτυξη.

(στ) Περιορισμός των εγκαταλειμμένων εκτάσεων:

Πολύ μικρά και σκόρπια τεμάχια, πολύ μακρυά από το χωριό ή ακόμα και 
κοντά σ’ αυτά τα οποία δεν εξυπηρετούνται από δρόμους ή που είναι επιφορτι
σμένα με πολλά νομικά ιδιοκτησιακά προβλήματα, συχνά εγκαταλείπονται. Εί
ναι πολλές, πράγματι, οι εγκαταλειμμένες εκτάσεις σ’ ένα χωριό. Ο αναδασμός 
με τα έργα υποδομής που κατασκευάζει και μαζί με τη λύση των προβλημάτων 
διακατοχής γης, επαναφέρει τις εγκαταλειμμένες εκτάσεις στην εκμετάλλευση, 
βοηθώντας έτσι τόσο την αύξηση της εκμεταλλεύσιμης γης όσο και την αύξη
ση του εισοδήματος.

(ζ) Συντονισμός στην κατασκευή έργων οδοποιίας και αρδευτικών:

Στις αρδευόμένες εκτάσεις η κατασκευή αρδευτικών καναλιών άρδευσης ή 
άλλων αρδευτικών συστημάτων είναι στενά συνυφασμένη με το οδικό δίκτυ και 
την έκταση του κλήρου. Η ορθολογιστική κατασκεύη και χρήση του αρδευτι
κού συστήματος, τότε μόνο μπορεί να επιτευχθεί, αν συνδυασθεί με την εφαρ
μογή του αναδασμού. Σε μιά τέτοια περίπτωση το κόστος εγκατάστασης αρδευ
τικών συστημάτων μειώνεται ενώ ο γεωργός διευκολύνεται στην εκμετάλλευση 
του αρδευομένου κλήρου του.
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(η) Διευκόλυνση στην κατασκευή αναβαθμίδων, εκχερσώσεων, 
αποχετευτικών κλπ.:

Η δημιουργία δρόμων και η συγκέντρωση του κλήρου είναι παράγοντες 
που διευκολύνουν την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων. Έτσι ο συντονι
σμός έργων οδοποιίας, αρδευτικών, και εγγειοβελτιωτικών είναι απαραίτητος 
στην ανάπτυξη μιας αγροτικής περιοχής. Τα αποχετευτικά είναι ανάγκη να λά
βουν υπόψη τους καινούργιους δρόμους ενώ οι αναβαθμίδες γίνονται με βάση 
την καινούργια διάταξη των τεμαχίων. Σε περίπτωση που θα ακολουθόταν μια 
αντίθετη προσέγγιση με την κατασκευή των τεχνικών έργων πρώτα και την 
αναδιαμονή σε δεύτερο πλάνο, πάλι ο συντονισμός είναι αναγκαίος και απαραί
τητος.

(θ) Εξωραϊσμός τοπίου:

Η διατήρηση και βελτίωση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 
είναι αναγκαία στα πλαίσια μιας σύγχρονης αγροτικής ανάπτυξης. Ο αναδασμός 
δεν μπορεί να μή λάβει υπόψη την οικολογική ισορροπία ενός χώρου. Κατά τη 
διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου λαμβάνονται υπόψη τα προϋπάρχοντα φυσικά 
και πολιτιστικά στοιχεία τα οποία διατηρούνται αλλά και βελτιώνονται. Συνάμα 
καινούργια εξωραϊστικά έργα όπως είναι οι δεντροστοιχίες, τα αλσύλια, η το
ποθέτηση παγκακιών σε περίοπτες θέσεις κλπ., προσθέτονται στο τοπίο. Μ’ 
άλλα λόγια με τον αναδασμό εξωραΐζεται και ωραιοποιείται το τοπίο, χωρίς να 
παραβιάζεται η οικολογική ισορροπία μιας περιοχής.

(ι) Αύξηση της παραγωγής και παραγωγικότητας:

Όλα όσα αναφέρονται πιο πάνω έχουν σαν συνεπακόλουθο την αύξηση της 
παραγωγής και παραγωγικότητας. Η αύξηση του γεωργικού κλήρου, η συγ
κέντρωσή του, ο ξεκαθαρισμός πολλών προβλημάτων διακατοχής γης, η 
δημιουργία ενός καινούργιου οδικού δικτύου, η διευκόλυνση της μηχανο
ποίησης, η περίληψη εγκαταλειμμένων εκτάσεων στην εκμεταλλευόμενη γη, 
μαζί με το συντονισμό που γίνεται σε έργα οδοποιίας, αρδευτικά και εγγειοβελ
τιωτικά, οδηγούν στη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της πα
ραγωγικότητας κατά γεωργοεργάτη, κατά μονάδα καλλιέργειας και κατά κεφά
λαιο. Ο περισσότερος χρόνος που επενδύεται από το γεωργό στο συγκεντρωμέ
νο τεμάχιο και η μεγαλύτερη φροντίδα και παρακολούθηση των γεωργικών 
ασχολιών αυξάνουν συνεπακόλουθα την παραγωγή. Όλα αυτά σημαίνουν, στην 
τελευταία ανάλυση, μεγαλύτερο εισόδημα για τον Κύπριο γεωργό.

Β. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

Πέρα από τα άμεσα ευεργετήματα της αναδιανομής που προνοούνται από 
τήν υφιστάμενη νομοθεσία, ο αναδασμός δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή άλλων μέτρων και σχεδίων με ευεργετικές επιπτώσεις πάνω στην
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αγροτική οικονομία και την αγροτική ανάπτυξη. Οι μελλοντικές προεκτάσεις 
του αναδασμού θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως ακολούθως:-

(α) Δημιουργία αγροικιών και υποστατικών στο συγκεντρωμένο κτήμα.

Οι αγροικίες δεν ενθαρρύνονται μέσω του σχεδίου του αναδασμού. Παρόλα 
αυτά σε μερικές περιπτώσεις και για οικονομικούς κυρίως λόγους, είναι δυνατό, 
μετά τον αναδασμό, να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, που να 
ενθαρρύνουν τον Κύπριο γεωργό να πάρει απόφαση για την κατασκευή αγροι
κίας. Όμως υποστατικά, πρόχειρα και απέρριττα ή φροντισμένα, μπορούν να 
δημιουργηθούν στο συγκεντρωμένο κτήμα σε μεγάλο βαθμό και για πολλούς 
λόγους.

Οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στα περισσότερα αγροτικά σπίτια 
είναι σ’ όλους γνωστές. Στις περισσότερες γεωγραφικές περιφέρειες της Κύ
πρου το αγροτόσπιτο - μακρυνάρι ή δίχωρο - έχει δίπλα του μια σχετικά μικρή 
αυλή. Είναι ο χώρος όπου κοιμάται ο Κύπριος γεωργός με την οικογένειά του, 
είναι η αποθήκη για τα εργαλεία, είναι η πλατεία στάθμευσης των γεωργικών 
μηχανημάτων, είναι η αποθήκη για τα γεννήματα, είναι ακόμα ο χώρος για την 
εκτροφή ή διατήρηση διάφορων ζώων και πτηνών.

Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει, πως οι υγειονομικές συνθήκες που 
επικρατούν σ’ ένα τέτοιο μικρό χώρο, μέσα στο σπίτι και στην αυλή, είναι φο
βερά ανθυγιεινές. Όσο κι άν σκεφτεί ο κύπριος γεωργός να βρεί λύση στα πο
λύπλοκα προβλήματα χώρου που αντιμετωπίζει, το σύστημα της αγροτικής ιδι
οκτησίας δεν τον υποβοηθεί. Εκείνο που ασφαλώς χρειάζεται στην κυπριακή ύ
παιθρο είναι κάποια αποκέντρωση των πολλών χρήσεων του οικιακού χώρου.

Τα χωράφια του γεωργού δεν είναι μόνο πολλά σε αριθμό, αλλά είναι και 
σκορπισμένα σ’ όλη την έκταση των διοικητικών ορίων του χωριού. Σε ποιό 
απ’ όλα αυτά τα χωράφια θα μεταφέρει τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα γεννή
ματα ή τα ζώα; Μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να απαντήσει στο ερώτημα αυτό. Με 
τη συγκέντρωση όμως των σκορπισμένων τεμαχίων ενός γεωργού και με τη δη
μιουργία ενός σύγχρονου οδικού δικτύου, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις 
εκείνες που επιτρέπουν την κατασκευή ενός υποστατικού στο συγκεντρωμένο 
μεγάλο κτήμα. Από τη στιγμή που ο Κύπριος γεωργός, μετά τον αναδασμό, 
παίρνει ένα ή δυο συγκεντρωμένα κτήματα, τα πράγματα αλλάζουν. Είναι στο 
συγκεντωμένο κτήμα που θα επενδύει τα λεφτά του. Εκεί μπορεί να κατασκευά
σει ένα υποστατικό απλό και απέριττο, όπως το επιθυμεί. Τα εργαλεία μπορούν 
να φυλάγονται στο υποστατικό. Αλλά και τα ζώα θα μπορούν να μεραφερθούν 
εκεί. Έτσι με την αποκέντρωση αυτή θα βελτιωθούν οι συνθήκες καθαριότητας 
και υγιεινής μέσα στο σπίτι. Τα αγροτόσπιτα θα αποκτήσουν καινούργια όψη. 
Από αισθητικής πλευράς θά ’ναι πιό θελκτικά.

Κατά τη διάρκεια της αναδιανομής μπορούν να βρεθούν πολλές λύσεις 
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στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Και σε περίπτωση ακόμα που τα 
υποστατικά δεν ενδείκνυται να δημιουργηθούν μακρυά το ένα απο τ’ άλλο, τότε 
μια μικρή έκταση σε κάποιο μέρος έξω από τον οικισμό, κάπου στην περιφέ
ρεια, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κατασκευή των 
υποστατικών του χωριού. Κάτι τέτοιο μόνο με τον αναδασμό είναι εφικτό.

(β) Παραχώρηση γης για δημόσιους ή άλλους σκοπούς.

Είναι δυνατό να παραχωρηθεί μέσω του αναδασμού έκταση γης που θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ή επέκταση σταδίου, μικρού 
γηπέδου αθλοπαιδιών σκυβαλότοπου, νεκροταφείου, δημόσιου σχολείου ή Γυ
μνασίου, κοινοτικού νηπιαγωγείου, σφαγείου, πάρκου, εκκλησίας, μνημείου 
κλπ.

Θα ήταν δυνατό ακόμα, με διάφορες τροποποιήσεις της νομοθεσίας, να πα
ραχωρηθεί γη σε κατάλληλη συμπαγή έκταση, όπου θα μπορούσαν να αναπτυ
χθούν τουριστικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες. Θα μπορούσε για παράδει
γμα να αφεθεί μέσω του αναδασμού ένα μέρος ελεύθερο για τη δημιουργία κα- 
τασκηνωτικού χώρου (Camping-site). Η ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού, της 
αγροτικής βιοτεχνίας και βιομηχανίας θα έχουν ευεργετικές επιπτώσεις στο 
ίδιο το χωριό όχι μόνο από πλευράς εργοδότησης του ντόπιου πληθυσμού αλλά 
και από πλευράς εμπορίας των γεωργικών προϊόντων της κοινότητας. Ακόμα 
και από δημογραφικής σκοπιάς, τα εξωγεωργικά επαγγέλματα θά ’χουν ευεργε
τικές επιπτώσεις πάνω στον οικισμό.

Η σημερινή κατάσταση του ιδιοκτησιακού συστήματος με τον πολυτεμα- 
χισμό και την κατοχή μικρών μεριδίων ή τεμαχίων από πληθώρα ιδιοκτητών, 
δεν επιτρέπει σοβαρές τουριστικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες. Ταυτόχρο
να δεν είναι εύκολη η απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων για την κατασκεή 
δημοσίων χώρων. Πολύ λίγα είναι, για παράδειγμα, τα χωριά της Κύπρου που 
διαθέτουν σκυβαλότοπο. Πολύ λίγα είναι τα χωριά που πήραν απόφαση να κα
τασκευάσουν ένα γήπεδο αθλοπαιδιών κλπ. Με τον αναδασμό είναι εύκολη η 
εξασφάλιση γης, χωρίς απαλλοτριώσεις, χωρίς έξοδα, κόπους και αγώνες από 
μέρους της κοινότητας.

(γ) Βελτίωση του οδικού δικτύου μέσα στον ίδιο τον οικισμό.

Παρατηρείται σήμερα το φαινόμενο οι δρόμοι που κατασκευάζονται μέσω 
του αναδασμού να είναι σε πολλές περιπτώσεις καλύτεροι από τους δρόμους 
που υπάρχουν μέσα στον ίδιο τον οικισμό. Οι δρόμοι του αναδασμού κατα
σκευάζονται, σύμφωνα με πρότυπα, με κατάλληλο πλάτος, κατάλληλη επίστρω
ση και ανθεκτικότητα. Εκεί δε που το επιτρέπουν οι συνθήκες είναι ευθείς και 
αποφεύγονται, όσο είναι δυνατό οι μαίανδροι. Κάποτε είναι στενά συνυφασμέ- 
νοι με δενδροστοιχίες ή άλλα εξωραϊστικά έργα. Απεναντίας οι δρόμοι στον 
οικισμό είναι ελικοειδείς κι αναπτύχθηκαν χωρίς κανένα πολεοδομικό σχέδιο. 
Συνήθως ακολούθησαν τις οικοδομές που χτίστηκαν κάπως τυχαία.
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Με τον κατάλληλο προγραμματισμό και το συντονισμό των απαιτουμένων 
προσπαθειών είναι δυνατή η συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε 
ταυτόχρονα το οδικό δίκτυ μιας περιοχής αναδασμού νά συνδυάζεται με τη βελ
τίωση του οδικού δικτύου μέσα στο ίδιο το χωριό. Ιδιαίτερη προσπάθεια απαι
τείται κυρίως στους δρόμους που ενώνουν την περιφέρεια του οικισμού με την 
υπό αναδασμό έκταση. Στην Ευρώπη υπάρχουν νομοθεσίες που διαλαμβάνουν 
για μια τέτοια βελτίωση του οδικού δικτύου μέσα στον ίδιο τον οικισμό.

(δ) Βελτιώσεις μέσα στον ίδιο τον οικισμό.

Είναι γνωστό πως τα περισσότερα χωριά της Κύπρου αναπτύχθηκαν χωρίς 
κανένα πολεοδομικό σχέδιο. Οι δρόμοι, όπως αναφέρθηκε, είναι στενοί και 
ελικοειδείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις μερικά σπίτια, ένας φούρνος, μια αυλή, 
ένας κήπος εμποδίζουν τη διακίνηση οχημάτων ή μηχανημάτων. Πολλές φορές 
το αγροτόσπιτο βρίσκεται σε ερειπωμένη κατάσταση. Ενώ κάποτε ο χώρος 
όπου είναι τοποθετημένο απαιτείται για κάποια έργα δημόσιας ωφέλειας. Πολ
λά από τα σπίτια είναι μικρά και δεν εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες του 
Κύπριου αγρότη. Οι μικρές αυλές με τους μαντρότοιχους γύρω δεν ικανοποιούν 
τις σύγχρονες απαιτήσεις των γεωργών μας. Αυτά είναι μερικά από τα προβλή
ματα που υπάρχουν μέσα στον ίδιο τον οικισμό.

Ταυτόχρονα η άνοδος στις τιμές των οικοπέδων δεν επιτρέπει στον Κύπριο 
γεωργό να δημιουργήσει ένα καινούργιο σπίτι. Όμως όπως αποδείχθηκε σε 
μερικές νομοθεσίες της Ευρώπης, είναι δυνατή η λύση όλων αυτών των προ
βλημάτων μέσω του αναδασμού. Απλώς απαιτούνται μερικές ήπιες τροποποιή
σεις στην νομοθεσία, που να επιτρέπουν την μετακίνηση ενός αγροτόσπιτου κά
που στην περιφέρεια του οικισμού. Αυτό μπορεί να γίνει νοουμένου ότι η κατε
δάφιση ενός σπιτιού θεωρείται αναγκαία για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας και 
κυρίως για τα χωροταξικά και πολεοδομικό σχέδια μιας αγροτικής κοινότητας. 
Ο αναδασμός δε λύει μόνο προβλήματα στα χωράφια, μπορεί να λύσει και άλλα 
προβλήματα μέσα στον οικισμό που πολλές φορές είναι πιεστικά και βασανι
στικά.

(ε) Ομαδικές καλλιέργειες.

Είναι γνωστό πως η έκταση του μέσου αγροτικού κλήρου στην Κύπρο εί
ναι πολύ μικρή. Και με τη συγκέντρωση ακόμα των σκόρπιων χωραφιών το πρό
βλημα της μικρής ιδιοκτησίας εξακολουθεί να υπάρχει. Είναι επίσης γνωστό 
πως πολλά μικρά χωράφια ή και μεγάλα κτήματα, σε μια περιοχή αναδασμού, 
ανήκουν σε ιδιοκτήτες που ζουν σ’ άλλα μακρινά χωράφια, στις πόλεις ή στο 
εξωτερικό. Άλλωστε είναι πολλές οι εγκαταλειμμένες εκτάσεις που υπάρχουν 
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σε κάθε κυπριακό χωριό. Μολονότι η νομοθεσία του αναδασμού προνοεί τη 
δημιουργία οικονομικά βιώσιμων κτημάτων, εντούτοις εξακολουθούν να υπάρ
χουν σοβαροί λόγοι που εμποδίζουν μια τέτοια προσπάθεια.

Από τη στιγμή όμως που τα πολυτεμαχισμένα και σκορπισμένα χωράφια 
συγκεντρώνονται και εξυπηρετούνται μ’ ένα σύγχρονο οδικό δίκτυ, δημιουρ- 
γούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ομαδικών καλλιερ
γειών. Είναι πια εύκολο για δυο, τρεις, πέντε, δέκα ιδιοκτήτες που έχουν όμορα 
κτήματα να συμβληθούν και κάτω από μιά ειδική συμφωνία να δημιουργήσουν 
μια συνεταιρική εκμετάλλευση. Αν μερικοί από αυτούς απουσιάζουν στις πό
λεις ή στο εξωτερικό, τα κτήματά τους θα καλλιεργούνται και θα αξιοποιούνται 
από τους άλλους που διαμένουν στα χωριά. Μια τέτοια ομαδική καλλιέργεια 
εξυπηρετεί τόσο οικονομικούς όσο και κοινωνικούς σκοπούς διότι δίνεται πε
ρισσότερη απασχόληση στους αγρότες, αξιοποιούνται οι εκτάσεις που θα έμε
ναν ανεκμετάλλευτες, γίνεται καλή χρήση του ανθρώπινου δυναμικού, των μη
χανημάτων, των επενδύσεων.

Οι ομαδικές καλλιέργειες όμως δεν είναι εύκολο να αναπτυχθούν όταν 
υπάρχουν πολλά σκόρπια χωράφια. Απ’ ό,τι παρατηρείται οι πιό επιτυχημένες 
ομαδικές καλλιέργειες που είναι συνάμα και οι πιο αποδοτικές εγκαταστάθηκαν 
σε περιοχές όπου εφαρμόστηκε ο αναδασμός.

(στ) Μακροχρόνια ενοικίαση γης.

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής μέτρων αναδασμού όσοι από τους ιδιοκτήτες 
επιθυμούν, μπορούν να πωλήσουν τη γη τους. Μερικοί που διαμένουν προσωρι
νά ή μόνιμα στο εξωτερικό είτε γιατί συνδέονται συναισθηματικά με τη γη ή 
επιθυμούν, σε κάποιο μελλοντικό στάδιο, να επιστρέφουν στο χωριό, είναι 
απρόθυμοι να πωλήσουν γη. Παρεμφερώς μπορεί να αναφερθεί πως η γη σήμε
ρα στην Κύπρο αποτελεί μια σίγουρη και σταθερή επένδυση και πολλοί προτι
μούν να αγοράσουν αντί να πωλήσουν. Έτσι πολλοί ιδιοκτήτες που συνήθως 
απουσιάζουν στις πόλεις ή στο εξωτερικό εξακολουθούν και μετά τον αναδασμό 
να διακατέχουν μερικές εκτάσεις γεωργικής γης. Συνήθως οι ιδιοκτήτες αυτοί 
δεν ενδιαφέρονται και πολύ για την ορθολογιστική ανάπτυξη της γης τους. 
Έτσι γεννάται σοβαρό θέμα ως προς την αξιοποίηση των εκτάσεων αυτών.

Άλλωστε, είναι πολύ λίγοι που ενοικιάζουν τη γη τους σε γεωργούς που 
διαμένουν στα χωριά. Η θέσπιση νομοθεσίας που να αφορά τη μακροχρόνια 
ενοικίαση της γης είναι μια επιτακτική ανάγκη, αλλά πιθανόν και μιά σωστή 
λύση για το σοβαρό θέμα της ανεκμετάλλευτης γης. Τέτοιες νομοθεσίες υπάρ
χουν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης οι οποίες από τη μια κατοχυρώνουν τον 
ιδιοκτήτη της γης και απ’ την .άλλη εξασφαλίζουν σιγουριά στον ενοικιαστή, 
δίνοντάς του την ευκαιρία και τά κίνητρα να αξιοποιήσει μακροπρόθεσμα τη 
γη που ενοικιάζει.
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Χωρίς την ύπαρξη ειδικής μακροχρόνιας νομοθεσίας ενοικίασης γης δεν 
είναι διατεθειμένος ο ενοικιαστής να επενδύσει λεφτά και χρόνο σ’ ένα ξένο 
κτήμα. Ταυτόχρονα με την ύπαρξη μιας τέτοιας νομοθεσίας ο ιδιοκτήτης δε 
φοβάται πως το κτήμα του θα υποστεί φθορά ή αλλοίωση εξαιτίας κακής εκμε
τάλλευσης και διαχείρισης.

Η βασική όμως φιλοσοφία της μακροχρόνιας ενοικίασης γης είναι να δο
θεί η ευκαιρία στον Κύπριο μικροϊδιοκτήτη να αυξήσει τη γη που καλλιεργεί, 
άσχετα αν δεν του ανήκει. Η έκταση που ενοικιάζει μακροχρόνια θα προστεθεί 
στη δική του έκταση οπότε θα ’χει στην ουσία ένα μεγάλο κλήρο που πολλές 
φορές μπορεί νά είναι οικονομικά βιώσιμος. Έτσι ο μικροϊδιοκτήτης μπορεί 
πια να ασχοληθεί πλήρως με τη γεωργία, αξιοποιώντας όλους τους συντελεστές 
παραγωγής.

(ζ) Αγορά και πώληση γης μέσω του αναδασμού.

Στη νομοθεσία του αναδασμού υπάρχει ειδική πρόνοια που επιτρέπει την 
πώληση γης από ιδιοκτήτες. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η αύξηση της 
μέσης έκτασης κλήρου μετά τον αναδασμό. Αν και υπάρχουν μερικά προβλή
ματα όσο αφορά τις .πιστώσεις που θα διατεθούν για την αγορά της γης καθώς 
επίσης και το χρόνο που θα προσφερθεί η γη για πώληση, μολαταύτα αυτά εί
ναι θέματα που μπορούν να λυθούν. Δεν είναι όμως απεριόριστες οι εκτάσεις 
που προσφέρονται για πώληση κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του αναδα
σμού.

Λίγα χρόνια προτού αρχίσει ο αναδασμός σε μια περιοχή, είναι δυνατό να 
γίνουν πολλές πωλήσεις γης και μάλιστα σε ιδιοκτήτες που δεν είναι πραγματι
κοί γεωργοί. Το πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι πως θα συγκεντρώνεται όλη 
η γη που προσφέρεται για πώληση σ’ ένα χωριό, για να διατεθεί αργότερα κα
τά τη διάρκεια εφαρμογής αναδασμού. Σε πολλές περιπτώσεις ίσως και να μήν 
προσφερθεί κατά τη διάρκεια εφαρμογής μέτρων αναδασμού αν η αναδιανομή 
προβλέπεται να γίνει μετά από πολλά χρόνια.

Μιά λύση που επιτρέπει την αγορά εκτάσεων γης προτού αρχίσει το σχέ
διο αναδιανομής είναι η δημιουργία ενός οργανισμού ή ενός ταμείου ανεξάρτη
του ή συνδεδεμένου με το σχέδιο, που να μπορεί να αγοράζει γη για σκοπούς 
αύξησης του γεωργικού κλήρου. Η γη που θα αγοράζεται από τον οργανισμό 
ή το ταμείο θα διατίθεται ή θα τυγχάνει διαχείρισης μ’ ένα από τους πιό κάτω 
τρόπους.

(ι) Θα ενοικιάζεται μακροπρόθεσμα ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις βραχυπρόθε
σμα και θα διατίθεται όταν θ’ αρχίσει ο αναδασμός στην κοινότητα.

(ιι) Σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται να εφαρμοσθεί αναδασμός σε μιά κοι
νότητα ή ο αναδασμός θα καθυστερήσει να εφαρμοστεί, τότε η γη μπορεί να 
πωληθεί σε ιδιοκτήτες με αποκλειστικό σκοπό την αύξηση του καλλιεργούμε
νου κλήρου.
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(ιιι) Θα διατίθεται στις περισσότερες περιπτώσεις μέσω του σχεδίου του ανα
δασμού, που μαζί με άλλες επιπρόσθετες εκτάσεις που προκύπτουν από απαλλο
τριώσεις ή αγοράζονται πριν την εφαρμογή του σχεδίου από την εκκλησία ή το 
κράτος ή και από ιδιώτες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση 
του κλήρου και τη δημιουργία οικονομικά βιώσιμων μονάδων.

Είναι και αυτός ένας επιπρόσθετος τρόπος να εξασφαλιστεί γη η οποία θα 
διοχετεύεται σε πραγματικούς γεωργούς με αποκλειστικό σκοπό την αύξηση 
της καλλιεργούμενης μονάδας και τη δημιουργία βιώσιμων κλήρων. Είναι γνω
στό, άλλωστε, πως οι ιδιοκτήτες οικονομικά βιώσιμων κλήρων δεν εγκαταλεί
πουν εύκολα την ιδιοκτησία τους, ούτε και το χωριό τους. Η αστυφιλία ελκύει 
περισσότερο τους μικροκαλλιεργητές, τους ακτήμονες και τους γεωργοεργάτες.

(η) Πρόωρη συνταξιοδότηση ηλικιωμένων γεωργών.

Είναι πάρα πολλοί οι υπερήλικες ιδιοκτήτες που κατέχουν σημαντικές εκτά
σεις καλλιεργήσιμης γης. Πολλές από τις εκτάσεις που κατέχουν παραμένουν 
αναξιοποίητες ή δεν τυγχάνουν εντατικής εκμετάλλευσης. Αυτό, αναμφίβολα, 
είναι ένα πλήγμα στην αγροτική οικονομία του τόπου. Αν βρεθεί τρόπος να 
αγοραστεί η γη από τους ιδιοκτήτες αυτούς, τότε θα εξευρεθεί σημαντική έκταση 
που θα βοηθήσει την αύξηση του γεωργικού κλήρου. Βέβαια ένα μέρος της 
έκτασης των ηλικιωμένων αυτών ιδιοκτητών μπορεί να τύχει ορθής εκμετάλ
λευσης και μέσω μιας μακροπρόθεσμης ενοικίασης της γης. Μια πρόωρη συν- 
ταξιοδότηση των ηλικιωμένων γεωργών, ηλικίας μεταξύ 55 και 65 χρόνων, εί
ναι δυνατό να αποτελέσει κίνητρο για την εξεύρεση γης. Οι όροι μιας τέτοιας 
πρόωρης συνταξιοδότησης θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής και μελέ
της. Στην Κύπρο ιδιαίτερα στις ξηρικές και δενδρώδεις περιοχές, ένα μεγάλο 
μέρος της καλλιεργούμενης γης ανήκει σε πολύ ηλικιωμένους ιδιοκτήτες.

(θ) Μικροκαλλιεργητές ιδιοκτήτες νεαρής ηλικίας.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο με τους ηλικιωμένους ιδιοκτήτες. Υπάρχουν 
και νεαροί ιδιοκτήτες που κατέχουν πολύ μικρό και αντιοικονομικό γεωργικό 
κλήρο. Λόγω της μικρότητας του κλήρου οι νεαροί αυτοί ιδιοκτήτες δεν μπο
ρούν ν’ ασχοληθούν πλήρως με το γεωργικό επάγγελμα και έτσι αναγκάζονται 
να τραβούν προς τις πόλεις ή το εξωτερικό. Η γη τους μένει αναμφίβολα 
ακαλλιέργητη ή εγκαταλειμμένη. Πολλές φορές οι νεαροί αυτοί ιδιοκτήτες δια
μένουν στο χωριό και εργοδοτούνται σε κάποιο βιομηχανικό, υπηρεσιακό ή με
ταλλευτικό επάγγελμα στη γειτονική πόλη ή την περιοχή. Αλλά και πάλι τα 
λίγα σκόρπια χωράφια που έχουν και τα οποία δεν είναι αρκετά σε έκταση να 
τους προσφέρουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα, συνήθως μένουν ανεκμετάλλευ
τα. Και σ ’ αυτή την περίπτωση υπάρχουν δυο λύσεις.

Αν οι νεαροί αυτοί ιδιοκτήτες επιθυμούν να ακολουθήσουν το γεωργικό 
επάγγελμα και υπάρχει επιπρόσθετη γη που μπορεί να ενοικιαστεί ή αγοραστεί, 
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τότε είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένας οικονομικά βιώσιμος κλήρος γι αυτούς. 
Αν όχι, τότε γι’ αυτούς ίσως η λύση θα είναι να εξευρεθεί κατάλληλη εργοδό- 
τηση κάπου αλλού και ο μικρός κλήρος τους θα διατεθεί για την αύξηση άλλων 
μικρών και αντιοικονομικών κλήρων.

(ι) Θεσμοποίηση μειονεκτικών ή προβληματικών περιοχών.

Σε μερικές ορεινές, λοφώδεις ή ακόμα και πεδινές περιοχές υπάρχουν ειδι
κά προβλήματα, που δεν επιτρέπουν μια ισορροπημένη αγροτική ανάπτυξη. Το 
κατά κεφαλή εισόδημα δεν είναι μόνο χαμηλότερο από το γενικό μέσο αστικό 
εισόδημα αλλά πολλές φορές πολύ χαμηλότερο και από το μέσο αγροτικό εισό
δημα. Στίς περιοχές αυτές ο αναδασμός αφ’ ενός θεωρείται απαραίτητος για ν’ 
ανεβάσει το εισόδημα της περιοχής, αφ’ ετέρου όμως υπάρχουν ορισμένα οι
κονομικά προβλήματα που δεν επιτρέπουν εύκολα την εφαρμογή του. Τα έξοδα 
των δρόμων, για παράδειγμα, που κατά 50% τα επωμίζονται οι αγρότες, απω
θούν κάποτε τις κοινότητες να αποδεχθούν το σχέδιο.

Από τη στιγμή όμως που θα θεσμοποιηθούν οι μειονεκτικές ή προβληματι
κές αυτές περιοχές, αυτόματα δημιουργούνται οι συνθήκες όχι μόνο για την 
εφαρμογή του αναδασμού αλλά και την παροχή ειδικών δανείων, χορηγημάτων 
και κινήτρων που με την πάροδο του χρόνου δημιουργούν την ισορροπημένη 
αγροτική ανάπτυξη.

