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Καλή σας μέρα.
Η προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των φυσικών πόρων, της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, των περιοχών φυσικής καλλονής και του τοπίου δεν είναι κάτι το 
νέο για τα κυπριακά σχέδια ανάπτυξης. Αναφέρεται, εξάλλου, και σαν 
στρατηγικός στόχος στα περισσότερα από αυτά. Λαμβάνοντας όμως υπόψη την 
ανάγκη για συνεχή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αστικών περιοχών και 
των κοινοτήτων της υπαίθρου, καθώς και την προτεραιότητα που δίδεται στην 
εξισορρόπηση της ανάπτυξης και στην επίτευξη συνοχής σε όλες τις περιοχές, 
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες που παρουσιάζονται στην κάθε μια 
ξεχωριστά, η μεγαλύτερη έμφαση δίδεται στη σωστή διαχείριση και την ανάδειξη 
των στοιχείων αυτών.
Θα ήταν χρήσιμο, λοιπόν, να εξετάσουμε την έννοια των όρων «προστασία,» 
«διαχείριση» και «σχεδιασμός,» που αποτελούν βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για το Τοπίο:
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*Προστασία είναι η λήψη μέτρων, είτε αυτά είναι συγκεκριμένοι νόμοι, είτε 
αποτελούν πολεοδομικές ρυθμίσεις, με σκοπό τη διατήρηση και συντήρηση ενός 
φυσικού ή κατασκευασμένου κληροδοτήματος, κάτι δηλαδή που μας παραδόθηκε 
από τους προγόνους μας και έχουμε ευθύνη να μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Η δια 
νόμου προστασία συνήθως αφορά σημαντικά συλλογικά κληροδοτήματα ή 
αναπόσπαστα μέρη ενός σημαντικού συνόλου.
*Τέτοια «κληροδοτήματα» μπορεί να είναι πηγές ζωής, όπως το νερό, το έδαφος, ο 
αέρας, τα οποία πρέπει να παραμένουν καθαρά και υγιή για να είναι δυνατή η 
επιβίωσή μας, ή πηγές πλούτου, όπως τα μεταλλεύματα, η ξυλεία, η προσέλκυση 
τουριστών κλπ., τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέτρο και να 
ανανεώνονται, ώστε να διαρκέσουν και για τις μελλοντικές γενιές.
*Μπορεί επίσης να είναι μνημεία της φύσης ή της ανθρώπινης δημιουργίας, όπως 
στοιχεία του τοπίου (χαρακτηριστικά γεωμορφώματα, εντυπωσιακά φαράγγια) ή 
αξιόλογα κτίρια (εκκλησίες, αρχαία ευρήματα), που αποτελούν την ταυτότητα και τις 
μνήμες μιας κοινωνίας, της παρέχουν σταθερότητα και ισορροπία, αλλά και 
δυναμισμό για μελλοντική ανάπτυξη και σιγουριά για το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον της.
*Κληροδοτήματα είναι επίσης συστήματα, όπως ζωτικοί χώροι διαβίωσης ομάδων 
φυτών και ζώων (βιότοποι), που έχουν μεγάλη σημασία στην ισορροπία της φύσης. 
Τέτοιες ομάδες ή φυσικές κοινωνίες συνεργάζονται για να συντηρούν τα νερά, τα 
εδάφη, τον αέρα, τα δάση και το περιβάλλον σε υγιή κατάσταση.
*Κληροδοτήματα είναι και παραδοσιακά σύνολα (ολόκληρα χωριά ή γειτονιές) ή 
χαρακτηριστικά αγροτικά τοπία (αμπελώνες, ελαιώνες, εκτάσεις με αμυγδαλιές 
κλπ.), που δημιουργήθηκαν μέσα από αιώνες ανθρώπινου μόχθου και 
προσπάθειας επιβίωσης.
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Σε σχέση με τις γενικές πρόνοιες των σχεδίων ανάπτυξης για προστασία του 
περιβάλλοντος,
Αυτό που γίνεται σήμερα είναι ο εκσυγχρονισμός των σχετικών προνοιών που 
περιέχονται στις πολιτικές για διάφορους τομείς ανάπτυξης, καθώς και η 
εισαγωγή νέων προνοιών για διευκόλυνση της εγκατάστασης και λειτουργίας 
υποδομών και επιχειρήσεων σε σχέση με…
…τη διαχείριση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, με έμφαση στις ήδη 
καθορισμένες για τον σκοπό αυτό περιοχές,
…τη διαφύλαξη φυσικών πόρων, με έμφαση στους υδάτινους πόρους, τη 
διαχείριση του νερού και των σχετικών υποδομών,
…τη διαχείριση στερεών, υγρών και επικίνδυνων αποβλήτων, με έμφαση στη 
διευκόλυνση της συλλογής, απόθεσης και ανακύκλωσης, όπως προνοείται από 
τον νόμο, και…
την προστασία από φυσικούς και άλλους κινδύνους, περιλαμβανομένης της 
προστασίας των εδαφών από τη διάβρωση και την αντιμετώπιση κινδύνων από 
μεγάλες πυρκαγιές.
