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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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Χάρτης κάλυψης γης
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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



46 |

2nd revised edition (1st edition 2017)

Texts 
Christos Chalkias
Evangelos Papadias
Athanasios Psarogiannis
Christoforos Vradis

Text editing (Greek)
Maria Yiouroukou

Text editing (English) 
Alexandra Pel

Translation
Leonidas Papageorgiou

Design and layout
Dora Mitsonia

Publisher
AdVenture SA

Contact
Christos Chalkias, Professor, Harokopio University, Department of Geography
Address: El. Venizelou 70, 17671, Kallithea, Athens
Tel.: +30 210 9549347
E-mail: xalkias@hua.gr

ISBN: 978-618-83044-7-5

© 2022 Harokopio University and the Sylvia Ioannou Charitable Foundation
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, 
recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of Harokopio University and the Sylvia Ioannou Charitable Foundation. 

www.adventuresa.gr


| 47

Introduction 49

A Brief Biography of Horatio Herbert Kitchener 51

The History of Kitchener’s Map 52

   The Methodology of Kitchener’s Teams 54

   Description of Kitchener’s Map 54

General Description of the Project 57

Phase 1: Georeferencing Kitchener’s Map Sheets 58

Phase 2: Creation of the Spatial Database 60

   Identifying Cartographic Information 62

   Names of Settlements and Place Names 67

   Networks – Boundaries 68

   Land Cover 73

   Points of Interest 76

   Elevations and Distances 78

Phase 3: Compilation of the Place Name Database and Index 79

Phase 4: Design and Implementation of the Digital Map and the Web Application 80

The Application’s Name Search 84

Afterword 85

Bibliographical References 86

Acknowledgements 87

Project Members 87

Contents



48 |

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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Land cover thematic layer
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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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