Ο τρόπος που εφαρμόζεται ο αναδασμός στην Κύπρο σήμερα και οι αντι
δράσεις στο σχέδιο από μερικές περιοχές της Κύπρου, προβληματίζουν για την 
άμεση θεσμοποίηση των περιοχών αυτών. Από την άλλη πλευρά, οι περιοχές 
αυτές δεν μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς σοβαρά έργα υποδομής, όπως είναι ο 
αναδασμός. 'Αλλωστε, τα πιό βασικά προβλήματα των προβληματικών περιο
χών είναι η μειονεκτική δομή της διακατοχής γης, ο μικρός και αντιοικονομι- 
κός κλήρος, η έλλειψη του αγροτικού οδικού δικτύου και η απομόνωση, προ
βλήματα που θεραπεύει με επιτυχία το σχέδιο του αναδασμού.

(ια) Μικτή γεωργία-κτηνοτροφία στο συγκεντρωμένο αγρόκτημα.

Είναι αλήθεια, πως το γεωργικό εισόδημα μπορεί να αυξηθεί ιδιαίτερα με 
την εκτροφή ζώων σε συνδυασμό με την γεωργική εκμετάλλευση. Αυτή η μέθο
δος της αύξησς του εισοδήματος ακολουθείται και από πολύ προηγμένες γεωρ
γικά χώρες του κόσμου. Όμως στην Κύπρο ο διεσπαρμένος και πολυτεμαχισμέ- 
νος αγροτικός κλήρος δεν επιτρέπει την ορθολογιστική ανάπτυξη της μικτής 
γεωργίας-κτηνοτροφίας διότι υπάρχει κυρίως το πρόβλημα σε ποιό από τα πολ
λά χωράφια θά συνδυαστεί η γεωργία με την κτηνοτροφία. Επίσης ούτε και η 
μικρή σε χώρο αυλή γύρω από το αγροτικό σπίτι επιτρέπει τη μεγάλη ανάπτυξη
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της κτηνοτροφίας. Άλλωστε, όπως ήδη αναφέρθηκε, επιβάλλεται αποκέντρωση 
του είδους αυτού της κτηνοτροφίας που αναπτύχθηκε στη μικρούτσικη αυλή 
ενός φοβερά πυκνοκατοικημένου οικισμού, όπως είναι σχεδόν όλα τα χωριά της 
Κύπρου.

Στο συγκεντρωμένο αγρόκτημα, μετά τον αναδασμό, δημιουργούνται όλες 
οι προϋποθέσεις για την επιτυχημένη ανάπτυξη μικτής γεωργίας-κτηνοτροφίας. 
Είναι σ’ αυτό το συγκεντρωμένο αγρόκτημα που θα ξοδεύει τον περισσότερο 
του χρόνο ο Κύπριος γεωργός. Εδώ μπορεί να εκτρέφει ζώα και πτηνά της αρε- 
σκείας του που θα μπορούσαν να αυξήσουν κατά πολύ το αγροτικό εισόδημα. Ο 
χρόνος που θα χρειάζεται ο Κύπριος γεωργός στο συγκεντρωμένο κτήμα είναι 
τέτοιος που η εκτροφή των ζώων δε θα είναι προβληματική μια και δε θα απαι
τούνται μετακινήσεις και μέρος των ζωοτροφών θα παράγεται στο συγκεντρωμέ
νο αγρόκτημα.

(ιβ) Εκμετάλλευση δασών, μεταλλείων κλπ.

Καθώς διενεργείται ο αναδασμός παρουσιάζεται το πρόβλημα κατά πόσο 
μερικές περιοχές που δέν προσφέρονται για γεωργική εκμετάλλευση, θα πρέπει 
να περιληφθούν στο σχέδιο. Υπάρχουν, για παράδειγμα, πολλές επικλινείς εκτά
σεις που μαστίζονται από τη διάβρωση. Θα μπορούσαν όμως αυτές οι εκτάσεις 
να προσφερθούν για δασοκομία. Είναι πράγματι μεγάλες οι εκτάσεις, ιδιωτικές 
ή κοινοτικές, που προσφέρονται καλύτερα γιά κάποια άλλη χρήση. Είναι επί
σης γνωστό πως σε μερικές χώρες του κόσμου υπάρχουν ιδιωτικά δάση, που οι 
ιδιοκτήτες τους τα εκμεταλλεύονται συστηματικά και παίρνουν απ’ αυτά ένα 
εισόδημα. Κάτι τέτοιο μπορούσε να γίνει και στην περίπτωση ιδιωτικών εκτά
σεων, μέσα στον αναδασμό, που η γεωργική τους εκμετάλλευση δε θα προσκό
μιζε σημαντικό εισόδημα.

Υπάρχουν επίσης στις περιοχές όπου εφαρμόζεται ο αναδασμός περιοχές 
που προσφέρονται περισσότερο για μεταλλεία ή λατομεία. Οι εκτάσεις αυτές 
μπορούν ν’ αφεθούν ελεύθερες και να τύχουν διαφορετικής εκμετάλλευσης. 
Άλλωστε, ο αναδασμός δεν είναι ένα απλό γεωργικό σχέδιο, αλλ’ ένα μικρο- 
περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης. Σε περιοχές όπου διενεργείται ο αναδασμός 
και βρίσκονται κοντά σε κρατικές εκτάσεις είναι δυνατό να γίνει κάποια αν
ταλλαγή μεταξύ ιδιωτικών και δασικών εκτάσεων αν η μετατροπή της δασικής 
γης σε γεωργική φέρνει περισσότερο εισόδημα. Έτσι κι αν ακόμα δε θα θέλα
με να περιορίσουμε τη δασική έκταση, θα μπορούσαμε να την ανταλλάξουμε με 
ιδιωτική. Με τον τρόπο αυτό ανσωματώνουμε στον αναδασμό ψηλής ποιότητας 
γεωργική έκταση δίνοντας πίσω εκτάσεις που θεωρούνται κατάλληλες για άλ
λες χρήσεις. Μ’ αυτό τον τρόπο ο αναδασμός βοηθά και δεν αντιστρατεύεται 
οποιεσδήποτε μορφές εξωγεωργικής εκμετάλλευσης.

(ιγ) Σταθεροποίηση του υφιστάμενου αγροτικού πληθυσμού

Αναμφίβολα η προσφορά του αναδασμού στην αγροτική ανάπτυξη μιας πε-
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ριοχής, όπως αναλύθηκε, είναι σημαντική. Το σχέδιο δεν καταπολεμά μόνο τον 
πολυτεμαχισμό, αλλά βελτιώνει σημαντικά ολόκληρη τη δομή της ιδιοκτησίας, 
κατασκευάζει αγροτικούς δρόμους, μετατρέπει τις ακαλλιέργητες εκτάσεις σε 
παραγωγικές. Η αύξηση του αγροτικού κλήρους και ιδιαίτερα η δημιουργία οι
κονομικά βιώσιμων μονάδων επιδρά πολύ ευεργετικά πάνω στον πληθυσμό μιας 
αγροτικής περιοχής.

Είναι γνωστό πως ο γεωργός δεν εγκαταλείπει εύκολα το χωριό του αν έχει 
ένα οικονομικά εκμεταλλεύσιμο κλήρο. Ταυτόχρονα, όλες οι μελλοντικές προ
εκτάσεις του αναδασμού δημιουργούν συνθήκες πολύ ευνοϊκές για την ανάπτυ
ξη της υπαίθρου και μαζί της διατήρησης του αγροτικού πληθυσμού σ’ αυτή.

Είναι πολλοί οι παράγοντες σήμερα που ευνοούν την αστυφιλία. Με την 
εφαρμογή όμως του αναδασμού και των προεκτάσεών του αποτρέπονται κυρίως 
υφιστάμενες τάσεις και δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες που βοηθούν 
το γεωργό να παραμείνει στίς ρίζες του. Ο αναδασμός σαν ένα περιεκτικό σχέ
διο περιφερειακής ανάπτυξης έρχεται να προσθέσει πολλά στη δημογραφική 
δομή μιας αγροτικής κοινωνίας.

Γ. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η αγροτική ανάπτυξη αποβλέπει κυρίως στη βελτίωση των οικονομικών, 
κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντολογιών, δημογραφικών και άλλων αν
θρωπίνων καταστάσεων της υπαίθρου καθώς επίσης και στην επίτευξη ισορρο
πημένων σχέσεων μεταξύ πόλης και χωριού.

Τα βασικά συστατικά της αγροτικής ανάπτυξης θα μπορούσαν να συνοψι
στούν στ’ ακόλουθα:-

(α) Βελτίωση προβλημάτων αγροτικής ιδιοκτησίας.

Ο γεωργικός κλήρος δεν είναι μόνο μικρός σ’ έκταση άλλ’ είναι πολυτε- 
μαχισμένος και σκορπισμένος. Η όλη δομή της ιδιοκτησίας είναι ελαττωματική 
πράγμα που πολλές φορές οδηγεί στην εγκατάλειψη μεγάλων εκτάσεων γεωργι
κής γης· Πολύ δε περισσότερο ο γεωργικός κλήρος δεν είναι οικονομικά βιώ
σιμος.

Είναι ανάγκη ο μικρός και αντιοικονομικός κλήρος να καταστεί οικονομι
κά εκμεταλλεύσιμος και να γίνει αποδοτικός.

(β) Αύξηση της αρδευόμενης έκτασης.

Μόνο ένα μικρό μέρος της κυπριακής ιδιοκτησίας αρδεύεται. Η αύξηση 
της αρδευόμενης έκτασης είναι επιτακτική. Από μια αρδευόμενη σκάλα γης το 
εισόδημα είναι 10 ως 20 φορές περισσότερο παρά από μια αντίστοιχη σκάλα 
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ξηρικής γης. Παρατηρείται επίσης άνιση κατανομή της αρδευόμενης γης. Με
ρικοί ζουν αποκλειστικά από αρδευόμενη γη ενώ άλλοι καλλιεργούν μόνο ξη- 
ρική γη. Κάποτε η ανισότητα αυτή στην κατανομή παρατηρείται μεταξύ χω
ριών κάποτε όμως και μεταξύ ιδιοκτητών του ίδιου χωριού. Με κατάλληλο προ
γραμματισμό είναι δυνατή η πιο δίκαιη κατανομή του πολύτιμου φυσικού πό
ρου του νερού.

(γ) Βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου.

Σε πολλά χωριά παρατηρείται παντελής έλλειψη αγροτικού οδικού δικτύου. 
Η κατάσταση αυτή έχει σαν συνεπακόλουθο τη σταδιακή εγκατάλειψη πολλών 
γεωργικών εκτάσεων. Άλλωστε, η έλλειψη αγροτικού οδικού δικτύου δεν επι
τρέπει συχνές επισκέψεις στο κτήμα. Ταυτόχρονα το κόστος παραγωγής και 
παραγωγικότητας αυξάνεται μια και η μηχανοποίηση δεν είναι ευχερής σε 
απροσπέλαστα κτήματα.

(δ) Βελτίωση του συγκοινωνιακού δικτύου μεταξύ του χωριού και της πόλης.

Ο Κύπριος γεωργός έχει ανάγκη των υπηρεσιών είτε της αγροτόπολης είτε 
της επαρχιακής πρωτεύουσας. Όμως η μεγάλη απόσταση, ο χωματόδρομος και 
το μαιανδρικό οδικό δίκτυ προκαλούν κούραση στον αγρότη. Είναι δε μεγάλη 
η σπατάλη χρόνου μέσα στα λεωφορεία και τα φορτηγά που διακινούνται μετα
ξύ χωριών και πόλης.

(ε) Βελτιωμένες λεωφορειακές υπηρεσίες.

Ο Κύπριος αγρότης αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα λόγω της απουσίας 
ικανοποιητικών λεωφορειακών υπηρεσιών μεταξύ του χωριού και της πόλης. Η 
ύπαιθρος ακόμα δεν γνώρισε τις υπηρεσίες λεωφορείων που θα δουλεύουν πάνω 
σε συστηματική και αποδοτική για τον αγρότη βάση. Η χρήση ενός και μόνο 
λεωφορείου που ξεκινά πολύ ενωρίς από το χωριό και επιστρέφει αργά το από
γευμα, σημαίνει στην τελευταία ανάλυση μεγάλη σπατάλη χρόνου και χρήμα
τος.

(στ) Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης μέσα στο ίδιο το αγροτόσπιτο.

Είναι γνωστές οι συνθήκες διαβίωσης στο αγροτόσπιτο. Όπως αναφέρθη
κε δεν είναι μόνο ο χώρος όπου κατοικεί ο αγρότης, αλλ’ ο χώρος όπου βρί
σκονται τα ζώα του, τα μηχανήματα και τα γεννήματά του. Ο εκσυγχρονισμός 
και η αποκέντρωση επιβάλλεται για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες 
διαβίωσης στο αγροτόσπιτο.

(ζ) Βελτίωση του αγροτικού οικισμού.

Τα περισσότερα χωριά στερούνται των βασικών υπηρεσιών. Η ρυμοτομία 
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είναι ανύπαρκτη, η καθαριότητα κρατείται σε χαμηλά επίπεδα. Επομένως απαι
τούνται μεγάλες αλλαγές μέσα στους αγροτικούς μας οικισμούς.

(η) Διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος.

Στο κυπριακό χωριό βρίσκει ένας φυσικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς. 
Πολλά χωριά μπορούν μέ την πάροδο του χρόνου να αποβούν μουσεία τόσο για 
τους ντόπιους, ιδιαίτερα τους αστούς, όσο και τους ξένους περιηγητές. Η διατή
ρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος επιβάλλεται για να διαφυλαχτεί ταυτό
χρονα και η οικολογική ισορροπία της υπαίθρου.

(θ) Ανάπτυξη της αγροτικής βιομηχανίας.

Στα χωριά υπάρχουν οι φυσικοί και ανθρώπινοι πόροι που μπορούν να 
κρατήσουν βιώσιμη μια βιοτεχνία ή μια γεωργική βιομηχανία. Η ανάπτυξη της 
βιομηχανίας στην ύπαιθρο θα προσφέρει εργοδότηση στους μικροκαλλιεργητές 
ιδιαίτερα δε σε νεαρούς που θα παραμείνουν στο χωριό και θα συμβάλουν σε 
μια πιο ισορροπημένη δημογραφική δομή του χωριού.

(ι) Ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού.

Πολλά κυπριακά χωριά βρίσκονται δίπλα σε μαγευτικές αμμουδιές, κοντά 
σε γραφικές λοφώδεις ή ορεινές περιοχές ή πολύ κοντά σε πολιτιστικούς θη
σαυρούς. Η ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού εναρμονισμένη με το φυσικό 
περιβάλλον θα προσφέρει καινούργιο εισόδημα στον Κύπριο γεωργό. Ακόμα θα 
προσφέρει ιδιαίτερα εργοδότηση σε εξωγεωργικά επαγγέλματα.

(ια) Ιατροφαρμακευτικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και 
ψυχαγωγικές διευκολύνσεις.

Τέτοιες διευκολύνσεις είτε στο ίδιο το χωριό είτε σε πολύ μικρή απόσταση 
από αυτό είναι απαραίτητες για να εμποδίσουν την αποδήμηση προς τις πόλεις 
ή το εξωτερικό.

(ιβ) Δημιουργία αγροτοπόλεων.

Οι αγροτοπόλεις σε κατάλληλες γεωγραφικές περιοχές προσφέρουν στον 
Κύπριο γεωργό αυτό που δε βρίσκει στο χωριό του. Δε θα χρειάζεται πλέον να 
κάνει συχνές επισκέψεις στην επαρχιακή πόλη. Στίς αγροτοπόλεις, που θα βρί
σκονται σε μικρή απόσταση από τα χωριά, ο Κύπριος γεωργός και η οικογένειά 
του θα μπορούν να βρουν ψυχαγωγία, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές διευκο
λύνσεις, τράπεζα, υπεραγορά, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.

17



Όλα τα πιο πάνω πρέπει ν' αποβλέπουν,-

(α) στη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν μέσα στο ίδιο το αγροτό
σπιτο,

(β) στη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στο αγροτικό κτήμα,

(γ) στη βελτίωση των εγκαταστάσεων στον αγροτικό οικισμό,

(δ) στην ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ του αγροτόσπιτου και του κτή
ματος,

(ε) στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ του αγροτόσπιτου ή του χωριού 
και των άλλων χωριών ή της αγροτόπολης.

Τα πιο πάνω σημεία βοηθούν και προάγουν στην ισορροπημένη αγροτική 
ανάπτυξη. Ταυτόχρονα δημιουργούν μιά βελτιωμένη δημογραφική δομή. Και το 
σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ύπαιθρος είναι η ελαττωμα
τική σύνθεση του αγροτικού πληθυσμού.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά συστατικά της αγροτικής ανάπτυξης και 
έχοντας σταθερά κατά νου την προσφορά του αναδασμού, καθώς και τίς μελ
λοντικές του επεκτάσεις, δεν μπορεί ένας παρά να συμφωνήσει πως ο αναδα
σμός είναι ένα μικροπεριφερειακό σχέδιο ανάπτυξης. Είναι ταυτόχρονα το σχέ
διο που προσφέρει βασικές λύσεις στα πιεστικά προβλήματα της υπαίθρου και 
αποτελεί μόνο του την κύρια λύση για την αγροτική ανάπτυξη. Άλλωστε, δεν 
είναι λίγες οι χώρες, ιδιαίτερα της Ευρώπης, που προωθούν την αγροτική ανά
πτυξη μέσω του αναδασμού.
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Travelling along the Danube

DJERDAP: PRESENT AND PAST

One of the most beautiful regions of Yugoslavia combining unique beauty 
and modern technological achievenents*

* The author was recently in Yugoslavia, where he had the opportunity to visit many parts of the 
country.

By PANA YIOTIS ARGYRIDES 
President,
Cyprus Geographical Association

Djerdap, one of the most beautiful regions of Yugoslavia, lies about 160 ki
lometers east of Belgrade. Having the Danube as its northern border, Djerdap is a 
region of unique beauty, but it is also rich in history and culture and quite inter
esting from the geographical point of view. Beautiful scenery, interesting geogra
phical features, archaeological sites, Neolithic settlements, Roman fortifications, 
medieval castles and many monuments of historical and cultural interest are the 
main characteristics and features of the landscape. A large part of the region, 
with untouched fauna and flora, covering an area of about 86,000 hectares, has 
been recently declared a national park. Furthermore, in Djerdap the Yugoslav 
and Romanian Governments have jointly built on the Danube a big hydroelectric 
and navigation system.

Travelling along the Danube from Belgrade to Kladovo one enjoys the beau
ties of the river and the wonderful scenery along its banks. From the geomorpho
logical point of view the Djerdap river gorge — the biggest in Europe — is 
among the most interesting features. Formed at the place where the Danube 
forced its way through the Carpathians, it is 130 kilometers long and its width 
varies from 143 meters to two kilometers (in the Donji Milanovac valley). Its 
ubrupt slopes, which are up to 120 meters high, constitute a magnificent feature 
of the Carpathian massif. The formation of the gorge by the penetration of water 
into the Carpathian bulk probably stands as one of the best examples of the pow
er of water in general and of river erosion in particular, a process which has been 
taking place for millions of years.

The trip by a river-boat “on the blue beautiful Danube” is a wonderful expe

19



rience. And, naturally, one thinks about the Danubes age-old tradition of being 
the centre of human activity and particularly about navigation on this important 
water-route of Europe. Ancient remains along the Danube and particularly the 
“Traians Tablet”, give clues to the human activity of the past.

A part of the Djerdap river gorge.

Romans were the first who made the Danube navigable. Roman emperors, in 
their effort to conquer more lands spent almost an entire century to open the way 
through the Djerdap gorge, breaking the rock and creating a road fifteen Roman 
miles long to connect Belgrade with Kladovo. Work started in 33 A.D. by Em
peror Tiberius, continued by Claudie and Domician and finished in 104 A.D.by 
Emperor Traian. The road was used by Roman cohorts and merchant caravans, 
as well as by slaves who pulled the ships upstream through the Danube rapids. 
When the most difficult part of the road was cut through the Djerdap gorge, Em
peror Traian laid a tablet there, cut in almost vertical rock. On the tablet, which 
is really a famous monument, is written having conquered the mountains and 
cliffs of the Danube, he built this road...”.
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The building of the road by the Romans must be regarded as an important 
achievement, especially due to the fact that the high-point of the road was a 
bridge over the river — 1200 meters long and 45 meters high, which stood on 45 
pillars — and most of its part was a tunnel cut in the rock. It is difficult to ex
plain how Roman builders succeeded in cutting the tunnel in the rock and even 
more unbelievable is how they constructed the pillars of the bridge. It is assumed 
that they diverted temporarily the Danube and turned it back to its riverbed after 
the construction of the bridge.

A scene of the Romanian part of the Danube.

The Roman era, however, was only one of the many great periods in the 
history of this part of the Danube. Human activity can be traced back to the 6th 
millenium B.C. when man made his home in Lepenski Vir, one of the most im
portant Neolithic sites in Europe. The Lepenski Vir stone-age settlement, situated 
on the bank of the Danube, undoubtedly proves that the Djerdap region was the 
focal point of an extraordinary prehistoric culture, which gives major significance 
to the history of man. Apart from this settlement there are many other historical 
and cultural monuments left by peoples and tribes who lived in this section of the 
Danube throughout ages, but it is not my intention to refer to all these archaeolo
gical ruins.
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Nowadays, the most important achievement related with the Danube is the 
Djerdap hydroelectric and navigation system which was jointly constructed by 
Yugoslavia and Romania. The whole project, which was completed in 1972, is a 
good example of exploitation of natural resources for the benefit of the people. 
The Danube is now at the service of man, providing and securing cheap electricity 
and improving navigation. But above all the Djerdap project is an excellent ex
ample of cooperation between neighbouring countries, contributing thus to 
strengthening of mutual understanding and peaceful coexistence.

The Djerdap hydroelectric and navigation system was built between 1964 and 
1972 by Yugoslav and Romanian construction companies, at the point where the 
Danube leaves the Djerdap gorge. When completed Djerdap was the fifth largest 
hydroelectric plant in the world. The project consists of a giant dam with two 
hydroelectric power plants which provided a barrier for the huge Djerdap lake 
behind. The hydroelectric dam is 1278 meters long and 70 meters high, with boat 
locks at each end. The reservoir above the dam is 135 kilometers long and in 
some places over 5 kilometers wide. About 10,000 m3 of water per second pass 
through the turbines of the Djerdap power plant, that is about twelve times more 
than the average flow of the Sava river near Belg ade.

In order to build the main structure of the Djerdap system 13.4 million m3 of 
fluvial deposits and 7.2 million m3 of rock had to be dug up. For its construction 
about 3.2 million m3 of concrete, 167 thousand tons of reinforcement and steel 
constructions and 69 thousand tons of equipment were used.

Since the solution of navigational problems was to the benefit of all Danubi- 
an countries (Austria, Bulgaria, Hungary, U.S.S.R., Czechoslovakia, Federal 
German Republic) they participated in financing the navigational part of the sys
tem in proportion to their share of traffic. Other necessary resources were pro
vided by the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the Socialist Republic 
of Romania.

The Djerdap System includes several basic groups, according to the kind of 
works and location of particular construction. The main construction consists of 
the following: two electric power plants, two navigation locks, overflow dam and 
other construction directly connected with the exploitation of electric power and 
navigation locks. There is a road bridge constructed over the dam and also a pos
sibility of building a railroad.

In conclusion it must be stressed that the Djerdap project is of great impor
tance, for the aforementioned reasons, but also because the damming of the Da
nube was a vision and dream of zealous workers for ages. By the construction of 
this project the bridge over the Danube was reestablished after almost 2000 years. 
In contrast, however, to the Traian’s bridge which served the interest of the con
querors, todays bridge will contribute to further development of friendly coopera
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tion between Yugoslavia and Romania, and strengthen economic relations be
tween the two countries and other Danubian ones as well.

It must be noted that two more projects, the Djerdap II and Djerdap III hy
droelectric and navigation systems are under construction. The Djerdap II plant 
has already been completed and it is expected to start operating at the beginning 
of 1984.

A view of the Djerdap hydroelectric and navigation system.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ : 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ *

* Ανακοίνωση που έγινε στο Συνέδριο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Μεσόγειο, που πραγματο
ποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο των Δελφών, το Σεπτέμβρη του 1983.

Από ΑΝΑΡΕΑ ΚΛ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

1. Εισαγωγή

Παρακαλώ να μου επιτρέψετε προτού εισέλθω στο θέμα της εισήγησης μου 
να εκφράσω τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μου προς τον Καθηγητή Κώ
στα Κουτσόπουλο και σε προέκταση προς τον Τομέα Γεωγραφίας καί Πεφιρε- 
ρειακού Σχεδιασμού του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου για την πρωτοβου
λία τους να οργανώσουν κατά τρόπο άρτιο και υποδειγματικό την πολύ χρήσι
μη αυτή συνάντηση και για την καλοσύνη που είχαν να προσκαλέσουν όλους 
εμάς για μια εποικοδομητική επικοινωνία στον ιερό αυτό χώρο των Δελφών.

2. Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης

Στο γεωγραφικό χώρο της ανατολικής μεσογειακής Ευρώπης συνηθίζεται 
συνήθως η ένταξη της Τουρκίας και της Κύπρου. Άνκαι μερικοί γεωγράφοι 
υποστηρίζουν πως οι δυο χώρες από πλευράς γεωγραφικής θέσης και φυσικής 
γεωγραφίας πρέπει ναεντάσσονταιστη Μέση Ανατολή και στήν Ασιατική ήπει
ρο, πολλοί περισσότεροι υποστηρίζουν πως οι χώρες αυτές από πλευράς πολι
τικής και οικονομικής γεωγραφίας πρέπει νά ανήκουν στην Ευρώπη. Και οι δύο 
χώρες είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων Ευρωπαϊκών οργανι
σμών και διατηρούν σοβαρές οικονομικές, εμπορικές και πολιτικές σχέσεις με 
τις υπόλοιπες χώρες της γηραιός ηπείρου. Στην περίπτωση της Κύπρου θα 
μπορούσε ακόμα να υποστηριχτεί πως οι μακροί ιστορικοί και πολιτιστικοί δε
σμοί της με τον Δυτικό κόσμο, οι κοινές θρησκευτικές και πολιτιστικές παραδό
σεις με την Ευρώπη καθώς και οι ιδιαίτερες της σχέσεις με την ΕΟΚ την τοπο
θετούν χωρίς αμφιβολία στον όμιλο των Ευρωπαϊκών κρατών.

2.1. Κοινά Χαρακτηριστικά των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης

Οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου έχουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά, 
βασικότερα από τα οποία είναι:

(1) Συγγενική γεωμορφολογική και εδαφολογική υποδομή.
(2) Συγγενική πανίδα και χλωρίδα.
(3) Συγγενικές κλιματολογικές συνθήκες.
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(4) Συγγενικά προβλήματα που προσδιορίζουν, καθορίζουν και περιορίζουν την 
οικονομική τους ανάπτυξη.

(5) Παρόμοιες ασχολίες των κατοίκων που χαρακτηρίζουν κυρίως τις ανα
πτυσσόμενες ή υπανάπτυκτες οικονομίες (πρωτογενής οικονομική απασχό
ληση).

(6) Ανισοσκέλεια στο εμπόριο και μεγάλος εξωτερικός δανεισμός.

Για τα πιο πάνω χαρακτηριστικά υπεύθυνοι σε μεγάλο βαθμό είναι οι γεω
γραφικοί παράγοντες που αποφασίζουν τη μορφολογία και γονιμότητα του εδά
φους, το κλίμα, τη βροχόπτωση και τη βλάστηση, την παραγωγή και τις ασχο
λίες των κατοίκων. Η θρησκευτική και πολιτιστική παράδοση δεν είναι, επί
σης, αμέτοχες στη διαμόρφωση της ζωής και ανάπτυξης των χωρών αυτών 
(αναφέρομαι ιδιαίτερα στην Τουρκία).

Γενικά μπορούμε να πούμε πως οι χώρες αυτές επηρεάζονται ακόμα σε με
γάλο βαθμό από το γεωγραφικό ντητερμινισμό, γιατί η περιορισμένη βιομηχα
νική και τεχνολογική τους ανάπτυξη και η έλλειψη ψηλής επιστημονικής τε
χνολογίας δεν έχουν επιτρέψει στον ανθρώπινο γεωγραφικό παράγοντα να χα
λιναγωγήσει και επιβληθεί στο φυσικό γεωγραφικό παράγοντα, με αποτέλεσμα 
η οικονομική τους ανάπτυξη να περιορίζεται στους πρωτογενείς πόρους, με με
γάλο ποσοστό πληθυσμού να ασχολείται στη γεωργία και κτηνοτροφία, με χα
μηλά εισοδήματα και μεγάλα κοινωνικά πρρβλήματα. Βασικό χαρακτηριστικό 
τέτοιων κοινωνιών είναι η αστυφυλία και η συγκέντρωση μεγάλου μέρους του 
πληθυσμού στις πόλεις, ενώ η ύπαιθρος φθίνει και εγκαταλείπεται, ιδιαίτερα 
και από την ανικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων περιφε
ρειακής ανάπτυξης.

3. Το Κυπριακό παράδειγμα

Για σκοπούς περαιτέρω ανάλυσης και ανάπτυξης του θέματος και για ανα
φορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα παρακαλώ να μου επιτρέψετε, κύριε Πρό
εδρε, να περιορίσω τις αναφορές μου στην πατρίδα μου Κύπρο, της οποίας τα 
προβλήματα γνωρίζω από πρώτο χέρι.

Για σκοπούς μεθοδολογίας στην προσέγγιση του θέματος θα αναφερθώ σε 
συντομία στο ιστορικό του σχεδιασμού της ανάπτυξης της Κυπριακής οικονο
μίας μετά την ανεξαρτησία της το 1960, θα επισημάνω τα κυριότερα προβλήμα
τα, θα περιγράφω τα κυριότερα σχέδια ανάπτυξης και την υλοποίησή τους και 
θα προσπαθήσω να ερμηνεύσω τους κυριότερους λόγους που οδήγησαν στην 
ανάγκη εισαγωγής προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης.

3.1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή

Όταν το 1960 η Κύπρος απέχτησε την ανεξαρτησία της, η πρώτη Κυπρια
κή Κυβρνηση παράλαβε μια οικονομία που είχε όλα τα συμπτώματα της οικο
νομικής καθυστέρησης και υπανάπτυξης. Η παραγωγική βάση ήταν σχεδόν ανύ- 
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παρκτη, η οικονομική δραστηριότητα ελάχιστη, και η οικονομική ανάπτυξη 
προβληματική. Κυριότερα χαρακτηριστικά ήταν η εξάρτηση της οικονομίας 
από τη γεωργία που στηριζόταν στις ξηρικές καλλιέργειες (δημητριακά), εξαρτό- 
ταν πλήρως από τις καιρικές συνθήκες, χρησιμοποιούσε πρωτόγονα μέσα και 
είχε χαμηλή παραγωγικότητα. Η γεωργία απασχολούσε το 45% του εργατικού 
δυναμικού, ενώ η συνεισφορά της στο εθνικό εισόδημα περιοριζόταν μόνο στο 
18%. Η βιομηχανία περιοριζόταν στη μεταποίηση παραδοσιακών γεωργικών 
προϊόντων με τη μορφή βιοτεχνιών και η συμβολή της ήταν ασήμαντη. Το 58% 
των εξαγωγών αποτελείτο από μεταλλεύματα, το 28% ήταν αμεταποίητα γεωργι
κά προϊόντα και μόνο 14% ήσαν βιομηχανικά προϊόντα και αυτά ήταν μεταποι
ημένες γεωργικές ύλες.