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Τα υφιστάμενα σχέδια ανάπτυξης, ιδιαίτερα η Δήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο 
ήδη περιλαμβάνουν ένα ικανοποιητικό έως σχεδόν ικανοποιητικό δίκτυο 
προστατευόμενων τοπίων και παρόμοιων τοπογραφικών στοιχείων, όπως για 
παράδειγμα τα «Τεισιά της Μαδαρής,» το «Φαράγγι της Μαρούλλενας,» οι 
γκρεμοί που περιβάλλουν το οροπέδιο με τους εξαίρετους αμπελώνες της 
Παναγιάς, όπως ο «Ατόκρεμμος» και πολλά άλλα.
Μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί ότι, σε ένα μεγάλο βαθμό, έχουν ήδη καταγραφεί και 
καθοριστεί τα βασικά προστατευμένα στοιχεία του τοπίου.  Στα πλαίσια της 
συνεχιζόμενης έρευνας μπορούν, βέβαια, να προστεθούν και νέες περιοχές, οι 
οποίες θα κριθούν αξιόλογες, ώστε να προστατευτούν.
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Ο ποταμός Συρκάτης εισρέει στον υδατοφράκτη του Διποτάμου.
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Ας εξετάσουμε τώρα την έννοια του όρου «πολεοδομική διαχείριση,» σε σχέση με 
τους φυσικούς πόρους, την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και το τοπίο.
*Πολεοδομική διαχείριση είναι η λήψη μέτρων με σκοπό τη συνεχή χρήση και 
συντήρηση ενός κληροδοτήματος, ώστε να ρυθμίζονται και να εντάσσονται 
αρμονικά σ’ αυτό όλες οι αναγκαίες μεταβολές, στα πλαίσια της βιώσιμης 
ανάπτυξης.
*Με άλλα λόγια, η πολεοδομική διαχείριση είναι η «νοικοκυρεμένη» οργάνωση και 
προγραμματισμός των καθημερινών δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη της κάθε περιοχής.
*Η σωστή πολεοδομική διαχείριση επιτρέπει την ανάπτυξη, και ταυτόχρονα την 
προσαρμόζει, έτσι ώστε να μην καταστρέφονται οι μελλοντικές προοπτικές μιας 
κοινότητας ή περιφέρειας, να μην εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι και να διατηρείται 
το φυσικό και κατασκευασμένο περιβάλλον σε μια υγιή κατάσταση για την 
οικονομία, την κοινωνία και τις φυσικές διεργασίες του περιβάλλοντος.
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Το Σχέδιο Δράσης Απεσιάς ετοιμάστηκε με πρωτοβουλία της Κοινότητας για την 
παροχή πλαισίου διαχείρισης της τοπικής ανάπτυξης, προγραμματισμού έργων, 
και εργαλείου για τη διαμόρφωση της επιθυμητής μελλοντικής εικόνας της 
Απεσιάς. Αποτελεί ενδιαφέρον παράδειγμα προσαρμογής στις τοπικές ανάγκες 
και ιδιαιτερότητες, καθώς και εξειδίκευσης των αρχών ανάπτυξης μέσα από 
κατευθυντήριες γραμμές, βασισμένες στα τοπικά δεδομένα. Το σχέδιο αυτό, μαζί 
με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Πάχνας, αποτέλεσαν πιλοτικά πρότυπα που ετοίμασε το 
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως το 2006. Με αναθέσεις σε συμβούλους του 
ιδιωτικού τομέα και συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
ολοκληρώνονται σύντομα και τα τελευταία από μια σειρά 150 παρόμοιων 
σχεδίων δράσης σε κοινότητες της κυπριακής υπαίθρου.
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Παραδοσιακός ξηρολιθικός τοίχος αντιστήριξης στον Αφάμη.
