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Ο τίτλος του χάρτη του Kitchener
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Το 1885 εκδόθηκε στο Λονδίνο από την Edward Stanford 55 Charing Cross S.W. ο χάρτης του Horatio Herbert Kitchener ως 
αποτέλεσμα της πρώτης επιστημονικής χαρτογράφησης της Κύπρου. Ο χάρτης τυπώθηκε σε δεκαέξι φύλλα και αποτέλεσε το 
χαρτογραφικό πρότυπο έως τα μέσα του 20ού αιώνα. Ο χάρτης αυτός, ο οποίος θεωρείται κομβικής σημασίας για τη Χαρτογραφία 
της Κύπρου, περιέχει πληθώρα από ιδιαίτερες πληροφορίες γεωγραφικού, ιστορικού αλλά και πολιτισμικού ενδιαφέροντος για 
τη νήσο. Πολλές από αυτές τις πληροφορίες χρήζουν, ακόμα και στις μέρες μας, προσεκτικής διερεύνησης από την επιστημονική 
κοινότητα.

Βάσει των παραπάνω υλοποιήθηκε από το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και με φορέα χρηματοδότησης 
το Sylvia Ioannou Charitable Foundation ερευνητικό έργο με τίτλο:

Κατασκευή Βάσης Χαρτογραφικών Δεδομένων και διαδικτυακής εφαρμογής παρουσίασης των γεωγραφικών πληροφοριών 
του Χάρτη του Kitchener για τη νήσο Κύπρο (έκδοσης 1885).

Επιπλέον το Ίδρυμα προσέφερε από τη χαρτογραφική συλλογή του ένα αυθεντικό αντίτυπο του χάρτη, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί στο εν λόγω έργο.

Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί μια συνοπτική περιγραφή του έργου το οποίο είχε διπλό στόχο: αφενός να συμβάλει στην καταγραφή 
και οργάνωση όλων των στοιχείων του ιστορικού χάρτη του Kitchener και αφετέρου να προωθήσει την ελεύθερη διάχυση και 
αξιοποίηση όλων αυτών των πληροφοριών μέσα από τη διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε ειδικά για αυτό τον σκοπό.

Σημείωση για τη Β΄ έκδοση

Το καλοκαίρι του 2021 ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση της διαδικτυακής εφαρμογής η οποία περιλαμβάνει –εκτός από προσθήκες/
διορθώσεις στο περιεχόμενο– και την ενσωμάτωση δύο χαρτών του Kitchener λεπτομερούς κλίμακας (1:2500) για τις πόλεις της 
Λευκωσίας (Συλλογή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου) και της Λεμεσού (Συλλογή Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Τράπεζας Κύπρου).

Εισαγωγή
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Η αφίσα στρατολόγησης στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την εικόνα του KitchenerHoratio Herbert Kitchener, γνωστός και ως Kitchener του Χαρτούμ 
(Βρετανός στρατάρχης και γεωδαίτης, 1850-1916)
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Ο Βρετανός στρατάρχης Horatio Herbert Κitchener (1850-
1916), ευρύτατα γνωστός για τη στρατιωτική σταδιοδρομία 
και δράση του κυρίως κατά τον Α  ́ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
ασχολήθηκε και με γεωδαιτικές, χαρτογραφικές και αρχαιο-
λογικές εργασίες στην Παλαιστίνη, την Κύπρο και την 
Αίγυπτο. Γεννήθηκε στην Ιρλανδία και σπούδασε αρχικά στη 
Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία του Woolwich (1868-1870). 
Ως φιλογάλλος και πρόθυμος να δράσει, κατετάγη για λίγο 
διάστημα σε μία νοσοκομειακή μονάδα του Γαλλικού Στρατού 
κατά τον Γαλλοπρωσικό Πόλεμο. Επιστρέφοντας στην Αγγλία 
το 1871 κατετάγη στο Βασιλικό Σώμα Μηχανικού. Υπηρέτησε 
ως γεωδαίτης στην Παλαιστίνη (1874-1877), και στην Κύπρο 
(1878-1881), έμαθε την αραβική γλώσσα και προετοίμασε 
λεπτομερείς τοπογραφικούς χάρτες των περιοχών αυτών. Το 
1883 κατετάγη στον Αιγυπτιακό Στρατό και υπηρέτησε ως 
αξιωματικός πληροφοριών στην Εκστρατεία του Νείλου το 
1884-1885. Στα τέλη της δεκαετίας του 1880, φέροντας τον 
βαθμό του Επίτιμου Συνταγματάρχη, διετέλεσε κυβερνήτης 
των επαρχιών της Αιγύπτου στο Ανατολικό Σουδάν και 
στην Ερυθρά Θάλασσα. Επίσης υπηρέτησε στη Μάχη του 
Toski (1889). Έχοντας γίνει αρχιστράτηγος του αιγυπτιακού 
στρατού το 1892, οδήγησε το 1896 τις αγγλοαιγυπτιακές 
δυνάμεις προς τις πηγές του Νείλου, και το 1898 νίκησε 
τους Σουδανούς στη Μάχη του Omdurman, κοντά στο 
Χαρτούμ. Η δεύτερη εκστρατεία του Κitchener στο Σουδάν 
(1886-1899) του απέφερε πανεθνική φήμη και έλαβε τον 
τίτλο του Υπασπιστή της Βασίλισσας Βικτωρίας και του 
Μεγαλόσταυρου Ιππότη του Τάγματος του Λουτρού. Το 
1898 τιμήθηκε με τον τίτλο του «Βαρώνου Κitchener» του 
Χαρτούμ, ενώ το 1899, ως αναγνώριση των υπηρεσιών του, 
παραχωρήθηκε στον Κitchener ένα μικρό νησί του Νείλου 
στο ύψος του Ασουάν· το νησί μετονομάστηκε Νήσος του 
Κitchener προς τιμήν του.

Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Πολέμου των Μπόερ 
(1899-1902), ο Κitchener υπηρέτησε στη Νότιο Αφρική 
αρχικά ως επιτελάρχης και στη συνέχεια ως διοικητής της 
Αγγλικής δύναμης και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις 

για την προετοιμασία της συνθήκης του Vereeniging η 
οποία υπεγράφη το 1902. Στη συνέχεια διορίστηκε Γενικός 
Διοικητής του Ινδικού Στρατού (1902-1911) συμβάλλοντας 
σημαντικά στην αναδιοργάνωσή του. Προήχθη στον ανώτερο 
στρατιωτικό βαθμό, εκείνον του Στρατάρχη, το 1910, και 
περιηγήθηκε όλον τον κόσμο. Στη συνέχεια ο Κitchener 
επέστρεψε στην Αίγυπτο ως Γενικός Πρόξενος της Μ. 
Βρετανίας στην Αίγυπτο και το Σουδάν (1911-1914) και το 
1914 χρίστηκε Κόμης Κitchener του Χαρτούμ και του Broome 
(Κομητεία του Κεντ). Με την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, ο Κitchener διορίστηκε Υπουργός Πολέμου. 
Προέβλεψε σωστά ότι θα ήταν ένας μακρός πόλεμος που θα 
διαρκούσε για χρόνια, θα απαιτούσε τεράστιες δυνάμεις για 
τη νίκη κατά της Γερμανίας και θα επέφερε καταστροφικές 
απώλειες. Έτσι, άρχισε μία μαζική εκστρατεία στρατολόγησης, 
η οποία σε μεγάλο βαθμό βασίστηκε στη γνωστή αφίσα με τη 
μορφή του ιδίου να καλεί εθελοντές να καταταγούν. Η αφίσα 
αποδείχθηκε μία από τις χαρακτηριστικότερες εικόνες αυτού 
του πολέμου, έχοντας στη συνέχεια πολλές φορές αντιγραφεί 
αλλά και διακωμωδηθεί. Ο Kitchener απεβίωσε το 1916, όταν 
το πολεμικό πλοίο που τον μετέφερε για διαπραγματεύσεις 
στη Ρωσία βυθίστηκε από γερμανική νάρκη στις Ορκάδες 
νήσους, στις ακτές της Βόρειας Σκωτίας.

Σύντομη βιογραφία 
του Horatio Herbert 
Kitchener
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Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου Sir Garnet Wolseley, αμέσως 
μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Αύγουστο 
του 1878, ζήτησε την άμεση σύνταξη μιας χονδρικής 
χαρτογράφησης της Κύπρου κυρίως για διαχειριστικούς 
και φορολογικούς-εισπρακτικούς λόγους. Σκοπός της απο-
τύπωσης θα ήταν η καταγραφή της γης και των ιδιοκτησιών. 
Υποστήριζε, επίσης, ότι τέτοιου είδους αποτύπωση έπρεπε 
να προηγηθεί της τριγωνομετρικής, χωρίς ωστόσο, να 
φέρει αντιρρήσεις ως προς την εκπόνηση λεπτομερούς 
τριγωνομετρικής αποτύπωσης μετά την ολοκλήρωση της 
χαρτογράφησης που ζητούσε εκείνος. Μια τέτοιου είδους 
χαρτογράφηση απαιτούσε κλίμακα τουλάχιστον 4 μίλια  
στην ίντσα, καθώς επίσης και έναν σημαντικό αριθμό 
εξειδικευμένου προσωπικού που δεν ήταν αυτονόητα 
διαθέσιμο, αφού την ίδια περίοδο εκπονούνταν και άλλες 
χαρτογραφήσεις με σπουδαιότερη όλων αυτή της Μεγάλης 
Βρετανίας την «Ordnance Survey of Great Britain» (Shirley, 
2001, σ. 15).

Η απόφαση της αποτύπωσης της νήσου Κύπρου ελήφθη 
από τον Υπουργό Εξωτερικών Μαρκήσιο του Salisbury 
στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1878. Ο χάρτης για διοικητική 
χρήση ορίστηκε να είναι κλίμακας μιας ίντσας ανά μίλι 
(1:63.360), ενώ ο χάρτης για την άσκηση της εισοδηματικής-
φορολογικής πολιτικής της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στη 
νήσο ορίστηκε να είναι κλίμακας τεσσάρων ή έξι ιντσών ανά 
μίλι (Kitchener, 1883). Έτσι, στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1878 ο 
Kitchener μαζί με τμήμα των συνεργείων και του εξοπλισμού 
φτάνει στην Κύπρο. Οι οδηγίες που είχε λάβει ήταν να 
εκπονήσει μια τοπογραφική-χαρτογραφική εργασία στη βάση 
της επιστημονικής μεθόδου του τριγωνισμού, ενώ ο ίδιος 
περιέγραφε τη δημιουργία ενός χάρτη που θα αποτελούσε 
σημείο αναφοράς για μελλοντικές έρευνες, τη στιγμή που ο 
Wolseley ζητούσε έναν χονδρικό χάρτη κατάλληλης κλίμακας 
που θα του επέτρεπε να ασκήσει άμεσα τον φορολογικό και 
εισπρακτικό ρόλο του.

Οι εργασίες αποτύπωσης των λεπτομερειών για την κάλυψη 
των φορολογικών αναγκών ξεκίνησαν αμέσως. Ωστόσο, 
αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρονοβόρες, τόσο λόγω της 
δυσκολίας αντιστοίχισης των τίτλων των ιδιοκτησιών με τις 
μετρημένες-αποτυπωμένες εκτάσεις, όσο και της δυσκολίας 
να πεισθούν οι κάτοχοι να δηλώσουν και να εγγράψουν τα 
ακίνητά τους. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί 
έμφαση στη συνέχεια της αποτύπωσης και στη σήμανση με 
πέτρες των ορίων των οικισμών αφήνοντας σε μεταγενέστερο 
χρόνο την εξέταση των τίτλων κτήσης. Ταυτόχρονα, 
προχωρούσαν οι εργασίες υψομετρίας (Kitchener, 1883).

Ενώ αρχικά η διαφωνία μεταξύ των δύο ανδρών φάνηκε ότι 
μπορεί να αμβλυνθεί με τη μεσολάβηση του Υπουργείου 
Εξωτερικών, επανήλθε προς τον Μάιο του 1879 με τη διακοπή 
κάλυψης των εξόδων για τις εργασίες χαρτογράφησης, από 
τη διοίκηση της νήσου. Ο Kitchener, αφού πρώτα συνέταξε 
την αναφορά του κατηγορώντας τον Wolseley για έλλειψη 
ρεαλισμού –καθώς ισχυριζόταν ότι μπορεί να εκπονηθεί 
χάρτης χωρίς τον κατάλληλο τριγωνισμό– διέκοψε τις 
εργασίες (13 Μαΐου 1879) και επέστρεψε στην Αγγλία. Από 
εκεί αποσπάστηκε σε θέση συμβούλου στην Ανατολία, όπου 
παρέμεινε μέχρι τις αρχές του 1880 όταν ο αντικαταστάτης 
του Wolseley στην Κύπρο Sir Robert Biddulph τον κάλεσε 
να συνεχίσει τη χαρτογράφηση με αυξημένες αποδοχές 
και διευρυμένες αρμοδιότητες. Ο Kitchener, πλέον, ήταν 
υπεύθυνος για τις εγγραφές πώλησης γης και το κτηματολόγιο.