Το μικρό μέγεθος της οικονομίας και η μεγάλη εξάρτηση της από το διε
θνές εμπόριο, οι διαρθρωτικές αδυναμίες, η σπανιότητα πρώτων υλών και φυσι
κού πλούτου και η ανάγκη για γρήγορη και σημαντική αύξηση των παρεχόμε
νων κοινωνικών υπηρεσιών από τό κράτος δεν μπορούσαν να αντιμετωπισθούν 
παρά μόνο με μια ορθολογιστική και καλά προγραμματισμένη οικονομική ανά
πτυξη.

Η σχεδιοποίηση και ο προγραμματισμός της ανάπτυξης της οικονομίας 
ανατέθηκε στο Γραφείο Προγραμματισμού που εγκαθίδρυσε τον απαραίτητο και 
εξειδικευμένο μηχανισμό που άρχισε την επεξεργασία και εισαγωγή Πενταετών 
Σχεδίων Ανάπτυξης που το πρώτο κάλυπτε την περίοδο 1962-66. Βασικός στό
χος των σχεδίων αυτών ήταν η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την επί
τευξη ψηλού ρυθμού ορθολογιστικής και ισόρροπης οικονομικής και κοινωνι
κής ανάπτυξης για την ανόρθωση του βιοτικού επιπέδου του λαού.

Μετά την επιτυχημένη σχεδιοποίηση και εφαρμογή του Πρώτου και Δεύ
τερου Πενταετούς Σχεδίου Ανάπτυξης (1967-1971) ξεπεράστηκαν τα συμπτώμα
τα της οικονομικής στασιμότητας, με αποτέλεσμα η ανεργία να πέσει σε χαμη
λά επίπεδα, η μετανάστευση (παλιά αφαίμαξη της Κύπρου) να περιοριστεί, η 
εμπιστοσύνη του κοινού να κερδηθεί,να κατασκευαστούν έργα υποδομής και να 
εισαχθεί για πρώτη φορά η φυσική και περιφερειακή διάσταση της ανάπτυξης, 
λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων των γεωγραφικών περιοχών του νησιού. 
Στο Τρίτο Πενταετές Σχέδιο (1972-76) δόθηκε έμφαση στην επέκταση των κοι
νωνικών υπηρεσιών και εισήχθηκε για πρώτη φορά ο προγραμματισμός της πε
ριφερειακής ανάπτυξης πάνω σε επιστημονική βάση με τον καταρτισμό Πολεο- 
δομικών και Χωροταξικών Σχεδίων για τη Νήσο.

Δυστυχώς η ανοδική πορεία της Κυπριακής οικονομίας ανακόπηκε απότο
μα από την Τουρκική εισβολή του 1974 και τις καταστρεπτικές της συνέπειες, 
που ήταν τόσο μεγάλες, ώστε η οικονομία απειλήθηκε με κατάρρευση. Εξαρ
θρώθηκαν οι διαπεριφερειακές σχέσεις, και ο βίαιος εκτοπισμός 200,000 Ελλη
νοκυπρίων δημιούργησε τεράστιο προσφυγικό και δημογραφικό πρόβλημα, 
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μαζική ανεργία και ένδεια και κατακόρυφη κάμψη της παραγωγής, των εισοδη
μάτων και της οικονομικής δραστηριότητας.

Λόγω του μεγέθους του προβλήματος δημιουργήθηκε άμεση και επιτακτική 
ανάγκη εξεύρεσης και εφαρμογής άμεσων λύσεων για την παροχή στέγασης, 
διατροφής, ένδυσης, υπόδησης και άλλων βασικών υπηρεσιών προς τους εκτο
πισμένους αλλά και τους δυσπραγούντες. Ταυτόχρονα έπρεπε να ληφθούν όλα 
τα αναγκαία μέτρα για την επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας ώστε να 
αποφευχθεί η τελειωτική κατάρρευση και να αντιμετωπισθούν δυναμικά οι συνέ
πειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής του 37% του νησιού, όπου βρίσκον
ταν το 70% των φυσικών πόρων και το μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής, βιο
μηχανικής και τουριστικής υποδομής και παραγωγής.

Η προσπάθεια της ανασυγκρότησης και επαναδραστηριοποίησης της Κυ
πριακής οικονομίας έγινε πάνω σε προγραμματισμένη βάση με την εισαγωγή 
Έκτακτων Σχεδίων Οικονομικής Δράσης. Το Πρώτο Έκτακτο Σχέδιο (1975- 
76) αποτελούσε μια έντονη και συστηματική προσπάθεια αντιμετώπισης των 
συνεπειών της Τουρκικής εισβολής με προσπάθεια προσανατολισμού της εγχώ
ριας παραγωγής προς τις εξωτερικές αγορές και έμφαση σε έργα έντασης εργα
σίας ώστε να περιοριστεί η μαζική ανεργία. Η προσπάθεια ενισχύθηκε και με 
την εισαγωγή σειράς κινήτρων για την ενθάρρυνση της σταδιακής τόνωσης των 
επενδύσεων και βοηθήθηκε από μια σειρά ευνοϊκών παραγόντων και την ξένη 
βοήθεια.

Το Πρώτο Έκτακτο Σχέδιο πέτυχε και ξεπέρασε τους στόχους του και τις 
προσδοκίες του με αποτέλεσμα την ανακοπή της πτωτικής τάσης της Κυπρια
κής Οικονομίας και τη σταδιακή επαναδραστηριοποίησης της. Μετά την επιτυ
χία του Πρώτου σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν Δεύτερο (1977-78) και Τρίτο 
(1979-1981) Έκτακτα Σχέδια Οικονομικής Δράσης που οδήγησαν στην πλήρη 
επαναδραστηριοποίηση και ανάκαμψη της οικονομίας, ώστε το 1980 να φθάσει 
και ξεπεράσει τα επίπεδα του 1973 πριν από την Τουρκική εισβολή. Ξένοι οι
κονομικοί εμπειρογνώμονες έφτασαν μέχρι του σημείου να μιλούν για «Κυπρι
ακό οικονομικό θαύμα».

Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στα εφτά χρόνια 
μετά τήν τουρκική εισβολή υπήρξε πράγματι εντυπωσιακός χάρη στόν ορθολο
γιστικό προγραμματισμό της ανάπτυξης, αλλά και στην καλή εκμετάλλευση 
εξωγενών ευκαιριών και την άριστη αξιοποίηση της ξένης βοήθειας. Στα τελευ
ταία, όμως, χρόνια η Κυπριακή οικονομία επηρεασμένη και από τη διεθνή 
ενεργειακή και οικονομική κρίση αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει πτωτικές 
τάσεις.

Αυτές ακριβώς τις δυσκολίες και τα προβλήματα σκοπό έχει να αντιμετω
πίσει το Τέταρτο Έκτακτο Σχέδιο Οικονομικής Δράσης (1982-1986) που βρί
σκεται τώρα σε εφαρμογή από την Κυπριακή Κυβέρνηση.
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Έτσι η Κύπρος, 23 χρόνια μετά την ανεξαρτησία της και παρά τα σοβαρά 
πλήγματα της τουρκικής εισβολής και τη συνεχιζόμενη κατοχή του 37% των 
εδαφών της, πέτυχε να δημιουργήσει μια συγκριτικά εύρωστη και δυναμική οι
κονομία και ψηλό βιοτικό επίπεδο.

3.2. Γενική Περιφερειακή Ανάπτυξη

Ως γνωστό βασικοί σκοποί της περιφερειακής ανάπτυξης είναι η πληρέ
στερη αξιοποίηση των δεδομένων και δυνατοτήτων των γεωγραφικών περιφε
ρειών μιας χώρας με βάση τους διαθέσιμους πλουτοπαραγωγικούς τους πόρους 
και το ανθρώπινο τους δυναμικό, με απώτερο στόχο τη μείωση και εξάλειψη 
των εισοδηματικών διαφορών ανάμεσα στις περιφέρειες.

Όταν το 1960 η Κύπρος απέχτησε την ανεξαρτησία της το 64% του πλη
θυσμού της ζούσε σε αγροτικές περιοχές, στις οποίες οι συνθήκες διαβίωσης σε 
σύγκριση με εκείνες των αστικών κέντρων ήσαν πολύ δύσκολες. Οι στεγαστι
κές συνθήκες δέν ήταν ικανοποιητικές, η ύδρευση των περισσότερων χωριών 
ήταν ανεπαρκής και η προμήθεια του νερού στο σπίτι ήταν άγνωστη. Μόνο 
ποσοστό 15% των χωριών εξυπηρετούνταν με τηλεφωνική υπηρεσία, το δε οδι
κό δίκτυο μέσα και ανάμεσα στα χωριά ήταν ακατάλληλο.

Για τους λόγους αυτούς η Κυβέρνηση ήταν φυσικό να δώσει άμεση προτε
ραιότητα στη γενική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, χωρίς συγκεκριμένα 
προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης. Έμφαση δόθηκε πρώτα στην ανάπτυ
ξη της γεωργίας και την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων με την κατασκευή 
υδατοφρακτών, τόσο για τη βελτίωση και επέκταση της άρδευσης όσο και της 
ύδρευσης των αγροτικών κέντρων και των πόλεων. Με δάνεια και επιχορηγή
σεις οι αγροτικές κοινότητες ανάλαβαν την κατασκευή έργων δημόσιας ωφέ
λειας και βελτιώθηκε σημαντικά το οδικό δίκτυο.

Σαν αποτέλεσμα των μέτρων αυτών μέσα σε περίοδο δέκα χρόνων (1961- 
1971) 93% του αγροτικού πληθυσμού είχαν ικανοποιητική υδατοπρομήθεια και 
92% είχαν ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι, ενώ το 1971 περισσότερα από 500 χωριά 
(από τα 600) είχαν κοινοτικό τηλέφωνο. Έγιναν σημαντικές βελτιώσεις στο 
οδικό δύχτυο, ιδρύθηκαν Αγροτικά Κέντρα Υγείας για την εξυπηρέτηση συμ
πλεγμάτων Χωριών. Σημαντική βελτίωση σημειώθηκε και στον τομέα της Παι
δείας, όπου η φοίτηση των παιδιών στη δημοτική εκπαίδευση έφτασε το 94% 
και στη μέση εκπαίδευση το 72%.

Κατά την επόμενη δεκαετία (1971-1981) πρόθεση της Κυβέρνησης ήταν η 
τοποθέτηση της αγροτικής ανάπτυξης πάνω σε πιο συστηματική και προγραμ
ματισμένη βάση με την εισαγωγή ολοκληρωμένων σχεδίων περιφερειακής ανά
πτυξης. Για το σκοπό αυτό στην αρχή της δεκαετίας του 1970 προωθήθηκε ει
δική νομοθεσία και ετοιμάστηκε το «Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο για τη Νήσο» 
που είχε σαν κύριο στόχο τον προσδιορισμό αγροτικών κέντρων που θα ενερ
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γούσαν σαν πυρήνες περιφερειακής ανάπτυξης και θα καθιστούσαν δυνατή την 
παροχή ψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον αγροτικό πληθυσμό.

Δυστυχώς η εφαρμογή του σχεδίου αυτού αναστάληκε εξαιτίας της τουρκι
κής εισβολής, που επέφερε ριζικές αλλαγές στη γεωγραφική κατανομή των πό
ρων και του πληθυσμού με την προσφυγοποίηση του 1/3 των κατοίκων της νή
σου. Μεγάλο ποσοστό του εκτοπισμένου αγροτικού πληθυσμού προτίμησαν να 
κατοικήσουν προσωρινά στις αστικές περιοχές όπου υπήρχαν περισσότερες ευ
καιρίες απασχόλησης και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Έτσι και στη δεκαε
τία του 1970 συνεχίστηκε η προηγούμενη πολιτική της εισαγωγής κινήτρων και 
μέτρών που αποσκοπούσαν στη γενική αξιοποίηση των πόρων και την κατανο
μή των ωφελημέτων της ανάπτυξης σ’ όλες τις περιοχές του νησιού.

Προς το τέλος της δεκαετίας αυτής και μετά τήν επιτυχή αντιμετώπιση των 
πιεστικών αναγκών που δημιούργησε η Τουρκική εισβολή, η Κυβέρνηση επα
νήλθε στη σοβαρή μελέτη για εισαγωγή προγραμμάτων περιφερειακής αγροτι
κής ανάπτυξης. Τέτοια πρώτη καινοτομία αποτελούσε η εισαγωγή του σχεδίου 
αγροτικής ανάπτυξης της ορεινής γεωγραφικής περιφέρειας της Πιτσιλιάς.

3.3. Προβλήματα Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Κύπρο

Η μείωση της ζήτησης εργατικών χεριών λόγω της μηχανοποίησης της 
γεωργίας και η αναζήτηση από κατοίκους της υπαίθρου απασχόλησης στις πό
λεις σε άλλους τομείς της οκονομίας όπως η βιομηχανία και οι υπηρεσίες, δη
μιούργησε μια τάση αστυφιλίας. Η μετακίνηση αυτή του αγροτικού πληθυσμού 
προς τις πόλεις είχε σαν συνέπειες στην αρχή να αντιμετωπισθούν οικονομικά 
προβλήματα αγροτικών οικογενειών και να αναπτυχθούν τα αστικά κέντρα, από 
την άλλη, όμως, να αποψιλώσει τις αγροτικές κοινότητες από το νέο δυναμικό 
τους ώστε πολλές να φθίνουν σταδιακά και να καταντήσουν γηροκομεία. Τόνι
σε, επίσης, τα μακροχρόνια προβλήματα της διαφοράς των εισοδημάτων και 
των συνθηκών διαβίωσης ανάμεσα στις αστικές και τις αγροτικές περιοχές.

Μετά την Τουρκική εισβολή του 1974 και το διπλασιασμό σχεδόν του 
πληθυσμού των πόλεων των ελεύθερων περιοχών της νήσου από την εισροή 
των προσφύγων που ξεριζώθηκαν από τις κατεχόμενες περιοχές, η μεγάλη πίε
ση πάνω στη γη οδήγησε στη μεγάλη αύξηση της τιμής των οικοπέδων και των 
κατοικιών στις πόλεις. Τούτο είχε σαν συνέπεια να παρατηρηθεί μια τάση με
τακίνησης πληθυσμού από τις πόλεις προς την περιφέρεια. Πολλοί εργαζόμενοι 
κυρίως στον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών ή στη βιομηχανία μετακινούνται 
για απόχτηση στέγης σε κοντινά προς τις πόλεις χωριά, που σταδιακά μετα
βάλλονται σε γειτονιές των πόλεων με παρόμοια μ’ αυτές βιοτικά επίπεδα, σύγ
χρονες κατοικίες και ανέσεις και σύγχρονες κοινωνικές υπηρεσίες.

Σε άλλα χωριά, που δεν απέχουν πολύ από τις πόλεις και έχουν καλό συγ
κοινωνιακό δίχτυο, πολλοί κάτοικοι επιδίδονται στις αγροτικές τους ασχολίες 
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ενώ ταυτόχρονα προσβλέπουν προς μερική απασχόληση στις πόλεις για συμ
πλήρωση του εισοδήματος. Έτσι πολλές γεωργικές αγροτικές οικογένειες 
έχουν μέλη του στενού οικογενειακού τους κύκλου που πηγαινοέρχονται καθη
μερινά στις πόλεις και εργάζονται σε τομείς στους οποίους προηγουμένως 
ασχολούνταν μόνο κάτοικοι των πόλων.

Υπάρχουν, όμως, ακόμα και πολλές αγροτικές κοινότητες, ιδίως σε ορεινές 
και απομακρυσμένες περιοχές, όπου βρίσκονται σε πραγματικό μαρασμό. Σε 
αρκετές απ’ αυτές τις κοινότητες η συγκράτηση έστω κάποιου ποσοστού των 
κατοίκων κατορθώνεται με τη συντήρηση με τη μορφή επιδοτήσεων και επιχο
ρηγήσεων γεωργικών δραστηριοτήτων των οποίων η συμβολή στη γενική οικο
νομία του τόπου είναι αβέβαιη.

Η τάση αυτή της αστυφιλίας των τελευταίων χρόνων, που ενισχύθηκε από 
τη μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού συνεπεία της Τουρκικής εισβολής παρόλο 
ότι παρέχει ορισμένα κοινωνικά και οικονομικά ωφελήματα σ εκείνους που εγ
καταλείπουν την ύπαιθρο δημιουργεί μεγάλα και μακροχρόνια προβλήματα 
στην χώρα. Δημιουργεί πρώτα μεγάλη πίεση πάνω στις υπηρεσίες που παρέ
χουν οι πόλεις, με αποτέλεσμα σημαντικά κεφάλαια να δαπανούνται σε επεκτά
σεις των υπηρεσιών αυτών (στέγη, οδικό δίχτυο, υδατοπρομήθεια, ηλεκτρισμός, 
τηλέφωνα κ.λ.π.) που ήταν δυνατό να εξοικονομούνται αφού προσφέρονται στα 
χωριά τα οποία εγκαταλείπονται. Και δεύτερο με τη φυγή γίνεται πολύ δυσκολό
τερη η ανάπτυξη των εγκαταλελειμμένων αγροτικών περιοχών.

3.4. Η Πολιτική της Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα με περιορισμένη έκταση και ελάχιστους 
εξειδικευμένους φυσικούς πόρους. Λόγω των αναπτυγμένων συγκοινωνιών και 
επικοινωνιών και του περιορισμένου μεγέθους της είναι δυνατό να θεωρηθεί 
σαν μια ενιαία γεωγραφική ενότητα. Η ποικιλία, όμως, της μορφολογίας του 
εδάφους της και η αντίθεση του τοπίου είναι δυνατό να αιτιολογήσει το διαχω
ρισμό της σε μικρογεωγραφικές περιφέρειες είτε με βάση τα φυσικά τους χαρα
κτηριστικά, είτε με βάση τις ασχολίες των κατοίκων και την οικονομική δρα
στηριότητα.

Λόγω των μικρών αποστάσεων, για μερικές οικονομικές δραστηριότητες 
δεν υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα γιατί να βρίσκονται σε αστικές ή αγροτικές 
περιοχές. Σε μια αχτίνα μέχρι και 30 χιλιομέτρων από τις πόλεις και σε συνάρ
τηση με την κατάσταση του οδικού διχτύου, πολλές αγροτικές περιοχές μπο
ρούν να θεωρηθούν ως προεχτάσεις των πόλεων. Εκεί που υπάρχει πραγματικό 
πρόβλημα εγκατάλειψης και οικονομικού μαρασμού είναι στις ορεινές και απο
μακρυσμένες αγροτικές περιοχές της Λάρνακας, της Λεμεσού και Πάφου.

Κάτω από τις συνθήκες αυτές είναι δυνατό να διαμορφωθεί η πιο κάτω μα
κροχρόνια πολιτική αγροτικής περιφερειακής ανάπτυξης:
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(α) Η εφαρμογή μιας γενικής πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης που να εξα
σφαλίζει μια ορθολογιστική και ισορροπημένη ανάπτυξη προς όφελος τόσο 
των κατοίκων των αστικών όσο και των αγροτικών περιοχών.

(β) Η προσπάθεια διατήρησης μικρών αλλά βιώσιμων αγροτικών κοινοτήτων 
που να συντηρούν ένα αγροτικό περιβάλλον με σύγχρονες ευκολίες και 
υπηρεσίες.

(γ) Η προσπάθεια δημιουργίας σε αγροτικά κέντρα βιομηχανικών μονάδων και 
τουριστικών εγκαταστάσεων.

(δ) Η μεγιστοποίηση της συμβολής της υπαίθρου στην οικονομία του τόπου με 
το σχεδίασμά και την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων περιφερει
ακής ανάπτυξης.

Με την εφαρμογή της πιο πάνω πολιτικής θα κατορθωθεί η μείωση της δι
αφοράς στο βιοτικό επίπεδο τόσο μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών όσο 
και ανάμεσα στις ίδιες τις αγροτικές περιοχές. Θα επιτευχθεί η αξιοποίηση των 
φυσικών πόρων και άλλων πλεονεκτημάτων κάθε γεωγραφικής περιφέρειας. Θα 
δημιουργηθούν νέες πηγές εισοδήματος στην ύπαιθρο και θα εγκαθιδρυθούν πε
ρισσότερα και μεγαλύτερα αγροτικά κέντρα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

3.5. Προγράμματα Περιφερειακής Ανάπτυξης

(α) Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Πιτσιλιάς

Η Πιτσιλιά είνια μια γεωγραφική περιφέρεια στην οροσειρά του Τροόδους, 
το νότιο μέρος της οποίας ανήκει διοικητικά στην επαρχία της Λεμεσού και το 
βόρειο στην επαρχία της Λευκωσίας. Κύρια χαρακτηριστικά της περιφέρειας 
είναι το ορεινό και απροσπέλαστο του εδάφους, τα σκληρά πυριγενή πετρώμα
τα, ο μικρός γεωργικός κλήρος, οι σκληρές συνθήκες διαβίωσης και εργασίας 
και η υποαπασχόληση κυρίως στη γεωργία και κτηνοτροφία με συγκέντρωση 
στην αμπελοκαλλιέργεια και την παραγωγή κρασιών (κουμανδαρίας).

Λόγω των σκληρών συνθηκών εργασίας και των χαμηλών εισοδημάτων, τα 
χωριά της Πιτσιλιάς σχεδόν εγκαταλείφθηκαν, με αποτέλεσμα η περιοχή να 
κινδυνεύει με αφανισμό, παρά τις φυσικές της ομορφιές που στα παλαιότερα 
χρόνια έλκυαν μεγάλο αριθμό παραθεριστών που σήμερα, όμως, προτιμούν τη 
θάλασσα.

Το 1978 άρχισε η εφαρμογή του πρώτου στην Κύπρο ολοκληρωμένου σχε
δίου περιφερειακής ανάπτυξης στην Πιτσιλιά, που ονομάστηκε Ενοποιημένο 
Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Πιτσιλιάς. Το σχέδιο δίδει κυρίως έμφαση στην 
κατασκευή υδατοφρακτών, δεξαμενών και άλλων αρδευτικών έργων που θα αυξή
σουν την αρδεύσιμη γη κατά 8.200 σκάλες. Τα αρδευτικά έργα συνοδεύονται με 
γεωργικές μεταρρυθμίσεις, όπως ο αναδασμός της γης, ώστε να μεγεθυνθεί ο 
γεωργικός κλήρος και να διευκολυνθεί η εκμετάλλευση και η ορθή αξιοποίηση 
της Υης> με τι1ν εισαγωγή σύγχρονης γεωργικής τεχνολογίας και νέων καλλιερ
γειών.
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Ταυτόχρονα εκτελούνται οδικά έργα για εύκολη προσπέλαση σ’ όλες τις 
κοινότητες, αλλά και στην εκμεταλλεύσιμη γεωργική γη και παρέχεται ηλε
κτρισμός και τηλεφωνική σύνδεση. Δρόμοι ευθυγραμμίζονται, διαπλατύνονται 
και ασφαλτοστρώνονται και αναβαθμίδες κατασκευάζονται σε περιοχές που θα 
καλλιεργηθούν με νέες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού.

Επιπρόσθετα το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία αγροτικών κέντρων με 
σύγχρονες διευκολύνσεις παροχής διοικητικών και κοινωνικών υπηρεσιών, 
όπως νοσοκομείων και υγειονομικών κέντρων. Παράλληλα θα παραχωρηθούν 
δάνεια και άλλα ειδικά κίνητρα για τη δημιουργία βιοτεχνιών και μονάδων με
ταποίησης στη γαλακτοκομική βιομηχανία, την αλλαντοποιία και την κατα
σκευή τουριστικών εγκαταστάσεων. Το έργο προχωρεί με ταχύ ρυθμό και αναμέ
νεται να συμπληρωθεί μέσα στο 1983 ή αρχές του 1984.

(β) "Αλλα Σχέδια Αγροτικής Ανάπτυξης

Η επιτυχία του πρωτοποριακού σχεδίου Πιτσιλιάς ώθησε την Κυβέρνηση 
να υιοθετήσει το 1981 παρόμοια σχέδια σε τρεις άλλες ορεινές και δυσπραγού- 
σες περιοχές, εκείνες της Μαραθάσας, της Τηλλυριάς (στην ορεινή Πάφο) και 
στην Ορεινή Λάρνακας. Τα σχέδια αυτά άρχισαν με την κατασκευή και βελτί
ωση χωριτικών και άλλων δρόμων, υδρευτικών και αρδευτικών έργων, με σκοπό 
την επέκταση των δραστηριοτήτων και σε άλλους τομείς, ώστε να καλυφθεί 
ολόκληρο το φάσμα των έργων Περιφερειακής αγροτικής ανάπτυξης.

(γ) Μεγάλα Υδατικά Έργα

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Κύπρου από τα παλιά χρόνια εί
ναι η χαμηλή βροχόπτωση που κάποτε μετατρέπεται σε ανομβρία με καταστρο
φικά αποτελέσματα. Η έλλειψη νερού είναι σοβαρός ανασταλτικός παράγοντας 
τόσο για την αγροτική και την αστική, αλλά και για τη γενικότερη οικονομική 
ανάπτυξη.

Για το λόγο αυτό η Κυβέρνηση της Κύπρου προγραμμάτισε μεγάλα αρδευ
τικά έργα τα οποία θα αποτελέσουν τον πυρήνα αγροτικής ανάπτυξης διάφορων 
περιφερειών του νησιού. Σημαντικότερα από τα έργα αυτά είναι το συνδυασμέ
νο έργο των ποταμών Βασιλικού-Πεντάσχοινου και του Νότιου Αγωγού (ποτα
μού Κούρρη), το Υδατικό έργο της Πάφου, το οποίο έχει σχεδόν συμπληρωθεί 
και το αρδευτικό έργο της Κοιλάδας Χρυσοχούς στη Β.Δ. Πάφο.

Με τις τεράστιες ποσότητες νερού που θα μαζεύονται στα έργα αυτά τόσο 
από τη φυσική ροή των υδάτων όσο και από αλυσίδα γεωτρήσεων, θα αρδεύον
ται δεκάδες χιλιάδες σκάλες καλλιεργήσιμης γης, και θα υδρεύονται επαρκώς 
οι αγροτικές κοινότητες, πράγμα που θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες δι
αβίωσης και εργασίας και θα αυξήσει τα εισοδήματα χιλιάδων κατοίκων της 
υπαίθρου.
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4. Οι σχέσεις Κύπρου - Ε.Ο.Κ.

Η Κύπρος υπέγραψε τη Συμφωνία Συνδέσεως με την Ευρωπαϊκή Οικονομι
κή Κοινότητα το 1972. Η Συμφωνία τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 1973 
και προνοούσε για δυο διαδοχικά στάδια πενταετούς διάρκειας, τελική κατάλη
ξη των οποίων θα ήταν η εγκαθίδρυση της Τελωνειακής 'Ενωσης (Customs 
Union) μεταξύ Κύπρου και Ε.Ο.Κ. Με τη λήξη του πρώτου σταδίου τον Ιούνιο 
του 1977, η μετάβαση στο δεύτερο στάδιο, όπως προνοούσε η Συμφωνία, αντι
μετώπισε σοβαρές δυσχέρειες και κωλυσιεργία από μέρους της Κοινότητας, κυ
ρίως για πολιτικούς λόγους, και έτσι η διάρκεια της πρώτης φάσεως της Συμ
φωνίας παρατάθηκε μέχρι το τέλος του 1979. Το σχετικό πρωτόκολλο, που υπο
γράφτηκε το 1977, προνοούσε μεταξύ άλλων και την παραχώρηση πλήρους δα
σμολογικής απαλλαγής για τα βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία θα πληρούσαν 
τους κανονισμούς προελεύσεως.

Υπογράφτηκε, επίσης, ένα χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο που προνοούσε 
την παραχώρηση στην Κύπρο ποσού ύψους 30 εκ. Ευρωπαϊκών Λογιστικών 
Μονάδων για έργα αναπτύξεως.

Οι γεωργικές εξαγωγές της Κύπρου προς την Κοινότητα, (ένα σοβαρό πρό
βλημα που απασχολεί την Κύπρο μετά την ένταξη της Μεγάλης Βρεττανίας 
στην Ε.Ο.Κ. γιατί αποτελούσε τον κύριο εισαγωγέα των γεωργικών Κυπριακών 
προϊόντων), ρυθμίστηκαν το 1978 με την υπογραφή δυο πρωτοκόλλων, στα 
οποία λαμβάνονταν οι νέες δασμολογικές παραχωρήσεις για τα γεωργικά προϊ
όντα για την περίοδο που έληγε στο τέλος του 1979. Το πρώτο πρωτόκολλο 
αναφέρεται στις παραχωρήσεις της Ε.Ο.Κ. προς την Κύπρο στα πλαίσια της 
Γενικής Μεσογειακής της Πολιτικής. Το δεύτερο πρωτόκολλο συμπληρώνει το 
πρώτο και παριλαμβάνει βελτιωμένες παραχωρήσεις προς την Κύπρο, λόγω της 
μεγάλης σημασίας που έχουν για την οικονομία της Κύπρου οι γεωργικές εξα
γωγές.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες της Κυπριακής Κυβέρνησης και παρά τις 
πρόνοιες της Συμφωνίας Συνδέσεως, δεν κατέστη δυνατή η εισδοχή στο δεύτερο 
στάδιο της Συμφωνίας. Έτσι μετά το 1979 υπογράφτηκε άλλο μεταβατικό πρω
τόκολλο, που παρέτεινε για μια ακόμα φορά το πρώτο στάδιο μέχρι τις 
21.12.1980.

Το Νοέμβριο του 1980 συμφωνήθηκε να τεθεί σε εφαρμογή από την 
1.1.1981 και σε διάφορες φάσεις η διαδικασία μετάβασης στο δεύτερο στάδιο 
της Συμφωνίας Συνδέσεως. Ειδικότερα η Συμφωνία διαλάμβανε τα ακόλουθα:

(α) Για το 1981 θα ίσχυε το ίδιο καθεστώς με εκείνο του 1980.
(β) Τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων το 1981 για το καθεστώς που θα ίσχυε το 

1982 και 1983.
(γ) Τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων το 1982 για τον καθορισμό των όρων 
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εφαρμογής του άρθρου 2 (3) της Συμφωνίας Συνδέσεως, δηλαδή το περιεχό
μενο της Τελωνειακής Ένωσης.

Ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο έχει το γεγονός ότι λήφθηκε η πολιτική 
απόφαση από την Κοινότητα για την έναρξη της διαδικασίας εισδοχής στο δεύ
τερο στάδιο συνδέσεως που θα έχει σαν κατάληξη την πλήρη τελεωνειακή 
ένωση με την Κοινότητα, πράγμα που αποτελεί τη μόνη εγγύηση για τη μελ
λοντική εξασφάλιση και επέκταση των Κυπριακών εξαγωγών.