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Η άλλη έννοια στην οποία είναι χρήσιμο να αναφερθούμε είναι αυτή του 
σχεδιασμού και της «ανάδειξης,» που αφορά τον τοπικό χαρακτήρα και τις 
ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, την ιστορία, την οικονομία και την κοινωνία της, 
την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και το τοπίο της, δηλαδή τον τοπικό της 
πλούτο.
*Το πρόγραμμα επιδιόρθωσης διατηρητέων οικοδομών αποτελεί γνωστό 
παράδειγμα ανάδειξης και προβολής του πολιτιστικού πλούτου, όπου 
χαρακτηριστικά δείγματα της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης επιδιορθώνονται 
και ξαναχρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες τους με κρατική χρηματική 
επιχορήγηση, μέσω του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.
*Σε σχέση με την φυσική κληρονομιά, το περιβάλλον και το τοπίο, αρκετοί Δήμοι και 
Κοινότητες έχουν επίσης προχωρήσει στην κατασκευή μονοπατιών της φύσης, 
εκδρομικών χώρων, σημείων θέασης, κέντρων μελέτης κοκ.
*Οι πρόνοιες των σχεδίων ανάπτυξης αναθεωρούνται και να εκσυγχρονίζονται, 
ώστε να διευκολύνονται τέτοιες και άλλες παρόμοιες προτάσεις, σύμφωνα με το 
όραμα κάθε Δήμου και Κοινότητας και με βάση την εθνική στρατηγική για 
διάφορους τομείς ανάπτυξης, προσαρμοσμένη στα τοπικά δεδομένα.
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Εκατοντάδες παλιών σπιτιών επιδιορθώνονται σε διάφορες περιοχές, 
προβάλλοντας την τοπική παράδοση και την κληρονομιά των κατοίκων τους.
Πολλές φορές αποτελούν πηγή εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες τους και πόλο 
προσέλκυσης επισκεπτών.
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Ο αξιόλογος παραδοσιακός οικισμός της Χούλου.
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Θεωρώ σημαντικό να πούμε λίγα λόγια για την έννοια του όρου «τοπίο,» ο οποίος 
χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για να περιγράψει μεμονωμένα αξιόλογα στοιχεία, 
ενώ στην πραγματικότητα αφορά...
*…τον ευρύτερο χώρο που μας περιβάλλει, άσχετα αν αυτός προστατεύεται ή 
καθορίζεται για καθημερινή χρήση και αναπτύξεις όλων των τύπων.
*Το τοπίο διαμορφώνεται μέσα από την αλληλεπίδραση φυσικών διαδικασιών και 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως τη φυσική βλάστηση που προϋπάρχει, τις 
περιοχές κατοικίας, που καθορίζονται και επεκτείνονται ανάλογα με τις ανάγκες του 
πληθυσμού, τις διάφορες καλλιέργειες και τα μεγάλα έργα υποδομής.
*Η σημασία του τοπίου είναι ότι αυτό διαμορφώνει την εικόνα που δίνει μια περιοχή 
προς τα έξω, δείχνει δηλαδή ότι είναι οργανωμένη και περιποιημένη, ή, αντίθετα, 
άναρχη και παραμελημένη, και επηρεάζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της, 
αφού αυτοί ζουν και διακινούνται καθημερινά σ’ αυτό το μωσαϊκό φυσικών, 
καλλιεργημένων ή χτισμένων τοπίων, και αντιμετωπίζουν τα μελετημένα και 
ικανοποιητικά έργα των συνανθρώπων τους και των διάφορων αρχών, αλλά και τα 
λάθη και παραλήψεις των άλλων. Πολλές φορές οι κάτοικοι δεν παραπονιούνται, οι 
επενδυτές όμως, και οι τουρίστες πάντα αποφεύγουν τέτοια μέρη.
*«Σχεδιασμός τοπίου» σημαίνει έντονη και διορατική παρέμβαση, με στόχο τη 
βελτίωση υφιστάμενων τοπίων ή τη δημιουργία νέων, σύμφωνα με τους 
οραματισμούς και της ανάγκες της κάθε κοινότητας ή περιοχής. Δίδεται δηλαδή το 
πλαίσιο για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων, ιδιωτικών και δημόσιων, με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο και για το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.
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Ένα χαρακτηριστικό κυπριακό τοπίο, με έντονα τα στοιχεία της ανθρώπινης 
παρουσίας, που συνεχίζει ωστόσο να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φύσης. 