Πριν από τη διακοπή της χαρτογράφησης, η βασική 
τριγωνομετρική εργασία είχε ολοκληρωθεί αλλά δεν είχε 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην εργασία αποτύπωσης 
των λεπτομερειών (είχαν αποτυπωθεί μόνο 198 στο σύνολο 
των 3.584 τετραγωνικών μιλίων της νήσου). Με την 
επιστροφή του στην Κύπρο ο Kitchener ξεκίνησε αμέσως τις 
εργασίες για τη συνέχιση του εγχειρήματος αποτύπωσης της 
νήσου. Προκειμένου να επισπευσθεί η εργασία δημιουργίας 

Το ιστορικό κατασκευής 
του χάρτη του Kitchener
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του χάρτη που θα εξυπηρετούσε τους διοικητικούς-
διαχειριστικούς σκοπούς, αποφασίστηκε να διακοπεί η 
δαπανηρή εργασία δημιουργίας και σχεδιασμού υψομετρικών 
καμπυλών που αρχικά είχε αποφασισθεί να εκπονηθεί, καθώς 
επίσης διακόπηκε η επισήμανση των ορίων των οικισμών, 
θεωρώντας ότι η εργασία αυτή θα μπορούσε να γίνει 
επιτυχέστερα κατά την εξέταση των τίτλων των ιδιοκτησιών. 
Ουσιαστικά ο Kitchener προσπάθησε με τη δημιουργία 
του χάρτη υψηλής ακρίβειας να παραγάγει και αυτόν της 
χαμηλότερης μειώνοντας την κλίμακα σχεδίασης.

Μέχρι τον Ιούνιο του 1881 είχε αποτυπωθεί πάνω από το 
70% της συνολικής γης (2.600 τετραγωνικά μίλια) μαζί με τα 
σχέδια μεγάλης κλίμακας (1:2500) των πόλεων (Αμμοχώστου, 
Λάρνακας και Λεμεσού). Με το τέλος του 1881 ουσιαστικά η 
εργασία υπαίθρου ολοκληρωνόταν και απαιτούνταν πλέον οι 
εργασίες γραφείου, ώστε οι μετρήσεις αυτές να μεταφερθούν 
σε χάρτη, ενώ μέχρι το τέλος του 1882 είχε ήδη ξεκινήσει η 
συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Stanford. Τον Φεβρουάριο 
του 1883 ο αξιωματικός Grand R.E. είχε ολοκληρώσει την 
απόδοση του αναγλύφου σε όλες τις πινακίδες του χάρτη 
πλην μίας (Kitchener, 1883).

Προφανώς το όλο εγχείρημα αντιμετώπισε πολλές 
δυσκολίες. Οι ορεινές περιοχές της νήσου αλλά και οι 
ανεξερεύνητες περιοχές της περιφέρειας Πάφου αποτέλεσαν 
τα δύσκολα τμήματα της αποτύπωσης. Μια ακόμη σημαντική 
δυσκολία προέκυψε κατά τη διαδικασία του τριγωνισμού: 
οι σωροί από πέτρες που δημιουργούσαν τα συνεργεία ως 
επισήμανση των τριγωνομετρικών σημείων, πολλές φορές 
καταστρέφονταν από τους κατοίκους, με αποτέλεσμα οι 
μετρήσεις να επαναλαμβάνονται και να υπάρχει καθυστέρηση 
των εργασιών. Παρ’ όλα αυτά, ο Kitchener εκπόνησε τις 
απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση των μετρήσεων 
του χάρτη μέχρι τον Μάρτιο του 1883, και η έκδοση έγινε από 
τον Stanford το 1885.

Η κλείδα του χάρτη της Κύπρου του Kitchener
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Η μεθοδολογία εργασίας των συνεργείων

Ο Kitchener δεν παρέδωσε μαζί με τους χάρτες κάποιο 
τεύχος τεχνικής έκθεσης για την εργασία που εκπόνησε. 
Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν πρωτογενείς αναφορές για τη 
μεθοδολογία εργασίας του στην Κύπρο. Ωστόσο, υπάρχει η 
πολυσέλιδη τεχνική έκθεση που συντάχθηκε για την εργασία 
στην Παλαιστίνη, την οποία επικαλείται συχνά ο Kitchener 
στα λιγοστά κείμενά του για την Κύπρο. Συνδυάζοντας πολλά 
στοιχεία από τη μελέτη εκείνη και λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
την τελική αναφορά της αποτύπωσης της Κύπρου του ίδιου 
του Kitchener, που αποτελεί σύνοψη της μεθοδολογίας που 
ακολουθήθηκε, μπορεί να ειπωθεί ότι αρχικά το συνεργείο 
εγκαθίστατο σε κατασκήνωση στην περιοχή εργασίας, 
ούτως ώστε να βρίσκεται κοντά στην περιοχή μελέτης και να 
μειώνονται οι ούτως ή άλλως σημαντικές μετακινήσεις. 

Μετά την αρχική εγκατάσταση των συνεργείων στη νήσο, 
η πρώτη εργασία που πραγματοποιήθηκε ήταν ο ορισμός 
της βάσης του τριγωνισμού βόρεια της Λευκωσίας. Η 
βάση ορίστηκε να έχει μήκος 19.726,625 πόδια (6.012,675 
μέτρα) και επισημάνθηκαν μόνιμα τα άκρα της. Η σήμανση 
γινόταν με σωρούς από ασβεστωμένες πέτρες ώστε να είναι 
εύκολη η παρατήρηση από απόσταση. Από τα δύο άκρα της 
βάσης ορίστηκαν με αλληλοτομίες τα υπόλοιπα σημεία του 
τριγωνομετρικού δικτύου μέσω ενός συστήματος τριγώνων. 
Το πλεονέκτημα της μεθόδου ήταν ότι στηρίχθηκε στις 
μετρήσεις γωνιών που εύκολα μπορούσαν να γίνουν μέσω 
θεοδόλιχου και όχι στις χρονοβόρες και δαπανηρές μετρήσεις 
αποστάσεων. Μέσω των χωροσταθμικών οδεύσεων από την 
Αμμόχωστο και τη Λάρνακα δόθηκε υψομετρική αφετηρία 
στην κατασκευασθείσα βάση. Για τη λήψη της μέσης στάθμης 
θάλασσας χρησιμοποιήθηκε ο παλιρροιογράφος που ανεγέρ-
θηκε από τον Captain Millard R.N.

To τριγωνομετρικό δίκτυο του Kitchener, χρησιμοποιήθηκε 
και σε μεταγενέστερες γεωδαιτικές εργασίες και αποτέλεσε 
τη βάση για την ανάπτυξη του δικτύου το οποίο 
χρησιμοποιείται ακόμα στις μέρες μας. Για την αποτύπωση 

των χαρακτηριστικών σημείων – σημείων λεπτομέρειας κάθε 
περιοχής, τη σήμανση των σημείων και την επικοινωνία των 
μελών του συνεργείου χρησιμοποιήθηκαν καθρέπτες, ως 
όργανο μέτρησης γωνιών χρησιμοποιήθηκε και η πυξίδα, ενώ 
για τη μέτρηση αποστάσεων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 
της αλυσομέτρησης. Οπωσδήποτε αναγκαία ήταν η τήρηση 
αυτοσχεδίου για την απόδοση του τελικού προϊόντος.

Περιγραφή του χάρτη του Kitchener

Ο χάρτης κλίμακας ενός μιλίου στην ίντσα, ο οποίος 
δημιουργήθηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται 
παραπάνω, αποτελείτο από 15 φύλλα συν το φύλλο του 
τίτλου. Τον Αύγουστο του 1879, στο περιοδικό Blackwood’s 
Magazine, δημοσιεύεται ένα άρθρο με τίτλο «Σημειώσεις από 
την Κύπρο» (Notes from Cyprus), στο οποίο παρουσιάζεται 
η εικόνα της νήσου με τη ματιά των “δυνάμεων κατοχής”. 
Ουσιαστικά τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό αφορούν στα 
όσα επιχείρησαν να εντάξουν στον χάρτη τα συνεργεία υπό 
την καθοδήγηση του Kitchener. Στο άρθρο αναφέρεται ότι το 
τοπίο και το κλίμα στη νήσο ποικίλλουν. Οι εναλλαγές του 
τοπίου είναι πολλές και ακραίες, αφού από τον καυτό ήλιο στα 
ξέφωτα περνάς εύκολα σε δροσερές σκιές τροπικών κήπων με 
τρεχούμενα νερά, ελαιώνες, πορτοκαλιές, συκιές και φοίνικες. 
Τα πυκνά πευκοδάση και η παρόχθια βλάστηση με φτέρες 
αποτελούν συνήθη κάλυψη γης. Μορφολογικά αναφέρεται 
ότι υπάρχουν έντονες κλίσεις που διαμορφώνουν ένα πυκνό 
υδρογραφικό δίκτυο, ενώ στις πλαγιές υπάρχουν πολλές 
πηγές. Το βόρειο τμήμα της νήσου είναι απομονωμένο από 
το υπόλοιπο λόγω των ορεινών όγκων που το περιβάλλουν. 
Ωστόσο, η στενή λωρίδα γης μεταξύ των ορεινών όγκων και 
της βόρειας ακτής αποτελεί μια πολύ εύφορη περιοχή που 
καλύπτεται από χαρουπιές και ελαιόδεντρα. Στον ορεινό όγκο 
και σε στρατηγικές θέσεις βρίσκονται τα κάστρα του Αγίου 
Ιλαρίωνα, του Βουφαβέντο και της Καντάρας. Υπάρχουν 
ρέματα σε προσχώσεις ή βραχώδη εδάφη, ενώ ο υδροφόρος 
ορίζοντας βρίσκεται στις πεδινές περιοχές στα 18-20 πόδια 
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από την επιφάνεια του εδάφους. Με την εγκατάσταση 
μερικών νερόμυλων, συνεχίζει το άρθρο, μπορούν να 
αρδευτούν σημαντικές εκτάσεις, έτσι ώστε η άρδευση 
να μην στηρίζεται αποκλειστικά στη βροχόπτωση. Οι 
πεδιάδες περιγράφονται ως εύφορες, ιδιαιτέρως της 
περιοχής της Πάφου, οι οποίες φέρουν αρκετό νερό για την 
παραγωγή καρπών. Στο άρθρο διατυπώνεται η άποψη ότι 
αναμφίβολα οι αγροτικοί πόροι της νήσου είναι πλούσιοι, 
εφόσον εφαρμοστούν οι κατάλληλες καλλιεργητικές 
πρακτικές και γενικά αναφέρεται ότι οι πεδινές περιοχές 
ενδείκνυνται για πολλές καλλιέργειες, όπως σιτηρά 
και καπνά. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους αμπελώνες και 
την παραγωγικότητά τους. Τα παλιά οινοποιεία στην 
περιοχή του Ακάμα δηλώνουν την καταλληλότητα για 
την καλλιέργεια αμπελώνων, ενώ την περίοδο εκείνη είχε 
χρήση βοσκοτόπου.

Ταυτόχρονα, στο άρθρο γίνεται αναφορά και στις ελλείψεις 
της νήσου. Οι δρόμοι που απαιτούν σημαντική βελτίωση 
ή τα εγγειοβελτιωτικά έργα για τη μεταφορά του νερού σε 
μικρές τουλάχιστον αποστάσεις είναι κάποιες από αυτές. 
Δεν είναι τυχαία η αναφορά στις ελάχιστες βροχοπτώσεις 
του 1879 (μόνο 5 ίντσες νερού) και στην «απογοητευτική 
παραγωγή δημητριακών».

Ως προς τα εθνογραφικά χαρακτηριστικά, το άρθρο 
στέκεται στις δύο κύριες κοινότητες που κατοικούν 
στη νήσο, δηλαδή τους Έλληνες και τους Τούρκους, 
αλλά και στις δύο κύριες θρησκείες που συναντώνται. 
Περιγράφεται επίσης η «διοικητική οργάνωση» των 
κοινοτήτων από τους τοπικούς Έλληνες άρχοντες-
μεγαλοκτηματίες που επιθυμούν να κατοικούν κυρίως 
στις πόλεις ενώ οι Τούρκοι αφέντες παραμένουν στις 
κοινότητες. Τέλος, σχετική αναφορά γίνεται στη μεγάλη 
μοναστηριακή περιουσία της ελληνορθόδοξης εκκλησίας 
και την ασαφή οριοθέτησή της, καθώς και στην επίσης 
σημαντική περιουσία των τζαμιών.

Το δίκτυο τριγωνομετρικών σημείων από τον χάρτη και τις σημειώσεις του Kitchener
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Το φύλλο 10 από τον 
χάρτη του Kitchener
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Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή οι κύριοι στόχοι του 
έργου ήταν αφενός η ταξινόμηση και η οργάνωση των 
χαρτογραφικών πληροφοριών για τη νήσο Κύπρο όπως 
αυτές αποτυπώνονται στον ιστορικό Χάρτη του Kitchener, 
και αφετέρου η δημιουργία ψηφιακής χαρτογραφικής βάσης 
δεδομένων για τον χάρτη με την αξιοποίηση των τεχνολογιών 
Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ ή GIS) και 
Ψηφιακής Χαρτογραφίας στο Διαδίκτυο.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ακολουθήθηκε 
μεθοδολογία η οποία περιλάμβανε τις εξής φάσεις:

1. Σάρωση των 15 φύλλων του χάρτη και γεωαναφορά τους 
σε ενιαίο σύστημα συντεταγμένων. Το παραγόμενο της φάσης 
αυτής ήταν το ενιαίο χαρτογραφικό υπόβαθρο το οποίο 
αξιοποιήθηκε στις επόμενες φάσεις.