Ο λόγος που αναφέρθηκα στη Συμφωνία Συνδέσεως Κύπρου - Ε.Ο.Κ. είναι 
γιατί το Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο Κύπρου - Ε.Ο.Κ., μέσα στα πλαίσια της 
Συμφωνίας, θέτει σαν όρο να χρησιμοποιηθεί η βοήθεια προς την Κύπρο για 
την κατασκευή έργων αναπτύξεως προς όφελος ολόκληρου του Κυπριακού λα
ού, δηλαδή Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Μέσα στα πλαίσια αυτά συμ- 
φωνήθηκε να χρηματοδοτηθούν από την Ε.Ο.Κ. το σχέδιο ανάπτυξης του Ηλε- 
κτροπαραγωγικού Σταθμού της Δεκέλειας, από τον οποίο παρέχεται εντελώς 
δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα προς τις τουρκοκατεχόμενες περιοχές του νησιού, το 
Αποχετευτικό Σύστημα της Λευκωσίας που θα εξυπηρετεί τόσο τον Ελληνικό 
όσο και τον Τουρκικό τομέα της πρωτεύουσας, Λευκωσίας, και το αρδευτικό 
έργο του Σχεδίου Βασιλικού - Πεντάσχοινου που θα παρέχει υδατοπρομήθεια 
και στις κατεχόμενες περιοχές της Αμμοχώστου.

Με τον τρόπο αυτό η Κοινότητα συμβάλλει στην εφαρμογή σχεδίων ανα
πτύξεως στην Κύπρο, παρά τους πολιτικούς όρους που θέτει και που φαίνεται 
πως ήσαν και η κύρια αιτία στην κωλυσιεργία προώθησης της Συμφωνίας Συν
δέσεως Κύπρου - Ε.Ο.Κ.

Συμπεράσματα

Θα ήθελα να τελειώσω την ανακοίνωσή μου, Κύριε Πρόεδρε, με την εξα
γωγή των ακολούθων συμπερασμάτων:

1. Η Κύπρος σαν Μεσογειακή χώρα της Ανατολικής Ευρώπης αντιμετωπί
ζει τα χαρακτηριστικά προβλήματα των άλλων χωρών της περιοχής, που οφεί
λονται σε γεωγραφικούς παράγοντες και την έλλειψη τεχνολογίας.

2. Παρά τις αδυναμίες που χαρακτηρίζουν τις αναπτυσσόμενες οικονομίες 
και παρά τα σοβαρά πλήγματα που δέχτηκε από την Τουρκική εισβολή του 
1974, η Κυπριακή οικονομία κατόρθωσε να ανασυγκροτηθεί και να φτάσει σε 
ζηλευτά επίπεδα.

3. Οι λόγοι της επιτυχίας αυτής οφείλονται:

(α) Στην εισαγωγή και εφαρμογή καλά σχεδιασμένων προγραμμάτων οικονομι
κής ανάπτυξης.
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(β) Στην πλήρη αξιοποίηση της ξένης βοήθειας που προσφέρθηκε στην Κύπρο 
μετά την Τουρκική εισβολή και στην καλή χρήση των δανείων από τη Διε
θνή Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλους Τραπεζικούς Ορ
γανισμούς.

(γ) Στη θαρραλέα επενδυτική πολιτική του ιδιωτικού τομέα, και
(δ) Στην εισαγωγή ολοκληρωμένων σχεδίων περιφερειακής και αγροτικής ανά

πτυξης.

4. Οι αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης ξεχωριστά αλλά και η Ε.Ο.Κ. σαν σώ
μα έχουν την ηθική υποχρέωση να παρέχουν τεχνική και άλλη βοήθεια στις 
αναπτυσσόμενες Ευρωπαϊκές χώρες για να αναπτύξουν την οικονομία τους προς 
αμοιβαίο όφελος.

5. Μια στενότερη και αποδοτικότερη συνεργασία ανάμεσα στις Μεσογειακές 
χώρες και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα θα ήταν δυνατό να οδηγή
σει σε θετικά αποτελέσματα, που θα γεφύρωναν διαφορές οι οποίες σε μεγάλο 
βαθμό οφείλονται στην έλλειψη επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης των προ
βλημάτων εκατέρωθεν.
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THE SEARCH FOR A FRAMEWORK: PRIMARY SCHOOL 
GEOGRAPHY IN ENGLAND AND WALES

By M.F.McPartland, (University of Durham).

In recent years, a number of surveys, culminating in the 1978 Primary School 
survey,1 have highlighted crucial weaknesses in the teaching of primary school geo
graphy in England and Wales. One problem, in particular, needs emphasising and 
that is the failure of many primary schools to formulate a clear, organising 
framework for the study of geography. This may be a consequence of the tenden
cy for schools to elect to teach geography within a combined studies course. In 
general, approximately twenty per cent of schools retain geography as a distinct 
subject on the curriculum; sixty per cent subsume geography within a combined 
studies course, the remaining twenty per cent retain geography as a distinct sub
ject within a combined course. Even in cases where geography is taught as a dis
tinct subject schools follow badly structured schemes of work without a defined 
rationale, or simply do not possess a scheme of work at all.

A recent small scale investigation of primary schools in Lichfield, England2, 
examined, among other things, the sources which teachers use in the preparation 
of their geography lessons. The survey revealed how opportunistic teachers are in 
their lesson planning. Topical events such as the Queen’s tour, a damaging earth
quake or hurricane were seized upon by teachers and used as a focus for a lesson. 
One might argue that such opportunism is to be admired since it reflects how 
flexible teachers are, in that they are prepared to adjust their lessons in response 
to significant contemporary events, making their teaching both relevant and inter
esting. Others might argue that this same practice merely serves to illuminate the 
absence of an organising framework granting teachers the freedom to construct 
their teaching programmes in an ad-hoc manner. Thus, the Primary Survey of 
1978 discovered that although most older primary school pupils‘undertook some 
work of a historical and geographical nature, often related to the local environ
ment of the school, this work tended to be fragmented and somewhat superficial’3. 
It went on to suggest that work in these areas ‘would benefit from more careful 
planning to provide some ordering of content’4. The challenge was issued to 
schools to formulate a framework for the teaching of geography which was based 
on at set of defined principles. The remainder of this paper assesses some of the 
basic principles which might serve as guidelines for the construction of such a 
framework. The following analysis is regarded as equally relevant for the Cyprus 
context.

Firstly, what overall structure shall the framework adopt? It would appear 
that two basic structures for the organisation of the content are possible: a the
matic structure which involves the selection of a number of themes both amenable 
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to geographical examination, and appropriate to the primary school years or a 
regional structure which involves the selection of a number of defined regions for 
study. The latter approach is usually synonymous with the selection of a number 
of nation states. It is an approach which frequently invites an excessive pre
occupation with factual description; tends to encourage a rigid teaching approach 
and is difficult to relate to the lives of primary school children. It is for these 
reasons that a thematic structure has been chosen as a more appropriate frame
work for the selection of content.

What major themes might form the structure of a primary school geography 
curriculum? The following have been selected:

1) Buildings 4) The Weather 7) Shopping
2) Movement 5) Leisure 8) The Earth beneath
3) Food and Farming 6) The World of Work 9) Environmental problems

10) Understanding Maps

All these themes are amenable to geographical analysis at a variety of scales; 
they are all themes which can be directly related to the daily and personal lives of 
the pupils and they are broad enough to permit the selection of a number of in
teresting topics within the theme. Because of its central importance in geography 
the understanding of maps has been allocated a distinctive category but, of 
course, mapping skills will enter all parts of the course and will be a recurring 
topic.

A number of theoretical issues now emerge as important and must be consi
dered in relation to the above thematic structure since they affect the subsequent 
planning process. The issues are those of balance, continuity and progression.

There is also the problem of identifying a central integrating and focussing 
concept for the framework which by dictating the nature and direction of the 
questions asked leads to a clarification of other important concepts and thus, 
makes clear, the distinctive contribution which geography makes to the education 
of the primary school pupil.

Firstly, the question of balance. How is a balance to be maintained in the 
course between the examination of themes at the local scale and the larger scale: 
between an emphasis on the local environment and that of more remote, distant 
environments? The case for making more primary school geography local in its 
orientation is overwhelming. One cannot stress too highly the importance of relat
ing topics to the direct, personal experience of the child; to the most accessible 
invironment; the one with which the child has the greatest involvement. One 
moves from the known to the unknown; from the concrete to the abstract - geo
graphically as well as conceptually. Thus, initially, it is the nature of the local 
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buildings: the home, the street, the neighbourhood; the local patterns of move
ment within the school and the neighbourhood; the local weather characteristics; 
the local park as a focus for leisure; the local shop or supermarket with its dis
tinctive shopping patterns; the local environmental issues and occupational activi
ties which are all emphasised, because they are all grounded in the daily lives of 
the pupil.

Nevertheless, a word of caution ought to be interjected. The trend towards 
more local study ought not to be completely at the expense of the study of topics 
set within more distant environments. A number of arguments can be advanced 
to support the view that an awareness of more distant environments has a crucial 
role to play in the education of the child.

Firstly, children live in an interdependent world. Many of the great issues of 
the day: environmental degradation, resource disparities, require a global perspec
tive. Schools, even at the primary level, perhaps, especially at the primary level, 
ought to begin to help children acquire a global awareness and to understand in 
some sense the universality of many problems.

Secondly, a primary school geography curriculum which is excessively local 
in orientation may promote a narrow parochial view of reality. The stereotyping 
of people and places and with it the dangers of prejudice and gross bias results 
either from ignorance of the wider world or from the presentation of distorted 
information via television, magazines or comics. Schools surely have a duty to 
promote a more informative and balanced view of the world’s people and places. 
In any event there is evidence to suggest that the primary school child possesses a 
favourable disposition towards other cultures and sentitive teaching using effective 
resources can be effective in shaping positive attitudes in children.

Thirdly simple geographical concepts such as mountain, valley, peninsula or 
plain ought to be related initially to the local context. However a deeper under
standing of the concept is only attained if it is progressively examined in different 
contexts especially those far removed from the local.

Finally, the imagination of the child is of supreme importance. One could 
argue that the cultivation of a child’s imagination is promoted by asking the child 
to overcome, in the thinking process, the dual constraints of space and time. A 
geography course which is structured to provide the children with an opportunity 
to imagine what homes in Japan are like; to imagine what it is like to experience 
a hurricane in the Carribbean or to imagine the problems of the farmer in north
ern Nigeria, will, if the teaching is sensitive, help to nurture the imaginative abili
ties of the pupil. Likewise in studying the local environment, be it rural or urban, 
the use of old photographs, old maps, old census data, and the personal recollec
tions of old people brought into the classroom, will help give the children a sence 
of the past and promote their imaginative abilities. An undue emphasis on what is 
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local and of present concern to the neglect of distant places and distant times in 
relation to that place will imprison the children within a narrow vision and give 
little scope to their imagination.

A diagrammatic representation, therefore, of an appropriate balance between 
the local and the more remote is offered.

- 100%
Percentage 
allocation 
of time 
50%

Primary Primary

Local
context

Distant
context

Thus, at the lower primary level the themes and constituent topics might only 
use exemplar material drawn from the local context. As the child progresses 
through the primary school examples might be increasingly drawn from more re
mote contexts such that at the upper primary level approximately half the mate
rial is drawn from a more distant context. This offers an approximate guide for 
maintaining a balance between the two which though based on a value judge
ment, is considered reasonable.

The second major issue in relation to the framework is that of continuity. 
What principles might guide the sequence with which the major themes and con
stituent topics are examined? In. relation to the major themes the sequence with 
which they are examined seems less important than the principle of recurrence 
which demands that each theme be returned to at different levels in the primary 
school. Thus, under the theme of shopping, at the lower end of the primary 
school the local shop and supermarket could provide the focus of work which 
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looks for example at the range of goods sold, the people who shop there and 
when they shop. At the upper end of the primary school the frequency of visits to 
the shops and the concentration of shops in specific areas could be studied and 
explained. Indeed the study of a theme like shopping can be approached at any 
age level - from primary level to university level and beyond. The level of under
standing of the pupils will determine which aspect of the theme to examine and 
this will largely be a reflection of the ideas which it embodies.

In addition the concentric principle might be invoked as a guide to the se
quencing of topics within a theme. Within any one theme, Leisure for example, 
the local park would be the initial focus; the focus might then shift to a National 
Park and eventually to an examination of a tourist centre in Cyprus. One moves 
progressively outwards in the selection of material to illuminate the theme.

There is then the issue of progression in relation to the framework. Does the 
framework constructed enshrine the principle that learning is a developmental 
process? In other words are the topics discussed and the accompanying material, 
appropriate to the level of understanding of the pupils? Are the ideas and con
cepts which a topic embodies a foundation or a pre-requisite for later learning? 
Does the topic build upon previous learning without which the present learning 
would be rendered difficult? Are some ideas being revisited some skills being re
deployed in different contexts in order to deepen a child’s understanding of them?

Many geography courses in the primary school, especially where geography is 
incorporated within a combined studies course, fail to reflect the important no
tion that children mature intellectually in a progressive manner. In this connec
tion it is important to note that some ideas and concepts are intrinsically more 
difficult than others; some geographical skills more demanding than others. For 
example within the theme of understanding maps, a child at the lower primary 
level could cope with simple plans (house, garden), to illustrate shape and the lo
cation of objects, using simple skills (drawing plans, making models). At the 
upper primary level the idea that objects on a map can be precisely located using 
a system of coordinates can be approached using large scale maps of the neigh
bourhood.

Alternatively, the same idea can be approached at different levels of under
standing. The idea that wealth is distributed unevenly at a variety of scales can be 
examined at a variety of different age levels. In the primary school if the idea is 
specific to a particular topic the nature of idea will determine if it is too complex 
far the age level. For example the idea that weather types can be represented by 
simple symbols is capable of being explored at the lower primary level. If it is a 
general and therefore more powerful idea then it is the context and the accom
panying material which has to be appropriate for the age level. The idea that the 
accurate measurement of the weather using instrumentation can facilitate weather 
forecasting can be approached at different levels of complexity.
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Finally in devising a framework it would appear important to identify a cen
tral overarching concept; a concept which provides an integrating focus for all the 
work undertaken in geography. At the primary level the concept of PLACE seems 
particularly appropriate. Children possess an innate curiosity about places both 
local and remote. A course which, though thematically structured, is directed to
wards providing children with a knowledge and understanding of various places 
meets that basic need. It even accords with recent developments in geography 
which has led to a re-assertion of the importance of place in geographical en
quiry. The welfare perspective in university research stresses the importance of 
describing and explaining resource disparities between places at different scale 
levels; the behavioural perspective stresses the subjective element in an individual’s 
perception of a place while the emerging humanistic perspective focusses upon a 
person’s sense of place; their feelings and attachment to a place as a significant 
factor in shaping attitudes and behaviour.

In elevating the concept of place to a central integrating role other concepts 
may then be identified and these constitute the conceptual buildings - blocks of 
the course. A variety of questions identify these concepts. Where is the place? 
(LOCATION). Where are the natural and man-made features located within the 
place? (DISTRIBUTION? PATTERN). What types and patterns of movement oc
cur within and between places? (INTERACTION, INTERDEPENDENCE). Is the 
place growing or declining? (CHANGE, PROCESS). In what ways is the place 
similiar to or different from other places (SIMILARITY, CONTRAST). Thus, 
the conceptual underpinning which makes clear the distinctive contribution which 
geography makes to the curriculum of the primary school is made clear.

And finally, the framework ought to provide details of the important dimen
sions to the study of any theme and topic. What are dimensions? Firstly the key 
ideas which the themes and topics embody ought to be identified. The teaching is 
then structured towards the ultimate aim of enhancing a child’s understanding of 
these key ideas. Under the theme of buildings it may be that buildings in their 
architectural style and materials may reflect the environment in which they are 
located; under movement that different types of transport are appropriate for 
different types of journey; under weather that aspects of the weather can be re
corded in symbolic form; under food and farming that a farmer’s work is related 
to seasonal climatic changes and so on. All these ideas could be explored at the 
primary level.

Secondly the range of skills which the child employs in gaining an understand
ing of the idea ought to be detailed. These may be intellectual skills: observing; 
classifying; interpreting; making decisions or social skills: working in the field 
with others; playing a role; wording on a project with others or practical skills: 
manipulating instruments; using a map; field sketching or finding books and re
sources. The range of pupil activities organised by the teacher identifies the range 
of skills used in the understanding of a key idea.
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Thirdly the variety of resources used by the teacher and the class in the study 
of the topic ought to be recorded. Again this may range from the textbook to 
photographs, posters, graphs, maps, films, people in the community, newspaper 
extracts, magazines and so on. The importance of resources cannot be overstated. 
They not only facilitate an understanding of an idea but suggest new ones worthy 
of investigation.

Finally, some note of the specialist terminology which the child will be intro
duced to in studying the theme ought to be made. During the study of a theme a 
child’s vocabulary will be progressively enriched. Under the theme of weather, for 
example, at the lower primary level the child will be using commonplace termi
nology: windy, rain, sunny, cloudy. At the upper primary level the child will have 
progressed to more abstract terminology: precipitation, temperature, climate. It is 
important that teachers remain aware of the range of specialised vocabulary asso
ciated with a theme and sensitive to the most appropriate moment to introduce 
the terms.

The above information could be set out in matrix form.

Theme: Earthquakes: a case study of an Italian earthquake.

Key idea (s) Skills Resources Terminology

Earthquakes 
have an 

impact on 
human 

communities

Interpreting 
photographs, 
Atlas work, 
Imaginative 
writing, etc.

Newspaper extract, 
photographs, Text

book, etc.

Tremor, Earthquake 
wave, etc.

In a course which adopts a thematic structure their information on the con
text in which the topic will be examined ought to be included in the matrix. A 
recent Italian earthquake might be used as a case study to explore the idea that 
earthquakes may have a devastating impact on human communities. In a course 
which adopts a regional structure then the context is predetermined. Indeed the 
context will be a powerful influence on the selection of topics for investigation 
and with it the key ideas which they embody.

In the final analysis, of course, the role of the teacher is of supreme importance. A 
well constructed framework which reflects a sense of balance, of continuity and of 
progression and makes explicit the key ideas for examination, the skills to be deployed, 
the resources to be used as well as the specialist vocabulary associated with the topic, 
will provide only a sound foundation. It remains ?. point of departure for only the 
committment and enthusiasm of the teacher will transform it into a series of imagina
tive and interesting lessons.
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4. Ibid, paragraph 91.
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ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ.*

*Η μελέτη δημοσιεύτηκε συντομευμένη στην «Ελευθεροτυπία», στις 1.7.1983.

Από Δρα ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΟΥΜΙΔΗ, Γεωγράφο 
Ειδικό για την ανάπτυξη παράλιων περιοχών.

I. Εισαγωγή

Η οικονομική ανάπτυξη σήμερα σ’ένα τόπο δημιουργεί μια αλυσιδωτή κα
τάσταση: Μερική ή ολική διαμόρφωση ή μεταμόρφωση ενός συγκεκριμένου 
χώρου με μηχανικά μέσα, παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, κατανάλωση ή 
χρησιμοποίηση αυτών των αγαθών και δημιουργία άχρηστων αντικειμένων — 
των γνωστών απόβλητων — κάθε μορφής στερεής, υγρής, αέριας.

Τα απόβλητα αποτελούν πάντα πηγή ρύπανσης που αυξομειώνεται ανάλογα 
με τη φύση και τον όγκο τους. Σημαντικό μέλημα κάθε περιοχής με οικιστικά 
συγκροτήματα που δημιουργούν τέτοια απόβλητα είναι η διοχέτευσή τους πέρα 
από τους κατοικημένους χώρους, σε χώρους κατάλληλους γι’αυτό το σκοπό.

Εδώ θα ασχοληθούμε με την περίπτωση των υγρών απόβλητων των παρά
λιων κοινοτήτων με γενική αναφορά στην κυπριακή πραγματικότητα.

Στην ελεύθερη Κύπρο παράλιες κοινότητες (χωριά ή οικισμοί) δε διαθέ
τουμε πολλές. Παίρνοντας την κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά βρί
σκουμε διαδοχικά: Κάτω Πύργος, Πωμός, Μαβρόλι, Πόλη Χρυσοχούς, Λατσί, 
Άγιος Γεώργιος Πέγειας, Γεροσκήπου, Ακρωτήρι, Ποταμός της Γερμασόγειας, 
Μονή, Μαρί, Ζύγι, Κίτι, Μενεού, Λειβάδια, Ορμήδεια, Ξυλοφάγου, Λιοπέτρι, 
Αγία Νάπα, Παραλίμνι, Δερύνεια. Από όλες αυτές τις περιπτώσεις (άλλοι ερευ
νητές μπορεί να προσθέτουν κι άλλες) οι πιο πολλές αναφέρονται εδώ περισσό
τερο γιατί μια οικονομική δραστηριότητα σαν τον τουρισμό ή την αλιεία τις 
ένωσε με τον παράλιο χώρο και λιγότερο το ότι έχουν πραγματικά το χαρακτή
ρα παραθαλάσσιου χωριού. Έτσι θα συμπεριλάβουμε αξιοσημείωτες περιπτώ
σεις σαν της Πόλης Χρυσοχούς, Ποταμού της Γερμασόγειας κι Αγίας Νάπας, 
που εξελίσσονται στα κατεξοχή τουριστικά παράλια χωριά της χώρας. Θα ήθε
λα να σημειώσω ότι οι τρεις παράλιες πόλεις πιθανό να αποτελέσουν μελλοντι
κά το θέμα ξεχωριστής μελέτης, όπου μπορούν να συμπεριληφθούν και τα 3 αυ
τά χωριά, κι έτσι δε θα μας απασχολήσουν προς το παρόν.

Τα 3 αναφερθέντα χωριά είναι παραλιακά, συντηρούν σημαντικό πληθυσμό 
ολόχρονα (πάνω από 1000 κατοίκους και συγκεκριμένα, Πόλη 1010, Ποταμός 
1293, Αγία Νάπα 1332) μ’ένα μικρό ποσοστό αποτελούμενο από ξένους τουρί
στες. Ο πληθυσμός τους, ιδιαίτερα της Γερμασόγειας και της Αγίας Νάπας ανε
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βαίνει κατακόρυφα στην καλοκαιρινή περίοδο. Οι κοινότητες αναγκάζονται να 
συντηρούν και εξυπηρετούν πολλές χιλιάδες τουρίστες και περαστικούς που δεν 
τους έχουν την χειμερινή περίοδο παρά σε πολύ μικρότερο βαθμό. Για σκοπούς 
αναφοράς μπορούμε να πούμε εδώ ότι για τις παράλιες μας πόλεις τα προβλή
ματα απορρόφησης ή εξυπηρέτησης των τουριστών μεταφέρονται σε διαφορε
τικά επίπεδα λόγω ύπαρξης διχτύων υποδομών και υπηρεσιών μιας άλλης κλί
μακας. Αλλά πριν καταπιαστούμε με την καθημερινή διακίνηση ατόμων σε πε
ριορισμένους χώρους και σε αριθμούς που ξεπερνούν τους τοπικούς πληθυσμούς, 
ας πούμε λίγα λόγια για τη ρύπανση, σημαντικό επακόλουθο, και ειδικά σε σχέ
ση με την θάλασσα. Στη συνέχεια θα δούμε κι άλλες απόψεις της.

II. Θαλάσσιο περιβάλλον και ρύπανση

Πώς αντιδρά το θαλάσσιο περιβάλλον (κεφαλαιώδες στοιχείο του τουρι
στικού είναι των 3 χωριών μας) στις ρυπαντικές ουσίες; Πριν απαντήσουμε 
σ’αυτό το ερώτημα θα πρέπει να γνωρίζουμε τα φυσικά δεδομένα του περιβάλ
λοντος τούτου: Θερμοκρασίες επιφάνειας, αλμυρότητα, κατεύθυνση ανέμων, 
παράχτια ρεύματα, υποθαλάσσια γεωμορφολογία, θαλάσσιος πλούτος κ.λ.π. Τα 
διάφορα τοξικά (ή άλλα ρυπαντικά) στοιχεία με το να διοχετεύονται στην θά
λασσα δηλητηριάζουν το περιβάλλον, επηρεάζουν την οικολογική του ισορρο
πία. Αιωρούμενη ύλη αδρανής χημικά, εδώ έχει και μηχανική επίδραση δηλ. 
κατακάθεται σε επιφάνειες, αλλοιώνει την διαύγεια του νερού, ελαττώνει τη δι
απερατότητα του φωτός, μειώνει τη φωτοσύνθεση κ.λ.π. Παθογόνοι μικροοργα
νισμοί αναπτύσσονται βάζοντας σε κίνδυνο την ζωή των κολυμβητών ή των κα
ταναλωτών θαλασσινών ειδών και ψαριών. Αυτά τα πολύ λίγα δείχνουν τη 
σπουδαιότητα της ορθής χρήσης της θάλασσας και την ανάγκη προστασίας της 
που αρχίζει συχνά από τη στεριά. ·Ας μην ξεχνούμε πως η Μεσόγειος θάλασσα 
(όνομα και πράγμα) είναι μια κλειστή θάλασσα επιρρεπής στη ρύπανση κι όπου 
τα επιπλέοντα απόβλητα ειδικά στην περιφέρεια της Κύπρου (βλ. σχήμα 1) δεν 
απομακρύνονται, αλλά συχνά καταπέφτουν στις αχτές της πέρα από τις εστίες 
της στεριάς αλλά και της θάλασσας (π.χ. ένα πλοίο) που προκαλούν τη ρύπανση.

Ο πίνακας που ακολουθεί μας δείχνει το βαθμό (αρνητικής) επίδρασης που 
μπορεί να έχει η διοχέτευση των υγρών απόβλητων πάνω σε διάφορες οικονο
μικές δραστηριότητες του παράλιου χώρου, όπως γεωργικές ασχολίες ή αλίευ- 
ση ή ακόμα στίς δραστηριότητες αναψυχής, τουρισμού και σπορ. Αυτές οι τε
λευταίες είναι επιρρεπείς σε πλήγματα που μπορούν να αποβούν μοιραία για 
την τουριστική κίνηση που βασίζεται σε προσιτές αμμώδεις παραλίες και κα
θαρά ακρογυάλια.

Τα έσοδα από τον τουρισμό είναι τέτοιας σημασίας για τις παράλιες κοινό
τητες που δεν αφήνουν περιθώρια διαφορετικής αντίδρασης ως προς την αντι
μετώπιση των υγρών απόβλητων.
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CIRCULATION DE GOUDRON EN MEDITERRANEE ORIENTALE 
SELON LE SYSTEME GEOSTROPHIQUE DE COURANTS

lawai pur tec 2 fig: 1· jaumeea sue lea pUutiana
par CIESM, Monaco 1f73

Σχήμα I.
To σχήμα δείχνει τήν κυκλοφορία του κατρά στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα συστή
ματα ανέμων και ρευμάτων που επικρατούν στην περιφέρεια της Κύπρου ευνοούν τη 
συγκέντρωση αυτής της ρυπαντικής ύλης στα δυτικά ακρογυάλια του νησιού.

III. Ειδικά χαρακτηριστικά των ακάθαρτων νερών των παράλιων κοινοτήτων.

Βασικά απόβλητα είναι τα υγρά δηλ. τ’ακάθαρτα νερά, ή υγρά λύματα 
όπως λέγονται αλλοιώς, των χώρων και των τουριστικών εγκαταστάσεών τους. 
Αυτά τα νερά χαρακτηρίζονται από ψηλές περιεχτικότητες οργανικών ουσιών, 
το D.C.O. είναι μεγαλύτερο από 1000 mg/1 κάθε 24 ώρες, από αλμυρότητα κι 
από σήψη δηλ. όταν έχουν υποστεί αναερόβια ζύμωση.

Ο εποχιακός χαρακτήρας του πληθυσμού επηρεάζει τις ροές ρύπανσης σαν 
επακόλουθο της αυξομείωσης των συντελεστών που την προκαλούν. Το καλο
καίρι οι τοπικοί πληθυσμοί αυξάνονται κατά πολύ με την προσέλευση τουρι
στών, πράγμα που συνεπάγεται απότομη αύξηση των ακάθαρτων νερών. Αν η 
αύξηση αυτή δεν υπερβαίνει ημερήσια τα 20% τότε είναι δυνατό να παρακο
λουθείται κανονικά η αύξηση των απόβλητων.
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Στον ποταμό της Γερμασόγειας και την Αγία Νάπα υπάρχει μια περίοδος 
έξαρσης - Ιούλης - Αύγουστος - όπου η αύξηση των ακάθαρτων νερών υπερβαί
νει συχνά το ρυθμό ασφάλειας. Είναι φανερό το πρόβλημα που δημιουργείται 
από τις εγκαταστάσεις, τουριστικές ή του χωριού, που δεν διαθέτουν σταθμούς 
καθαρισμού ή απ’αυτές όπου σημειώνεται βλάβη. Έτσι η λήψη κατάλληλων 
μέτρων είναι ουσιαστικής σημασίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Απόρριψη των υγρών λυμάτων και βαθμός επίδρασης σε δραστηριότητες τού 
παράχτιου και παραθαλάσσιου χώρου1

I. Λήφθηκαν υπόψη μόνο εκείνες οι δραστηριότητες πού συσχετίζονται.
Πηγή: Utilisation de la Mer, O.N.U., Conseil Economique et Social, 1972.

' '——Επίδραση 
Δραστηριότητα ' - --------

Μικρή Δυσμενής ή 
Σοβαρή

Πολύ σοβαρή 
ή Ασυμβίβαστη

Διατήρηση βιολογικών πόρων X
Ψάρεμα στήν ανοιχτή θάλασσα X
Ψάρεμα στα γλυκά νερά και στις
εκβολές ποταμών X
Γεωργία X
Συγκομιδή φυκιών X
Συλλογή υλικών από το βυθό της
θάλασσας X
Αφαλάτωση X
Αναψυχή (Τουρισμός κ.λ.π.) X
Αποξήρανση, Αξιοποίηση X

IV. Τρόποι απόρριψης των ακάθαρτων νερών στην παραλία.
Υπάρχουν εφτά γνωστοί τρόποι απόρριψης. Από αυτούς οι παρακάτω τρό

ποι θα πρέπει να αποκλειστούν για την περίπτωση της Κύπρου:
1. Απόρριψη σε όρμους σχεδόν κλειστούς και βαθειούς, με υφάλμυρα νερά 

(δεν υπάρχουν σε μας).

2. Απόρριψη (αναρχική) στην αχτή με την προοπτική ότι τα κύματα και η 
παλίρροια θα την αναλάβουν. Αυτή η ταχτική δυστυχώς παρατηρείται σ’όλους 
τους τόπους συγκέντρωσης πληθυσμώνκαι είναι τρόπος ρυπαντικός, επικίνδυνος 
κι ακαλαίσθητος.