Αυτό είναι άραγε το κυπριακό τοπίο;
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Δυστυχώς, η πιο συνηθισμένη εικόνα, σήμερα, είναι αυτή. Κατά την άποψή μου, 
το κτίριο που φαίνεται στη φωτογραφία, χωρίς να είναι ιδιαίτερα ωραίο,  δεν είναι 
και καθόλου άσχημο – είναι, γενικά, αποδεκτό. Ο τρόπος όμως που επεμβαίνει 
στο ανάγλυφο του εδάφους είναι, πρέπει να παραδεχτούμε, τραγικός. Πιστεύω 
πως αν ο ιδιοκτήτης είχε την απαραίτητη καθοδήγηση θα μπορούσε να βρει μια 
καλύτερη λύση, εξοικονομώντας αρκετά λεφτά από εκσκαφές και αντιστηρίξεις. 
Σίγουρα υπάρχουν καλύτερες λύσεις για την επίτευξη της οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης.
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Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις 
αποτελούν επεμβάσεις για ανέγερση εγκαταστάσεων, εγκαταλειμμένους χώρους 
λατομείων, διαχωρισμούς γης για οικιστικές μονάδες, ισοπέδωση εξάρσεων του 
εδάφους – κανένα από τα οποία δεν είναι απαραίτητο να γίνει με τον τρόπο που 
φαίνεται στις φωτογραφίες… 



Το τοπίο, ως έννοια, περικλείει τόσο φυσικά-οικολογικά όσο και πολιτιστικά-
οικονομικά στοιχεία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, λοιπόν, που η Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για το Τοπίο προωθήθηκε, κατά την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα, 
από κοινού από τις διευθύνσεις, εντός του Συμβουλίου της Ευρώπης, αρμόδιες 
για την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον, αντίστοιχα. Πέρα από τα πιο 
πάνω στοιχεία, σημαντική παράμετρος της έννοιας του τοπίου είναι και η 
αισθητική του χώρου. Συνεπώς, δεν είναι τυχαίο επίσης που τη Σύμβαση έχει 
υιοθετήσει και παρακολουθεί, σε ανώτατο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη 
Υπουργών Χωροταξίας (CEMAT), αφού η χωροταξία αποτελεί διεπιστημονικό 
πεδίο γνώσης με οικολογικές-γεωγραφικές, αισθητικές-κατασκευαστικές και 
κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους, ενώ ο χωροτάκτης, χωρίς να είναι ειδικός σε 
καμιά από τις πιο πάνω επιστήμες, έχει χρέος να ανατρέχει στους ειδικούς και να 
ενοποιεί, να ολοκληρώνει τις εξειδικευμένες γνώσεις σε ένα συνεκτικό σύνολο. 
Κατ’ αναλογία, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει ευθύνη για την 
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο στην Κύπρο, αλλά και 
υποχρέωση για συνεργασία προς τον σκοπό αυτό με όλους τους 
περιβαλλοντικούς κρατικούς φορείς, ειδικά το Τμήμα Περιβάλλοντος, που έχει 
επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Σύμβαση, τους πολιτιστικούς κρατικούς 
φορείς, τους ΜΚΟ και τα σύνολα οργανωμένων πολιτών, τις τοπικές αρχές και τις 
υπηρεσίες που ασκούν τομεακές πολιτικές οι οποίες επηρεάζουν το τοπίο 
(ενδεικτικά να αναφέρω το Τμήμα Δημοσίων Έργων και την Υπηρεσία 
Ενέργειας), αλλά και τον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.
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Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο ανοίχτηκε για υπογραφή από τα κράτη-μέλη 
του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2000 στη Φλωρεντία.  Η Κυπριακή Δημοκρατία 
την προσυπέγραψε το 2001, προχώρησε στη μετάφραση του κειμένου, στην 
ενημέρωση των κοινωνικοοικονομικών εταίρων, σε μια πρώτη αξιολόγηση των 
μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την εφαρμογή της και στην κατάθεση 
σχετικού σχεδίου Νόμου στη Βουλή των Αντιπροσώπων , η οποία την επικύρωσε 
τον Μάρτιο του 2006. Η Σύμβαση ισχύει στην Κύπρο από τον Οκτώβριο του ίδιου 
έτους.