2. Δημιουργία χωρικής βάσης δεδομένων του χάρτη. Στη 
φάση αυτή πραγματοποιήθηκε η ψηφιοποίηση των θεματικών 
επιπέδων του χάρτη σε περιβάλλον GIS.

3. Δημιουργία βάσης και ευρετηρίου τοπωνυμίων του χάρτη. 
Στη φάση αυτή αρχειοθετήθηκαν όλα τα τοπωνύμια του χάρτη 
και αξιοποιήθηκαν εξωτερικές πηγές για την καταγραφή των 
υφιστάμενων τοπωνυμίων και την αντιστοίχισή τους με αυτά 
του χάρτη του Kitchener.

4. Σχεδιασμός / δημιουργία ψηφιακού χάρτη – διαδικτυακής 
εφαρμογής. Για την υλοποίηση αυτής της φάσης 
αξιοποιήθηκαν τα παραγόμενα όλων των προηγούμενων και 
κατασκευάστηκε διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή στην 
οποία και παρουσιάζονται.
 

Οι φάσεις αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Γενική περιγραφή 
του ερευνητικού έργου



14 |

Μετά τη σάρωση των φύλλων και τη δημιουργία των 
αντίστοιχων αρχείων εικόνας για κάθε φύλλο του χάρτη 
του Kitchener, ακολούθησε η γεωαναφορά τους σε κοινό 
σύστημα αναφοράς. Η γεωαναφορά πραγματοποιήθηκε με 
την αξιοποίηση του κανάβου γεωγραφικών συντεταγμένων 
οι οποίες σημειώνονται στα φύλλα του χάρτη του Kitchener. 
Αποτέλεσμα της φάσης αυτής είναι η δημιουργία μωσαϊκού 
με τα φύλλα του χάρτη του Kitchener. Σημειώνεται ότι το 
αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικό, καθώς το μωσαϊκό 
το οποίο δημιουργήθηκε είναι συνεχές (seamless) και 
στερείται εμφανών συρραφών. Επιπλέον, τα χαρτογραφικά 
στοιχεία τα οποία τοποθετούνται σε γειτονικά φύλλα 
εμφανίζονται ως συνεχή. Η τελική γεωαναφορά έγινε στο 

Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς WGS 84, προκειμένου να 
υπάρχει η δυνατότητα υπέρθεσης του χάρτη του Kitchener σε 
διαδεδομένα γεωγραφικά υπόβαθρα τα οποία απεικονίζουν 
την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή έρευνας. Η 
γεωαναφορά εκτελέστηκε με τη μέθοδο rubbersheeting 
και αξιοποιήθηκαν εκκλησίες, μοναστήρια, γέφυρες, 
διασταυρώσεις καθώς και κτήρια τοπόσημα. Το μέσο σφάλμα 
υπολογίζεται κάτω από 200 μέτρα.

Το τελικό μωσαϊκό των σαρωμένων φύλλων του χάρτη 
αποτέλεσε την πληροφορία υποβάθρου η οποία αξιοποιήθηκε 
στην επόμενη φάση του έργου, τη δημιουργία χωρικής βάσης 
δεδομένων.

1η φάση: 
Γεωαναφορά φύλλων 
του χάρτη του Kitchener

Λεπτομέρεια από την περιοχή ένωσης 
τεσσάρων φύλλων του χάρτη του Kitchener 
μετά τη γεωαναφορά, στην οποία φαίνεται 

το ενιαίο –χωρίς συρραφές– υπόβαθρο.



| 15

Μωσαϊκό των φύλλων του χάρτη του Kitchener
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Για τη δημιουργία της χωρικής βάσης δεδομένων 
αναγνωρίστηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν όλα τα γεωγραφικά 
στοιχεία που απεικονίζονται στον χάρτη του Kitchener: 
σημειακές γεωγραφικές οντότητες, όπως για παράδειγμα 
χαρακτηριστικά σημεία (εκκλησίες, πηγάδια, ερείπια, 
τριγωνομετρικά σημεία, γέφυρες, κ.λπ.), γραμμικά στοιχεία, 
όπως οδικό δίκτυο, υδρογραφικό δίκτυο, διοικητικά όρια, 
γραμμή τηλεγράφου κ.λπ., και επιφανειακές γεωγραφικές 
οντότητες όπως οι καλύψεις γης, οι διοικητικές ενότητες κ.λπ.

Οι παραπάνω πληροφορίες ψηφιοποιήθηκαν για όλη την 
Κύπρο (15 φύλλα) και εντάχθηκαν στα αντίστοιχα θεματικά 
επίπεδα (layers) γεωγραφικών πληροφοριών του χάρτη. 
Με τη διαδικασία αυτή καταγράφηκαν τόσο οι χωρικές 
ιδιότητες κάθε οντότητας (θέση, χωρικές σχέσεις) όσο και τα 

περιγραφικά χαρακτηριστικά της. Για κάθε χαρακτηριστικό 
σημείο (π.χ. ξωκλήσι), καταγράφηκε η θέση του (Χ, Υ 
συντεταγμένες) αλλά και το όνομά του όπως αναγράφεται 
στον χάρτη. Το περιβάλλον GIS δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης 
της σχεδιαζόμενης χωρικής πληροφορίας (ψηφιοποίηση) 
με τα περιγραφικά χαρακτηριστικά της. Κατά συνέπεια το 
παραγόμενο αρχείο αποτελεί ουσιαστικά τη χωρική βάση 
δεδομένων του σχεδιαζόμενου επιπέδου πληροφορίας. Η 
διαδικασία της ψηφιοποίησης της γεωγραφικής πληροφορίας, 
όπως αυτή αναγνωρίστηκε και αναφέρθηκε παραπάνω, αφορά 
ουσιαστικά στην ψηφιακή αρχειοθέτηση των στοιχείων 
του χάρτη. Τα τελικά θεματικά επίπεδα της χωρικής βάσης 
δεδομένων που δημιουργήθηκε παρουσιάζονται συνοπτικά 
παρακάτω.

2η φάση: 
Δημιουργία χωρικής 
βάσης δεδομένων

Με χρώμα σημειώνονται παραδείγματα 
σημειακών, γραμμικών και πολυγωνικών 
οντοτήτων:
α) τριγωνομετρικό σημείο – κόκκινο χρώμα,
β) υδρογραφικό δίκτυο – γαλάζιο χρώμα,
γ) κάλυψη γης: καλλιέργειες – πράσινο χρώμα.
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Υπόμνημα χάρτη του KitchenerΚλείδα αντιστοίχισης χαρακτήρων και τμήμα υπομνήματος στον χάρτη του Kitchener (φύλλο 15)

Ένθετοι χάρτες (ΒΑ και Νότιο τμήμα του χάρτη του Kitchener)
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Για τη δημιουργία της βάσης χωρικών δεδομένων του χάρτη 
και προκειμένου αυτή να αποκτήσει μια διακριτή μορφή, 
αρχικά έλαβε χώρα η αναγνώριση των χαρτογραφικών 
πληροφοριών προς ψηφιοποίηση. Οι πληροφορίες αυτές 
ταξινομήθηκαν θεματικά σε πέντε βασικές κατηγορίες, κάθε 
μία από τις οποίες έφερε επιπλέον υποδιαιρέσεις.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα χαρακτηριστικά 
εκείνα του χάρτη που έχουν σχέση με τους οικισμούς και 
οποιαδήποτε ονοματολογία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 
οι ονομασίες των οικισμών. Οι ελληνικές και τουρκικές 
ονομασίες των πόλεων, όπου υφίστανται, αναγράφονται στον 
χάρτη με το λατινικό αλφάβητο. Ο τύπος των γραμμάτων ο 
οποίος χρησιμοποιείται για κάθε όνομα οικισμού υποδηλώνει 
και το μέγεθος αυτού. Πέραν της κατηγορίας οικισμού που 
αντιστοιχεί στις πόλεις όπως η Λευκωσία ή η Αμμόχωστος, 
διακρίνονται άλλες τρεις κατηγορίες οικισμών, όπως φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα:

Εκτός από τις πληροφορίες που αφορούν στο μέγεθος των 
οικισμών, ο χάρτης παρέχει πληροφορίες σχετικές με το 
θρήσκευμα που επικρατεί σε κάθε οικισμό. Το θρήσκευμα 
επισημαίνεται χρησιμοποιώντας σύμβολα (σταυρού ή 
ημισελήνου) που ακολουθούν το όνομα του οικισμού. Το 
σύμβολο του σταυρού δεξιά του ονόματος του οικισμού 
υποδηλώνει ότι επικρατούσα θρησκεία είναι η χριστιανική, 
ενώ αυτό της ημισελήνου ότι επικρατούσα θρησκεία είναι 
η μουσουλμανική. Σε όποια πόλη ή οικισμό δεν επικρατεί 
κάποια θρησκεία έναντι της άλλης, δεν επισημαίνεται σχετική 
πληροφορία στον χάρτη. Δεν είναι γνωστό αν εφαρμόστηκε 
από τον Kitchener κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό πάνω από 
το οποίο θεωρούσε ότι μια θρησκεία επικρατεί. Θα πρέπει 
ωστόσο να υπήρχε μια σημαντικά ισχυρή πλειοψηφία πιστών 
της θρησκείας εκείνης με την οποία τελικά χαρακτήριζε 
τον οικισμό. Για παράδειγμα το όριο των 3/4 του συνολικού 
πληθυσμού φαίνεται να αποτελεί λογική υπόθεση.

Τα διάφορα τοπωνύμια αποτελούν και αυτά υποκατηγορία 
της ονοματολογίας. Υπάρχει πλήθος τοπωνυμίων για όρη, 
περιοχές, θέσεις, ακρωτήρια, νησίδες κ.ά. Ο τρόπος γραφής 
τους σχετίζεται κυρίως με τον τύπο και όχι με τη σπουδαιότητα 
του τοπωνυμίου. Έτσι, ονομασίες βουνών και ποταμών 
αναγράφονται κεκλιμένα ή καμπύλα –και όχι οριζόντια– για 
την ακριβέστερη περιγραφή της τοποθεσίας.

Η δεύτερη κατηγορία πληροφοριών που αναγνωρίστηκαν 
στον χάρτη είναι τα Δίκτυα – Όρια. Σε αυτήν ανήκει το οδικό 
δίκτυο και περιλαμβάνει τους υφιστάμενους δρόμους κατά 
τη διάρκεια της χαρτογράφησης και τους υπό κατασκευή. 
Διαχωρισμός των δρόμων πραγματοποιείται και ως προς 
την περίοδο κατασκευής τους. Οι κατασκευασμένοι δρόμοι 
μετά τη βρετανική κατοχή έχουν διαφορετικό σύμβολο 
από τους προϋφιστάμενους. Ο μεγάλος αριθμός των νέων 
οδών συνάδει με την επισήμανση στο προαναφερθέν άρθρο 
«Σημειώσεις από την Κύπρο», όπου αναφέρεται η έλλειψη 
καλού οδικού δικτύου στη νήσο ως ένας από τους τομείς όπου 
απαιτείται άμεση βελτίωση. Καθώς οι δρόμοι με σήμανση 

Αναγνώριση Χαρτογραφικής 
Πληροφορίας

Αναγνώριση 
οικισμών – τοπωνυμίων
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«υπό κατασκευή» είναι αρκετοί, πιθανότατα στους χάρτες ο 
Kitchener έχει συμπεριλάβει και τους υπό μελέτη δρόμους. O 
Tønnes Bekker-Nielsen στο βιβλίο του The roads of ancient 
Cyprus (Οι αρχαίοι δρόμοι της Κύπρου) (Bekker-Nielsen, 
2004) εκφράζει σημαντικές αμφιβολίες για την ορθότητα των 
στοιχείων του Kitchener ως προς τους δρόμους, θεωρώντας 
πολλούς από αυτούς που ο Kitchener παρουσιάζει ως 
κατασκευασμένους μετά τη βρετανική κατοχή, ως αρχαίους 
ή ως δρόμους κατασκευασμένους κατά την Τουρκοκρατία. Σε 
κάθε περίπτωση, στο ερευνητικό έργο το οποίο εκπονήθηκε 
καταγράφηκαν τα στοιχεία όπως ακριβώς παρουσιάζονται 
στον χάρτη του Kitchener. Συνολικά, και σύμφωνα πάντα 
με τα υποτυπώδη υπομνήματα του χάρτη, αναγνωρίστηκαν 
τέσσερις κατηγορίες δρόμων: οι τρεις πρώτες αναφέρονται στο 
επαρχιακό δίκτυο και η τέταρτη στο αστικό δίκτυο, δηλαδή 
το δίκτυο των δρόμων που υφίστανται εντός οικισμών.

Το υδρογραφικό δίκτυο είναι μια υποκατηγορία της γενικής 
ομάδας Δίκτυα – Όρια. Ποταμοί με οριοθετημένη κοίτη, 
κύριοι κλάδοι εφήμερης ροής, μισγάγγειες-εφήμερη ροή, 
υδραγωγεία αλλά και αρδευτικά κανάλια αποτελούν τη 
χαρτογραφημένη πληροφορία που μας παρέχει ο χάρτης 
του Kitchener σε σχέση με το υδρογραφικό και αρδευτικό 
δίκτυο. Τέλος, η ακτογραμμή, η γραμμή του τηλεγράφου 
και τα διοικητικά όρια των περιφερειών και επαρχιών που 
αποτυπώνονται μπορούν να ενταχθούν σε αυτή την υποομάδα 
χαρτογραφικής πληροφορίας. 