3. Απόρριψη μέσα σε βάλτους, έλη, αλμυρές λίμνες, π.χ. οι γνωστές μας 
αλυκές, γιατί η εύθραυστη οικολογική ισορροπία τέτοιων τόπων εύκολα ανατρέ- 
πεται. Εδώ μόνο εντελώς καθαρά νερά μπορούν να διοχετευτούν και σ’ελεγχό
μενες ποσότητες.
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Οι άλλοι τέσσερις τρόποι είναι οι εξής:

4. Απόρριψη με οχετούς στη θάλασσα. Αυτή είναι μια μέθοδος πασίγνω
στη στη χώρα μας. Εδώ τονίζουμε την ανάγκη να υπάρχει ένα κεντρικό σύστη
μα αποχέτευσης για τους παράλιους οικισμούς. Οι οχετοί πρέπει να καταλή
γουν σε σημεία μακρυά από πλαζ πολυσύχναστες κι όχι σε τόπους με ισχυρά 
παράχτια ρεύματα. Ο οχετός σε κάθε περίπτωση πρέπει να προχωρεί στη θά
λασσα μέχρι βάθος τουλάχιστον 2 μέτρα για ασφαλή διάλυση των απόνερων. 
Κι αυτό γιατί τα παράχτια ρεύματα είναι πολύ αισθητά μέχρι βάθος 1 μέτρου ή 
και περισσότερο. Η διάλυση σε σχέση πάντοτε με τα ρεύματα, βοηθείται ση
μαντικά με την εφαρμογή στο στόμιο του οχετού ενός διαχυτή (βλ. σχήμα 2) 
που βοηθάει στην καλύτερη χώνευση των στεριανών νερών με τη διάχυση τους 
δηλ. αυτό που γίνεται είναι ένα προκαταρκτικό ανακάτωμά τους με το θαλάσσιο 
νερό.

2.
Το σχήμα παριστάνει ένα είδος διαχυτή - «ανακατωτή». Το ανακάτωμα των νερών 
γίνεται σε βάθος μεγαλύτερο των δυο μέτρων. Στη θερινή ιδιαίτερα περίοδο τούτα τα 
νερά δεν ανέρχονται στην επιφάνεια σύμφωνα με την αρχή των υδάτινων στρωμάτων 
με διαφορετικές θερμοκρασίες.
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5. Απόριψη στις εκβολές ποταμού. Οι εκβολες των ποταμών αποτελούν τό
πο ευνοϊκό για την ανάπτυξη κογχυλικών καλιεργειών. Ένα παράδειγμα θα 
μπορούσε να αποτελέσει ο ποταμός της Ξυλοφάγου αλλά δεν μας ενδιαφέρει για 
τις περιπτώσεις που εξετάζουμε.

6. Απόρριψη μέσα στο χώμα. Εδώ πρόκειται για απορρόφηση των απόνε- 
ρων κατά 3 τρόπους: σκόρπισμά τους στην επιφάνεια, σε μικρό βάθος ή σε 
ειδικά πηγάδια απορρόφησης. Στη Γαλλία, έρευνες διαπίστωσαν ότι για την δεύ
τερη περίπτωση, σε περιοχή 1000 m2 άμμων θύνης απορροφούνται καθημερινά 
τα καθαρισμένα απόνερα του πληθυσμού μιας κατασκήνωσης 5000 ατόμων με 
κατανάλωση 600 m3 την ημέρα. Αυτό αναλογεί με 120 λίτρα κατ’άτομο. Στην 
περίπτωση των παραλιακών οικισμών του νησιού τι γίνεται;

Η περιοχή Γερμασόγειας δεν αντιμετωπίζει ακόμη ιδιαίτερα προβλήματα 
υδατοπρομήθειας, ούτε αυτή της Πόλης Χρυσοχούς με τον κατασκηνωτικό της 
χώρο. Η περιοχή Αγίας Νάπας με τις πολυάριθμες τουριστικές εγκαταστάσεις 
κάθε είδους διεσπαρμένες σε μεγάλες εχτάσεις έχει τα περισσότερα προβλήμα
τα. Η παροχή νερού μπορεί νάναι και χαμηλότερη από 120 λίτρα κατ’ατόμο 
στην περίοδο έξαρσης του τουριστικού ρεύματος με 10000 περίπου διανυχτερεύ- 
σεις επιπρόσθετες καθημερινά. Βέβαια, θεωρητικά μπορούν να εξυπηρετούνται 
περισσότερα άτομα σε δοσμένη περιοχή, λόγω ανάγκης. Στην Αγία Νάπα 
υπάρχει μια περιοχή με χαμηλές θύνες (φυσικές συσσωρεύσεις άμμου) πίσω από 
την κεντρική πλαζ που απειλούνται ωστόσο από γειτονικά χτίσματα. Εκεί θα 
μπορούσαν να απορροφούνται μεγάλες ποσότητες απόνερων. Φυσικά για οτιδή
ποτε παρόμοιο μια προηγούμενη υδρογεωλογική μελέτη της περιοχής είναι 
απαραίτητη.

7. Γεωργική χρήση των απόνερων. Αυτή είναι μια καλή ανακύκλωση της 
χρησιμοποίησης των ακάθαρτων νερών ιδιαίτερα που στην Κύπρο και ειδικά 
στην περιοχή Αγίας Νάπας δεν διαθέτουμε πλούσια αποθέματα (γλυκού) νερού. 
Η ρύπανση έτσι εξουδετερώνεται με την προϋπόθεση ότι προηγείται συνηθισμέ
νος καθαρισμός των νερών κι ότι αυτά τα νερά θα χρησιμοποιηθούν για σκο
πούς άρδευσης δεντρικών καλλιεργειών και κήπων μόνο επειδή μεταφέρουν βα- 
χτηρίδια επιβλαβή.

V. Τρόποι καθαρισμού που εφαρμόζονται στις παράλιες κοινότητες.

Οι τρόποι ή μέθοδες καθαρισμού είναι τέσσερις και αφορούν τις ύλες που 
βρίσκονται σε αιώρηση μες τα νερά, τις κολλοειδείς, τις διαλυτές, και τέλος 
τους παθογόνους οργανισμούς. Για σκοπούς απλοποίησης του κειμένου δεν θα 
αναφερθούμε στις τεχνικές περιγραφές τους.

1. Τρόπος εξουδετέρωσης των αιωρούμενων υλών. Η μέθοδος είναι μηχα
νική. Αυτή ή περίπτωση απόνερων είναι η πιο ενοχλητική για το θαλάσσιο πε
ριβάλλον.
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2. Τρόπος εξουδετέρωσης των κολλοειδών υλών. Αυτή είναι μια φυσικο
χημική μέθοδος.

3. Τρόποι εξουδετέρωσης της διαλυτέας ρύπανσης. Υπάρχουν τρεις μέθο- 
δες: α. Σταθερών καλλιεργειών, β. εντατική μέθοδος με ελεύθερες καλλιέργειες 
και γ. εχτεταμένη μέθοδος ελεύθερων καλλιεργειών που διεξάγονται σε φυσικές 
δεξαμενές και είναι η καλύτερη τεχνική λύση. Οι τρόποι αυτοί καθαρισμού εί
ναι βιολογικοί.

4. Τρόποι εξουδετέρωσης παθογόνων σπερμάτων. Εδώ γίνεται απολύμανση 
με φυσικές και χημικές μέθοδες. Η καθαριότητα πετυγχάνεται όταν περιέχονται 
λιγότερα από 1000 κωλύμορφα σε 100 ml καθαρισμένων νερών.

Μπορούμε να συνοψίσουμε για 4-5 τρόπους απόρριψης των υγρών λυμάτων 
με τον πίνακα που ακολουθεί, το είδος καθαρισμού που κρίνεται ικανοποιητι
κός για τον κάθε ένα. Για τη γεωργική χρήση (με τους περιορισμούς που έχου
με επισημάνει στό IV κεφάλαιο) χρειάζονται δυο είδη καθαρισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Προσδιορισμός βαθμού καθαρισμού για ορισμένους τρόπους απόρριψης

___ Βαθμός καθαρισμού
την απόρριψη

απόρριψης

Μερική 
εξουδετέρωση 
αιωρουμένων 

υλών

Εξουδετέρωση 
υλών 

που Κατα— 
κάθονται

Εξουδετέρωση 
τών κολλοϊδών 

ουσιών

Πλήρης 
εξουδετέρωση 
των διαλυτέων 

ουσιών
Γεωργική χρήση 
Απόρριψη στο έδαφος 
Απόρριψη με οχετό 
Απόρριψη στην αχτή 
Απόρριψη στις εκβολές 
ποταμών

X X

X
X

X

X

X
---- -

Ένα πρόβλημα συνέπεια των τρόπων καθαρισμού είναι οι λάσπες που δη- 
μιουργούνται. Με ειδική επεξεργασία τα νερά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από την γεωργία με ορισμένους περιορισμούς.

Έχουμε δει σχετικά με τις παράλιες κοινότητες και τα υγρά λύματα που 
αναπαράγουν, τις συνέπειες της θαλάσσιας ρύπανσης, τα χαραχτηριστικά τών 
ακάθαρτων νερών των χωριών, τους τρόπους απόρριψης τους καί τους τρόπους 
καθαρισμού τους.

Η καλύτερη οργάνωση ως πρός τήν αντιμετώπιση τών πιο πάνω προβλημά
των φέρνει καλύτερα αποτελέσματα. Ένα συνοπτικό πρόγραμμα εξύγιανσης 
μιας περιοχής (σε μορφή σχεδιαγράμματος) που μπορεί να υιοθετηθεί από ένα 
παράλιο οικιστικό συγκρότημα είναι αυτό που παρατίθεται στη συνέχεια.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Τ----------
Ωκεανολογία 

(ρεύματα, παλίρροιες 
στόμια ποταμών)

Ι-Χαρτογραφία,Απολογισμός των πηγών ρύπανσης
ϊ

Πληθυσμοί 
(Τοπικοί και 
Εποχιακοί)

5F
Δραστηριότητες: Τουρισμός, Βιομηχανία, 
Αλιεία, κτηνοτροφία, φυσικές και θερμικές 

ρυπάνσεις.

Απολογισμός των (υγρών) απορριμμάτων
Φ Φ " φ

Φύση Ογκος Ροή, Ρυθμός Κατάληξη (Διασκορπισμός, διάχυση,
διαλυτότητα)

II- Διαχείρηση των απορριμμάτων και Μέτρα αντιμετώπισης
Θάψιμο Διοχέτευση μακρυα

Παρατεταμένη χρήση
Βιολογικός, Φυσικός, Χημικός καθαρισμός 

Ανακύκλωση

νΐ.Εφαρμογές.

Επειδή ο καθαρισμός των απόνερων προϋποθέτει επενδύσεις σε εγκαταστά
σεις, άλλο εξοπλισμό κ.λ.π. προβάλλει η οικονομική άποψη του θέματος.

Συμφέρει; Μελέτες έχουν δείξει ότι εξοπλισμοί που εξυπηρετούν τις ανάγ
κες τουλάχιστον 5000 ατόμων μπορούν νάναι αποδοτικοί. Στην Κύπρο αυτό 
μπορεί να εφαρμοστεί στις παραλιακές πόλεις, στη Γεροσκήπου (σε σύνδεση με 
την Πάφο), στη Γερμασόγεια, Αγία Νάπα, Παραλίμνι και Δερύνεια (και οι δυο 
τελευταίες κοινότητες μπορούν να συνδεθούν με ενιαίες εγκαταστάσεις). Σε κά
θε περίπτωση αποβολής των ακάθαρτων νερών πρέπει να αποφεύγεται από τη 
μια η απόρριψη στις αχτές ή τη θάλασσα και να προωθείται από την άλλη η 
χρησιμοποίηση για γεωργικούς σκοπούς ή η διοχέτευσή τους με αγωγούς στη 
θάλασσα. Τα ωφέλη στην εξοικονόμηση νερού είναι φανερά στην πρώτη περί
πτωση και η ελάττωση της ρύπανσης και ζημιάς στο θαλάσσιο περιβάλλον 
επίσης επιδρούν ευνοϊκά στην τουριστική δυναμικότητα (και δυναμισμό) των 
αχτών μας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

7α υγρά απόβλητα παρουσιάζονται σαν αδήριτη συνέπεια της οικονομικής ανά
πτυξης, ιδιαίτερα τουριστικής, των παράλιων οικιστικών συγκροτημάτων. Γίνεται 
αναφορά σε τρεις παράλιες κοινότητες: Πόλη Χρυσοχούς, Ποταμός της Γερμασόγει- 
ας. Αγία Νάπα. Τά υγρά απόβλητα αυξάνουν σε όγκο την καλοκαιρινή τουριστική πε
ρίοδο. Η διαχείριση και αντιμετώπιση των συνεπειών τους είναι μεγάλης σημασίας. 
Επισημάνθηκαν 7 τρόποι απόρριψης νερών στον παράλιο χώρο και 4 τρόποι καθαρι
σμού τους. Η απόρριψη των υγρών λυμάτων μπορεί να είναι επιζήμια για αρκετές 
παραθαλάσσιες δραστηριότητες όπως τουρισμός, αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία κ.λ.π.
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Η Γεωργική χρήση τους κατόπιν καθαρισμού φαίνεται πολύ κατάλληλή για τις 
παράλιες κοινότητες της Κύπρου.

RESUME:

Les eaux usees se presentent comme une consequence inevitable du develop- 
pement economique, surtout touristique, des agglomerations littorales. Dans le texte 
on se refere a trois agglomerations littorales, les suivantes: Polis tis Khrysokhous, 
Potamos tis Yermasoyas, Ayia Napa. Ces eaux usees voient leur volume croitre 
durant la saison touristique. La gestion des rejets, est d’une grande importance. 7 
modes de rejet des eaux usees en zone littorale et 4 procedes d’epuration sont cites. 
Le rejet des eaux usees peut s’averer bien defavorable pour nombre d'activites litto
rales telles tourisme balneaire, peche, agriculture, elevage etc. L’utilisation agricole 
de ces eaux usees apres epuration semble etre bien convenable aux agglomerations 
littorales de Chypre.

ΠΗΓΕΣ:

— Κουμίδης Γ. “Chypre et la Mer”, These de doctorat de 3' cycle, Montpellier, 1980.

— Agence de bassin Loire - Bretagne (Gouvernement fran<;ais), “Assainissement des agglomerations 
littorales”, France. 1977.
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FACTOR SUBSTITUTION IN THE CYPRUS MANUFACTURING 
SECTOR

By Dr, E.I. DEMETRIADES 
Dept of Statistics and Research

Summary

Various models of a constant elasticity of substitution (C.E.S.) production 
function are fitted to cross-sectional data from the 1976 Census of Industrial Pro
duction for the Manufacturing Sector of Cyprus classified into big establishments 
(engaging 5 and over persons) and small establishments (engaging less than 5 per
sons) and 35 sub-sectors. The results show that unrestricted forms of the C.E.S. 
production function fit the data better than the restricted forms which assume 
constant returns to scale. For both big and small establishments the hypothesis 
that the elasticity of substitution, σ, lies between 0 and 1 is apparently the most 
plausible. Returns to scale for the total manufacturing sector were estimated to be 
1.01 for big establishments and 2.32 for small establishments.

I. Introduction

Cyprus gained its independence in 1960 in the midst of an economic depres
sion. Under the circumstances the Government had a certain number of options 
for its development policy. That of industrialization occupied a preponderant po
sition. An accumulation of historical circumstances led manufacturing to play a 
secondary role in the economic life of the Island. Its’ share in G.D.P. and total 
employment were only about 11.7% and 12.0% respectively in 1960. Following 
the United Nations cross-sectional studies of industrial growth, manufacturing in 
a country of the population size and income level of Cyprus should contribute 
about 20-25% of the national product.

One of the striking aspects of industrialization in Cyprus during the period 
1960-1978 has been the relatively slow rate of growth of employment in manu
facturing. Employment in this sector increased on the average by 2.0% per annum 
as compared with an increase of about 7.5% in output (measured by value added 
at constant prices). This lag in employment generation in the manufacturing sec
tor is not a phenomenon confined to Cyprus. Less developing countries in their 
course of industrialization have experienced a disproportionate growth between 
output and employment attributed, to the use of capital intensive technologies, im
perfections in the factor markets, foreing trade policies and the level of wages.

The author wishes to express his sincere thanks to Miss Evi Sawides and Mr. George Georgiou of the 
Department of Statistics and Research for statistical work.
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These factors make capital relatively cheaper than labour increasing the capital 
intensity in manufacturing. It is therefore interesting to measure the elasticity of 
substitution which provides an indicator of the substitution possibilities between 
labour and capital.

II. Theoretical Framework

The elasticity of substitution between labour and capital, measures the ease 
with which labour can be substituted for capital, or vice versa, with output re
maining constant. It is defined as the proportionate change in the capital — la
bour ratio divided by a given proportionate change in the marginal rate of techni
cal substitution. Thus

Where σ= elasticity of substitution

k= capital-labour ratio (K/L)

s= ratio of the marginal product of labour over the marginal product of 
capital

dk, ds= variations in k and s respectively along a constant product curve.

If σ=0, which is the case of the Leontief type fixed proportion production 
function and substitution is impossible.

If o=l, we have a Cobb-Douglas production function, where a given percen
tage change in the ratio of unit labour cost to capital rental will result in an equal 
percentage change in K/L.

The two above forms of production functions are rather restrictive. A logical 
generalisation is to allow the elasticity of substitution to be a constant which may 
be different from 1. Arow, Chenery, Minhas and Solow introduced the more gen
eral class or Constant Elasticity of Substitution (C.E.S.) production functions in 
which σ is assumed to be invariant to changes in the K/L ratio but free to take 
any value between zero and infinity.

A C.E.S. production function is given by:

V = γ(δκ'Ρ + (l-5)L’P)'v/P............... (1)

Where V= output

K= capital input
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γ= Hicks-neutral efficiency parameter

δ= distribution parameter

p= substitution parameter= (1-σ)/σ

σ— elasticity of substitution

v= scale parameter

However the above C.E.S. function is difficult to estimate directly and it is 
not even possible to make a simple transformation to an estimateable form. As
suming profit maximizing behaviour of firms in competitive product and factor 
markets, Arrow, Chinery, Minhas and Solow have shown that the coefficient of 
log w in the function:

log (V/L) = aQ + olog w ..............  (2)

is the elasticity of substitution of a linear homogeneous C.E.S. production func
tion, given by

V = γ(δΚ'Ρ + (l-e)L*P)_1/ P ................ (3)

Estimates of σ from (2) are characterized by serious problems of identification 
and specification. Moroney has shown that the identification problems can be 
overcome and the specification errors reduced by dropping the assumption of 
constant returns to scale (v=l) and perfect competition.

III. The models

The following estimating models were used:

Model (1): log

Model (2): log

Model (3): log

Model (4): log

Model (5): log

Where K = capital (value of fixed assets)

(-£-) = a + b log (_^L)

i-^-) — a + b log w

V — a + b log w + c log L 

L = a + b log w + c log V 

(-^-) = a + br
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w = average labour costs per person

r = price of capital, which is equal to (V-wL)/K

V = output, measured by value added at factor cost

L = average number of persons engaged

The elasticity of substitution (σ) is given by:

the coefficient of log (^-) in model (1)

” log w ” ” (2)

” log w ” ” (4)

” log r ” ” (5)

and by the ratio of the coefficient of log w fnr mnHp, 
coefficient of log L

IV. The data

The data utilized in estimating the above models were derived from a listing 
of establishments of the 1976 Census of Industrial Production and covered all 
large establishments employing on average 5 or more persons but a sample of the 
small ones. These establishments were classified into 4 digit industrial groups 
according to the‘International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities (ISIC 1968).

The capital measure (K) was taken to be the fixed assets owned by the firm 
valued at the initial cost of acquisition and the wage-rate (W) as the total labour 
costs per person engaged (including direct wages and salaries and other benefits) 
before deduction of income tax and social security contributions. The labour 
measure (L) refers to the average number of all persons engaged by the enterprise 
(including working proprietors). The return to capital was calculated from value 
added at factor cost, total labour costs and capital assets using the relation

V-wL

V. Emperical Results

The data for each industry at the 4 digit level of classification was fitted by 
Ordinary Least Squares methods into the above models.
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The results of the estimates of σ are summarised below. The detail results are 
shown in Table I in the Appendix.

Summary of estimates of σ

(a) Big Establishments

Model
No. of

Regressions
σ=0 0<σ<1 σ=1 σ>1

(1) 35 4 16 14 1
(2) 35 9 2 20 4
(4) 34 20 14 - -
(5) 35 2 14 7 12

(b) Small Establishments

Model
No. of

Regressions
σ=0 0<σ<1 σ=1 * σ>1

(1) 30 11 9 9 1
(2) 30 12 4 14 -
(4) 25 9 16 - -
(5) 30 6 13 7 4

(a) For Big Establishments (engaging on the average 5 or more persons) The 
results are:

Model (1) was estimated for 35 industries. The fit judged by the adjusted 
coefficient of determination1, έΛ is good. For 31 of the industries the elasticity 
of substitution is statistically significant at the 5% level of confidence. For four 
industries (Prepared Animal Feeds, Tyre tube and rubber products n.e.c.. Trans
port equipment and other industries n.e.c.) the estimated elasticity coefficient is 
not significantly different from zero at the 5% level. Estimates of σ from this 
model lie betwen 0.228 and 2.194.

Model (2) produces somewhat similar results for big establishments. The elas
ticity of substitution is not significantly different from zero for nine industries,

--------------------------- —2
1. The adjusted coefficient of determination R is derived as follows:

R = 1 -( N — )( 1-r2), where N = number of observations and K = number of coefficients. 
N-K
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r
(prepared Animal feeds, Tyre tube and rubber products n.e.c., plastic products 
structural metal products, other fabricated products, radio, television and electri
cal machinery, transport equipment, jewellery and related articles and industries 
n.e.c.). Estimates of s range from 0.249 to 2.741.

Model (3) fits the data rather well. However a major problem in estimating 
this model is that it is difficult to test the significance of the elasticity of substitu
tion since it is derived as a ratio of two coefficients. Estimates of σ for big 
establishments range from -9.373 to 2.081.

Model (4) yields negative estimates of σ. For 20 industries the elasticity of 
substitution is not significantly different from zero.

Model (5) produces a good fit. Only 2 industries show that σ is not signifi
cantly different from zero, namely cement, lime and plaster and industries n.e.c.. 
Estimates of σ range from 0.139 to 4.732.

(b) For small establishments (engaging on the average 1-4 persons) the results 
indicate that:

Model (1) fits the data well. Out of 30 regressions 11 produced an elasticity 
of substitution not significantly different from zero. Estimates of σ range from 
0.076 to 2.258.

Model (2) produces similar results. Estimates of σ range from -0.454 to 1.297.

Model (3) fits the data well. Estimates of σ range from 17.933 to 2.063.

Model (4) and (5) seem to provide better estimates than Models (1) and (2). 
Estimates of σ range from -1.063 to 3.557 and 0.101 to 4.258 respectively, 
respectively.

(c) Returns to Scale

Model (3) yields estimates of returns to scale using the relationship
h = (c-b)/(l-b)

where b and c are the estimated coefficients of log w and log L respectively when 
model (3) is fitted. Returns to scale for all industry groups and manufacturing as a 
whole are presented in Table II in the Appendix.

Low values for the elasticity of substitution and increasing returns to scale 
are indicated (i) for big establishments in Grainmill and bakery products, pre
pared animal feeds, Plastic Products n.e.c. and Transport equipment and (ii) for 
small establishments in Food products n.e.c., vegetable and animal oils, Distilling, 
rectifying, blending of spirit, Containers, boxes of paper and paperboard, Non- 
metallic mineral products and Structural metal products.
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VI. Conclusions

Restricted forms of the C.E.S. production function appear to fit the data 
better. For both big and small establishments the hypothesis that (Χσ<1 is ap
parently more plausible than any other. A Leontief type of technology (i.e. where 
σ=0) is not supported by our results. Most of the computations were significant 
at the 5% level of significance.

Time series data will provide further insights into the level and changes of 
the elasticity of substitution in the Cyprus Manufacturing Sector. However the 
models will have to be altered appropriately to allow for technical progress or 
other effects associated with the passage of time. However, none of the indirect 
methods of estimating the substitution parameter of the C.E.S. production fun
ction is completely satisfactory. They require restrictive assumptions (such as line
ar homogeneous production functions, perfect markets etc.) which have to be 
tested before drawing any final conclusions.

VII. References

1. Arrow. K., Chenery, H.B., Minhas and Solow, R.M., “Capital-Labour Substi
tution and Economic Efficiency”, Review of Economics and Statistics, 
vol. 43, No.3, August 1961.

2. Baer. W. and Herve. M.E.A., “Employment and Industrialization in Developing
Countries”, Quarterly Journal of Economics, vol.80, No.l, February 
1966.

3. Demetriades, E.I., An Economic Evaluation of Industrialization Policies in
Cyprus, Ph.D. Thesis, London University, 1975.

4. —. Labour Demand Functions in the Cyprus Manufacturing Sector 1960-1971
(mimeo) Nicosia, 1973.

5. —. Capital-Labour Substitution in Manufacturing in a Developing Country:
The case of Cyprus. The Greek Review of Social Research No. 41, 
1981.

6. Dhrymes, P., “Some Extensions and Tests for the CES Class of Production
Functions”, Review of Economics and Statistics, vol.47, November 
1965.

7. Eckaus, R.S., “The Factor Proportions Problem in Underdeveloped Areas”.
American Economic Review, vol.45, No.4, September 1955.

8. Government of Cyprus, Department of Statistics and Research, “Census of
Industrial Production 1976”, vol.II, Nicosia 1978.

62



9. Maitha, J.K., “Capital-Labour Substitution in Manufacturing in a Developing 
Economy: The case of Kenya”, Easter Africa Economic Review, vol.5, 
No.2, December 1973.

10. Mulat Teshome, “Capital-Labour Substitution in the Ethiopian Manufacturing
Industries”, The Developing Economies vol. XVIII, No.3, September 
1980.

11. Moroney, J.R., “Identification and Specification Analysis of Alternative
Equations for Estimating the Elasticity of Substitution”, Southern Eco
nomic Journal, vol.36, January 1970.

12. Oyelabi, J.A., “Tests of Factor Substitution in Nigeria’s Manufacturing Sec
tor”, Eastern Africa Economic Review, vol.3, No.l, June 1971.

13. O’Herlihy, C. St.J., “Capital/Labour Substitution and the Developing Coun
tries: a Problem of Measurement”, Bulletin of Oxford University Insti
tute of Economics and Statistics, vol.34, No.3, August 1972.

14. Solow, R.M., “Technical Progress, Capital Formation and Economic Growth”,
American Economic Review, Paper and Proceedings, May 1962.

15. Williams, R.L., “Capital-Labour Substitution in Jamaican Manufacturing”, The
Developing Economies, vol. XII, No.2, June 1974.

63



N
ot

e:
 n.d

.z
. = 

no
t d

iff
er

en
t fr

om
 zer

o



1 
•H o 10 co >—4 CD in CD J- CM 1 1 4 1 1 1 1

1 P o 00 co in CM CM 00 00 co
P 01 

P
•H 
P <—I rj- in CM d CO •—4 CO «—4 o CM

W OT

V) T
Φ 
Φ <P

o 
b CD CD in in <0 o O CD CD o r-4 T-4 4 1 r—I 1 1- I 1 4

p O Φ Ή «—4 •—4
Of Φ
Φ P
Q P

w Φ dP dA
+■» 
c

u 
c

O
p dP dP

r-1
dP dP dP dP

r-4
dP dP dP

Φ 01 P c Ή in in O in in in in O in in 1 1 in 1 4 4 1 1
E o O Φ E A A A A A A Λ A

p o
ot Ή Φ P N

•
•H Φ P P N

dPa > Ip dP dP dP dP dP dP dP dP •
Λ b0 Φ o O r—1 •—4 O H <—I o <—4 •b •b 1 1 O 1 1 1 1 1
«ο •H Q CM •—4 CM • • CO

4-» c c
co
ω

CM 00 co r* C0 00 CD CD CD in CD I 1 1 3- 1 1 1 1 4
»—I cm in co CD σι CD CD C" 00

(Ο o o O o O o O O o o o o
E

cn V P
s co <0 o in CO 00 co co CD 1 1 J- | 1 1 1 1

*b & b co >—4 r~4 σι CM CO *· o CM 00 co

Φ P o o o o o o o o »—4 •—4 o
P P
\n QI

CD o o c- CM Γ- in CD o in CD 00 1 1 co 1 1 1 4 1
in co 10 in CO CD CM O r- <—1 CM Γ- CD

b o o O o
1

CM O r-1 CM o
1

o CM O Ή

1
00 co co in Γ- CD co CO i—4 i—4 i—l 00 co O in

1 P o Γ" C" o J- r-4 in Γ- CM Γ- O H zt Γ" O in r-1
P P co CM CM ID in in <-4 00 CO C" CO in co it r~4 CD
00 01

8
Φ

T
b co co Γ- r- 00 Ή Ή O O ·—4 r* r* CD CD t- co CO CM CM CO

p P Φ CM CM CM CM CM
ω O Φ
a £

ώ
P

Φ

c P dP d° dP dP dP dP dP dP dP dP d° dP dP dP dP dP
G 01 ip c -4 in in >—4 in in in i—4 ·—4 in tn Ή <-4 in tn in in
Φ u o Φ E A A A A A A A A A
e p o

jC Ip Φ P dP d*d^ d^ d^1 du
ω •H Φ IP P r—1 <—4 Ή i—4 <—4 r-4

dP d°c > P dP dP dP dP dP d° dP d°
<—< b£ Φ O <—1 in o o o O o O Ή O in O in in o >—1

•r4 
(Λ

<—I i—< V V V <—4 V co

•P
w 00 <D it CM •—4 J- ID d- CD l> CD CO CD CD 00 00 CD CD 00 in

r- 10 CD CD CD r- CD 00 00 r- CD u> 0) co 00 CO CD CD CD

Bi
g

o o o O o o o O O o o O o o o o o O o o

TG 
o

01 σ> co CO co J- in zT <—1 Γ' CO 00 m Γ- CD Γ- o
T1 P b P J- in CM rd CM σι CM Ή CM m r* <—4 CM in CM
a δ
01 P o o o o o o o O Ο O o o O O o O
P P
W1 Φ

J- <0 CD r* CM r- CD o in CM CO co «—4 00 CO O' o CD CM
c- co Ή co CO CD CD CD o 00 o CD H o CO CM

b o <—4 »—4 <—4
1

P o ·—4 ·—1 o ·—1 O r—1 CM r-4
1

d o r—4 ·—4 O
1

«—4

·—1 CM CO a· tn
CO

<—4 CM CO =r in 1
0

r-4 CM CO in •—4 CM CO in

c E? P ■—4 Λ Ή Ή
Φ o (fl Φ p Φ Φ

01 Φ
c Ή = S s s

Φ
B 7? S = = = ifl 

o Ή = = = = = = = s

Φ o Σ co b X X X
P ·Η a a •a

>> 01 P φ φ c
P P O cn <—1 (0
P Ο Φ P Λ (0 P
ω U P u (fl ·—1 CO Φ
2 o c b P -H Λί P
b Δ O b Φ o C (0
a ο υ o bO •H S

1-4 P P o
* P λ > <0 Ό Tl o

01 01 E Φ υ
Ο bC B b -H P P (0
□ 3 c a <P (fl XJ
Ο (Λ 0 (0 (0 O C o
ω P ω H

+
1 o σι <—1 in d· O
□ >> Φ 1—4 00 <—4 CM Ή co ΣΤ
Ό P ω ID Ή Ή »—4 •—4 Ή
C P M cd co CO CO CO CO
±L ω o r±

(c
on

t'd
)



(c
on

t'd
)



Es
tim

at
es

 of 
th

e E
la

sti
ci

ty
 of

 Su
bs

tit
ut

io
n f

or
 th

e C
yp

ru
s M

an
uf

ac
tu

rin
g S

ec
to

r, 1
97

6

(c
on

t'd
)



+» sta
ti

sti
c

5.
83

14
.6

0

10
.9

5 d-
00

CD 6.
68

11
.5

5

6.
62

6.
23

7.
63

11
.0

6

7.
19

8.
76

1.
82

1.
15

0.
73

3.
09

CO

Φ rd ·—1 o o rd 00 00 r- CO O' r- CD CD O' O' r* cd cd O'Uh Φ CO co co co CO rd rd H rd rd d- d- d- d- d-
bO 0 Φ
QJ A
Q Uh

V) d) -------5? dP dP dP
p □ b r-1 rd rd rd
c C P dP dP • dP dP dP dP dP • dP dP dP dP dP
Φ fO Uh q H in in o in in in o O in rd o in in in in in
E χ: υ o 

•rd
Φ E

O
A A A A A

ω Uh H Φ b -STW dP dP dP dT dP dP
•rd Φ Uh Uh <—I rd rd rd r-1 rd rd N N
C > Uh • « • • dP dP dP dP dP · dP

Λ bO Φ •rd O o o o O o o O O in tn in in Ο Ό Ό m
«0 Q CM · ·
ρ CO E£co 
Μ

>—< co o- in O' d- O' co 04 d- tn in rd co rd 1 CM CO co
CM t" CD CD CD c- 00 CD CD CD 00 O' 03 CD CD C" in CD CD o«|OS • • · • • · • · • · ·

nJ o o o o o o o o o o o o O o o o o o o
E

CO Un 
O

<ΰ co o- 00 CD rd CD co tn CD CO CD cm in d- CM
o ° rd1 o o 04 rd O rd o O O o o CO CO 04 d-

c 
« o o o O o o O o o 6 o o o o o o
P E
ω d

d· 04 CD O CD CD O' CD d- co O O' CD O rd cd in rd oo CD
O' o CD CD o> C*· O D> 00 co C' O' O' (D 00 in O rd rd CM

b o r-1 o o
1

rd O rd O o
1

o o o O o o
1

o o o o
1

rd

1
m o CM CM CD rd CD 00 CM rd rd O CD O' CD 00

1
P o 
Φ «rd

o co d- in tn rd rd in O' rd rd CD CO O' CM

P P P 
CO CO

cd ID CD CD CO 00 in d co’ d- d- CD 04 04 O tn

co E
Φ 
Φ

O 
Ό 04 CM rd Ή CM CM CM rd rd CM CD CD CO 00 CD CO CO CM CM coUh φ d- d- d- rd rd rd rd rd in in in in in rd H rd rd

b( Ο Φ
<8 Un

70------ dPdP^ dP dP dP dP
co o b Ή rd Ή rd rd rd rd
P c P • dP • • dP dP « dP • dP dP dP dP dP
c «0 Uh c <—< O in O o in in o in o in O O in in rd
g O O

ffe
re

 
fro

m A A A A A A
a Uh rd dP dP dP
co •rd φ rd rd rd

•<d dP dP dP dP dP . dP dP dP dP dP dP dP dP
•rd o rd ·—< <—< rd O o O rd rd in in rd

•rd rd Q

P
co
w <—1 CD oo o~ o O rd 00 CD rd rd d- d- 04 O' rd d- o rd
bO 

•rl

cm 
l«

CO ID CD CD t* O' CD σ> u> d- in CD CD CD in tn oo co 00

O O o o o o o o o o. o o O O O o o o o O
CQ

Un
6 O σ> CO tn o CD d- CD in CD co CO CD CO CD O

c δ ° o rd <—< rd CM rd rd CM O rd Η O 04 in d- rd

<0 o O o o o o o o ° θ o o o o o O

w «
d· rd o tn co cm r* J- CM CM rd CD CM co in 04 04 in 04 CD
CO rd O CD CD CD rd CD 00 rd co in CD in co CD co co co in

o o rd rd o
1

o O rd o o
1

rd o o O o o
1

0. 1. 0.
 