Ταυτόχρονα, μετά από δική του πρωτοβουλία, το Ίδρυμα «Λαόνα» για την 
Προστασία και Αναβίωση της Κυπριακής Υπαίθρου έχει εγγραφεί από το 2005 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης ως παρατηρητής-μέλος (observer member) της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο και έκτοτε συνεργάζεται στενά με το Τμήμα 
τούτο σε όλες σχεδόν τις συναφείς με την εφαρμογή της Σύμβασης 
δραστηριότητες.  Ως ΜΚΟ, έχει συχνά ασκήσει εποικοδομητική κριτική στο έργο 
που επιτελείται, αλλά ταυτόχρονα έχει επίσης στηρίξει σταθερά τις προσπάθειες 
του Τμήματος για την εφαρμογή της Σύμβασης στην Κύπρο.
Πως γίνεται αυτή η εφαρμογή;
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Είναι βέβαια αυτονόητο ότι, για να είναι δυνατή η προστασία, η διαχείριση και ο 
σχεδιασμός του τοπίου, αλλά και ο καθορισμός τεκμηριωμένων στόχων πολιτικής 
για την επιθυμητή του ποιότητα στα διάφορα σχέδια ανάπτυξης θα πρέπει 
απαραίτητα να προηγηθεί η επιστημονική αξιολόγηση του χαρακτήρα των 
τοπίων μιας χώρας. Στόχος μιας τέτοιας ενέργειας είναι η υποστήριξη της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, σε ανταπόκριση των πιέσεων που 
αντιμετωπίζουν οι διάφοροι τύποι τοπίου, π.χ. με αξιολόγηση της φέρουσας 
ικανότητας του κάθε τύπου τοπίου για αλλαγή ή τον καθορισμό του αναγκαίου 
βαθμού προστασίας για τη διατήρηση της  ιδιαιτερότητας του κάθε τοπίου,  με τον 
καθορισμό στρατηγικής για το τοπίο σε Τοπικά Σχέδια κοκ.
Μετά από ένα πρώτο ενημερωτικό εργαστήρι για την κατάρτιση Κυβερνητικών 
Λειτουργών σε θέματα τοπίου, που πραγματοποιήθηκε το 2005 στη Λευκωσία και 
στην κοιλάδα της Σολιάς και όπου παρουσιάστηκαν οι εμπειρίες της Βρετανίας, 
της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας, η προσπάθεια για την εφαρμογή της 
Σύμβασης στην Κύπρο συνεχίστηκε το 2006, με δεύτερο εργαστήρι, στο οποίο 
συμμετείχαν 12 εμπλεκόμενα κυβερνητικά Τμήματα/ Υπηρεσίες, 4 ΜΚΟ και ο 
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και βάσει των πορισμάτων του οποίου έχει 
καθοριστεί η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα για τη χαρτογράφηση 
του κυπριακού τοπίου.
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Η σημαντικότερη, ίσως, μέχρι σήμερα ενέργεια του Τμήματος, σε συνεργασία με 
τις υπόλοιπες κυβερνητικές υπηρεσίες και ΜΚΟ, αφορούσε τη χαρτογράφηση 
των τύπων κυπριακού τοπίου.  Η σχετική πρόταση προέκυψε από σχετικό 
εκπαιδευτικό εργαστήρι που διοργάνωσε το Ίδρυμα «Λαόνα» στην Κρήτου Τέρα 
το 2007, στο οποίο συμμετείχαν Λειτουργοί των Τμημάτων Αρχαιοτήτων, Δασών 
και Πολεοδομίας και Οικήσεως, καθώς και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών ΜΚΟ.
Ανταποκρινόμενο στην πρόταση αυτή, το Τμήμα κάλεσε την ομάδα «Landscape 
Mapping Group» του Πανεπιστημίου Reading του Ηνωμένου Βασιλείου, με όρους 
εντολής να καθοδηγήσει ένα ευρείας συμμετοχής εργαστήριο για την επίδειξη της 
διεπιστημονικής διαδικασίας που αφορά την εφαρμογή της αξιολόγησης του 
χαρακτήρα του τοπίου. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία των Βρετανών 
ακαδημαϊκών, η σχετική διαδικασία περιλαμβάνει τρία στάδια, (α) τον 
χαρακτηρισμό του ευρύτερου τοπίου, (β) την αξιολόγηση ενοτήτων που 
αναδεικνύονται από το προηγούμενο στάδιο και (γ) τη λήψη αποφάσεων, σε 
ανταπόκριση των πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι τύποι τοπίου.