Η τρίτη ομάδα γεωγραφικών πληροφοριών του χάρτη 
σχετίζεται με τα σημεία ενδιαφέροντος. Πρόκειται για 
σημειακές πληροφορίες που αφορούν στον πολιτισμό 
(μοναστήρια, εκκλησίες, τζαμιά, κοιμητήρια, ερείπια 
παλαιών κατασκευών κ.ά.), στην οικονομία (ανεμόμυλοι, 
ποιμνιοστάσια, λατομεία, πηγάδια κ.ά.), αλλά και σημειακή 
πληροφορία διακυβέρνησης, όπως κυβερνητικά κτήρια και 
στρατοπεδεύσεις.

Αναγνώριση 
οδικού δικτύου

Αναγνώριση 
υδρογραφικού δικτύου
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Αναγνώριση σημείων ενδιαφέροντος

Υπόμνημα κάλυψης γης από τον χάρτη της Δυτικής Παλαιστίνης. 
(Map of Western Palestine).
(Πηγή: http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~240961
~5512341?qvq=q%3Apub_list_no%3D%226930.000%22%3Blc%3ARUMSEY~8~
1&mi=1&trs=58 τελευταία πρόσβαση 1/2/2017)

Αναγνώριση κατηγοριών κάλυψης γης
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Η τέταρτη ομάδα χαρτογραφικής πληροφορίας περιλαμβάνει 
την κάλυψη γης. Το μικρό υπόμνημα του χάρτη που βρίσκεται 
στο φύλλο 15 δεν παρέχει άλλες επεξηγήσεις των συμβολισμών 
που χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν την κάλυψη 
γης πέραν της επεξήγησης των αμπελώνων. Αυτό από μόνο 
του έχει αξία, αλλά για την κατανόηση και την ελαχιστοποίηση 
των προσεγγιστικών ερμηνειών των υπολοίπων συμβολισμών 
έχει ληφθεί υπ’ όψιν το πιο ολοκληρωμένο υπόμνημα του 
προγενέστερου χάρτη της Δυτικής Παλαιστίνης. Κατά αυτόν 
τον τρόπο στον χάρτη της Κύπρου αναγνωρίστηκαν 6 γενικοί 
και 20 ειδικοί τύποι κάλυψης γης.

Τέλος, η πέμπτη κατηγορία γεωγραφικών δεδομένων του 
χάρτη αφορά στη μορφολογία και το ανάγλυφο της περιοχής 
απεικόνισης. Υψόμετρα βρίσκονται σε κάθε γεωγραφικό 
μήκος και πλάτος της νήσου που, σε συνδυασμό με τη 
σκίαση του αναγλύφου (hill shading), παρέχουν πληροφορίες 
ως προς το ανάγλυφο και την αίσθηση του όγκου. Είναι 
γεγονός ότι για τη σκίαση του αναγλύφου υπήρξε ιδιαίτερη 
μέριμνα από τους δημιουργούς του χάρτη, κάτι που άλλωστε 
προκύπτει τόσο από τις αναφορές του ίδιου του Kitchener 
(Shirley R., 2001, σ. 67) στο πρόσωπο του S.C.N. Grant R.E. 
στις επιστολές του προς τον αρμόδιο υπουργό, όσο και από 
την αναγραφή του ονόματος του Grant στο εξώφυλλο και 
σε κάθε φύλλο του χάρτη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ 
στον αρχικό σχεδιασμό του Kitchener υπήρχε η πρόθεση να 
αποτυπωθεί το ανάγλυφο με ισοϋψείς καμπύλες, το σχέδιο 
αυτό εγκαταλείφθηκε. Τα υψόμετρα είναι κατανεμημένα σε 
όλη την Κύπρο, ενώ αυτά με το πρόθεμα Β.Μ. (bench mark), 
δηλαδή τα σημεία υψομετρικής αφετηρίας, βρίσκονται στις 
διαδρομές των χωροσταθμικών οδεύσεων που χρησιμοποίησε 
η ομάδα εργασίας κατά τη μεταφορά υψομέτρου από τους 
παλιρροιογράφους στη βάση του τριγωνισμού. Στη μια από 
αυτές τις διαδρομές και συγκεκριμένα στη διαδρομή Λάρνακα-
Λευκωσία υφίστανται και χιλιομετρικές θέσεις (οι μονάδες 
που χρησιμοποιεί ο χάρτης είναι μίλια για τις αποστάσεις και 
πόδια για τα υψόμετρα). Το πρόθεμα που χρησιμοποιείται εδώ 
είναι το M.S. (milestone) και για κάποια από αυτά τα σημεία 
αναγράφονται οι αποστάσεις από Λάρνακα και Λευκωσία. 

Στοιχεία του αναγλύφου (σκίαση, υψόμετρα) στον χάρτη του Kitchener

Σημεία υψομέτρου στον χάρτη του Kitchener
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Μετά την αναγνώριση των χαρτογραφικών πληροφοριών, η οποία παρουσιάστηκε παραπάνω, τα στοιχεία αυτά ψηφιοποιήθηκαν και οργανώθηκαν, με τη μορφή θεματικών 
επιπέδων, σε περιβάλλον GIS. Tα επίπεδα αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια:

Ονομασία επιπέδου Αριθμός οντοτήτων Είδος οντοτήτων Συνολικό μήκος (χλμ.) Συνολικό εμβαδόν (τετ. χλμ.)

1 Υδρογραφικό δίκτυο 16.972 Γραμμές 16.737,32

2 Oδικό δίκτυο 10.724 Γραμμές 17.332,86

3 Κάλυψη γης 10.279 Πολύγωνα 9.253,26

4 Σημεία ενδιαφέροντος 3.281 Σημεία

5 Τοπωνύμια σημειακά 777 Σημεία

6 Οικισμοί 791 Σημεία

7 Υψομετρικά σημεία 369 Σημεία

8 Τοπωνύμια γραμμικά 303 Γραμμές

9 Χιλιομετρικές αποστάσεις 25 Σημεία

10 Δίκτυο τηλεγράφου 20 Γραμμές 334,25

11 Επαρχιακές ενότητες 17 Πολύγωνα 9.253,26

12 Επαρχίες 8 Πολύγωνα 9.253,26

13 Ακτογραμμή 1 Γραμμές 759,57

Σύνολο 43.567

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία ανά χαρτογραφικό επίπεδο.
Για τον υπολογισμό των μηκών και των εμβαδών χρησιμοποιήθηκε η Τοπική Μερκατορική Προβολή της Κύπρου (CGRS 1993 Cyprus LTM).
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Χαρτογραφικό επίπεδο οικισμών.
Με μπλε σταυρό σημειώνονται 

χριστιανικοί οικισμοί, 
με κόκκινη ημισέληνο μουσουλμανικοί 
και με μαύρο σύμβολο μικτοί οικισμοί.

Οικισμοί – Τοπωνύμια Το πρώτο επίπεδο πληροφορίας που δημιουργήθηκε ήταν το 
επίπεδο των οικισμών. Η χωρική πληροφορία της θέσης του 
οικισμού, η οποία αποθηκεύτηκε κατά την ψηφιοποίηση ως 
σημείο γνωστών γεωγραφικών συντεταγμένων, συνδέθηκε με 
την περιγραφική πληροφορία του οικισμού. Στις περιγραφικές 
πληροφορίες κάθε οικισμού καταγράφηκαν η κύρια και 
δευτερεύουσα γραφή (όπου υπάρχει) του ονόματος του 
οικισμού κατά τον Kitchener, το μέγεθος του οικισμού και, 
τέλος, η πληροφορία του επικρατέστερου θρησκεύματος για 
κάθε οικισμό. Αξιοποιώντας τη δυνατότητα τροφοδότησης 
του GIS από διαφορετικές πηγές και προκειμένου να είναι 
δυνατή η σύγκριση των ονομάτων πόλεων και χωριών, 
όπως αυτά αναγράφονται στον υπό μελέτη χάρτη, με αυτά 
των επισήμων καταλόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
προστέθηκαν στον πίνακα περιγραφικής πληροφορίας των 
οικισμών δύο πεδία που αντιστοιχούσαν στην επίσημη εκδοχή 
των ονομάτων σε ελληνικό και λατινικό αλφάβητο. 

Για να αρχειοθετηθούν με ακρίβεια και οι δύο βασικοί 
τύποι τοπωνυμίων (παρουσίαση σε οριζόντια ή κεκλιμένη/
καμπυλόγραμμη γραφή) δημιουργήθηκαν δύο θεματικά 
επίπεδα. Χρησιμοποιήθηκε το σημειακό διανυσματικό 
επίπεδο για την αναπαράσταση των οριζόντια γραμμένων 
τοπωνυμίων και το γραμμικό διανυσματικό μοντέλο για την 
αναπαράσταση των κεκλιμένων ή καμπύλων τοπωνυμίων. Στις 
βάσεις της περιγραφικής πληροφορίας και των δύο επιπέδων 
προστέθηκε το πεδίο του Ονόματος του τοπωνυμίου, 
προκειμένου σε αυτό να καταγράφεται το συγκεκριμένο κάθε 
φορά όνομα και να συνδέεται με τον τρόπο αυτό με τη χωρική 
διάσταση της εγγραφής. 
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Οδικό δίκτυο

Το επόμενο γεωχωρικό επίπεδο που κατασκευάστηκε 
ήταν αυτό του οδικού δικτύου, στον πίνακα περιγραφικής 
πληροφορίας του οποίου καταγράφηκε ο τύπος κάθε 
δρόμου. Συγκεκριμένα, αναγνωρίστηκαν τέσσερις τύποι 
οδικού δικτύου. Οι κατηγορίες 1 (υφιστάμενοι δρόμοι) και 2 

Δίκτυα – Όρια

(δρόμοι υπό κατασκευή) αναφέρονται στο κύριο οδικό δίκτυο 
της νήσου το οποίο συνδέει τους κύριους οικισμούς, ενώ η 
κατηγορία 3 στο δίκτυο των μικρών επαρχιακών δρόμων και 
μονοπατιών. Τέλος στην κατηγορία 4 καταγράφηκε το δίκτυο 
εντός των οικισμών. 

Κατηγορία οδικού δικτύου Γραμμές Μήκος (χλμ.)

Πρωτεύον οδικό δίκτυο 7.894 15.326,75

Δευτερεύον οδικό δίκτυο
(υπό κατασκευή)

201 799,78

Τριτεύον οδικό δίκτυο 81 716,61

Αστικό οδικό δίκτυο 2.548 489,72

Σύνολο 10.724 17.332,86

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία ανά κατηγορία οδικού δικτύου.
Για τον υπολογισμό των μηκών και των εμβαδών χρησιμοποιήθηκε η 
Τοπική Μερκατορική Προβολή της Κύπρου (CGRS 1993 Cyprus LTM).
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Θεματικό επίπεδο οδικού δικτύου
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Υδρογραφικό δίκτυο

Το υδρογραφικό δίκτυο αποτελείται από κλάδους με 
οριοθετημένη κοίτη (αρκετοί από αυτούς ενδεχομένως 
και συνεχούς ροής), κύριους κλάδους εφήμερης ροής και 

μισγάγγειες με εφήμερη ροή. Στο ίδιο επίπεδο γεωχωρικής 
πληροφορίας εντάχθηκε και το αρδευτικό δίκτυο που 
αποτελείται από τα υδραγωγεία και τα αρδευτικά κανάλια. 

Κατηγορία υδρογραφικού 
δικτύου

Γραμμές Μήκος (χλμ.)