-0
.

o

rd 04 co d- in •rd 
(0 
P

rd CM co in CO rd CM CO d- m of I rd CM CO d- in
H •8 rd A Uh rd ω ζTJ Φ a Φ O Φ φ d Φ

« co
'S = • · 5 0 o 0

* od If

X >>
■8 = = ε 2 κ ο 0 Λ •gs = = X

rd X •rd X Λ ίπ X• rd Φ o Un •rd Φ

an •rd 
E

6 
nJ

Φ 
JS φ’

■g
a •g &

E rd ϋ P E OJ Q«
P CU x> o c nJ •rdco 9 •a ω ό
5 
Έ Is

, 0* §

an
d m 

P 
ϋ

φ
δ

Λ

P

£ φ <ΰ 
GHd Ή 6 3 P •Η &

•rd φ Φ ω ’8 •rd Φ nJ φ φ
£ JS V h G U P Ρ Λ

P 
0

8 Φ 
C

X 
Φ

Φ 
E

α co ο ΛCO ίκ Um Ο
1

Φ
□ Ή CM CD O

□ ■H CO Ή rd rd CM CM
Έ ίΐΈ CO CD μ cd CO 

co
CO 
CO

CO CO CO 
CO

CO co d; d· 
co coM H

(c
on

t'd
)





(c
on

t'd
)

* QJ
4-» 4-»

4-» O 
Φ 2 ff 

C

Cu
tle

ry
 

m
et

al
 i 

fix
tu

r<

Ce
iti

en (0 
0 
H 
Λ O 

z
Λ

CM σ>
4- 4- 

Ή CM r-4
σ> CD Η H tD
CO ID 00 00 00
CO co 00 co co



Γ

(c
on

t'd
)

I
CO d· Ο Ή ο· co CD CO o- 04 CD in CO o O- 00

4-» Ο CD <d 04 Ο id σ> r-1 ID 3- Λ· co 04 in CD
I Ρ

<ΰ 
Ρ

•Η 
Ρ 04* r—1 <—I co 04 Η r-1 <D d- in in CD H O co

ω ω
ω §φΠ’ Ο ο CD CD ο O- O' ID ID O- O' O' CD CD e* Ο O CD CD o
ρ ιρ φ CO co 04 04 CO Ή ·—1 <—1 ·—< ·—1 co co CO co co <"4 <—( •H
Μ 0 φ
Φ Ρ
U Ip

1> --------------5Γ ■3?-------- dP dP dP dP
ο ·—I Ή H ·—I <—<
r· Ρ dP dP dP dP dP dP dP dP dP dP
oj ιρ C Ο in <—1 ο in in O in O in o in in m in o
ο 0 ΦC. Λ A A A A A A



1 
Ρ

sta
ti-

sti
c

4.
53

1.
69

1.
77

4.
78 o CD IO 

<D O
it P 
CO C'

CM it 
C" O

P 1
O C'

CO 00 22
.5

0
16

.1
3

5.
0 CM

co CO J-r* CO
CM CM

ώφ φ Ό CM CM Ρ P CM P P o o P co CO CM CM co o O CD CD O
q »ρ Φ Ρ «Η PPP P P P P P P P P P P P P O O P
Μ ο Φ in in m in in
Φ ΡQ Ρ

ω Φ d.u dP dP dP o\u dP dP dP
■ρ Ο Ο P P P P P P P P
C C Ρ dP dP dP dP dP dP • dP dP dP •
φ <0 ιρ C in in P in in in o P in in o o o o o o o
ε jz Ο ο φ 

ρ R A A A A A A A

ω ΐρ Ή φ ρ dP dP dP
•Η φ Μη Ρ P P P P P P P P
α > >Ρ dP dP dP dP dP dP dP

Λ D0 Φ ο Ρ O O P o P P o O P P P o o o o oφ •Η Ή Ρ) CM CM
Ρ ω
ω
Μ

αο cd ID t" CD CM r* ^t CO o CD o co CM co CO CD CM CD 00
Ρ CM r- co cn cn > 00 t" CD CD CD 00 Γ- CD CD Γ" r* t"- CD oo in
Ρ & • · ·
<0 o o o o o o O O o o O o o O o o O O o o
εω ιρ

a cd co P J- o CD 00 00 <D co O co co CO co p
Ρ ο P CM CO CM CM P P o P CM CM o o o o o

S θ o’ o’ o o O o o o o o O o o o o o
Ρ Ριη V

r- r* it in co P 00 co r* o in co co CO o 3· CM CM in oo
CO ί in p o id ID ID P o 00 Γ* P co CD 00 ID P

D o o 0. -0
. 1. P o o o

1
o P P o O

1
o o O O o o

1

^t > P P "M P co It CM ID CD CD 1 in o co
Ρ ο in CM C- ID CM 00 co CM o O CD it

I φ •Η
Ρ Ρ Ρ CM P p co it P o 00 P o O CM o P t"*

ω ω CD O CM 
P

OT

Φ Ρ tn tn 1 i in C- cd ID r* it it co CO 1 CO CM CM CO
Ρ ip φ P P P P P P P P P
00 ο

<s
φ
£

CD CD CD CD

<Τ) dP dP O\° d°
ω ϋ ο P P P P P
Ρ a Ρ dP dP dP dP dP dP dP d>° dP dP dP • · • ·
G Φ «Ρ C in P ρ m in in in o in in in in 1 o o o o
Φ ο 0 φ g A A A A A A A A
ε •Η Ρ ολ ip Ρ φ Ρ dP
ω •Η φ Ρ Ρ N P N N N P P P P

•Η c > Ρ dP dP dP dP dP dP • dP • • • · • ·
Ή D0 Φ •Η ο o o o m P o T5 o O Ό Ό Ό 1 o o o o
Λ CJ P CM co co CO
Φ CO C c C C
-ρOT
Μ cd cd cd cd co CO it o CD CD o 1 00 C" co 1 in o co r-

CM co cd cd co r* CM 00 r-~ CO J- 00 co C* CD CD CD CD
οο Ιοί • • · • • • • · • ·

•Η o o o o o o o o o o o o o o o o o o
CQ

V ΐρ CM
Η ο
Φ Ρ <0 co r~ ID Γ" ID it o o ID 00 1 P p 8

Ό Ρ ο CM P P P P co CO o o ID C- CD o o W
C ο • · • • • • • P
Φ Ρ o o o’ o o o o o P o O o o o o
Ρ Ρ
CO ψ

P
ρ m CO CM p ID in co P CM CM CO CM Γ- in 1 r- r* CD O
in cm CM CM 10 r* J- uo co co CM O CM O in in UO O

ο o o doo o o o o o P O O o CM o 6 o d



Estimates of Returns to Scale in the Cyprus Manufacturing Sector, 1976

Table 2
Industry 

Code 
(ISIC 
1968)

Industry
Returns to Scale

Big
Establishments

Small
Establishments

311-312 FOOD

3111 Preparing and preserving of meat 1.41 -
3112 Dairy products 1.19 1.18

3113 Canning and preserving of fruit and 
and vegetables 1.05 -

3116+3117 Grain mill and bakery products 1.11 2.03
3119 Cocoa, chocolate and sugar confectionery 1.14 2.56
3121+3115 Food products n.e.c. and vegetable and 

animal oils and fats 0.99 2.55
3122 Prepared animal feeds 1.75 -

313 BEVERAGES

3131+3132 
+3133

Distilling rectifying and blending of 
spirits 0.46 1.66

3134 Soft drinks and carbonated water 1.03 -

314 TOBACCO

3140 Tobacco 0.02 -

321 TEXTILES

3211 Spinning, weaving and finishing of 
textiles 1.08

3212 Made-up textile goods, except wearing 
apparel 2.01 0.42

3213+3214 Knitting mills, carpets and rugs -0.01 2.06

322 WEARING APPAREL, EXCEPT FOOTWEAR
3220 Wearing apparel, except footwear 1.41 10.07

323 LEATHER AND PRODUCTS OF LEATHER, LEATHER
SUBSTITUTES AND FUR, EXCEPT FOOTWEAR
AND WEARING APPAREL

3231-3232 
-3233 Tanneries, leather and fur products 1.13 -0.61

324 FOOTWEAR, EXCEPT RUBBER AND PLASTIC
FOOTWEAR

3240 Footwear except rubber and plastic 
footwear 1.29 -0.04

331 WOOD AND WOOD AND CORK PRODUCTS,
EXCEPT FURNITURE AND FIXTURES

3311 Sawmills, planning and other wood mills -0.04 -0.81
3312,33^.9 Wooden and cane containers and other 

wood products, n.e.c. -0.78 -0.21

(cont'd)



Estimates of Returns to Scale in the Cyprus Manufacturing Sector, 1976

Table 2 (cont'd)
Industry 

Code 
(ISIC 
1968)

Industry
Returns to Scale

Big
Establishments

Small
Establishments

332 FURNITURE AND FIXTURES EXCEPT PRIMARILY

3320,3321
OF METAL

Furniture and fixtures except primarily 
of metal 0.89 1.05

391 PULP, PAPER AND PAPERBOARD PRODUCTS

3912,3919 Containers and boxes of paper and 
paperboard -1.66 1.26

392 PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED
INDUSTRIES

3920 Printing, publishing and allied 
industries 1.06 -1.15

353 PETROLEUM REFINERIES

3530 Petroleum refineries - -

351+352 INDUSTRIAL CHEMICALS AND OTHER CHEMICAL
PRODUCTS

3511,3512',
3521,3523, 
3529

Industrial chemicals and other chemical 
products 1.99 0.69

355 RUBBER PRODUCTS

3551+3559 Tyre and tube rubber products n.e.c. 2.92 -

356 PLASTIC PRODUCTS, N.E.C.

3560 Plastic products n.e.c. 1.09 -

361+362+ POTTERY, CHINA AND EARTHENWARE, GLASS
369 AND GLASS PRODUCTS AND OTHER NON-

METALLIC MINERAL PRODUCTS

3610,3620 Pottery, china and earthenware, glass 
and glass products - -

3691 Structural clay products 0.28 3.63

3692 Cement, lime and plaster 1.23 -
3699 Non-metallic mineral products -0.26 1.27

381+385 FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT MACHI-
NERY AND EQUIPMENT) AND BALANCES

3811,3812+
3851

Cutlery, hand tools, metal furniture and 
fixtures,balances and other fabricated 
metal products 1.36 0.15

3813+3819 Structural metal products 0.09 1.29

(cont'd)



Estimates of Returns to Scale in the Cyprus Manufacturing Sector, 1976

Table 2 (cont'd)
Industry 

Code 
(ISIC 
1968)

Industry
Returns to Scale

Big 
Establishments

Small
Establishments

382 MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL)

3822+3829 Machinery and Equipment (except 
electrical) 0.34 0.29

383 ELECTRICAL MACHINERY, APPARATUS,
APPLIANCES AND SUPPLIES

3832+3839 Radio, television and electrical 
machinery 4.59

384 TRANSPORT EQUIPMENT
3841+3843 
+3845 Transport equipment 1.03 0.96

390 OTHER INDUSTRIES

3901 Jewellery and related articles 0.77 0.75
3902+3909 Industries n.e.c. 0.84 -3.69

TOTAL (All observations taken together) 1.01 2.32



CYPRUS AGRICULTURE AND THE EEC, WITH SPECIAL 
REFERENCE TO EEC SOUTHERN ENLARGEMENT*

* Paper presented at the Tunis Workshop organized by the Friedrich Ebert Foundation on the sub
ject of “The Consequences of the EEC Southern Enlargement on the Agriculture of the Mediterra
nean Countries and Alternative Solutions”.

By C. APOSTOLIDES, B.A., M.A.

Cyprus is a small country located in the Eastern Mediterranean, with a popu
lation of about 640,000 and a standard of living comparable with that of the three 
states that are involved in the southern enlargement of the European Economic 
Community (EEC), that is Greece, Spain and Portugal. At the time of Independ
ence in 1960 the Cyprus economy was heavily dependent on the agricultural sec
tor, but today the economy is more diversified with the largest sectors in order of 
importance being trade, manufacturing, agriculture, services (including tourism) 
and construction.

The contribution of the agricultural sector to the Gross Domestic Product 
has been reduced from 17-20% in the 1960’s to 10-12% over the last few years, 
and the proportion of total employment in agriculture has declined from about 
40% to about 25% over the same period. Though agricultural exports have grown 
steadily over the years they have been overtaken by industrial exports, so that the 
proportion of total exports derived from agriculture (including processed agricul
tural products) has declined from 72% in 1973 to 33% in 1981. Nevertheless, the 
agricultural sector is still very important, especially since the gain in terms of 
value added from agricultural exports is higher than from industrial exports.

Many of the changes mentioned above were accelerated by the Turkish inter
vention of 1974, and the displacement of more than one third of the Island’s 
population. Consequently, figures provided for the period after 1974 refer to the 
area controlled by the Government of the Republic of Cyprus. As a result there 
may be disparities with other figures relating to Cyprus, because EEC statistics 
relate to the whole Island.

Under British rule (1878-1960) the exports of Cyprus, which consisted mainly 
of agricultural products, were greatly dependent on the British market, and the 
nature of the crops planted aimed at satisfying British tastes. This dependence on 
the British market was also encouraged by the system of Commonwealth tariff 
preferences and the existance of a large Cypriot Community in the United King
dom. The entry of the U.K. into the EEC consequently caused Cyprus to enter 
into an Association Agreement with the EEC in 1972, in order to ensure con
tinued access to the traditional market for agricultural produce and to develop 
closer trade relations with the EEC countries.

This agreement was in two stages, the First Stage was to end in 1977. The 
purpose of this stage was to effectively enable Cyprus to continue to export the 
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bulk of its agricultural exports to the U.K. its traditional market, while in ex
change Cyprus made substantial concessions for EEC industrial imports. The Se
cond Stage of the agreement related to the establishment of a Customs Union be
tween the EEC and Cyprus. However, owing to the events of 1974 in Cyprus, the 
EEC in 1977 insisted on a protocol which essentially extended the First Stage, 
and since then other Protocols have been used to extend this stage until the pres
ent. Throughout this period the Cyprus Government has insisted that the Second 
Stage of the 1972 agreement which called for a customs union should be imple
mented. In 1980 the “Cyprus - EEC Association Council” concluded that as from 
1982 the issue of a customs union will be negotiated, but no progress has since 
been made. This week (October 1983) in fact a Cyprus delegation is discussing the 
customs union issue in Brussels.

In 1982 Cyprus exported C£36 mln. of fresh agricultural products to the EEC 
countries, representing 81% of Cyprus’ total value of exports in this category of 
products. The main items exported are potatoes, citrus fruit, table grapes, vegeta
bles and raisins. For all these products the dependence on access to the EEC 
market is high, and in some cases it has increased in recent years. Despite the 
risks arising from over dependence on the EEC, Cyprus has not been able to di
versify its export markets for fresh fruit and vegetables, and is still heavily de
pendent on the traditional british market.

Irrespective of these uncertainties, the Cyprus Government is investing heavi
ly in water development schemes which primarily aim at expanding irrigated agri
cultural production. By 1986 it is planned that the irrigated area be expanded by 
47,000 donums or by 19% in comparison to 1981. A large proportion of this out
put is intended for export, and though the emphasis will be on high quality agri
cultural products which will, to the extent possible, exploit Cyprus’ comparative 
advantage (particularly in early products), it is already evident that the major 
constraint on agricultural development is the uncertainty with respect to market
ing prospects.

To overcome the various obstacles that the EEC uses to restrict agricultural 
imports Cyprus has been concentrating its efforts on the early production of 
crops. Such technology takes years to develop and apply, but it can easily be 
made unprofitable simply by a change in EEC regulations.

In the above the situation with respect to Cyprus agriculture and the EEC 
has been outlined, what then are the specific problems that could be created by 
the southern enlargement of the EEC? It appears that it is the entry of Spain into 
the EEC which raises the most serious difficulties, though Portugal and Greece 
may also add to some problems.

Spanish entry creates problems because Spain produces most of the products 
exported by Cyprus, Spain has very large production volumes, and also because 
some of the islands and other areas have similar climatic conditions as Cyprus.
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Cyprus has been a successful exporter of potatoes, table grapes and vegetables to 
the EEC, primarily because climatic conditions enable early production of these 
products. An additional problem is created by the geographical location of 
Cyprus in the Eastern Mediterranean, which results in longer communications 
and transport links to European markets, and higher transportation costs in rela
tion to Spain, Portugal, Greece and most other Mediterranean states.

The situation is especially serious with respect to wine products, where the 
strong position of Cyprus as a major wine exporter to the U.K. has been eroded 
primarly by Spanish gains. As a result the dependence of Cyprus on the EEC for 
wine exports has been reduced through increasing exports to Eastern Europe, but 
this has been achieved only by accepting very low or zero levels of profitability. 
With the EEC already producing its requirements, the enlargement will make the 
community a major exporter and will produce severe problems for Cyprus and 
other Mediterranean Countries.

Faced with this situation and the possibility that Spain, Portugal and Greece 
may obtain a competitive advantage over Cyprus in agricultural products, what 
are the policy options for Cyprus. There appear to be three options:-

(a) Full membership: As a member of the Council of Europe and a democratic 
country Cyprus could apply for full membership of the EEC (though the 
present political problem may pose difficulties).

(b) Customs Union: This is the official position of the Cyprus Government, but 
to date the concept of a customs union between Cyprus and the EEC has 
not yet been defined.

(c) Trade agreements: This would be the easiest option to implement, but it 
would be the least likely to result in the maintenance of the present competi
tive position of Cyprus.

Whatever policy is followed, it would be wise to try to diversify export 
markets so as to reduce the dependence on the EEC with respect to agricultural 
exports. This is a difficult policy to implement because the opportunities seem li
mited; EEC export markets are normally more profitable; and because the agri
cultural export sector is organized to satisfy EEC tastes and more specifically the 
British market, Cyprus is, however, one of the more vulnerable Mediterranean 
countries, and will face major problems when Spain enters the EEC. It is clear 
that there are certain disadvantages to Cyprus entering a customs union with the 
EEC (notably the loss of EEC subsidies on food imports, the increase in food 
prices etc.), and people often ask why Cyprus insists on this option.

This problem may be more clearly understood in relation to the position Cy
prus may find itself after the entry of Spain and Portugal into the EEC. Within 
this context it appears that the safest option for Cyprus is the establishment of a 
customs union with the EEC despite the obvious difficulties that this will create.
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Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1968 — 1982 *

* Βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο του Δ' Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού στη Γεωγραφία 
της Κύπρου, που προκήρυξε ο Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου.

ΛΕΛΙΑΣ Δ Η ΜΗΤΡΙΑ Α Ο Υ
Μαθήτριας του Παγκυπρίου Γυμνασίου

1. Εισαγωγή.

Η αγροτική κοινότητα της Ορμήδειας βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της 
Επαρχίας Λάρνακας, στο δρόμο που ενώνει την πόλη της Λάρνακας με την πό
λη της Αμμοχώστου (Βλέπε χάρτη I). Όπως θα φανεί στη συνέχεια η θέση 
αυτή της Ορμήδειας βοήθησε πολύ στην ανάπτυξή της.

Η έρευνα αυτή έχει σκοπό να μελετήσει συγκριτικά τους παράγοντες που 
συνέβαλαν στην αλλαγή χρήσης γης στην περιοχή της Κοινότητας της Ορμή- 
δειας την περίοδο 1968 — 1982. Ο λόγος που έχει επιλεγεί η περίοδος αυτή 
είναι, γιατί για το 1968 υπάρχουν οι σχετικές αεροφωτογραφίες που καλύπτουν 
την περιοχή που μελετάται. Οι πληροφορίες για τη χρήση της γης στην περιο
χή σήμερα λήφθηκαν από επιτόπια έρευνα.

Οι πηγές της έρευνας προέρχονται από επιτόπιες έρευνες, από συνεντεύξεις 
με τον πρόεδρο και παράγοντες της Κοινότητας, από τον τοπογραφικό χάρτη 
1:5,000 της περιοχής και από χάρτη χρήσης εδάφους 1:1,250.

Γενική υπόθεση της έρευνας: Η ανάπτυξη της κοινότητας Ορμήδειας και η 
αλλαγή στή χρήση της γης της περιοχής που σχετίζεται άμεσα με τη γεωγρα
φική τους θέση, που την βοήθησε ν’αναπτύξει δεσμούς με την πόλη της Αμμο
χώστου (μέχρι το 1974) και της Λάρνακας, τη γεωμορφολογία και τη γονιμό
τητα του εδάφους της (χάρτης 2).

Ειδικές υποθέσεις της έρευνας: α) Η αλλαγή στη χρήση γης στην περιοχή 
της Ορμήδειας θα συνεχιστεί με πιο γοργό ρυθμό μέχρι το 1990. β) Η εξάρτη
ση της κοινότητας οικονομικά από την πόλη της Λάρνακας και την τουριστική 
περιοχή της Αγίας Νάπας επηρεάζει και θα επηρεάσει τη χρήση της γης της.

2. Φυσικό περιβάλλον.

Η κοινότητα της Ορμήδειας βρίσκεται σε υψόμετρο 20 μέτρων πάνω από 
την επιφάνεια της θάλασσας. Η μέση ετήσια βροχόπτωση της περιοχής είναι 
343 χιλιοστά, δηλαδή είναι χαμηλότερη από τη μέση ετήσια βροχόπτωση της 
Κύπρου (489 χιλιοστά).
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Η Ορμήδεια είναι κτισμένη σε μια κοιλάδα που αποτελείται από αλλουβια- 
κά γόνιμα χώματα, που ευνοούν την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών και των 
λαχανικών. Το νερό για την άρδευση προέρχεται από πηγάδια, που φθάνουν σή
μερα τα 600 και που στα πιο πολλά απ’αυτά το νερό έχει αλμυρίσει, ένεκα της 
υπεράντλησης και της μικρής απόστασης της κοινότητας από τη θάλασσα 
(1000 μέτρα περίπου). Άλλα εδάφη που συναντούμε στην κοινότητα είναι τα 
κοκκινοχώματα (TERRA ROSSA), που είναι κατάλληλα για την καλλιέργεια των 
εσπεριδοειδών και λαχανικών. Στα νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά συναντούμε 
τις καυκάλλες και αβαθή κοκκινοχώματα πού βρίσκονται πάνω από ασβεστό
λιθους.

3. Η χρήση της γης της περιοχής Ορμήδειας

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

Οι καλλιέργειες κατα σειρά σπουδαιότητας.

1968
1. Εσπεριδοειδή.
2. Πατάτες.
3. Αγγουράκια — Ντομάτες.
4. Φασόλια — Κουκιά.
5. Δημητριακά.
6. Χαρούπια.
7. Ροδιές.

1982
1. Πατάτες.
2. Εσπεριδοειδή.
3. Ντομάτες — Αγγουράκια.
4., Μελιντζάνες.
5. Φασόλια — Κουκιά.
6. Δημητριακά.
7. Χαρούπια.

Παρατηρώντας τον Πίνακα 1, βλέπουμε ότι το 1968 την πρώτη σειρά στις 
καλλιέργειες την έχουν τα εσπεριδοειδή και ακολουθούν οι πατάτες. Τα εσπε
ριδοειδή ευδοκιμούν μέχρι τις παραθαλάσσιες πεδιάδες. Στη σειρά, ακολουθούν 
οι πατάτες και τα διάφορα λαχανικά. Οι πατάτες ευδοκιμούν στην περιοχή αυτή 
γιατί το έδαφος είναι γόνιμο και πολύ εύφορο και αποτελείται από κοκκινόχω
μα που είναι πολύ κατάλληλο για την καλλιέργεια πατατών και λαχανικών. Οί 
πατάτες καί τά εσπεριδοειδή συσκευάζονται καί εξάγονται στο εξωτερικό ενώ 
τα φθαρτά καταναλίσκονται από την επιτόπια αγορά. Η ηλικία των γεωργών 
κυμαίνετα από 15-65 χρόνων.

Σήμερα παρατηρούμε πως την πρώτη σειρά στις καλλιέργειες την έχουν οι 
πατάτες, ακολουθούν τα έσπεριδοειδή, τα διάφορα λαχανικά, τα δημητριακά και 
τελευταία τα χαρούπια. Παρατηρούμε δηλαδή πως αυξήθηκε η καλλιέργεια των 
πατατών και μειώθηκε αρκετά η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών (χάρτης 3).

Ο λόγος για τον οποίο η καλλιέργεια των πατατών αυξήθηκε, οφείλεται 
στο ότι είναι οικονομικώς πιό συμφέρουσα, γιατί γίνεται δυο φορές το χρόνο 
και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για καλλιέργεια, φύτευση και εκρίζωση των 
πατατών είναι μηχανικά και βελτιωμένα και έτσι εξοικονομείται κόπος και χρό
νος. Αντίθετα η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών απαιτεί 7-8 χρόνια για κάλυ-
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Χάρτης 3: Η αλλαγή της χρήσης της γης στην Ορμήόεια

ψη των εξόδων και 10 - 15 χρόνια για πλήρη απόδοση. Επίσης αρκετά εσπερι
δοειδή ξεριζώθηκαν (μέσα στά όρια του χωριού) για να μετατραπούν σε οικόπε
δα.

Η κοινότητα μεγάλωσε με μεγάλο ρυθμό. Επεκτάθηκε προς όλες τις κατευ
θύνσεις αλλά κυρίως προς τα νοτιοδυτικά επειδή το χωριό είναι κτισμένο μέσα 
σε κοιλάδα, και γη κατάλληλη για οικόπεδα υπήρχε μόνο στα νότια και στα 
δυτικά. Επιπρόσθετα, ακόμα ένας βασικός λόγος είναι το ότι το χωριό αποτελεί 
«νησίδα» μέσα στις Βρεττανικές βάσεις και οι Άγγλοι δεν επιτρέπουν την επέ
κταση του χωριού μέσα σ’αυτές.

Η γη για οικόπεδα αυξήθηκε. Η Αρχιεπισκοπή πούλησε πενήντα οικόπεδα. 
Η μόνη καλλιέργεια που επηρεάστηκε από την επέκταση του χωριού είναι η 
καλλιέργεια των εσπεριδοειδών που περιορίστηκε, γιατί οι περισσότεροι κήποι 
εσπεριδοειδών βρίσκονταν μέσα στα όρια του χωριού και οι κήποι αυτοί μετα
τράπηκαν σε γη για οικόπεδα. Επίσης όπως αναφέρτηκε και πιό πάνω επειδή το 
χωριό αποτελεί «νησίδα» μέσα στις Βρεττανικές βάσεις, γη κατάλληλη για οικό
πεδα υπήρχε μόνο μέσα στα όρια του χωριού γι’αυτό και πολλοί κήποι εσπερι
δοειδών ξεριζώθηκαν για να μετατραπεί η καλλιεργήσιμη γη σε γη για οικόπε
δα.

Μέσα στην περίοδο 1968 - 1982 και συγκεκριμένα μετά την Τουρκική ει
σβολή η κοινότητα αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερο και ραγδαία. Στο κέντρο 
του χωριού, σε γη που ανήκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή και παραχωρήθηκε από 
τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Γ' στην κοινότητα, κτίστηκαν νοσοκομείο, 
νηπιαγωγείο, κέντρο νεότητας, αίθουσα προδημοτικής, ταχυδρομείο, αγορά και 
αθλητικός σύλλογος. Επίσης κτίστηκαν σε όλο το χωριό εκατό πενήντα νέες 
κατοικίες, πέντε προσφυγικοί καταυλισμοί, δύο κέντρα, μία καφετερία, το οί
κημα της Συνεργατικής, ο υποσταθμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και 
δεκαπέντε νέα καταστήματα για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των κατοίκων.
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Μετά την Τουρκική εισβολή λειτούργησε για πρώτη φορά νοσοκομείο 
στην Ορμήδεια μέσα σε παράγκες και εργαζόταν νύχτα — μέρα. Το ιατρικό και 
παραϊατρικό προσωπικό ήταν εκείνο του νοσοκομείου Βαρωσιού καθώς και ο 
εξοπλισμός και τα φάρμακα. Το 1979 λειτούργησε το νέο οίκημα το οποίο κτί
στηκε με δωρεά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ' και στοίχισε είκοσι πέν
τε χιλιάδες λίρες. Δυστυχώς όμως, μετά το κτίσιμο του νοσοκομείου Παραλι
μνίου, το νοσοκομείο της Ορμήδειας υποβιβάστηκε σε υγειονομικό κέντρο. Ο 
λόγος για τον οποίο το νοσοκομείο της Ορμήδειας υποβιβάστηκε είναι ότι το 
Παραλίμνι είναι χωριό της επαρχίας Αμμοχώστου στην οποία ανήκε αρχικά το 
νοσοκομείο Βαρωσιού.