Αυτή η πρώτη ουσιαστική ενέργεια επικεντρώθηκε στο πρώτο μόνο στάδιο και 
αφορούσε τη διαδικασία προσδιορισμού, χαρτογράφησης και περιγραφής 
περιοχών με ιδιαίτερο και διακριτό χαρακτήρα, μέσα από τα ακόλουθα βήματα:
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Βήμα1: Ο σκοπός του χαρακτηρισμού προσδιορίζει την κλίμακα και το επίπεδο 
λεπτομέρειας της αξιολόγησης, καθώς και τους πόρους που απαιτούνται για τη 
διεξαγωγή της. Για σκοπούς προσδιορισμού της τυπολογίας των κυπριακών 
τοπίων,  με δεδομένους τους διαθέσιμους πόρους και πληροφορίες, η κλίμακα 
του περιφερειακού επιπέδου μελέτης (π.χ. «Σχέδιο για τη Νήσο») καθορίστηκε 
στο 1:250.000. Η χαρτογράφηση υποστηρίχθηκε από μια αναγνωριστική 
επισκόπηση πεδίου, ώστε να επιβεβαιωθεί η ανταπόκριση των συμπερασμάτων 
της μελέτης γραφείου με την πραγματική κατάσταση, να αξιολογηθεί ο οπτικός 
αντίκτυπος των διαφόρων γνωρισμάτων του τοπίου αλλά και να καθοριστούν 
τελικά οι τύποι του κυπριακού τοπίου.  Η αξιολόγηση των οπτικών και 
πολιτιστικών σχέσεων για τον προσδιορισμό περιοχών με ενιαίο χαρακτήρα 
αφέθηκε για επόμενη δράση, αφού η καταλληλότερη κλίμακα για τον 
συγκεκριμένο σκοπό είναι εκείνη του Τοπικού Σχεδίου (1:50.000).
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Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων διαλαμβάνει την επισκόπηση όλων των 
διαθέσιμων εκθέσεων Τμημάτων και Υπηρεσιών, κυρίως του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς επίσης και όλους τους 
διαθέσιμους θεματικούς χάρτες από τις ίδιες πηγές, ώστε να υποδιαιρεθεί η 
περιοχή μελέτης σε μια σειρά χωρικών ενοτήτων, οι οποίες θα ήταν χρήσιμες για 
την περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του τόπου (Land Description Units, 
LDUs). Η έρευνα γραφείου (desk study) βασίζεται στην εξειδικευμένη ανάλυση 
ψηφιακών χαρτογραφικών δεδομένων στο πλαίσιο ενός συστήματος 
γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), σε συνδυασμό με την κατανόηση των 
καθοριστικών για τον χαρακτήρα του στοιχείων του τοπίου. Η χαρτογράφηση 
έγινε οπτικά και διαλάμβανε την κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης του τοπίου 
μέσα στο φυσικό του πλαίσιο.
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Βήμα 2: Μεθοδολογικά, δημιουργήθηκε μια στιβάδα χαρτών της Κύπρου σε 
κλίμακα 1:100,000, χρησιμοποιώντας ψηφιακά δεδομένα που παραχωρήθηκαν 
από τα Τμήματα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και Γεωλογικής Επισκόπησης.  
Οι στιβάδες αυτές χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό και την περιγραφή 
σχετικά ομοιογενών χωρικών ενοτήτων (LDUs), η κάθε μια από τις οποίες 
χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή κατανομή φυσικών, οικολογικών 
και ιστορικών γνωρισμάτων, που αποτελούν τη βάση του χαρακτήρα του τοπίου 
και το πλαίσιο στο οποίο η περιγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση του τοπίου θα 
βασιστεί.
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Έτσι, οι κυπριακές ενότητες καθορίζονται από μια σειρά χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων (τοπογραφία, γεωλογία, εδαφολογία, εδαφική κάλυψη και οι 
πενιχρές διαθέσιμες πληροφορίες σε σχέση με την κατανομή ανθρώπινων 
οικισμών).  Η συστηματική ανάλυση των στιβάδων επιτρέπει τη διάκριση και 
χαρτογράφηση γενικών τάσεων κατανομής ομοιόμορφων τύπων τοπίου, με 
τελικό αποτέλεσμα την παραγωγή ενός ενδιάμεσου θεματικού χάρτη σε κλίμακα 
1:100.000, όπου η Κύπρος υποδιαιρείται σε μια σειρά διακριτών ομοιογενών 
χωρικών ενοτήτων.
Ας ξαναδούμε λοιπόν τη διαδικασία μέσα από μια σειρά διαφανειών:
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Η τοπογραφική βάση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
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Η γεωλογική βάση από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.