1ης κατηγορίας (Ποταμός 
συνεχούς ροής)

445 1.595,64

2ης κατηγορίας (Κύριος 
κλάδος εφήμερης ροής)

2.184 4.102,13

3ης κατηγορίας (Μισγάγγεια – 
εφήμερη ροή)

13.586 10.459,72

Υδραγωγείο 319 483,83

Αρδευτικό κανάλι 438 96

Σύνολο 16.972 16.737,32

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία ανά κατηγορία υδρογραφικού δικτύου.
Για τον υπολογισμό των μηκών και των εμβαδών χρησιμοποιήθηκε η 
Τοπική Μερκατορική Προβολή της Κύπρου (CGRS 1993 Cyprus LTM).
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Θεματικό επίπεδο υδρογραφικού δικτύου
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Θεματικά επίπεδα ακτογραμμής, διοικητικής διαίρεσης και τηλεγράφου

Ακτογραμμή – διοικητική διαίρεση – τηλέγραφος

Στη γενική κατηγορία των δικτύων και ορίων 
περιλαμβάνονται και τα επίπεδα της ακτογραμμής, των 
ορίων της διοικητικής διαίρεσης και του τηλεγράφου, τα 
οποία επίσης ψηφιοποιήθηκαν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
στο επίπεδο της διοικητικής διαίρεσης αρχειοθετήθηκαν 
τόσο οι μεγάλες διοικητικές μονάδες όσο και οι μικρότερες, 
οι οποίες σημειώνονται με διαφορετικό σύμβολο στον 
χάρτη του Kitchener.
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Κάλυψη γης

Αναλυτικά στατιστικά κάλυψης γης

Το επόμενο θεματικό επίπεδο το οποίο ψηφιοποιήθηκε 
ήταν το πολυγωνικό επίπεδο της κάλυψης γης. Για την 
κατηγοριοποίηση της κάλυψης γης, αξιοποιήθηκε εκτός από 
το ιδιαίτερα συνοπτικό υπόμνημα του αρχικού χάρτη, το υπό-
μνημα της χαρτογράφησης του Kitchener στην Παλαιστίνη, 
καθώς και η περιγραφή του τοπίου από την πρώτη περιήγησή 
του στη νήσο πριν από την έναρξη των εργασιών. Στη 
χαρτογραφική αναπαράσταση της νήσου το μεγαλύτερο μέρος 
έχει χαρακτηριστεί ως απροσδιόριστη κάλυψη καλύπτοντας 
το 54% της συνολικής έκτασης. Η υπόλοιπη καταγεγραμμένη 
κάλυψη ταξινομήθηκε σε πέντε κύριες κατηγορίες: α) φυσική 

βλάστηση, στην οποία κυριαρχούν οι πυκνές δασώδεις 
εκτάσεις με παρουσία κωνοφόρων και οι αραιές με απουσία 
κωνοφόρων, β) καλλιέργειες, στις οποίες το μεγαλύτερο 
μέρος καλύπτεται από οργανωμένες δενδρώδεις καλλιέργειες 
και αμπελώνες, γ) γεωμορφές όπου κυριαρχούν οι εκτάσεις 
που έχουν διαμορφωθεί με αναβαθμίδες, δ) υδάτινα σώματα, 
στα οποία εντάσσονται τα λιμνάζοντα εσωτερικά ύδατα και 
οι ελώδεις περιοχές και, τέλος, ε) τεχνητές επιφάνειες στις 
οποίες έχουν κατηγοριοποιηθεί οι αστικές περιοχές και τα 
τσιφλίκια. Οι λεπτομερείς κατηγορίες κάλυψης γης οι οποίες 
αναγνωρίσθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός Ειδική κατηγορία κάλυψης γης Αριθμός πολυγώνων Συνολικό εμβαδόν (τετ. χλμ.)

40 Απροσδιόριστη κάλυψη 337 5.010,6

11 Πυκνές μικτές δασώδεις εκτάσεις παρουσία κωνοφόρων 947 1.802,7

13 Αραιές μικτές δασώδεις εκτάσεις απουσία κωνοφόρων 800 1.078,3

22 Δενδρώδεις καλλιέργειες ή εκμεταλλεύσεις 1.878 372,4

12 Πυκνές μικτές δασώδεις εκτάσεις 328 341,2

24 Αμπελώνες 2.080 238,3

23 Υψηλή πιθανότητα καλλιέργειας (δενδρώδους ή άλλου είδους) 1.033 123,8

15 Υδροχαρής παρόχθια βλάστηση (δενδρώδης ή άλλη) 1.030 101,4

31 Οικισμοί 642 60,4

55 Αναβαθμίδες 556 35,7

61 Έλος - βάλτος 35 28,6

62 Λιμνάζοντα ύδατα 23 26,4

21 Οργανωμένες καλλιέργειες (δενδρώδης ή άλλου είδους) 211 21,1

33 Μικρός οικισμός 188 4,5

51 Αμμώδεις εκτάσεις ή θίνες 13 4,5

54 Παράκτιοι κρημνοί 9 1,8

32 Τσιφλίκια 76 0,8

52 Αλλουβιακές αποθέσεις (φερτά υλικά) 12 0,8

14 Φοινικόδεντρα 73 0,4

34 Στρατόπεδα 8 0,3
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Χάρτης κάλυψης γης
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει όλες τις αναγνωρισθείσες 
σημειακές οντότητες στον χάρτη του Kitchener. Για τις 
περιπτώσεις εκείνες στις οποίες κάποιο σημείο ενδιαφέροντος 
έχει παραπάνω από μία ερμηνείες, προστέθηκαν στον πίνακα 

Σημεία Ενδιαφέροντος

Κωδικός Κατηγορία σημείου Πλήθος οντοτήτων

2 Πηγάδια 1.212

10 Ξωκλήσια (Α) 597

1 Ερείπια 284

22 Ποιμνιοστάσια 268

6 Μύλοι 149

14 Τριγωνομετρικά σημεία 121

4 Πηγές 106

9 Εκκλησίες 103

17 Γέφυρες 93

8 Μοναστήρια 67

24 Καμίνια 56

101 Ξωκλήσια (Β) 42

18 Μάνδρες 28

7 Κοιμητήρια 20

11 Δεξαμενές 20

23 Λοιπά 20

21 Λατομεία 14

Στατιστικά στοιχεία για τα σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία

Κωδικός Κατηγορία σημείου Πλήθος οντοτήτων

3 Σπηλιές 11

15 Τύμβοι 11

20 Τάφοι 11

28 Σκωρίες 9

25 Τζαμιά 7

26 Ανεμόμυλοι 7

5 Λίμνες 6

33 Καλύβες 4

34 Κάστρα 3

13 Φράγματα 2

16 Οχυρά 2

27 Βράχια 2

30 Πύργοι 2

32 Κρήνες 2

29 Ταμιευτήρες / Τεχνητές λίμνες 1

31 Αποθήκες 1

περιγραφικής πληροφορίας του επιπέδου περισσότερες από 
μία στήλες που αφορούν στην περιγραφική ιδιότητα του 
σημείου:



| 33

Θεματικό επίπεδο σημείων ενδιαφέροντος

Πηγές και πηγάδια στον χάρτη του Kitchener Εκκλησίες-ξωκλήσια στον χάρτη του Kitchener
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Ο χάρτης του Kitchener περιέχει πλήθος από διάσπαρτα 
υψόμετρα, τα οποία αναπαραστάθηκαν ως σημειακά δεδομένα. 
Η τιμή του υψομέτρου (σε πόδια) εγγράφηκε κατά την 
ψηφιοποίηση στο αντίστοιχο πεδίο του πίνακα περιγραφικών 
δεδομένων του επιπέδου, προκειμένου να συνδεθεί με τη 
χωρική πληροφορία της θέσης κάθε υψομετρικού σημείου. 
Στην περίπτωση που το υψόμετρο αποτελεί και υψομετρική 
αφετηρία, το πρόθεμα B.M. που αυτό φέρει εγγράφηκε στον 
ίδιο πίνακα.

Με ανάλογο τρόπο δημιουργήθηκε το θεματικό επίπεδο των 
χιλιομετρικών θέσεων. Στον πίνακα περιγραφικών δεδομένων 
του γεωχωρικού δεδομένου δημιουργήθηκαν οι στήλες 
Larnaka και Nicosia προκειμένου να εγγραφούν οι τιμές των 
αποστάσεων σε μίλια που έχει το συγκεκριμένο σημείο από τη 
Λάρνακα και τη Λευκωσία αντίστοιχα:

Υψόμετρα και 
Χιλιομετρικές αποστάσεις

Σύνδεση χαρτογραφικής 
πληροφορίας με τους πίνακες 

περιγραφικών δεδομένων
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Για τα αναγραφόμενα ονόματα των οικισμών που αναφέρονται 
στον χάρτη και συμπληρώθηκαν στις αντίστοιχες στήλες 
του πίνακα περιγραφικής πληροφορίας, πραγματοποιήθηκε 
αντιστοίχιση με το επίσημο ευρετήριο των οικισμών, όπως 
αυτό ισχύει σήμερα. Τα επίσημα ονόματα των οικισμών 
σε ελληνική και λατινική γραφή συμπληρώθηκαν στις δύο 
τελευταίες στήλες του πίνακα περιγραφικής πληροφορίας. 

Εκτός από τις ονομασίες οικισμών καταγράφηκαν και 
τα τοπωνύμια τα οποία, στον χάρτη του Kitchener, είναι 
γραμμένα με κεκλιμένη ή καμπύλη γραφή και συνήθως 
αναφέρονται σε γεωμορφολογικά στοιχεία (υδατορέματα, 
βουνά, κόλποι κ.λπ.).

3η φάση: 
Δημιουργία βάσης και 
ευρετηρίου τοπωνυμίων

Καταγραφή των ονομασιών για 
τους οικισμούς



36 |

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή αυτή είναι λειτουργική και στο 
διαδίκτυο έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ενσωμάτωσής 
της σε υφιστάμενες ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων φορέων. 
Η ιστοσελίδα του έργου είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση 
https://kitchener.hua.gr/el, από όπου οι χρήστες μπορούν να 
εισέλθουν στην ελεύθερη ηλεκτρονική εφαρμογή. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο αισθητικός σχεδιασμός τής 
εφαρμογής είναι εναρμονισμένος με την αισθητική τού 
πρωτότυπου χάρτη. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες τής 
τελικής εφαρμογής έχουν τη δυνατότητα εμφάνισης και 
του πρωτότυπου χάρτη για τη διενέργεια των απαραίτητων 
συγκρίσεων. Η παρεχόμενη διαδραστική λειτουργικότητα του 
τελικού χάρτη περιλαμβάνει:

1. πλοήγηση στον χάρτη του Kitchener (zoom in, zoom out, 
καθορισμό κλίμακας)

2. δυνατότητα εμφάνισης κατά το δοκούν των επιπέδων 
πληροφορίας (ακτογραμμή, οδικό δίκτυο, οικισμοί, κάλυψη 
γης, ονοματολογία, κ.λπ.), και τροποποίηση της διαφάνειας 
του συμβόλου κάθε επιπέδου

3. δυνατότητα εμφάνισης του πρωτότυπου χάρτη του 
Kitchener ως υπόβαθρου

4. δυνατότητες παρουσίασης ιδιοτήτων για κάθε αντικείμενο 
του χάρτη (π.χ. με επιλογή κάποιου οικισμού παρουσιάζεται 
παράθυρο διαλόγου στον χρήστη με τα στοιχεία του οικισμού 
τα οποία είναι καταχωρημένα στη βάση)

5. δυνατότητα αναζητήσεων γεωγραφικών αντικειμένων 
με το λεκτικό τους και μετάβαση στη γεωγραφική θέση τού 
αντικειμένου στον χάρτη (π.χ. αναζήτηση ενός οικισμού από 
το επίπεδο της ονοματολογίας)

6. δυνατότητα αντιπαραβολής θεματικών επιπέδων του χάρτη 
του Kitchener με το υφιστάμενο (σημερινό) γεωγραφικό 
υπόβαθρο

7. δυνατότητα προβολής γενικών και ειδικών πληροφοριών 
που αφορούν στην κατασκευή και το περιεχόμενο του χάρτη 
του Kitchener.

8. Στα χαρτογραφικά υπόβαθρα του Kitchener προστέθηκαν 
το 2021 οι λεπτομερείς τοπογραφικοί χάρτες της Λευκωσίας 
και της Λεμεσού κλίμακας 1:2500.

4η φάση: 
Σχεδιασμός και 
υλοποίηση ψηφιακού 
χάρτη και διαδικτυακής 
εφαρμογής

https://kitchener.hua.gr/el
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To αρχικό περιβάλλον της διαδικτυακής εφαρμογής
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Το μωσαϊκό των φύλλων 
του χάρτη του Kitchener

Χαρτογραφική απόδοση οδικού 
δικτύου – κατηγοριοποίηση 
σύμφωνα με τις κατηγορίες 

του χάρτη του Kitchener
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Χαρτογραφική απόδοση κάλυψης γης
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Στην τρίτη ενότητα του αναπτυσσόμενου πλαισίου του δεξιού 
μέρους, η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης σε 
όλες τις αναγραφόμενες ονομασίες των πρωτότυπων φύλλων 
στον χάρτη του Kitchener. Ο χρήστης πληκτρολογώντας 
τουλάχιστον 3 χαρακτήρες θα λάβει τα πρώτα αποτελέσματα. 
Πατώντας σε ένα από τα αποτελέσματα, ο χάρτης εστιάζει 
σε αυτό και ταυτόχρονα επισημαίνεται το χαρακτηριστικό 

που περιέχει την ονομασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά 
σε περίπτωση αναζήτησης στις ονομασίες των οικισμών, 
η εφαρμογή θα επιστρέψει αποτελέσματα τόσο από τις 
ονομασίες του χάρτη του Kitchener όσο και από αυτές των 
επίσημων καταλόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουν 
επίσης καταγραφεί.

Αναζήτηση ονομασιών 
μέσω της εφαρμογής
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Το 1885 ο εκδότης χαρτών Edward Stanford διαφήμιζε τον 
χάρτη ως εξής (το απόσπασμα σε απόδοση):

Χαράχθηκε σε [...] πλάκες χαλκού [...] όταν συντίθενται 
μαζί ως ενιαίος χάρτης οι διαστάσεις είναι 12 πόδια 
και 6 ίντσες επί 7 πόδια [...] Δείχνει τις επαρχίες και 
τις υποδιαιρέσεις τους [...] τους δρόμους που έχουν 
κατασκευασθεί και τις γραμμές του τηλεγράφου που 
ανεγέρθηκαν [...] τους αμπελώνες και τα δάση από 
έλατα και άλλα δέντρα· αδρές σχηματικές αποτυπώσεις 
των πόλεων και των χωριών, διακρίνοντας τα 
μουσουλμανικά και τα χριστιανικά χωριά· δίνει τις 
ελληνικές και τις τουρκικές ονομασίες, και ταυτοποιεί 
τους αρχαίους χώρους, με ξεχωριστούς τύπους. 
Σημειώνονται υδραγωγεία, πηγές, πηγάδια, μονές, 
ερείπια και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Παρέχονται 
ακόμη σε γενικές γραμμές υψόμετρα λόφων και βουνών, 
πόλεων και χωριών, από τη στάθμη της θάλασσας, και 
ορόσημα αποστάσεων, οι οποίες γράφονται δίπλα σε 
μίλια, όπως ίσχυαν κατά την τελική αναθεώρηση. [...] 
Είναι η πρώτη χωρομέτρηση που πραγματοποιήθηκε 
ποτέ σε αυτό το ενδιαφέρον νησί, και αποτελεί αφεαυτής 
ένα ευγενές αποτέλεσμα της Αγγλικής Κατοχής. 