Οι καταυλισμοί που κτίστηκαν στην κοινότητα είναι πέντε: α) Ο Συνοικι
σμός Α, β) ο Συνοικισμός Β, γ) ο Συνοικοσμός Γ, δ) ο Συνοικισμός της 
Α.Η.Κ. και ε) η Χαλίτικη γη.

Ο Συνοικισμός Α (του Μισού) κτίστηκε στα Βορειοανατολικά πάνω στο 
ύψωμα και αποτελείται από τριάντα μία κατοικίες. Ο συνοικισμός αυτός κτί
στηκε με σύστημα αυτοστέγασης. Ο Συνοικισμός Β (Βάττενας) κτίστηκε στα 
Δυτικά και αποτελείται από 44 κατοικίες. Με το κτίσιμο του Συνοικισμού αυτού 
επηρεάστηκαν οι καλλιέργειες των φασολιών, των ντοματών και των σιτηρών. Ο 
Συνοικισμός Γ (Νεκροταφείου) κτίστηκε στα Ανατολικά του χωριού και αποτε
λείται από είκοσι μία κατοικίες. Με το κτίσιμο του επηρεάστηκαν οι καλλιέρ
γειες των φασολιών, των ντοματών και των σιτηρών. Ο Συνοικισμός «Α.Η.Κ.» 
(Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου), κτίστηκε στα Δυτικά του χωριού απέναντι από 
τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας, που περιλαμβάνεται μέσα στα όρια 
του χωριού. Αποτελείται από εβδομήντα οκτώ κατοικίες. Ο Συνοικισμός «Χαλί- 
τική γη» κτίστηκε από την κυβέρνηση σε γη της κυβέρνησης στα Ανατολικά 
του χωριού και αποτελείται από εβδομήντα τέσσερις κατοικίες.

Στήν κοινότητα υπάρχουν τώρα πέντε καφενεία και δύο Σύλλογοι σε σύγ
κριση με το 1968 που υπήρχαν τρία καφενεία και ένας Σύλλογος. Τώρα επίσης 
υπάρχει και μία μοντέρνα καφετερία στο κέντρο του χωριού απέναντι από το 
ταχυδρομείο και κοντά στο νοσοκομείο υπάρχουν επίσης τρία παραθαλάσσια 
κέντρα.

Λόγω της αύξησης του πληθυσμού και των αναγκών της σύγχρονης ζωής, 
η Αρχή Τηλεπικοινωνιών θεώρησε σκόπιμο να εγκαταστήσει υποσταθμό που 
να καταστήσει δυνατή την επέκταση του τηλεπικοινωνιακού διχτύου για τις 
ανάγκες της περιοχής των Κοκκινοχωριών.

Στην κοινότητα επίσης, κτίστηκαν και δεκαπέντε νέα καταστήματα που εί
ναι διασκορπισμένα σε όλο το χωριό. Τα περισσότερα όμως βρίσκονται στο 
κέντρο του χωριού για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

Αριθμός κατοίκων
Πρόσφυγες

Ο πληθυσμός της Κοινότητας

1968 1982

1,800 3,000
— 2,000

Το εργατικό δυναμικό φθάνει τα 1,500 άτομα και αποτελεί γύρω στο 50% 
του πληθυσμού της κοινότητας και απασχολείται κατά σειρά σπουδαιότητας 
στα ακόλουθα επαγγέλματα:

1968 1982

1. Γεωργοί — Κτηνοτρόφοι
2. Εργάτες
3. Υπάλληλοι
4. Τεχνίτες
5. Ψαράδες
6. Εμπορευόμενοι

1. Γεωργοί — Κτηνοτρόφοι
2. Υπάλληλοι
3. Τεχνίτες
4. Εργάτες
5. Εμπορευόμενοι
6. Ψαράδες

Παρατηρώντας τον πιό πάνω πίνακα βλέπουμε ότι οι κάτοικοι της κοινό
τητας ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Οι γεωργοί μέ
σα στην περίοδο 1968 — 82 σημείωσαν αύξηση 32%. Ο λόγος είναι γιατί τα 
γεωργικά προϊόντα πωλούνται στις αγορές σε αμειπτικές τιμές. Οι κτηνοτρόφοι 
σημείωσαν αύξηση 50%.

Το μεγαλύτερο ποσοστό όμως του εργατικού δυναμικού της Ορμήδειας 
απασχολείται σήμερα έξω από την κοινότητα, κυρίως στην Λάρνακα, γιατί την 
τελευταία δεκαετία πολλοί μορφώνονται στην Κύπρο ή πηγαίνουν για σπουδές 
στο εξωτερικό και όταν γυρίσουν πίσω δεν μπορούν να απασχοληθούν στην 
κοινότητα.

4. Προβλήματα της κοινότητας

Η κοινότητα αντιμετωπίζει πολλά σοβαρά προβλήματα. Τα βασικότερα εί
ναι το αρδευτικό, το υδρευτικό και το οικιστικό.

Το αρδευτικό πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι τα νερά έχουν αλμυρί- 
σει κυρίως στην περιοχή από τη θάλασσα μέχρι τον κεντρικό δρόμο του χωρι
ού που οδηγεί προς τη Ξυλοφάγου. Το αλμύρισμα οφείλεται βασικά στην υπε- 
ράντληση. Πριν δέκα χρόνια υπήρχαν 100-120 διατρήσεις ενώ σήμερα ανέρ
χονται σε 500-600 από τις οποίες οι 100 αλμύρισαν ή ξεράθηκαν. Οι γεωργοί 
των οποίων οι φυτείες βρίσκονται μέσα στην έκταση του ενός μιλιού όπου ει
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σχώρησε το νερό της θάλασσας αναγκάστηκαν ή να μεταφέρουν νερό από άλ
λες διατρήσεις ή να εγκαταλείψουν τις φυτείες τους.

Αν συνεχιστεί ο σημερινός ρυθμός υπεράντλησης και αν δε μεταφερθεί έγ
καιρα νερό από άλλη περιοχή της Κύπρου, η κοινότητα κινδυνεύει να κατα
στραφεί ολότελα.

Άλλο βασικό πρόβλημα είναι το υδρευτικό. Από το 1968 μέχρι το 1982 
χρησιμοποιήθηκε το νερό πέντε διατρήσεων για την ύδρευση της κοινότητας. 
Από τις πέντε αυτές διατρήσεις το νερό των τριών πρώτων λιγόστεψε, της τέ
ταρτης αλμύρισε και της πέμπτης από την οποία υδρεύεται σήμερα αλμύρισε 
λίγο και υπάρχει κίνδυνος να καταστεί ακατάλληλο.

Άλλο πρόβλημα είναι το οικιστικό λόγω της έλλειψης οικοπεδοποιήσιμης 
γης. Προβλέπεται ότι η κοινότητα θα πέσει σε μαρασμό ή θα καταστραφεί εν
τελώς αν δε μεταφερθεί έγκαιρα νερό διαμέσου του Νότιου Αγωγού, ώστε να 
λυθεί το αρδευτικό πρόβλημα.

Μάζεμα πατατών στην Ορμήδεια
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Κ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Γ.Ο.Κ ΚΑΙ 
Η ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΔΗ*

* Ο κ. Καδής δεν υπέβαλε υποψηφιότητα για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ο.Κ. για την 
περίοδο 1983-84.

Πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 1983 η Γενική Συνέλευση των μελών 
του Γ.Ο.Κ. Μετά τη λογοδοσία του Προέδρου και την ανάγνωση της ταμειακής 
έκθεσης, έγιναν αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για 
την περίοδο 1983-1984. Οι εκλεγέντες καταρτίστηκαν σε σώμα ως ακολούθως: 
Παναγιώτης Αργυρίδης, Πρόεδρος, Ανδρέας Χρίστου, Αντιπρόεδρος Α', Παύ
λος Πιπερίδης, Αντιπρόεδρος Β', Γιαννάκης Κουμίδης, Γενικός Γραμματέας, 
Φροσούλα Χριστοφίδου, Βοηθός Γενικός Γραμματέας, Ανδρέας Σοφοκλέους, 
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων, Ανδρέας Μαυρομμάτης, Ταμίας, Αντώνης Χαρα- 
λάμπους, Εισπράκτορας και Παρασκευή Παπαβασιλείου, Έφορος Ταξιδιών και 
Μελετών,
Η λογοδοσία του πρώην Προέδρου έχει ως ακολούθως:

Αγαπητοί φίλοι,

Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να προβληματιστούμε βασικά πάνω στο θέμα 
της διατήρησης του Γ.Ο.Κ. στο χρόνο. Για τούτο και η λογοδοσία μου θα πε- 
ριστραφεί γύρω από το θέμα αυτό. Για τις δραστηριότητες του Ομίλου τα τε
λευταία δυο χρόνια μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να πληροφορηθεί από τα 
Δελτία 18-19 και 20-21 των Γεωγραφικών Χρονικών.

Η περίοδος κρίσης, που περνούν οι πνευματικές οργανώσεις στην Κύπρο, 
έχει απλώσει τα διαλυτικά της πλοκάμια και στον Γεωγραφικό Όμιλο. Δείγμα
τα αυτής της δοκιμασίας, που πέρασε ο Όμιλος την τελευταία διετία είναι και 
τα ακόλουθα:

(α) Η απαρτία στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου το Γ.Ο.Κ. δεν 
ξεπέρασε, σε καμμιά περίπτωση, τα έξι μέλη.

(β) Η συμμετοχή των μελών και των φίλων του Γεωγραφικού Ομίλου στις 
διάφορες δραστηριότητες (υπαίθριες μελέτες, κινηματογραφικές βραδιές) ήταν 
αποκαρδιωτική. Το θλιβερό αυτό γεγονος προβλημάτισε το Διοικητικό Συμβού
λιο κατά πόσο άξιζε τον κόπο να διοργανώσει παρόμοιες δραστηριότητες.
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Ο Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου δεν χτυπήθηκε τόσο από τη γενικότερη 
κρίση, όσο από την εσωτερική του διάβρωση. Η ίδρυση του Κέντρου Γεωγρα
φικών Μελετών, παρ’ όλο που έταξε σαν στόχο την ενίσχυση του Γεωγραφικού 
Ομίλου, στην πραγματικότητα έχει αποψιλώσει το Γεωγραφικό Όμιλο από 
δραστήρια μέλη και το χειρότερο, το Κέντρο Γεωγραφικών Μελετών βρίσκεται 
σήμερα σε αντιπαράταξη με το Γεωγραφικό Όμιλο. Δεν θα δώσω παραδείγμα
τα αυτής της αντιπαράταξης, γιατί κάθε άλλο παρά εξυπηρετούν τους αγώνες 
και τους σκοπούς του Γεωγραφικού Ομίλου. Προσωπικά θάθελα να ’βλεπα 
όλους τους γεωγράφους και τους φίλους της γεωγραφίας στην Κύπρο να βρί
σκονται κάτω από την ομπρέλλα του Γεωγραφικού Ομίλου. Ο Γ.Ο.Κ. έχει χώρο 
για νά καλύψει όλα τα διαφέροντα και τις δραστηριότητες των γεωγράφων. Εί
μαστε τόσο λίγοι οι γεωγράφοι στην Κύπρο, που δεν μπορούμε να αντέξουμε 
την επικίνδυνη πολυτέλεια του κατακερματισμού και της διάσπασης.

Παρ’ όλα τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Ομιλος, θα ήταν μεγάλη πα
ράλειψη αν δεν εκτιμούσα ιδιαίτερα τη συνεισφορά των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ομίλου. Δε θα μπορέσω να συμμετάσχω στο νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Γ.Ο.Κ. Θα το ζητήσω την επόμενη διετία. Πιστεύω ότι το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ο.Κ. θα ενδυναμωθεί με νέα μέλη, που θα εργα
στούν με ζήλο για την προώθηση της επίλυσης των προβλημάτων, που αντιμε
τωπίζει σήμερα ο Όμιλος.

Οι βασικοί τομείς, που κατά τη γνώμη μου, πρέπει να απασχολήσουν το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι οι ακόλουθοι:

α) Η εξεύρεση στέγης για τον Ομιλο.

β) Η επιστημονική έρευνα με έμφαση στις υπαίθριες μελέτες.

γ) Ο διάλογος με το Υπουργείο Παιδείας.

δ) Η επανασύνδεση όλων των γεωγράφων και των φίλων του Ομίλου.

Τελειώνοντας, θάθελα να αναφέρω πως ο Γ.Ο.Κ. αναμένει τη συνεισφορά 
των νέων γεωγράφων και των νέων μελών του στη διατήρηση και ενδυνάμωση 
των δραστηριοτήτων του.

ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ
Δ' ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Στη διάρκεια ειδικής τελετής που έγινε στις 13 Απριλίου, 1983 στο Παγκύ- 
πριο Γυμνάσιο, σε συγκέντρωση των μαθητών και μαθητριών του γυμνασιακού 
κύκλου, επεδόθησαν το πρώτο και δεύτερο βραβείο του Δ' Παγκύπριου Μαθη
τικού Διαγωνισμού στη Γεωγραφία της Κύπρου, που προκήρυξε ο Γεωγραφικός 
Όμιλος Κύπρου.
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Η τελετή άρχισε με εισηγητική ομιλία του Γυμνασιάρχη κ. Μεν. Χαρα- 
λάμπους και ακολούθησε ομιλία του Προέδρου του Γεωγραφικού Ομίλου 
Κύπρου κ. Π. Αργυρίδη. Στη συνέχεια έγινε η επίδοση των βραβείων στους νι
κητές του διαγωνισμού, και του επαμειβόμενου επάθλου του Γεωγραφικού Ομί
λου Κύπρου στο Γυμνασιάρχη του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Το πρώτο βραβείο, που πρόσφερε η Πρεσβεία της Ελλάδας, επέδωσε ο 
Πρώτος Γραμματέας της Πρεσβείας κ. Πάϊζος, στη μαθήτρια του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου, Λέλια Δημητριάδου. Το βραβείο είναι μια εξάτομη γεωγραφική εγ
κυκλοπαίδεια.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας κ. Α. Ζένιος επέδωσε το 
δεύτερο βραβείο — μια τρίτομη γεωγραφική εγκυκλοπαίδεια — που πρόσφερε 
η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης Παιδείας, στο μαθητή 
του Α' Γυμνασίου Ακρόπολης, Παναγιώτη Δανό.

Ο Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου πρόσφερε στους δυο μαθητές μια σειρά 
από τις εκδόσεις του.

Το επαμειβόμενο έπαθλο του Γ.Ο.Κ., που απενεμήθη στο Παγκύπριο Γυμνά
σιο, επέδωσε στο Γυμνασιάρχη κ. Μεν. Χαραλάμπους, ο Πρόεδρος του Γεω
γραφικού Ομίλου κ. Π. Αργυρίδης.

Το υπουργείο Παιδείας εκπροσώπησε ο επιθεωρητής κ. Λ. Κάππας.

Στιγμιότυπο από την τελετή επιδόσεως των βραβείων του Διαγωνισμού.
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΚΥΠΡΟΥ κ. ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΙΔΗ, ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ Δ' ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Θα ήθελα πρώτ’ απ’ όλα να εκφράσω τη χαρά μου, γιατί η επίδοση των 
βραβείων του Δ' Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού στη Γεωγραφία της Κύ
πρου πραγματοποιείται σήμερα εδώ, στο χώρο του Παγκυπρίου Γυμνασίου, σ’ 
αυτή την ωραία συγκέντρωση, ανάμεσα στους καθηγητές, τους μαθητές και τις 
μαθήτριες του σχολείου.

Ο Διαγωνισμός στη γεωγραφία της Κύπρου, που προκηρύσσεται κάθε χρό
νο από το Γεωγραφικό Όμιλο Κύπρου, έγινε πια θεσμός. Ενας θεσμός που 
στοχεύει στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη γεωγραφία της 
πατρίδας μας· στην ενθάρρυνση των αυριανών πολιτών μας για γεωγραφική 
έρευνα και μελέτη διαφόρων θεμάτων και προβλημάτων, που συνδέονται άμεσα 
με την κυπριακή πραγματικότητα, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του 
ανθρώπου και τις διάφορες πτυχές της ζωής του.

Ο Δ' Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός στη Γεωγραφία της Κύπρου 
προκηρύχθηκε την περσινή σχολική χρονιά και θέμα του ήταν «Η αλλαγή στη 
χρήση γης την τελευταία δεκαετία». Το θέμα αυτό, πέρα από το γεγονός ότι 
γενικά παρουσιάζει μεγάλη γεωγραφική σημασία, αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιό- 
τητα, επειδή κατά την τελευταία δεκαετία επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη 
χρήση της γης, εξαιτίας της προσφυγοποίησης του 1/3 του πληθυσμού μας και 
της μετακίνησής του στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, λόγω της τουρ
κικής εισβολής.

Δεν ισχυριζόμαστε ότι το θέμα του διαγωνισμού ήταν εύκολο για τους μα
θητές των γυμνασίων μας. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι ήταν αρκετά δύσκολο, αν 
λάβουμε υπόψη ότι οι μαθητές δεν διδάσκονται τέτοια θέματα στο Γυμνάσιο. 
Ωστόσο, με χαρά διαπιστώσαμε ότι τόσο η συμμετοχή στο διαγωνισμό, όσο και 
το επίπεδο των εργασιών των ματητών ήταν πολύ ικανοποιητικά. Και συγχαί
ρουμε τους μαθητές που πήραν μέρος στο διαγωνισμό γιά τις φιλότιμες προσπά
θειες που κατέβαλαν.

Επιτρέψετέ μου, στο σημείο αυτό, να αναφερθώ, με πολλή συντομία, στο 
θέμα της διδασκαλίας του μαθήματος της γεωγραφίας στα σχολεία Μέσης Παι
δείας. Το μάθημα της γεωγραφίας στα Γυμνάσια είναι εδώ και πολλά χρόνια 
παραμελημένο και δεν κατέχει τη θέση που έπρεπε να κατέχει. Είναι, όμως, ελ- 
πιδοφόρο το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει τώρα αναγνωρίσει την 
αξία της γεωγραφίας και πιστεύει στη χρησιμότητα του μαθήματος. Εκφράζου
με την ικανοποίησή μας για την εξέλιξη αυτή και χαιρετίζουμε τα μέτρα που το 
Υπουργείο Παιδείας έχει πάρει ή προγραμματίζει να πάρει στο μέλλον προς 
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την κατεύθυνση της βελτίωσης της διδασκαλίας του μαθήματος στα σχολεία 
Μέσης Παιδείας. Πολλά, όμως, υπολείπονται να γίνουν, το σημαντικότερο από 
τα οποία είναι η αύξηση του χρόνου διδασκαλίας του μαθήματος. Μόνο αν αυ
ξηθεί ο χρόνος διδασκαλίας θα μπορούμε να προσβλέπουμε σε αισθητή βελτί
ωση της κατάστασης.

Αγαπητοί μαθητές,

Στον περσινό διαγωνισμό έλαβε μέρος και η συμμαθήτριά σας Λέλια 
Δημητριάδου, με τη μελέτη «Η αλλαγή στη χρήση γης του χωριού Ορμήδεια». 
Η Λέλια υπέβαλε μια πολύ καλή εργασία και η αρμόδια Επιτροπή του Γ.Ο.Κ. 
αποφάσισε να της απονείμει το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού

Το βραβείο είναι μια εξάτομη γεωγραφική εγκυκλοπαίδεια, η «Χώρες και 
Λαοί», που προσφέρει η Πρεσβεία της Ελλάδας. Ευχαριστούμε θερμά την Ελ
ληνική Πρεσβεία για την προσφορά του βραβείου, καθώς και τον εκπρόσωπό 
της κ. Πάϊζο, που μας κάνει την τιμή να βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Θα ήθελα, 
με την ευκαιρία αυτή, να εκφράσω τις ευχαριστίες του Γεωγραφικού Ομίλου 
Κύπρου, ιδιαίτερα προς τον Εξοχότατο Πρέσβη της Ελλάδας κ. Ζαχαράκι, που 
με στοργή, περιβάλλει τον Όμιλό μας, και που για χρόνια τώρα παρέχει προς 
αυτόν κάθε δυνατή υλική και ηθική υποστήριξη.

Σήμερα βρίσκεται μαζί μας και ο μαθητής Παναγιώτης Δανός, που με τη 
μελέτη του «Η αλλαγή στη χρήση γης στην περιοχή Ύψωνα», κερδίζει το δεύ
τερο βραβείο. Ο Δανός φοιτούσε πέρσι, όταν έλαβε μέρος στο διαγωνισμό, στο 
Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου Γ' και φέτος στο Γυμνάσιο Ακρόπολης.

Το δεύτερο βραβείο είναι μια τρίτομη παγκόσμια γεωγραφική εγκυκλοπαί
δεια, που προσφέρει η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης 
Παιδείας, προς την οποία εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες.

Προς τη Λέλια και τον Παναγιώτη προσφέρει και ο Γεωγραφικός Όμιλος 
Κύπρου μια σειρά από τις εκδόσεις του.

Το επαμειβόμενο έπαθλο του Γεωγραφικού Ομίλου Κύπρου απονέμεται στο 
Παγκύπριο Γυμνάσιο, επειδή μαθήτρια του σχολείου αυτού πήρε το πρώτο 
βραβείο του διαγωνισμού.

Προτού προχωρήσουμε στην επίδοση των βραβείων και του επάθλου, θα 
ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας που είχε την 
καλοσύνη να αποδεχθεί την πρόσκλησή μας και να παρευρεθεί στη σημερινή 
συγκέντρωση, καθώς και το Γυμνασιάρχη κ. Χαραλάμπους που οργάνωσε την 
ωραία αυτή τελετή.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΙΔΗ ΣΤΟ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» ΣΤΙΣ 
25.5.1983

Ερ. Μιλήστε μας για τον Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό που προκήρυξε ο 
Όμιλός σας και που έχουν επιδοθεί και τα βραβεία. Ποιό ήταν το θέμα 
του;

Απ. Ο Διαγωνισμός στη Γεωγραφία της Κύπρου που προκηρύσσεται κάθε χρό
νο από το Γεωγραφικό Όμιλο Κύπρου έγινε πια ένας θεσμός· ένας θεσμός 
που στοχεύει στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη γεω
γραφία της πατρίδας μας, στην ενθάρρυνση των αυριανών πολιτών μας για 
γεωγραφική έρευνα και μελέτη διαφόρων θεμάτων και προβλημάτων που 
συνδέονται άμεσα με την κυπριακή πραγματικότητα, που σχετίζονται με 
τις δραστηριότητες του ανθρώπου και τις διάφορες πτυχές της ζωής του.

Ο Δ' Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός στη Γεωγραφία της Κύπρου 
προκηρύχθηκε την περσινή σχολική χρονιά και θέμα του ήταν «Η αλλαγή στη 
χρήση γης την τελευταία δεκαετία σε μια πρριοχή της Κύπρου». Το θέμα αυτό, 
πέρα από το γεγονός ότι γενικά παρουσιάζει μεγάλη γεωγραφική σημασία, 
αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα επειδή κατά την τελευταία δεκαετία επήλθαν 
σημαντικές αλλαγές στη χρήση της γης εξαιτίας της προσφυγοποίησης του 1/3 
του πληθυσμού μας και της μετακίνησής του στις ελεύθερες περιοχές της Δη
μοκρατίας λόγω της τουρκικής εισβολής.

Ερ. Ποιά ήταν η ανταπόκριση των νέων στο διαγωνισμό αυτό και πώς προ
σέγγισαν το θέμα τους;

Απ. Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν πολύ ικανοποιητική και το επίπεδο 
των εργασιών τους αρκετά καλό. Στο διαγωνισμό πήραν μέρος περίπου εί
κοσι μαθητές, τόσο από το γυμνασιακό όσο και το λυκειακό κύκλο.

Ερ. Συγκριτικά με άλλες χρονιές είναι ικανοποιητικός ο αριθμός αυτός;

Απ. Συγκριτικά με άλλες χρονιές ήταν κάπως μειωμένος ο αριθμός των παιδι
ών που συμμετέσχαν στο διαγωνισμό, αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι το θέμα του διαγωνισμού ήταν σχετικά δύσκολο. Ήταν ένα δύσκολο 
θέμα για τους μαθητές των Γυμνασίων μας, κυρίως αν λάβουμε υπόψη ότι 
στα σχολεία μας δεν διδάσκονται τέτοια θέματα. Ωστόσο, με χαρά διαπι
στώσαμε ότι τόσο η συμμετοχή στο διαγωνισμό όσο και το επίπεδο των 
εργασιών ήταν ικανοποιητικά. Συγχαίρουμε τους ματητές για τις εργασίες 
που παρουσίασαν.
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Ερ. Πώς προσέγγισαν το θέμα τους οι μαθητές;

Απ. Οι μαθητές προσέγγισαν το θέμα κατά πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Αντα- 
ποκρίθηκαν, μπορώ να πώ, πλήρως στις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Το 
θέμα του διαγωνισμού ήταν πολύ πλατύ και οι μαθητές το προσέγγισαν 
από όλες τις πλευρές. Κάλυψαν αρκετές πτυχές τόσο της ανθρώπινης γεω
γραφίας όσο και της φυσικής γεωγραφίας.

Ερ. Ποιά είναι η ιδιαίτερη σημασία που έχει η προκήρυξη αυτών των διαγω
νισμών;

Απ. Οι διαγωνισμοί αυτοί έχουν ιδιαίτερη σημασία — κι αυτό φαίνεται κι από 
τον ενθουσιασμό που επιδεικνύουν οι νέοι — γιατί περιέχουν το στοιχείο 
της έρευνας, στην οποία οι μαθητές αρέσκονται να επιδίδονται. Οι διαγω
νισμοί που προκηρύσσει ο Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου χρειάζονται 
έρευνα και επί τόπου μελέτη. Οι μαθητές θα πρέπει να επισκεφθούν την 
περιοχή που θα μελετήσουν, να εξετάσουν τις διάφορες πτυχές του θέμα
τος, να πάρουν φωτογραφίες, να κάνουν χάρτες και σχεδιαγράμματα, με τα 
οποία θα συνοδεύσουν τη μελέτη τους. Έχουμε διαπιστώσει ότι ο τρόπος 
αυτός εργασίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους μαθητές μας.

Ερ. Ποιούς άλλους διαγωνισμούς έχετε προκηρύξει;

Απ. Αυτός είναι ο Δ' Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός στη Γεωγραφία 
της Κύπρου. Ο Πρώτος διαγωνισμός της σειράς αυτής — παρενθετικά 
αναφέρω ότι έγινε και μια άλλη σειρά διαγωνισμών στο παρελθόν — προ
κηρύχθηκε το 1979, όταν ο Όμιλος γιόρτασε τα δεκάχρονά του. Μέσα 
στα πλαίσια των διαφόρων δραστηριοτήτων που αναπτύξαμε τότε προκηρύ
χθηκε ο Α' Παγκύπριος Διαγωνισμός στη Γεωγραφία της Κύπρου. Από 
τότε συνεχίζουμε ανελλιπώς να προκηρύσσουμε κάθε χρόνο το διαγωνι
σμό αυτό.

Ερ. Μήπως έχετε προκηρύξει άλλους διαγωνισμούς για νέους, άλλων ηλικιών, 
που δεν είναι μαθητές;

Απ. Μέχρι τώρα δεν έχουμε προκηρύξει διαγωνισμούς που να αφορούν νέους, 
εκτός από μαθητές. Βέβαια, είναι ένα θέμα που μελετά ο Όμιλος, και πι
στεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να προκηρύσσουμε διαγωνισμό πάνω σε 
άλλα θέματα που να αφορούν τη νεολαία μας γενικότερα.

Ερ. Ποιές άλλες δραστηριότητες έχει ο Όμιλός σας;

Απ. Ο Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου έχει ιδρυθεί το 1968, έχει δηλαδή 15 χρό
νια ζωής. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να αναφέρω σε συντομία τις δρα
στηριότητες που έχει αναπτύξει ο Όμιλος στα 15 χρόνια της ζωής του.
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Ο Όμιλος ιδρύθηκε, όπως ανέφερα, το 1968 από μια ομάδα νέων, κυρίως 
γεωγράφων και φοιτητών γεωγραφίας που είχαν μεγάλη αγάπη και ζήλο προς 
την επιστήμη της γεωγραφίας, που τότε αποτελούσε μια σχεδόν άγνωστη επι
στήμη στον τόπο μας.

Παρενθετικά αναφέρω τους βασικότερους στόχους του Γ.Ο.Κ. που είναι, 
γενικά, η προαγωγή της γεωγραφικής γνώσης στην Κύπρο, η βελτίωση της δι
δασκαλίας του μαθήματος της γεωγραφίας στα σχολεία μας, η διαφύλαξη και 
βελτίωση του κυπριακού φυσικού περιβάλλοντος, η επιδίωξη στενών σχέσεων 
και επαφών με γεωγραφικούς ομίλους του εξωτερικού και η ένταξη του Ομίλου 
σε συναφείς ενώσεις και οργανισμούς.

Στα 15 χρόνια που πέρασαν από την ίδρυσήτου ο Γ.Ο.Κ. ανάπτυξε πλούσια 
δραστηριότητα και έγινε γνωστός τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 
Οργάνωσε διαλέξεις, υπαίθριες τοπικές μελέτες, κινηματογραφικές βραδυές, συ
ζητήσεις πάνω σε γεωγραφικά θέματα,διαγωνισμούς,διεθνείς χαρτογραφικές και 
άλλες εκθέσεις.

Οργάνωσε με επιτυχία σειρές πανεπιστημιακών μαθημάτων για το Δίπλωμα 
Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Αρκετοί από εκείνους που πα
ρακολούθησαν τα μαθήματα απέκτησαν το δίπλωμα γεωγραφίας του Πανεπι
στημίου του Λονδίνου και το Β.Α. στη Γεωγραφία του Κολλεγίου Κύπρου. Με 
βάση τα διπλώματα αυτά, μερικοί συνέχισαν τις σπουδές τους στην Αμερική 
και απέκτησαν τον τίτλο Μ.Α. ή M.Sc. στη Γεώγραφία ή άλλους κλάδους.

Ο Όμιλος κάλεσε στην Κύπρο ξένους γεωγράφους διεθνούς κύρους που 
έδωσαν διαλέξεις. Επίσης μελέτες ξένων γεωγράφων δημοσιεύτηκαν στο δελτίο 
του Γ.Ο.Κ. «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ».