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Η χαρτογραφική βάση που αφορά τις κατηγορίες εδαφών, επίσης από το Τμήμα 
Γεωλογικής Επισκόπησης.
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Η βάση αγροτικών χρήσεων γης από το Κέντρο Πληροφορικής και 
Τηλεπισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
– ο γνωστός χάρτης CORINE Land Cover.



Η σύνθεση – προκαταρκτικός χάρτης των κυπριακών τύπων τοπίου που 
παρουσιάστηκε στους κοινωνικοοικονομικούς εταίρους στις Πλάτρες, τον 
Νοέμβριο του 2008.
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Βήμα 3: Τα δεδομένα πεδίου συλλέγονται με στόχο την τεκμηρίωση και 
περιγραφή των χωρικών ενοτήτων που καθορίστηκαν από την έρευνα γραφείου.  
Στη δική μας περίπτωση διεξήχθη αριθμός αναγνωριστικών επισκοπήσεων για 
εξερεύνηση των παραλλαγών του χαρακτήρα του κυπριακού τοπίου. Στις 
επισκοπήσεις αυτές οι εμπειρογνώμονες του Πανεπιστημίου Reading 
συνοδεύονταν από κύπριους ειδικούς στην οικολογία, τη γεωλογία, τη δασολογία 
και την κληρονομιά. Έγιναν επισκέψεις σε πάνω από 100 δειγματοληπτικά 
σημεία, όπου καταγράφηκαν βασικά χαρακτηριστικά του τοπίου, 
περιλαμβανομένων των κυρίαρχων φυτοκοινωνιών, της τοπογραφίας, της 
γεωλογίας και συγκεκριμένων πολιτιστικών στοιχείων, όπως της χρήσης γης και 
της κατανομής οικισμών. Κάθε ένα από τα δειγματοληπτικά σημεία τεκμηριώνεται 
με φωτογραφία πεδίου και συντεταγμένες GPS.
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Βήμα 4: Στο τελικό βήμα έπρεπε να ταξινομηθεί και να περιγραφεί επιστημονικά 
η κάθε ενότητα. Ένα κρίσιμο συστατικό της αξιολόγησης του χαρακτήρα των 
τοπίων είναι η συγχώνευση των ξεχωριστών χωρικών ενοτήτων σε συγγενικές 
ομάδες, δημιουργώντας τους τύπους τοπίου.  Έτσι, οι διάφοροι τύποι τοπίου 
έχουν κοινά ή όμοια φυσικά, αισθητικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά και 
μπορούν να περιγραφούν βάσει των κοινών αυτών χαρακτηριστικών τους. Από 
την ανάλυση που ολοκληρώθηκε το 2008 έχουν προκύψει 17 τύποι τοπίου που 
χαρακτηρίζουν ολόκληρη την Κύπρο, με εξαίρεση τα μεγάλα αστικά 
συγκροτήματα.
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Είμαστε γενικά ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης 
ουσιαστικής δράσης και πρέπει να αναφερθεί ότι η συμμετοχή των 
κοινωνικοοικονομικών εταίρων από τον μη κυβερνητικό τομέα είχε καταλυτικό 
ρόλο στην επιτυχή της ολοκλήρωση.  Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι αυτός ο 
τόσο ενδιαφέρων χάρτης δεν αποτελεί παρά μόνο ένα προκαταρκτικό 
αποτέλεσμα, το οποίο πολύ λίγο έχει να ωφελήσει πρακτικά στην κατάρτιση μιας 
πραγματικά ουσιαστικής πολιτικής για το τοπίο, βάσει της ομώνυμης Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης. Κατά συνέπεια, η ολοκλήρωση της χρονοβόρου αυτής διαδικασίας θα 
εξαρτηθεί από τις συνεχιζόμενες προσπάθειες εξασφάλισης χρηματοδότησης για 
τις επόμενες δράσεις, κάτι όχι ιδιαίτερα εύκολο την τρέχουσα περίοδο κρίσης και 
περικοπής κονδυλίων. Το ευχάριστο βέβαια είναι ότι υπάρχει πλέον ένα στέρεο 
υπόβαθρο εξειδικευμένης γνώσης, πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε, 
χρησιμοποιώντας τεχνογνωσία περισσότερο εξοικειωμένη με τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες και, κυρίως, υποστηρίζοντας μια βαθύτερη εξέταση των 
πολιτιστικών στοιχείων και των πολιτιστικών τοπίων.