Το ερώτημα που τέθηκε από το Sylvia Ioannou Charitable 
Foundation στην ερευνητική ομάδα του έργου ήταν να 
διερευνηθεί κατά πόσον ισχύουν τα όσα διαφήμιζε o 
Stanford και πόσο πλησίασε το όραμά του ο Κitchener. Για 
την απάντησή του, αρχικά σχεδιάστηκε και στη συνέχεια 
δημιουργήθηκε η χαρτογραφική βάση δεδομένων με τη 
χρήση λογισμικού GIS, προκειμένου να ταξινομηθούν οι 
γεωγραφικές πληροφορίες του χάρτη του Kitchener με τέτοιο 
τρόπο ώστε να παρέχεται και η δυνατότητα για αξιόπιστες 
αντιπαραβολές με τις σύγχρονες βάσεις δεδομένων. Αρχικά 
αναγνωρίστηκε η χαρτογραφική πληροφορία σε όλα τα φύλλα 
του χάρτη του Kitchener, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε 
ένα ενιαίο χαρτογραφικό υπόβαθρο με πραγματική χωρική 
και μετρητική διάσταση. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας αυτό 

το υπόβαθρο ψηφιοποιήθηκαν οικισμοί, τοπωνύμια, δίκτυα 
– όρια, κάλυψη γης, σημεία ενδιαφέροντος, αλλά και 
υψόμετρα και χιλιομετρικές αποστάσεις. Τέλος, όλες αυτές 
οι ταξινομημένες πληροφορίες παρουσιάζονται μέσα από 
κατάλληλα δια-μορφωμένη ελεύθερη διαδικτυακή εφαρμογή, 
η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου. Με αυτό 
τον τρόπο, κάθε ερευνητής είναι σε θέση να αναζητήσει τις 
πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν με εύκολο, γρήγορο και 
ακριβή τρόπο.

Το βέβαιο είναι ότι ο χάρτης του Kitchener περιέχει πληθώρα 
γεωγραφικών πληροφοριών ενώ και η ακρίβειά του είναι σε 
αρκετές περιπτώσεις αρκετά ικανοποιητική, λαμβάνοντας 
πάντα υπ’ όψιν τις συνθήκες και τους περιορισμούς της εποχής 
στην οποία δημιουργήθηκε. Ζητήματα όπως η ακρίβεια και η 
πληρότητα των αναγραφόμενων στον χάρτη πληροφοριών 
καθώς και η ομοιογένεια της χωρικής ακρίβειας του χάρτη 
φαίνεται ότι υφίστανται και θα πρέπει να διερευνηθούν σε 
επόμενες εργασίες. Σε κάθε περίπτωση όμως η ερευνητική 
ομάδα έχει την πεποίθηση ότι το παρόν έργο και τα παραγόμενά 
του μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο αρωγό τόσο για την 
κατανόηση της γεωγραφίας της Κύπρου των μέσων του 19ου 
αιώνα όσο και για τη μελέτη αυτού καθαυτού του χάρτη του 
Kitchener. Κατ’ αυτή την έννοια ο «Kitchener του Χαρτούμ» 
και ο χάρτης τον οποίο επιμελήθηκε θα μνημονεύονται για 
καιρό ακόμη από τους ερευνητές της Κύπρου.

Επίλογος
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Το ερευνητικό αυτό έργο υλοποιήθηκε χάρη στην ευγενική χορηγία του Sylvia Ioannou Charitable Foundation το οποίο παρείχε 
επιπρόσθετα τον χάρτη του Kitchener από τη συλλογή του, καθώς και χάρη στην άψογη συνεργασία και αλληλεπίδραση με 
τους συνεργάτες του Ιδρύματος, την πρόεδρο κα Άρτεμη Σκούταρη και την κα Σύλβια Ιωάννου τις οποίες ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστούμε επίσης το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου για την 
άδεια μελέτης και δημοσίευσης των χαρτών της Λευκωσίας και της Λεμεσού.

Το ερευνητικό έργο εκπονήθηκε από το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία 
με το Sylvia Ioannou Charitable Foundation.

Επιστημονικός υπεύθυνος:
Χρίστος Χαλκιάς

Ερευνητές: 
Χριστόφορος Βραδής
Κλεομένης Καλογερόπουλος
Ευάγγελος Παπαδιάς
Χρήστος Πολυκρέτης
Γεώργιος Χαλκιάς
Αθανάσιος Ψαρογιάννης

Η εκπόνηση του ερευνητικού έργου έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2016, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας.

Ιστοσελίδα εφαρμογής:
https://kitchener.hua.gr/el

Ευχαριστίες

Φορείς υλοποίησης 
έργου

https://kitchener.hua.gr/el
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Title sheet of Kitchener’s survey map of Cyprus
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In 1885 Horatio Herbert Kitchener’s map of Cyprus, the result of the first scientific mapping of the island, was published in 
London by Edward Stanford of 55 Charing Cross S.W. The map was printed in 16 sheets and remained the cartographic prototype 
until the mid-20th century. This map is considered a milestone in the cartography of Cyprus and includes a multitude of detailed 
information of geographical, historical and cultural interest about the island. Until now much of this information has not been 
carefully investigated nor thoroughly researched by the scientific community.

Given the importance of Kitchener’s work, the Geography Department of Harokopio University, with funding from the Sylvia 
Ioannou Charitable Foundation, undertook the implementation of a research project entitled:

‘Creation of the Cartographic Database and Development of a Web Application Presenting the Geographic Information of 
Kitchener’s Map of the Island of Cyprus (edition of 1885)’.

Moreover, the Foundation kindly provided an original copy of Kitchener’s map from its map collection for use in this project.

A brief description of the project is provided below. The project fulfilled a dual objective: to record and organise all the details of 
Kitchener’s historic map; and to promote the free dissemination and utilisation of this information through the web application 
developed specifically for this purpose.

The digital map as well as the web application were reformed during the summer of 2021, upgrading the user interface, embedding 
additions and corrections to the content of the digital map and the integration of two detailed large scale plans (1:2500) for 
Nicosia (Department of Lands and Surveys of Cyprus) and Limassol (Bank of Cyprus Cultural Foundation).

Introduction
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The World War I recruitment poster featuring KitchenerThe British field marshal and surveyor Horatio Herbert Kitchener (1850-1916), also 
known as ‘Kitchener of Khartoum’ 
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British Field Marshal Horatio Herbert Kitchener (1850-1916), 
later 1st Earl Kitchener, widely known for his military career 
and actions mainly during World War I, was also a surveyor 
and cartographer and undertook archaeological work in 
Palestine, Cyprus and Egypt. Born in Ireland, he studied at 
the Royal Military Academy, Woolwich (1868-1870). Pro-
French and eager to see action, he joined a French field 
ambulance unit during the Franco-Prussian War. When 
he returned to England in 1871 he was commissioned into 
the Royal Engineers. He served as a surveyor in Palestine 
(1874-1877) and Cyprus (1878-1881), learned Arabic and 
prepared detailed topographical maps of these areas. In 1883 
he joined the Egyptian army and served as an intelligence 
officer in the Nile Expedition of 1884-1885. In the late 1880s, 
given the rank of honorary colonel, he served as governor 
of the Egyptian Provinces of Eastern Sudan and the Red 
Sea Littoral. He also fought in the Battle of Toski (1889). 
As commander of the Egyptian army from 1892, he led the 
Anglo-Egyptian forces in 1896 to the sources of the Nile and 
in 1898 defeated the Sudanese at the Battle of Omdurman, 
near Khartoum. Kitchener’s second campaign in the Sudan 
(1886-1899) brought him nationwide fame in Britain, and the 
titles of Adjutant to Queen Victoria and Knight Grand Cross 
of the Order of the Bath were bestowed upon him. In 1898 
he was created Lord Kitchener of Khartoum, and in 1899, in 
recognition of his services, a small island on the Nile near 
Aswan was granted to him and was renamed Kitchener Island 
in his honour.

During the Second Boer War (1899-1902), Kitchener served 
in South Africa, first as chief of staff and later as commander 
of the British forces, and was involved in negotiating the 
Treaty of Vereeniging, signed in 1902. He was then appointed 
commander-in-chief of the Indian Army (1902-1911), 
contributing greatly to its reorganisation. In 1910 he was 
promoted to field marshal, the highest military rank, and 
toured the world. Following this, he returned to Egypt as 
consul-general of Egypt and the Sudan (1911-1914) and in 

1914 was named Earl Kitchener of Khartoum and of Broome 
(in Kent). At the start of World War I, Kitchener was made 
secretary of state for war. He correctly predicted that it would 
be a long, drawn-out war, would use huge forces to defeat 
Germany and would result in a catastrophically high number 
of casualties. He undertook a massive recruitment campaign, 
largely based on the famous poster of himself calling for 
volunteers. The poster proved one of the most striking images 
of this war and has often been copied and parodied. Kitchener 
died in 1916, when the warship that was carrying him to 
negotiations in Russia struck a German mine near the Orkney 
Islands, off the north coast of Scotland.

A Brief Biography 
of Horatio Herbert 
Kitchener
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Upon taking office as high commissioner of Cyprus in 
August 1878, Sir Garnet Wolseley requested that a rough 
map of Cyprus should be drafted immediately, mainly for 
administrative and tax-collection purposes; the function of 
this topographical record was the registration of land and 
property. He also asked that the drafting of this rough map 
should precede trigonometric surveying; however, he did not 
object to detailed trigonometric surveying being undertaken 
after the completion of the rough map. This kind of mapping 
requires a minimum scale of 4 miles to 1 inch, as well as 
demanding the services of a significant number of specialised 
personnel who were not readily available at that time, when 
mapping of various areas, most importantly of Great Britain 
(Ordnance Survey of Great Britain), was taking place (Shirley, 
2001, p. 15).

The decision to map the island of Cyprus was taken by the 
foreign secretary, the Marquis of Salisbury, in early September 
1878. The scale of this map for the use of the administration 
was set to one inch per mile (1:63,360), while the scale of the 
rough map required for exercising income and tax policy 
by the British on the island was set to 4 or 6 inches per mile 
(Kitchener, 1883). Thus, in late September 1878 Kitchener, 
together with some of the work teams and equipment, arrived 
in Cyprus. The instructions he had received were to develop 
a topographic-cartographic image based on the scientific 
method of triangulation, while he himself considered that 
the map would become the point of reference for future 
research, albeit that Wolseley had asked just for a rough map 
of appropriate scale to allow him to implement the tax and 
revenues policy.

Work to record the details necessary for fiscal policy started 
immediately. However, the project proved particularly 
time-consuming, both because of the difficulty of matching 
property deeds with recorded land, as well as the hurdle of 
persuading owners to declare and register their properties. 
For this reason, it was deemed appropriate to push ahead with 

surveying, marking settlement boundaries with stones and 
leaving the verification of property deeds for a later date. At 
the same time, the work of recording elevation was advancing 
(Kitchener, 1883).

Although the disagreement between Wolseley and Kitchener 
had been mitigated with the mediation of the Foreign Office, 
it returned in force around May 1879 when the island’s 
administration stopped funding the mapping work. After 
drafting a complaint to London accusing Wolseley of being 
unrealistic for claiming that a map could be drawn without 
proper triangulation, Kitchener ceased operations on 13 May 
1879 and returned to England. He was then seconded as an 
advisor to Anatolia, where he remained until early 1880. 
When Wolseley was succeeded in Cyprus by Major General 
Sir Robert Biddulph, he invited Kitchener to return to the 
mapping project with increased remuneration and greater 
powers. Kitchener was then also given responsibility for 
recording property sales and for the cadastre.

Before the mapping work was interrupted, the basic 
trigonometric work had been completed, but there had not 
been significant progress in the surveying of details (only 
198 out of a total of 3584 square miles of the island had been 
recorded). On his return, Kitchener immediately continued 
the project of mapping Cyprus. In order to expedite the 
work of drafting the administration map, it was decided 
to discontinue the costly work of recording elevations, as 
commissioned originally, as well as abandoning the marking 
of settlement boundaries, considering that this work could be 
done more successfully during the property title examination 
phase. Basically, Kitchener tried to produce both the highly 
accurate map and the rough one at the same time by reducing 
the design scale.

By June 1881 more than 70% of the total land area (2600 
square miles), together with large-scale (1:2500) city maps 
(Famagusta, Larnaka and Limassol), had been recorded. By 

The History of 
Kitchener’s Map
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the end of 1881 the outdoor work was essentially complete and 
what was now required was to transfer these measurements 
onto the map in the office. By the end of 1882 cooperation 
with the Stanford publishing house had already started. By 
February 1883 Kitchener had completed the design and 
transcription of measurements, elevations and details to all of 
the sheets of the map, save one (Kitchener, 1883).