Ο Γ.Ο.Κ. υπέβαλε σωρεία υπομνημάτων προς την κυβέρνηση και σ’ άλλα 
αρμόδια σώματα πάνω σε θέματα πολιτικά, εκπαιδευτικά, θέματα φυσικού περι
βάλλοντος κ.ά.

Έχει δημιουργήσει μια πλούσια χαρτοθήκη και βιβλιοθήκη. Σήμερα διαθέ
τει μεγάλη ποικιλία χαρτών και γεωγραφικών εκδόσεων από διάφορες χώρες 
του κόσμου. Έχει κυκλοφορήσει μεγάλη σειρά γεωγραφικών εκδόσεων, ανά
μεσα στις οποίες ξεχωρίζει το επιστημονικό εξαμηνιαίο δελτίο «ΓΕΩΓΡΑΦΙ
ΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» που εκδίδεται ανελλιπώς από το Γενάρη του 1971. Το δελτίο 
είναι το μοναδικό στο είδος του στον Ελληνικό χώρο και κυκλοφορεί τόσο 
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Μεγάλη ζήτηση του περιοδικού παρατη
ρείται από πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες και εκδοτικούς οίκους σε πολλές χώρες 
του εξωτερικού.

Ερ. Είχατε αναφέρει ότι ανάμεσα στους στόχους του Ομίλου είναι και η βελ
τίωση του μαθήματος της Γεωγραφίας στα σχολεία. Θα θέλατε να μας το 
εξηγήσετε αυτό; Με ποιό τρόπο θα υλοποιηθεί αυτός ο στόχος σας;
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Απ. Πράγματι αυτός είναι ένας από τους βασικότερους στόχους του Γ.Ο.Κ. 
και προς το σκοπό αυτό είχαμε αρκετές επαφές με εκπροσώπους του 
Υπουργείου Παιδείας καθώς και με τους εκάστοτε Υπουργούς Παιδείας. Η 
σημαντικότερη προσπάθεια έγινε πριν ενάμισυ χρόνο περίπου όταν συνε- 
στήθη μια ειδική επιτροπή, με εντολή του Υπουργού Παιδείας, στην 
οποία συμμετέσχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και του Γεω
γραφικού Ομίλου, με σκοπό τη μελέτη τρόπων για τη βελτίωση του μαθή
ματος της γεωγραφίας στα σχολεία. Η επιτροπή αυτή έχει καταλήξει σε 
ορισμένα συμπεράσματα και πορίσματα, τα οποία προσπαθούμε τώρα από 
κοινού να προωθήσουμε με στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας του μαθή
ματος. Μπορώ να πώ με ευχαρίστηση ότι μερικά από τα πορίσματα άρχι
σαν να υλοποιούνται και να προωθούνται από μέρους του Υπουργείου 
Παιδείας. Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά δεν θα έλεγα ότι έγινε μεγά
λο άλμα προς την κατεύθυνση αυτή. Παραμένει, κατά την άποψή μας, ένα 
πολύ σοβαρό εμπόδιο, που είναι ο πολύ περιορισμένος χρόνος που διατί
θεται για τη διδασκαλία του μαθήματος. Στις πρώτες τρεις τάξεις των γυ
μνασίων διατίθεται μόνο μία περίοδος την εβδομάδα για τη διδασκαλία 
του μαθήματος και στις μεγαλύτερες τάξεις ακόμα λιγότερος χρόνος. Μό
νο αν αυξηθεί ο χρόνος διδασκαλίας του μαθήματος και φθάσουμε έστω 
και σε κάποιο βαθμό τα ευρωπαϊκά επίπεδα, θα προσβλέπουμε σε αισθητή 
βελτίωση της κατάστασης.

Ερ. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε για τις επαφές που έχετε με άλλους 
ομίλους ή ενώσεις του εξωτερικού.

Απ. Ο Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου είναι μέλος της Διεθνούς Γεωγραφικής 
Ένωσης, γνωστής ως I.G.U., η οποία είναι μια διεθνής οργάνωση στην 
οποία συμμετέχουν όλες σχεδόν οι γεωγραφικές ενώσεις του κόσμου. Ο 
Γ.Ο.Κ. είναι επίσης μέλος του Διεθνούς Συνδέσμου Διατήρησης του Φυ
σικού Περιβάλλοντος και συνδέεται με αρκετές γεωγραφικές οργανώσεις 
του εξωτερικού. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται για διατήρηση στε
νών σχέσεων καισυνεργασίαςμε την Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Γ.Ο.Κ. μετέχει στη Μι
κτή Επιτροπή Περιβάλλοντος η οποία συνεστήθη με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι από την κυβερνητική πλευρά 
και τον ιδιωτικό τομέα.

Ερ. Θα θέλατε να μας μιλήσετε για τις δραστηριότητες που αναπτύσσει η Επι
τροπή αυτή, νοουμένου ότι σύντομα, στις 5 του Ιούνη, είναι η Παγκόσμια 
Μέρα Περιβάλλοντος;

Απ. Η Επιτροπή θα επιληφθεί του θέματος των εκδηλώσεων για την Παγκό
σμια Μέρα Περιβάλλοντος και, ταυτόχρονα, θα μελετήσει πρακτικούς τρό
πους για διαφύλαξη του Κυπριακού φυσικού περιβάλλοντος, γεγονός που 
έχει ιδιαίτερη σημασία.
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Ερ. Τι θα θέλατε να πείτε για το Κυπριακό φυσικό περιβάλλον;
Απ. Θα έλεγα ότι το Κυπριακό φυσικό περιβάλλον δεν διατρέχει τώρα σοβαρό 

κίνδυνο καταστροφής. Υπάρχουν, όμως, ορισμένες περιπτώσεις και ενδεί
ξεις που προκαλούν ανησυχία, και αν δεν ληφθούν αμέσως τα κατάλληλα 
και ριζικά μέτρα υπάρχει κίνδυνος να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στο 
φυσικό περιβάλλον.

Ερ. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα για την ένταξή σας σε διεθνείς ενώσεις 
του εξωτερικού;

Απ. Πέρα από όσα ανέφερα προηγουμένως θα ήθελα να προσθέσω ότι τον Αύ
γουστο του 1984 θα γίνει στο Παρίσι Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο υπό 
την αιγίδα της Διεθνούς Γεωγραφικής Ένωσης, και θα καταβάλουμε κάθε 
προσπάθεια ώστε ο Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου να εκπροσωπηθεί στο 
σημαντικό αυτό διεθνές συνέδριο.

Ερ. Μήπως ο Όμιλος σας διαθέτει βιβλιοθήκη;

Απ. Ο Γ.Ο.Κ. διαθέτει μια πλούσια βιβλιοθήκη και χαρτοθήκη. Έχουμε χάρ
τες από αρκετές χώρες του κόσμου, που έχουν συγκεντρωθεί μετά τις διε
θνείς χαρτογραφικές εκθέσεις που έχουμε οργανώσει στο παρελθόν. Επί
σης έχουμε αρκετό υλικό σε βιβλία, τα περισσότερα από τα οποία προέρ
χονται από ανταλλαγές του Δελτίου μας με εκδόσεις και αντίστοιχα περι
οδικά άλλων χωρών.

Ερ. Πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τη βιβλιοθήκη σας;

Απ. Δυστυχώς ο Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου, παρόλο που πέρασαν 15 χρό
νια από την ίδρυσή του, δεν διαθέτει ιδιόκτητο οίκημα. Όλο αυτό το 
υλικό — χάρτες, βιβλία — βρίσκεται συγκεντρωμένο σε χώρο που δεν 
ανήκει στον Όμιλο και δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει χρήση αυτού του 
πολύτιμου υλικού. Γι αυτό ένας από τους στόχους μας είναι να εξεύρουμε, 
το συντομότερο δυνατό, κατάλληλο οίκημα για να προφυλάξουμε το υλικό 
που έχουμε και να δώσουμε την ευκαιρία στα μέλη μας, στους μαθητές και 
σ’ όσους ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν και να ωφεληθούν από το 
υλικό αυτό. Δυστυχώς υπάρχει το οικονομικό πρόβλημα.

Ερ. Ποιές δραστηριότητες προγραμματίζετε για φέτος;

Απ. Κατ’ αρχή, θα εκδώσουμε το επόμενο τεύχος του δελτίου μας «ΓΕΩΓΡΑ
ΦΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», που προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 
φθινόπωρο. Επίσης θα οργανωθούν μερικές κινηματογραφικές βραδυές με 
φίλμς από διάφορες χώρες.

Θα ήθελα, με την ευκαιρία αυτή, να αναφέρω ότι ο Γ.Ο.Κ. έχει ιδρύσει ένα 
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πάρκο σε έκταση γης, περίπου 24 σκαλών, την οποία έχει παραχωρήσει η κυ
βέρνηση. Ο χώρος αυτός βρίσκεται κοντά στο χωριό Μοσφιλωτή, στο δρόμο 
Λευκωσίας - Λεμεσού, και αρχικός στόχος μας ήταν η δημιουργία δασυλλίου. 
Ύστερα από πολλές προσπάθειες κατορθώσαμε να το περιφράξουμε, αφού εξα
σφαλίσαμε τα σχετικά έξοδα, έχουμε αρχίσει τη δενδροφύτευση και στόχος μας 
φέτος, μέσα στο Φθινόπωρο, είναι να συνεχίσουμε τη δενδροφύτευση ώστε να 
καταστεί ένας ωραίος χώρος πρασίνου. Βέβαια έχουμε μελλοντικά άλλα σχέδια 
για περαιτέρω αξιοποίηση του χώρου αυτού, αλλά, αντιλαμβάνεστε, υπάρχει θέ
μα οικονομικό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Άλλες δραστηριότητες του Ομίλου είναι οι διάφορες ανακοινώσεις που 
εκδίδουμε με την ευκαιρία διαφόρων γεγονότων, όπως είναι η προσεχής Μέρα 
Περιβάλλοντος, θα συνεχίσουμε τις επαφές με το Υπουργείο Παιδείας για το 
θέμα της βελτίωσης της διδασκαλίας του μαθήματος της Γεωγραφίας στα σχο
λεία και θα προκηρύξουμε τον Ε' Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό στη Γεω
γραφία της Κύπρου.

Ερ. Μια τελευταία και βασική ερώτηση. Πώς μπορεί κανείς να γίνει μέλος 
του Ομίλου σας, και αναφέρομαι ιδιαίτερα στους νέους.

Απ. Επειδή ο Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου παρουσιάζει μια συνεχή και σχε
τικά πλούσια δραστηριότητα, πιστεύω πως οι ενδιαφερόμενοι νέοι με την 
εγγραφή τους στον Όμιλο θα αποκομίσουν αρκετά οφέλη, αλλά, ταυτό
χρονα θα έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν και τις δίκες τους υπηρεσίες 
προς τον Όμιλο.

Θα έλεγα, γενικά, ότι θα μπορούσαν να γνωρίσουν καλύτερα τις διάφορες 
πτυχές της γεωγραφίας και να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη του πολυσύνθετου 
αλλά εξαιρετικά ενδιαφέροντος αυτού θέματος. Πρέπει να αναφέρω πως οι νέοι 
δεν γνωρίζουν τι είναι πραγματική γεωγραφία γιατί δεν τους δίνεται η ευκαιρία 
να τη γνωρίσουν πλατιά, μια και το μάθημα της γεωγραφίας δεν έχει την αρμό- 
ζουσα θέση στο αναλυτικό πρόγραμμα των Γυμνασίων.

Μέλη του Ομίλου θα μπορούσαν να εγγραφούν μαθητές από την πρώτη τά
ξη του Γυμνασίου. Για να εγγραφεί κάποιος στον Όμιλο θα πρέπει να αποτα
θεί στη διεύθυνση του Γ.Ο.Κ. , Τ.Κ. 3656, Λευκωσία, για να προμηθευτεί έντυ
πο εγγραφής που αφού το συμπληρώσει το υποβάλει στον Όμιλο για έγκριση 
από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τώρα, τί προσφέρει ο Όμιλος στους νέους. Κατ’ αρχή όλα τα μέλη του 
Ομίλου παίρνουν δωρεάν τα «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ». Επίσης, ο Όμιλος, 
ευχαρίστως θα δημοσιεύσει μελέτες των μαθητών στο Δελτίο του. Επίσης οι νέ
οι μπορούν να παρακολουθήσουν ή να λάβουν μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις 
που οργανώνει ο Όμιλος, όπως είναι οι υπαίθριες μελέτες, που παρουσιάζουν 
αξαιρετικό ενδιαφέρον. Ασφαλώς οι νέοι, με τη σειρά τους, με την ενεργητικό
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τητα και τον ενθουσιασμό που τους διακρίνει θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
στην οργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων π.χ. στην ετοιμασία εκθέσεων, στην 
οργάνωση υπαιθρίων τοπικών μελετών, στη διάδοση και διάθεση των εκδόσεων 
του Ομίλου και σε άλλους τομείς.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Με την ευκαιρία της παγκόσμιας Ημέρας περιβάλλοντος ο Γεωγραφικός 
Όμιλος Κύπρου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση.

Η Μέρα Περιβάλλοντος, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, αντι- 
κρίζεται τα τελευταία χρόνια απ’ όλο τον κόσμο σαν μιά από τις πιό σημαντι
κές μέρες, γεγονός που μαρτυρεί την έντονη ανησυχία του ανθρώπου γιά τους 
αυξανόμενους κινδύνους που απειλούν το φυσικό περιβάλλον. Η προσπάθεια 
για διαφύλαξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στις ανεπτυγμένες 
χώρες έχει ενταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και η περιβαλλοντική συνείδηση πή
ρε μεγάλη ώθηση, όταν συνειδητοποιήθηκε ότι η ζωή στη γη είναι το αποτέλε
σμα μιας λεπτής ισορροπίας πολλών αλληλοεξαρτωμένων παραγόντων και ότι 
αν η ισορροπία αυτή διασαλευθεί, η ζωή, όπως την ξέρουμε, θα οδηγηθεί σε 
καταστροφή.

Η μεγάλη οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη, το ψηλό 
βιοτικό επίπεδο και η αστικοποίηση είναι φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τις 
αναπτυγμένες χώρες. Η ραγδαία πρόοδος των τελευταίων δεκαετιών έχει δώσει 
στον άνθρωπο την ψευδαίσθηση ότι είναι πιά εντελώς ανεξάρτητος από το φυ
σικό περιβάλλον και ότι η ικανότητα του να το αλλάξει σύμφωνα με τις επιθυ
μίες του είναι απεριόριστη. Οι μεγάλες τεχνολογικές και επιστημονικές επιτυ
χίες έκαναν πολλούς να πιστέψουν ότι ο προαιώνιος αγώνας του ανθρώπου να 
επιβληθεί πάνω στη φύση έχει σχεδόν λήξει, με τον άνθρωπο νικητή και κυρί
αρχο. Αυτή η ψευδαίσθηση, μαζί με την έντονα καταναλωτική και ευδαιμονι- 
στική φιλοσοφία του σύγχρονου ανθρώπου, οδήγησαν στην απειλούμενη κατα
στροφή της λεπτής ισορροπίας μεταξύ της ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η απειλούμενη αυτή κρίση συνίσταται στα ακόλουθα: Στην υπερκατανά
λωση και σχεδόν εξάντληση των μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και πηγών 
ενέργειας. Τη ρύπανση και μόλυνση της ατμόσφαιρας, των λιμνών, των ποτα
μών, της θάλασσας κλπ. και την εξάλειψη των συνηθισμένων μορφών ζωής σε 
πολλά μέρη. Την καταστροφή της οικολογικής ισορροπίας με απρόβλεπτες γε
νικότερες συνέπειες. Ασθένειες και παραμορφώσεις που προκαλούνται από τη 
μόλυνση του αέρα ή της θάλασσας από δηλητηριώδεις και άλλες επιβλαβείς 
ουσίες που περιέχονται σε βιομηχανικά απόβλητα. Το πρόβλημα διάθεσης των 
διαρκώς αυξανομένων ποσοτήτων οικιακών σκυβάλων και τη ρύπανση του πε
ριβάλλοντος γύρω από τις πόλεις. Τη σχεδόν καθολική χρήση του αυτοκινήτου 
και τα προβλήματα που έχει επιφέρει. Τους κινδύνους από την αύξηση των 
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ατομικών ηλεκτροπαραγωγών σταθμών και τη διάθεση των ραδιενεργών αποβλή
των. Την πιθανή αλλαγή του κλίματος αξαιτίας της αύξησης της ποσότητας του 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και άλλων παραγόντων. Την απρο
γραμμάτιστη αστικοποίηση των ακτών και πολλά άλλα.

Εξαιτίας των πιό πάνω σοβαρών προβλημάτων οι αναπτυγμένες, αλλά και 
οι αναπτυσσόμενες χώρες καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες για προ
στασία του φυσικού περιβάλλοντος. Αν όμως αυτό αποτελεί για τις μεγάλες 
και πλούσιες χώρες θέμα πρωταρχικής σημασίας, για τήν Κύπρο καθίσταται 
επιτακτική ανάγκη. Ο γεωγραφικός μας χώρος είναι μικρός, έχουμε ένα 
ευαίσθητο μεσογειακό περιβάλλον και πραγματοποιούμε ένα γρήγορο ρυθμό 
οικονομικής ανάπτυξης και αξιοποίησης των περιορισμένων φυσικών πόρων. 
Άρχισαν ήδη να προβάλλουν απειλητικά σε μερικές περιοχές η ρύπανση των 
νερών και της ατμόσφαιρας, η καταστροφή του τοπίου στις παραλίες και τα 
βουνά μας, η εξάντληση και αλμύριση υδροφόρων στρωμάτων και η ελάττωση 
της χλωρίδας και της πανίδας του τόπου μας.

Λαμβάνοτας τα πιό πάνω υπόψη και το γεγονός ότι μεγάλο τμήμα του εδά
φους της Κύπρου και οι περισσότεροι φυσικοί πόροι εξακολουθούν να βρί
σκονται κάτω από τουρκική κατοχή, τονίζουμε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρ
χουν πιά άλλα περιθώρια επέμβασης κατά καταστροφικό τρόπο πάνω στο φυσι
κό περιβάλλον. Όπως τονίσαμε και στο παρελθόν η Κύπρος πρέπει να αντλή
σει παραδείγματα και να αξιοποιήσει την πείρα άλλων χωρών και χωρίς καθυ
στέρηση να προβεί στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων γιά αποτελεσματική 
προστασία του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος. Προς την κατεύθυνση 
αυτή ο Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου επαναλαμβάνει προηγούμενη εισήγησή 
του γιά υιοθέτηση των πιό κάτω μέτρων:

α) Ψήφιση νομοθεσίας, με την εφαρμογή της οποίας να αποτρέπεται η αλό
γιστη χρήση της γης και η απρογραμμάτιστη ανάπτυξη δραστηριοτήτων που 
καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον.

β) Δημιουργία κρατικού φορέα (Υπουργείου ή άλλης υπηρεσίας) που να 
συντονίζει το έργο διαφόρων κρατικών υπηρεσιών και ημικρατικών οργανισμών 
και να συνεργάζεται με τους ενδιαφερομένους Ομίλους και Συνδέσμους, με στό
χο την ορθολογιστική και προγραμματισμένη ανάπτυξη, που να εναρμονίζεται 
με το φυσικό περιβάλλον.

γ) Προσπάθεια από μέρους του Υπουργείου Παιδείας προς καλλιέργεια και 
ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στους αυριανούς πολίτες μας. Ο στόχος 
αυτός μόνο στο πλαίσιο της συστηματικής αγωγής μπορεί να επιτευχθεί και ει
δικότερα με την εισαγωγή της μελέτης του περιβάλλοντος στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα.
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Με την ευκαιρία αυτή ο Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου χαιρετίζει τη σύ
σταση της Μικτής Επιτροπής Περιβάλλοντος, με απόφαση της Κυβέρνησης, 
και ζητεί όπως οι αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής επεκταθούν, ούτως ώστε 
να προσβλέπουμε, με την αποτελεσματική λειτουργία του σώματος αυτού και 
την υιοθέτηση των μέτρων που εισηγηθήκαμε, στη θετική αντιμετώπιση του 
ζωτικού προβλήματος της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, προς όφε
λος των τωρινών αλλά προπάντων των κατοπινών γενιών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Γ.Ο.Κ. ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Διεθνής συνάντηση για την περιφερειακή ανάπτυξη στη Μεσόγειο.

Από τις 26 μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 1983 πραγματοποιήθηκε στο Ευρω
παϊκό Πολιτιστικό Κέντρο στους Δελφούς Διεθνής συνάντηση εμπειρογνωμό
νων που ασχολήθηκε με την Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Μεσόγειο.

Τη συνάντηση οργάνωσε ο Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδι- 
ασμού του Ελληνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, υπό την αιγίδα της Επιτρο
πής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς 
Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Κύριος σκοπός της Συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και η συζήτη
ση θεμάτων που σχετίζονται με την Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Μεσόγειο, 
ιδιαίτερα μετά την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ και τη διαμόρφωση της 
Μεσογειακής πολιτικής της Κοινότητας.

Η Συνάντηση ασχολήθηκε με την εξέταση των πιο κάτω θεμάτων: Πολιτι
κή, Προγράμματα και Προβλήματα Ανάπτυξης.

— Περιφερειακή Πολιτική και Προγράμματα της ΕΟΚ στη Μεσόγειο.

— Σχέσεις και Προβλήματα μεταξύ Κεντρικών και Μεσογειακών Χωρών 
της ΕΟΚ.

— Προοπτικές και Προβλήματα των Μεσογειακών Χωρών.

— Η Μεσόγειος Εστία της Διαδικασίας Ανάπτυξης.

— Κοινά Προγράμματα στη Μεσόγειο.

— Η Ελλάδα στο Σταυροδρόμι της ΕΟΚ και των Αραβικών Χωρών.

Έγινε, επίσης, συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα την Περιφερειακή 
Ανάπτυξη στη Μεσόγειο.
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Στη συνάντηση έλαβαν μέρος 60 περίπου Καθηγητές Πανεπιστημίων και 
Ειδικοί από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, Γερμανία, Βρεττανία, Ιταλία, Ολλανδία, 
Ισπανία, Πορτογαλλία, Αίγυπρο, καθώς και εμπειρογνώμονες ή ανώτεροι αξιω- 
ματούχοι της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε στη Συνάντηση από το Γεωγραφικό Όμιλο, 
που έστειλε σαν εκπρόσωπό του τον κ. Ανδρέα Σοφοκλέους, γεωγράφο και μέ
λος του Διοικητικού του Συμβουλίου. Ο. κ. Σοφοκλέους μίλησε με θέμα «Περι
φερειακή Ανάπτυξη στη Μεσόγειο. Έμφαση στις χώρες της Ανατολικής Ευ
ρώπης, με ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο.»

Η συνάντηση υπήρξε πολύ ενδιαφέρουσα με πολύ ζωντανή συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων ιδιαίτερα γύρω από τα θέματα της ένταξης της Ελλάδας 
και της προγραμματιζόμενης ένταξης της Ισπανίας και Πορτογαλλίας στην 
ΕΟΚ καθώς και στο χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις αναπτυγμένες και ανα
πτυσσόμενες χώρες της Μεσογείου και της Ευρώπης.

Η ομιλία του κ. Σοφοκλέους δημοσιεύεται σε άλλες σελίδες του τεύχους 
αυτού.

2. Διεθνές συνέδριο στην Τύνιδα

To Friedrich Ebert Foundation της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Γερμανί
ας οργάνωσε διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Τύνιδα από 18-23 
Οκτωβρίου, 1983, στο πλαίσιο του Σχεδίου Έρευνας και Συνεργασίας στη 
Μεσόγειο. Θέμα του συνεδρίου ήταν «The Consequences of the EEC Southern 
Enlargement on the Agriculture of the Mediterranean Countries and Alternative 
Solutions». Στο Συνέδριο έλαβαν μέρος αντιπρόσωποι από την Τυνησία, Ο. Δ. 
Γερμανίας, Γαλλία, Ελλάδα, Βρετανία, Αίγυπτο, Τουρκία, Μαρόκκο, Αλγερία, 
Κύπρο, καθώς και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Εκπρόσωπος του Γεωγραφικού Ομίλου Κύπρου στο Συνέδριο ήταν ο κ. 
Κώστας Αποστολίδης, που παρουσίασε εισήγηση με θέμα «Cyprus Agriculture 
and the EEC, with Special Reference to EEC Southern Enlargement». Η εισήγη
ση του κ. Αποστολίδη δημοσιεύεται σε άλλες σελίδες του τεύχους αυτού.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 3

Κυκλοφόρησε πρόσφατα ο τρίτος τόμος του βιβλίου «Ταξίδια στήν 
Κύπρο» των Γιώργου και Μάχης Καρούζη. Πολυγραφότατος ο Γιώργος Καρού- 
ζης χαρίζει στο αναγνωστικό κοινό τής Κύπρου, με ρυθμό ένα τόμο τό χρόνο, 
μια σειρά από βιβλία ευχάριστα και προσιτά στον καθένα, σε μιά γλώσσα 
στρωτή, ζωντανή, γλαφυρή.
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Τα «Ταξίδια στην Κύπρο» αρ. 3 είναι ένα αξιόλογο οδοιπορικό που εισάγει 
τον αμύητο — κι είναι δυστυχώς πολλοί οι αμύητοι στη μικρή μας χώρα — 
στις κρυφές και φανερές ομορφιές τού νησιού: Δέντρα αιωνόβια, χωριά γραφι
κά, κοιλάδες αξιοποιημένες, δάσή πράσινα, αχτές πολυσχιδείς αμμουδερές ή 
βραχώδεις, πολιτιστικές μαρτυρίες ενός μακρινού παρελθόντος ακόμα ζωντανού 
καί άλλα πολλά αποτελούν τα θέματα στα οποία μάς προσκαλεί για μια γνωρι
μία άμεση, γιά μια επαφή με το χώρο στον οποίο ζούμε χωρίς ωστόσο να τον 
έχουμε πλήρως οικοιοποιηθεί. Και είναι αλήθεια. Όπως πιστεύει ο συγγραφέας 
οι πολίτες του νησιού θα πρέπει να οικοιοποιηθούν με το χώρο που τους περι
βάλλει, με τη γεωγραφική ιδέα, με τη χρησιμότητα τής γεωγραφικής γνώσης. 
Με πειστικότητα και απλότητα μας ξεναγεί στα διάφορα μέρη τού νησιού. Εκεί 
γίνεται μια σύνθεση τέτοια που σπάνια τη βρίσκεις σ’ άλλα παρόμοια κείμενα 
γραμμένα από μη Γεωγράφο.

Έτσι αιτιολογεί στον αναγνώστη γιατί οι πρόγονοι του διάλεγαν ορισμέ
νους τόπους για διαμονή ή άμυνα, για καλλιέργεια. Δίνοντας πληροφορίες για 
το φυσικό περιβάλλον, περιγράφοντας αρχαία μνημεία, ζωντανεύουν παλιές 
ασχολίες τών κατοίκων.

Το βιβλίο τούτο είναι απο την αρχή ως το τέλος μια πρόκληση και μια 
πρόσκληση. Περιβάλλον - άνθρωπος - τοπίο είναι τρεις βασικές ιδέες του 
έργου που είναι συνάμα και το υπόβαθρο της γεωγραφικής επιστήμης. Είναι 
ένα έργο που έρχεται να καλύψει το υπαρχτό κενό στο χώρο της περιγραφικής 
και τοπιολογικής γεωγραφίας.
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CYPRUS GEOGRAPHICAL ASSOCIATION

PUBLICATIONS

G. KAROUZIS,

PROCEEDINGS:
C£ £ $

International Symposium on Political Geography, Nicosia 
1976 ................................................................................................. 1.50 3.00 7.00

XP. ZAXAPAKI,
Έντυπη Χαρτογράφηση του Ελληνικού Χώρου από τον 

ΙΕ' μέχρι τον ΙΗ' αιώνα, Λευκωσία, 1976 ........................... 2.00 4.00 8.00
TH. PANTAZIS,

An Outline of the Geology and Geomorphology of Cyprus 
1971 ......................................................................... 0 50 0 75 7 on

ORDER FROM THE CYPRUS GEOGRAPHICAL ASSOCIATION 
P.O.B. 3656, NICOSIA - CYPRUS 

Cash with order. Air mail Postage Free.

Time wasted and distance travelled by the Cypriot farmer in 
order to visit his scattered and fragmented agricultural holding,
1971 ..................................................................................

W. DREGHORN,
0.50 0.75 2.00

Geomorphology of the coast line east of Kyrenia Castle, 
1971 ............................................................................................. 0.50 0.75 2.00

W. DREGHORN,
The Geomorphology of the Troulli Area, 1971 .....................

Ο. ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗ,
0.50 0.75 2.00

Καρστικά φαινόμενα εις την περιοχήν του αερο
δρομίου Λευκωσίας, Λευκωσία, 1972 ...................................... 0.50 0.75 2.00

Κ. DEMETRIADES,
The historical growth of Famagusta and an analysis of its 
present functions, Nicosia, 1972 .............................................. 0.50 0.75 2.00

W. DREGHORN,
Sontorini, Nicosia, 1972 .............................................................

Γ. KAPOYZH - A. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ,
0.50 0.75 2.00

Κυπριακή Γεωγραφική Βιβλιογραφία, Λευκωσία,
1972 ................................................................................................. 0.75 1.50 3.00

G. KAROUZIS - A. SOPHOCLEOUS,
Cyprus Geographical Bibliography, Nicosia,
1972 ........................................................................................ 0.75 1.50 3.00

Γ. KAPOYZH - A. ΣΤΑΣΗ,
Η Γεωγραφία και οι σκοποί της, 1973 ....................................

G. KAROUZIS,
0.50 1.00 2.50

An Outline of the Land Tenure Structure of Cyprus, 
1974 ...................................................................................... 0.50 0.75 2.00

A. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ,
Η Συλλογή Κυπριακών Πετρωμάτων ....................................

J. MORRIS,
0.50 0.75 2.00

Geographical Education in the Council of Europe
Countries, 1976 ............................................................................ 0.50 0.75 2.00

M. A. RAMADY, CYPRUS: Analysis of Greek
and Turkish Cypriot Relationships, 1976 .............................. 0.50 0.75 2.00

O. YIANGOULLIS,
The People of the Rural-Urban Fringe, Nicosia: A Case 
Study, 1977 .................................................................................... 0.50 0.75 2.00

«ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»,
2.00 4.00 8.00

«GEOGRAPHICAL CHRONICLES»
Bulletin of the Cyprus Geographical Association. Annual 
(In English & Greek) ................................................................... 2.00 4.00 8.00
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its bank
Cyprus, since the beginning of history has been an important com

mercial centre in the Eastern Mediterranean: for almost a hundred years 
now, the Bank of Cyprus has enhanced this long, proud tradition.

Today, the Bank of Cyprus, the largest bank in the island, is still 
growing together with the island s economy. With the largest branch 
network in Cyprus and 2200 foreign correspondents, the Bank of Cyprus 
offers the very best in modern banking methods and is able to deal with all 
aspects of finance, promptly and efficiently.

BANK OF 
CYPRUS 

leadership with experience
HEAD OFFICE
86 - 88 - 90, PHANEROMENI STR. 
P O B 1472 NICOSIA CYPRUS 
TELEX: 2451 TEL: (021) 64064

In the United Kingdom
BANK OF CYPRUS (London) LTD
Head Office
27/31 Charlotte Street London 41P4BH
Tel. 01-6373961. Telex: 22114