Εκτός από τη συνεργασία του με το Ίδρυμα «Λαόνα,» το Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως συμμετέχει σε δύο προτάσεις που υποβλήθηκαν πρόσφατα σε 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα από δύο κυπριακούς φορείς (ένα Δήμο και ένα 
Πανεπιστήμιο), σε συνεργασία με διάφορες αρχές από όλη την Ευρώπη – τα 
αποτελέσματα επιλογής των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένονται τους επόμενους μήνες.
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Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου επιπέδου χαρτογράφησης το 2008 με την 
ετοιμασία ενός τυπολογικού χάρτη τοπίων (γενικές κατηγορίες) σε κλίμακα 
1:250.000, προβλέπεται να συνεχιστεί και δεύτερο επίπεδο χαρτογράφησης, 
ακολουθώντας την μεθοδολογία της αρχικής μελέτης του Πανεπιστημίου 
Reading, ώστε να ετοιμαστεί ένας λεπτομερέστερος χάρτης περιοχών χαρακτήρα 
τοπίου (ειδικές περιοχές) σε κλίμακα 1:50.000, ο οποίος θα είναι χρήσιμος για τη 
διαμόρφωση πολιτικής, προσαρμοσμένης στα ειδικά τοπικά δεδομένα και την επί 
τόπου διαμορφωμένη κατάσταση.
Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, καταβλήθηκε ήδη μια προσπάθεια εντός 
του 2009, με υποβολή σχετικής πρότασης στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 
(ΙΠΕ), η οποία δεν εγκρίθηκε για καθαρά οικονομικούς λόγους.  Η ίδια 
προσπάθεια επαναλαμβάνεται σήμερα, με πρωτοβουλία του Ιδρύματος 
«Λαόνα,» στην οποία το Τμήμα θα συμμετάσχει με τη στήριξη και του 
Υπουργείου Εσωτερικών. Ήδη το Ίδρυμα «Λαόνα» έχει ολοκληρώσει τη συλλογή 
στοιχείων για το ανθρωπογενές τοπίο και παραδίδει στο Τμήμα τις βάσεις 
δεδομένων αποτύπωσης του χαρακτήρα των αγροτεμαχίων και έκθεση ανάλυσης 
πολιτιστικών στοιχείων μεγάλης κλίμακας, όπως κατανομή, συσπείρωση και 
εσωτερικό συμπαγές των οικισμών (και συσχέτιση τους με πηγές νερού), 
μορφολογία και τυπολογία αγροτεμαχίων, κατανομή μεγάλων και ιστορικών 
κτημάτων, συσχέτιση περιοχών αναβαθμίδων, αναδασμού, άρδευσης, χέρσας 
και δασικής γης κ.α.
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Απώτερος στόχος της φάσης αυτής είναι η δημιουργία της νέας χαρτογραφικής 
βάσης σε κλίμακα 1:50.000, η εισαγωγή σ’ αυτή των προαναφερθέντων 
στοιχείων για το ανθρωπογενές τοπίο, καθώς και στοιχείων για τον αρχιτεκτονικό 
χαρακτήρα διάφορων περιοχών, ο έλεγχος πεδίου της νέας ενοποιημένης 
χαρτογράφησης, η συλλογή απόψεων και σχόλιων από εμπλεκόμενα Τμήματα/ 
φορείς και κοινωνικοοικονομικούς εταίρους, η διοργάνωση σεμιναρίου εντός του 
2012 για παρουσίαση τελικού χάρτη δευτέρου επιπέδου, η δημοσίευση και η 
ενημέρωση του κοινού. Αποτέλεσμα θα είναι ένας αρκετά μεγαλύτερος χάρτης με 
ειδικές περιοχές χαρακτήρα τοπίου, ο οποίος θα είναι πλέον χρήσιμος για τη 
διαμόρφωση πολιτικής.
Με το δεύτερο επίπεδο χαρτογράφησης ολοκληρώνονται οι δραστηριότητες για 
την καταγραφή των τοπίων της Κύπρου. Τυχόν περεταίρω ανάγκες αξιολόγησης 
των κυπριακών τοπίων θα πρέπει να υλοποιούνται κατά τη διαδικασία 
εκπόνησης/ αναθεώρησης των επί μέρους σχεδίων ανάπτυξης, με γνώμονα τις 
τοπικές ιδιαιτερότητες και τις ενδεχόμενες ανάγκες για προστασία, διαχείριση, 
ανάδειξη ή και επανασχεδιασμό, μέσω επεμβάσεων που θα κριθούν κατάλληλες 
στην κάθε περίπτωση.
Ευχαριστώ!