Obviously this project faced many difficulties. The 
mountainous areas of the island and the unexplored areas 
in the region of Paphos were particularly difficult sections to 
record. Another significant impediment was met during the 
triangulation process. The piles of stones that the crews set to 
mark trigonometric points were often destroyed by the locals, 
so that measurements had to be repeated and this caused 
great delays. Nevertheless, Kitchener carried out all necessary 
measuring work to complete the map by March 1883, and it 
was published by Stanford in 1885.

The index sheet of Kitchener’s map of Cyprus
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The Methodology of Kitchener’s Teams 

When the map was issued, Kitchener did not deliver any 
sort of detailed report on how the work had been carried 
out. Therefore, there are no primary references to the work 
methodology that was followed in Cyprus. However, what 
exists is a multi-page technical report prepared for the work 
done in Palestine, which Kitchener often referred to in his few 
texts about Cyprus. Combining points from that assessment 
and Kitchener’s final account that accompanies the map of 
Cyprus and provides a summary of the methodology used, 
it can be inferred that work teams were initially encamped 
near the area of interest, so that the significant travel time 
was minimised.

Once the teams were established on the island, the first 
action was to designate the baseline of triangulation, which 
was placed north of Nicosia. The baseline was set to have 
a length of 19,726.625 feet (6012.675 metres) and was 
permanently marked at its ends by piles of whitewashed 
stones so that it could be readily observed from a distance. 
The other coordinates of the geodetic network were defined 
by resectioning from both ends of the baseline through a 
system of triangles. The advantage of this method was that it 
was based on angular measurements that could be easily taken 
with a theodolite, instead of the time-consuming and costly 
measurement of distances. The elevation of the baseline was 
set through level measurement traverses from Famagusta and 
Larnaka. The mean sea level was obtained by the tide gauge 
built by Captain Millard of the Royal Navy.

Kitchener’s trigonometric network has been used in subsequent 
surveying work and formed the basis for the development of 
the network still in use today. For imaging characteristic points 
and details, mirrors were used in each region to mark points 
and to ease communication between team members. The 
compass was used for angular measurement, while distances 
were measured using the chain method. In order to complete 

the project, it must have been absolutely necessary to follow 
an improvised plan.

Description of Kitchener’s Map

The one mile to the inch scale map that was produced using 
the above-mentioned methodology consists of 15 sheets 
plus the title sheet. In August 1879 Blackwood’s Magazine 
published an article entitled ‘Notes from Cyprus’, in which the 
island is seen through the eyes of the ‘occupying forces’. The 
information mentioned in this article was essentially what the 
work teams, under the guidance of Kitchener, were attempting 
to encapsulate in the map. The article notes the variance of 
landscape and climate on the island and stresses that changes 
in the landscape are many and extreme. A clearing scorched 
by the sun easily turns into a pleasant cool shade of a tropical 
garden with running waters and olive, orange, fig and palm 
trees. Dense pine forests and riverside ferns are common 
land cover. The morphology of the terrain is characterised 
by steep slopes with many water sources that form a dense 
hydrographic network. The northern part of the island is 
isolated by high mountains enclosing it. Nevertheless, the 
narrow strip of land between the mountains and the north 
coast is extremely fertile land, covered by carob and olive 
trees. Situated in strategic positions atop the mountains one 
finds the castles of St Hilarion, Buffavento and Kantara. There 
are streams running through alluvial or rocky terrain, while 
the water table is found at only 18-20 feet. The article goes on 
to explain that the installation of some water mills would help 
irrigate large areas, instead of relying solely on rainfall. The 
fertile plains, especially in the Paphos region, carry enough 
water for fruit production. The article indicates that without 
doubt the agricultural resources of the island are rich, and if 
appropriate agricultural practices were implemented the plains 
would be generally suitable for many crops, such as cereals 
and tobacco. Particular mention is made of the vineyards and 
their high productivity. The old wineries in the Akamas region 
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indicate the suitability for vine cultivation, whereas, at that 
time, the land was being used for pasture.

In the same article reference is made to the island’s 
shortcomings. The roads required significant improvement, 
and land productivity could be increased by even small-
scale irrigation works. It is not accidental that allusion is 
also made to the minimal rainfall in 1879 (only 5 inches) 
and the ‘disappointing cereal production’.

As far as ethnographic characteristics are concerned, 
the article describes the two main ethnic groups that 
live on the island, Greeks and Turks, but also the two 
major religions encountered. Also discussed is the 
‘administrative organisation’ of the two communities 
run by the local Greek grandee landowners, who mainly 
choose to reside in the cities, and the Turkish rulers, who 
remain in the countryside. Finally, reference is made to the 
large, imprecisely recorded monastic property holdings of 
the Greek Orthodox Church and the substantial property 
owned by the mosques.

The triangulation point network from the map and descriptions of Kitchener
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Sheet 10 of Kitchener’s 
map of Cyprus
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As mentioned in the introduction, the main objectives of 
this project were, firstly, the classification and organisation 
of the cartographic information in Kitchener’s historic 
map of the island of Cyprus and, secondly, the creation of a 
digital cartographic database of the map, using Geographic 
Information Systems [GIS] and digital cartography technology 
on the internet.

The methodology followed to achieve these targets included 
these phases:

1. Scanning of the 15 sheets of the map and georeferencing 
them in a single coordinate system. The result of this phase 
was the creation of a single cartographic base which was then 
utilised in all subsequent phases.

2. Creation of a spatial database of the map. In this phase, the 
thematic layers were digitised in a GIS environment.

3. Creation of a database and index of place names mentioned 
on Kitchener’s map. In this phase, all the place names of the 
map were recorded, and through links to external sources 
currently used place names were paired with those on 
Kitchener’s map.

4. Design and production of the digital map and the associated 
web application; creation of the interactive web application 
that utilises and presents all of the information generated in 
the previous phases.

The project phases are described in detail below.

General Description 
of the Project
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The sheets of Kitchener’s map were scanned to create an image 
file for each sheet. After that, the sheets were georeferenced 
in a uniform reference system. The georeferencing follows 
Kitchener’s grid of geographic coordinates as marked on the 
original map sheets. The outcome of this phase was a digital 
mosaic of Kitchener’s map sheets. It is noteworthy that the result 
was very satisfactory as the outcome was a continuous mosaic, 
lacking any visible seams. Moreover, the map’s graphic data 
on adjacent map sheets appear continuous. Georeferencing 
was finalised using WGS 84 – a geodetic reference system 
– that is also used to map the current situation of the study 

area, so as to superimpose Kitchener’s map in a widespread 
geographical framework. For the georeferencing process 
churches, monasteries, bridges, crossroads and landmark 
buildings have been evaluated to be used as ground control 
points in the rubbersheeting technique. The overall mean 
accuracy is estimated below 200 metres.

The final mosaic of scanned map sheets constituted the 
information base that was used in the next phase of the project 
– the building of the spatial database.

Phase 1: 
Georeferencing 
Kitchener’s Map Sheets 

Detail of four map sheets joined after 
georeferencing, displaying a uniform and 

seamless base map 
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The mosaic of Kitchener’s original map sheets
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To create the spatial database, all the geographic data displayed 
in Kitchener’s map were identified and categorised. These 
include: point geographical entities, that is, characteristic 
points such as churches, wells, ruins, trigonometric points, 
bridges, etc.; linear elements such as roads, the hydrographic 
network, administrative boundaries, telegraph lines, etc.; and 
surface geographical entities such as land cover, administrative 
areas, etc.

This information, for the entire island of Cyprus (15 map 
sheets), was digitised and included in respective layers 
of geographic information on the digital map. By this 
procedure we recorded both the spatial properties of each 
entity (location, spatial relationships) and its descriptive 

characteristics. Each feature point (e.g. church), position (X, Y 
coordinates) and name, as indicated on the original map, was 
recorded. A GIS enables the connection of the imaged spatial 
information (digitisation) with its descriptive characteristics. 
Consequently, the file generated is essentially a spatial base for 
each planned layer of information. The process of digitisation 
of geographic information, as identified and discussed above, 
is in effect a digital archive of the map data. The finalised GIS 
layers of the spatial database are summarised below.

Phase 2: 
Creation of the Spatial 
Database

Examples of point, linear and surface entities are 
marked in colour: 
a) trigonometric point – red; 
b) hydrographic network – blue; 
c) land cover: crops – green
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Legend in Kitchener’s map

Inset maps (northeast and southern parts of Kitchener’s map)

Explanation and key to transliteration used in Kitchener’s map (sheet 15)
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To produce the map’s distinctive spatial database, it was first 
necessary to identify the cartographic information to be 
digitised. This information was then classified into five main 
thematic subjects, each giving rise to additional subdivisions.

The first category includes the map features associated with 
settlements and their name and place names in general. Where 
they exist, Greek and Turkish names of cities are provided on 
the map in the Latin alphabet. The size of font that was used for 
each settlement’s name increases in line with population size. 
Thus, the largest font for settlements corresponds to the cities 
of Nicosia and Famagusta, while another three distinctive 
sizes of settlements appear, as shown in the detail below:

Except for information relating to the size of settlements, 
the map provides information about the prevalent religion 
in each settlement. Religion is marked by a symbol (cross or 
crescent) next to the settlement’s name. When the symbol of 
the cross or crescent appears to the right of the name, this 
suggests that the prevailing religion in this settlement was 
Christian or Muslim respectively. In any city or village where 
neither religion prevails, there is no symbol. It is not known 
whether Kitchener was following a certain percentage rule to 
ascertain that one religion prevailed over the other. However, 
the deciding factor must have been a substantially strong 
majority of believers of one religion for him to characterise 
the settlement. It is reasonable to assume that he would have 
used a limit of approximately 3/4 of the population.

The various place names constitute their own sub-
nomenclature. There are plenty of place names for mountains, 
regions, locations, capes, islets, etc. The way in which they 
were written refers mainly to the type and not the importance 
of the place name. Thus, names which refer to mountains 
and rivers appear not in horizontal alignment but inclined or 
curved for a more precise depiction of the location.

The second category of information identified in the map 
is that of networks and boundaries. It includes the road 
network, both extant during mapping as well as roads under 
construction. Roads are further classified according to the 
period in which they were constructed. The roads built during 
British rule carry a different symbol compared to pre-existing 
ones. The large number of new roads shown is consistent with 
the article ‘Notes from Cyprus’, mentioned above, in which 
the lack of good roads on the island is highlighted as an issue 
requiring immediate attention. There are a substantial number 
of roads marked ‘under construction’, which indicates that 
Kitchener probably included roads that were in the planning 
stage as well. In his book The Roads of Ancient Cyprus (Bekker-
Nielsen, 2004), Tønnes Bekker-Nielsen expressed significant 
doubts about the correctness of the roadway network data 

Identifying Cartographic 
Information

Identifying settlements 
and place names
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presented by Kitchener, claiming that many of the roads he 
presented as built by the British were in fact either ancient 
or built during the Ottoman era. In any case, in our research 
project, information is recorded exactly as it appears in 
Kitchener’s map. Overall, based on the rudimentary map 
indices, four types of road have been identified: three types 
of the rural road network and a fourth depicting the urban 
network, the roads existing within settlements.

The hydrographic network is a sub-category of the general 
networks – boundaries group. In relation to hydrography 
and irrigation, Kitchener’s map provides information on the 
following networks: rivers with defined banks and riverbeds, 
main branches of ephemeral torrents, ephemeral subterranean 
streams, aqueducts and irrigation channels. Finally, the 
coastline, telegraph lines and administrative boundaries of 
regions and provinces recorded in the map are included in this 
sub-category of cartographic information.

A third group of geographic information given in the map 
is associated with general points of interest. This includes 
information on places relating to culture (monasteries, 
churches, mosques, cemeteries, ancient or later ruins, etc.), 
the economy (mills, sheepfolds, quarries, wells, etc.), but also 
points pertaining to the government, such as administrative 
buildings and military encampments.

Identifying the 
road network

Identifying the
hydrographic network
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Identifying points of interest

Land-cover symbols from the legend of the map of Western Palestine
(Source: http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~24096
1~5512341?qvq=q%3Apub_list_no%3D%226930.000%22%3Blc%3ARUMSEY~8
~1&mi=1&trs=58; last accessed 1/2/2017)

Identifying land-cover types 
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The fourth group presents the cartographic information on 
land cover. The legend found on sheet 15 of the map does 
not provide any explanation of the land cover symbols used, 
except for the symbol depicting vineyards. This fact has a 
value of its own; however, to understand fully and to minimise 
approximations and interpretations of the other symbols 
appearing in the map, we referred to the comprehensive 
legend of Kitchener’s earlier map of Western Palestine. With 
its help we identified the symbols of 6 broad and 20 specific 
land-cover types appearing in the Cyprus map.

Finally, a fifth category of geographic information from 
the map refers to the morphology and the relief. Elevations 
have been recorded for each set of longitude and latitude 
coordinates of the island that, when combined with the hill 
shading of the relief, give a sense of island’s terrain and mass. 
It is also clear, from both Kitchener’s reports (Shirley, 2001, 
p. 67) and his letters to the minister in which S. C. N. Grant 
R.E. is mentioned, but also from the fact that Grant’s name 
appears on both the cover and each of the map’s sheets, that 
special importance was placed on the shading of the relief. 
It is noteworthy that Kitchener abandoned his original plan 
to portray the terrain by contour lines but instead marked 
elevations throughout the entire map of Cyprus, especially 
marking the elevation measurement starting points, with 
the prefix B.M. (bench mark), along the routes of the level 
measurement traverses from Famagusta and Larnaka that 
were used by the teams to transfer elevation readings from 
the tide gauges to the triangulation baseline. On one of these 
routes, namely the Larnaka–Nicosia route, distances are also 
marked on the map points (units used are miles for distance 
and feet for elevation) by the prefix M.S. (milestone), in this 
case indicating distances from Larnaka and Nicosia.

Detail of the relief (hill shading and elevation marks) on Kitchener’s map

Elevation points on Kitchener’s map
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As presented above, cartographic information was identified, digitised and organised in thematic layers in a GIS environment. The layers are the following:

Layer name Number of entities Type of entity Total length (km) Total area (sq. km)

1 Hydrographic network 16,972 Line 16,737.32

2 Road network 10,724 Line 17,332.86

3 Land cover 10,279 Polygon 9,253.26

4 Points of interest 3281 Point

5 Place names 777 Point

6 Settlements 791 Point

7 Elevation 369 Point

8 Linear place names 303 Line

9 Distances in km 25 Point

10 Telegraph network 20 Line 334.25

11 Rural entities 17 Polygon 9,253.26

12 Regions 8 Polygon 9,253.26

13 Coastline 1 Line 759.57

Total 43,567

Summary statistics per cartographic layer
The local Transverse Mercator of Cyprus (CGRS 1993 Cyprus LTM) was used to calculate distances and surfaces.
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Map layer for settlements
Blue crosses – Christian 
Red crescents – Muslim
Black symbols – mixed 

Names of Settlements 
and Place Names

The first layer of information that was compiled was that 
of settlements. The spatial location information of the 
settlement, which was saved in the digitisation phase as a 
point of known geographic coordinates, was linked with the 
descriptive information for the settlement. The description of 
each settlement includes the primary and secondary spelling 
(where applicable) of its name as recorded in Kitchener’s map, 
the population size and information on the predominant 
religion of the settlement. Taking advantage of the GIS 
capability to connect information from different sources 
and in order to allow the comparison of names of towns and 
villages appearing in the map under study with the current list 
of names kept by the Republic of Cyprus, we have correlated 
the official version of the names of settlements, in both Greek 
and Latin alphabets (Gazetteer in Greek, Gazetteer in English).

To accurately archive the two main types of place names 
(presented either in horizontal or inclined/curved alignment), 
separate thematic layers were formed. The point vector level 
was used for recording place names written horizontally, and 
the linear vector model to represent the inclined or curved 
place names. On the basis of the descriptive information of 
both levels, the place names recorded in the map were added 
to the descriptive tables of each level, in this way linking both 
fields to the specific spatial point.
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Road Network

Roads are shown in the next geo-spatial layer we constructed. 
In the descriptive information table the type of road is 
recorded. In particular, we have identified four types of roads: 
categories 1 (existing) and 2 (under construction) refer to 

Networks – Boundaries

the island’s major road network that links main settlements, 
category 3 concerns the network of small country roads and 
paths, and category 4 shows the network of roads within 
settlements.

Road network category Polylines Length (km)

Primary road network 7894 15,326.75

Secondary road network –
under construction

201 799.78

Tertiary road network 81 716.61

Urban road network 2548 489.72

Total 10,724 17,332.86

Summary statistics per road network category. The local Transverse 
Mercator of Cyprus (CGRS 1993 Cyprus LTM) was used to calculate 
distances and surfaces.
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Road network thematic layer 
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Hydrographic Network

The hydrographic network consists of waterways with defined 
banks and riverbeds (many of them possibly continuously 
flowing year round), main branches of ephemeral flow and 

ephemeral streams. The same layer of geo-spatial information 
includes the irrigation network, comprising aqueducts and 
irrigation canals.

Hydrographic network 
category

Polylines Length (km)

1st class (Main river – 
Perennial flow)

445 1,595.64

2nd class (Main branch – 
Ephemeral flow)

2184 4,102.13

3rd class (stream) 13,586 10,459.72

Aqueduct 319 483,83

Irrigation channel 438 96

Total 16,972 16,737.32

Summary statistics per hydrographic network category. The local 
Transverse Mercator of Cyprus (CGRS 1993 Cyprus LTM) was used to 
calculate distances and surfaces.
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Hydrographic network thematic layer 
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Thematic layers for the coastline, administrative divisions and telegraph lines

Coastline – Administrative Divisions – Telegraph Lines

In the general group of networks and boundaries, we 
include layers for the coastline, the limits of administrative 
divisions and telegraph lines, which were also digitised. It 
should be noted that the layer of administrative divisions 
presents both large and smaller administrative units, 
marked with different symbols on Kitchener’s map.
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Land Cover The next surface thematic layer to be digitised was that of land 
coverage. For classifying land cover, other than the very brief 
legend of the original map, we utilised the legend of Kitchener’s 
Palestine map and the memo from his first tour, before work 
started, in which he described the island’s landscape. In the 
cartographic representation of the island, the majority of land 
– 54% of the total area – is unclassified. The recorded coverage 
of the remaining land was classified into five main categories: 
a) natural vegetation, dominated by dense wooded areas 

with conifers and ‘sparsely’ covered woods with an absence 
of conifers; b) organised cultivated land, the largest part with 
arboreal crops and vineyards; c) cultivated land configured 
in terraces; d) bodies of water, including stagnant waters and 
marshlands; and e) built areas – urban areas and large estates. 
The detailed land cover categories that were identified are 
shown in the table below:

Code Land cover subcategory Number of polygons Total area (sq. km)

40 Unclassified land 337 5,010.6

11 Dense mixed wooded areas with coniferous vegetation 947 1,802.7

13 Sparse mixed wooded areas without coniferous vegetation 800 1,078.3

22 Arboreal crops or utilisations 1878 372.4

12 Dense mixed wooded areas 328 341.2

24 Vineyards 2080 238.3

23 High probability of crop (arboreal or other) 1033 123.8

15 Aquatic riverside vegetation (arboreal or other) 1030 101.4

31 Settlements 642 60.4

55 Dry stone walls 556 35.7

61 Swamps - Marshes 35 28.6

62 Stagnant water 23 26.4

21 Cultivated crops (arboreal or other) 211 21.1

33 Small settlements 188 4.5

51 Sand areas or dunes 13 4.5

54 Coastal cliffs 9 1.8

32 Chiftliks 76 0.8

52 Alluvial deposits 12 0.8

14 Palm trees 73 0.4

34 Camps 8 0.3

Detailed statistics of land cover
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Land cover thematic layer
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The following table shows all the types of point entities identified in Kitchener’s map. In cases where a landmark has more than 
one attribute, an adequate number of columns have been added to that point’s information table layer:

Points of Interest

Code Point of interest category Number of entities

2 Wells 1212

10 Chapels (Α) 597

1 Ruins 284

22 Sheepfolds 268

6 Mills 149

14 Trigonometric (survey) points 121

4 Springs 106

9 Churches 103

17 Bridges 93

8 Monasteries 67

24 Furnaces 56

101 Chapels (Β) 42

18 Walls 28

7 Cemeteries 20

11 Tanks 20

23 Other 20

21 Quarries 14

Statistics per category for the points of interest layer

Code Point of interest category Number of entities

3 Caves 11

15 Tombs 11

20 Graves 11

28 Slags 9

25 Mosques 7

26 Windmills 7

5 Ponds 6

33 Huts 4

34 Castles 3

13 Weirs 2

16 Forts 2

27 Stones 2

30 Towers 2

32 Fountains 2

29 Reservoirs 1

31 Sheds 1
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Points of interest thematic layer

Springs and wells on Kitchener’s map Churches and chapels on Kitchener’s map
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Kitchener’s map contains numerous scattered elevation 
readings that are presented as point data. Each value of 
elevation (in feet) that was recorded during the process of 
digitisation was archived in the corresponding field of the 
descriptive data table layer and linked to the spatial point 
location. If it is an elevation measurement starting point, the 
prefix B.M. that it bears on the map also appears in the same 
table.

In a similar way, a thematic layer of kilometric positions and 
distances was produced. In the descriptive table of geo-spatial 
data, fields labelled Larnaka and Nicosia were added, in order 
to enter the corresponding distances in miles from Larnaka 
and Nicosia to any specific point.

Elevations and Distances

Linking cartographic information 
with  attribute tables
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The name of each settlement that appears on the map has 
been recorded in the corresponding column of the descriptive 
information table. The name is then linked to the official 
Gazetteer of the names of settlements as they are used today. 
The official names of settlements appear both with Greek and 
Latin letters and are added in the last two columns of the 
descriptive information table for each point.

In addition to the names of settlements, place names 
appearing in Kitchener’s map in inclined or curved alignment, 
which usually refer to geomorphological data (rivers, streams, 
mountains, bays, etc.), were recorded.

Phase 3:
Compilation of the 
Place Name Database 
and Index

Records of the names of settlements 
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Note that the application is already up and running on the 
internet, so that it is possible to link to existing websites of 
cooperating organisations. The project’s website address is: 
https://kitchener.hua.gr/en, through which interested users 
may enter the free online application.

It should be stressed that every effort has been made so that 
the aesthetics of the application design conform to that of the 
original map. In any case, the users of the new application may 
refer to the original map that is incorporated and compare. 
The interactive features of the map application include the 
following:

1. Navigation of Kitchener’s map (zoom in, zoom out, change
of scale)

2. Display layers of information (coastline, roads, settlements,
land-cover classification, etc.) by clicking on the symbol for
each layer

3. Capability to display Kitchener’s original map as a backdrop

4. Presentation of the features of each map entity (e.g. a
settlement in a dialogue box that provides the details recorded
in the database for that settlement)

5. Search for geographical entities by typing in a keyword and 
be navigated to the location of that entity on the map (e.g. 
search for a settlement in the place names information layer)

6.  Overlay any new thematic information layer onto 
Kitchener’s original map and compare

7. View general or specific information about the production 
and the content of Kitchener’s map.

8. In 2021, detailed large scale plans (1:2500) of Nicosia and 
Limassol were added.

Phase 4: 
Design and 
Implementation of the 
Digital Map and the 
Web Application

https://kitchener.hua.gr/en
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Original environment of the web application
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The mosaic of Kitchener’s map sheets 

Cartographic projection of the 
road network – classification 

according to categories of 
Kitchener’s map 
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Cartographic projection of land cover 
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At the top right of the menu pop-up box of the application, 
there is a search button that allows the user to search for all 
names appearing in the original Kitchener map sheets. By 
typing at least 3 characters, results start to appear and by 
clicking on any one of these results the map focusses on the 

feature of this name. It is worth noting that when searching 
for names of settlements, the application will return results for 
names appearing in both Kitchener’s original map and in the 
official Gazetteer of the Republic of Cyprus.

The Application’s 
Name Search
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In 1885, the publisher Edward Stanford advertised the map 
as follows:

It has been engraved on 15 copper plates [...] when 
mounted together as one Map measuring 12 feet 6 inches 
by 7 feet [...] It shews the Districts and Sub-districts [...] 
the Roads that have been constructed, and the Telegraph 
Lines erected [...] the Vineyards and Forests of Fir and 
other trees; block plans of the Towns and Villages, 
distinguishing Moslem and Christian Villages; gives 
the Greek and Turkish names, and the identification 
of Ancient Sites, in distinct types. Aqueducts, Springs, 
Wells, Monasteries, Ruins, and other particulars are 
engraved. Heights of Hills and Mountains, Towns 
and Villages, above the level of the Sea, are also pretty 
generally supplied, and Mile-stones, with the mileage 
written against them, engraved so far as they had been 
erected at the moment of final revision. [...] It is the first 
Survey ever executed of this interesting Island, and is in 
itself a noble result of the English Occupation.

The question posed by the Sylvia Ioannou Charitable 
Foundation, which the project’s research group was called 
to investigate, was whether what Stanford had advertised 
was true and whether Kitchener’s vision was realised. To 
answer the question we first designed and then produced 
the cartographic database, using GIS software, to classify 
the geographical information contained in Kitchener’s map, 
in such a way as to provide the possibility of making reliable 
comparisons with modern databases. Initially cartographic 
information on all sheets of Kitchener’s map was identified and 
organised. Next we created a single cartographic foundation 
with real spatial measurements and dimensions. Utilising this 
foundation, we digitally recorded settlements, place names, 
networks – boundaries, land cover and areas of interest, but 
also elevations and distances. Finally, all of this information is 
presented in an appropriately designed free web application, 
also developed within the scope of this project. In this way, 

any interested researcher will be able to seek information in 
an easy, fast and accurate manner.

It is certainly true that Kitchener’s map contains a wealth of 
geographic information, while its spatial accuracy is in most 
cases quite satisfactory, given the conditions and limitations 
of the era in which it was created. Concerning the accuracy 
and completeness of recorded information, as well as the 
homogeneity of spatial accuracy of the map, certain issues 
appear to exist and should be further explored in the future. 
In any case, the research team is confident that this project 
and its by-products will prove useful, both in understanding 
the geography of Cyprus in the mid-19th century, as well as in 
assisting the further study of Kitchener’s actual map. In this 
sense, ‘Kitchener of Khartoum’ and the map produced under 
his direction will continue to be remembered and referenced 
by researchers of Cyprus for many more years to come.

Afterword
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