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ΚΑΡΣΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ 
ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ύπό ΟΘΩΝΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗ, Β. Α., Μ. Sc.

Καρστική μορφολογία αναπτύσσεται εις περιοχάς μέ διαλυτά πετρώματα τά 
όποια συνίστανται έξ Ανθρακικού ασβεστίου (Ca CO ι ). Τοιαύτα πετρώματα είναι 
οί ασβεστόλιθοι, αί κρητίδες (Κιμωλίαι), τά μάρμαρα και οί δολομϊται [CaMg 
(CO 3)2 ]· Ό δρος «καρστική τοπογραφία» άναφέρεται εις περιοχάς τών δποίων 
ή μορφολογία ε'ναι παρομοία πρός έκείνην τού άσβεστολιθικοΰ δροπεδίου «Κάρστ» 
τής Βορειοδυτικής Γιουγκοσλαβίας. Πλήν τής περιοχής Κάρστ, αντιπροσωπευτικοί 
καρστικαι περιοχαί θεωρούνται ή ’Ανδαλουσία τής 'Ισπανίας, τό βόρειον τμήμα 
τής χερσονήσου Γιουκατάν τού Μεξικού, ή Δυτική Ελλάς, ή περιοχή «Causses» τής 
Κ. Γαλλίας, και τμήματα τών πολιτειών Ινδιάνας καί Κεντάκκυ τών Η.Π.Α. Τά 
κυριώτερα τών καρστικών φαινομένων είς τάς αντιπροσωπευτικός αύτάς περιοχάς 
είναι τά σπήλαια, οί σταλαγμΐται καί σταλακτΐται, αί καρστικαι πηγαί, αί κατα- 
βόθραι, αί δολϊναι καί βουλιαγμένοι, αί πόλγαι (polje), τά λαπιέ (lapi6s), κ.ά. 
Ό Cvijic (1918), δ όποιος ίσως έμελέτησε περισσότερον παρά παντός άλλου τά 
καρστικά φαινόμενα, έχρησιμοποίησεν έπιτυχώς τόν δρον «δλοκάρστιος» διά τάς 
αντιπροσωπευτικός έκείνας περιοχάς δπου τά καρστικά φαινόμενα δεσπόζουν τοΰ 
σκηνικού. Πλήν δμως τών αντιπροσωπευτικών τούτων περιοχών, υπάρχουν καί 
πολυάριθμοι άλλαι είς τάς δποίας τά καρστικά φαινόμενα δέν είναι τόσον έντονα. 
Αύτάς τάς περιοχάς δ Cvijic(1918), τάς ώνόμασε «μεροκαρστίους». Ή ύπό μελέ
την περιοχή ανήκει είς αυτήν τήν κατηγορίαν.

Προϋποθέσεις διά τήν άνάπτυίξιν αόλοκαρβτικών περιοχών»:

Διά νά άναπτυχθή μία περιοχή είς «όλοκάρστιον» είναι απαραίτητοι αί ακόλουθοι 
προϋποθέσεις:

1) Ή ύπαρξις πλησίον τής έπιφανείας διαλυτών πετρωμάτων, κατά προτί- 
μησιν ασβεστόλιθου. Ό δολομίτης δέν είναι τόσον διαλυτός δσον δ ασβεστόλιθος. 
Ή κρητίς είναι διαλυτή, άλλά συνήθως στερείται άλλων ιδιοτήτων, αί όποΐαι είναι 
αναγκαίοι διά τήν άνάπτυξιν καρστικών μορφών.

2) Τό διαλυτόν πέτρωμα πρέπει νά παρουσιάζω μεγάλην πυκνότητα, νά ?χη 
πολλάς διαπλάσεις * καί κατά προτίμησιν νά άποτελήται άπό λεπτά στρώματα. 
Ιΐλειστάκις άναφέρεται είς βιβλία δτι ή κυριωτέρα προϋπόθεσις διά τήν άνάπτυξιν 
καρστικών φαινομένων είναι ή ύπαρξις πορώδους, ύδροπερατοΰ άσβεστολίθου. 

* διάκλασις = ρωγμή είς μάζαν πετρώματος, χωρίς νά ίχη έπέλθει σχε,τική μετάππωσις 
(jodmt).
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Πρέπει νά τονισθή μετ’ έμφάσεως ότι ή ύδροπερατότης, ύπό την έννοιαν «μαζικής 
ύδροπερατότητος», δέν είναι ευνοϊκή. Έάν τό πέτρωμα είναι πολύ πορώδες, τό 
ύδωρ τής βροχής άπορροφαται «en masse», ενώ διά τήν έπιτυχή άνάπτυξιν καρστι- 
κών μορφών πρέπει νά συγκεντροΰται κατά μήκος γραμμών αδυναμίας, ώς είναι 
αί ρωγμαί καί αί στρωσιγενεϊς έπιφάνειαι (bedding planes), αί όποϊαι χωρίζουν 
άλλεπάλληλα στρώματα. Αυτός είναι ίσως ό κυριώτερος λόγος, διά τόν όποιον ή 
άνάπτυξις καρστικών φαινομένων είς πετρώματα κρητίδος, τά όποια ώς έπι τό 
πλεϊστον παρουσιάζουν μαζικήν ύδροπερατότητα, ε'ναι μηδαμινή. Συναφώς μέ τό 
θέμα αυτό ό ’Αμερικανός γεωμορφολόγος Thornburry (1965), άναφέρεται είς τό 
ακόλουθον συγκεκριμένον παράδειγμα. Εις Νότιον Ίνδιάναν εύρίσκονται οί σχη
ματισμοί Salem καί St. Louis. Άμφότεροι οί σχηματισμοί αποτελούνται έξ ασβε
στόλιθου τής αυτής ήλικίας. 'Τπάρχουν δμως σοβαραί τεκτονικοί διάφοροί μεταξύ 
τοΰ ασβεστόλιθου τών δύο σχηματισμών. Είς τήν πρώτην περίπτωσιν ό ασβεστό
λιθος είναι δγκώδης, πορώδης, μέ παχέα στρώματα καί έλαχίστας διακλάσεις. Είς 
τήν δευτέραν περίπτωσιν ό ασβεστόλιθος έχει μεγάλην πυκνότητα, άποτελεϊται άπό 
λεπτά στρώματα, μέ πολυαρίθμους στρωσιγενεϊς έπιφανείας, καί παρουσιάζει πολ- 
λάς διαπλάσεις. Ώς είναι έπόμενον είς τόν σχηματισμόν St. Louis άνεπτύχθησαν 
έντόνως καρστικαί μορφαί ένώ εις τόν σχηματισμόν Salem τοιαϋται μορφαί είναι 

.αηδαμιναί,
3. Ή άσβεστολιθική περιοχή πρέπει νά δέχεται τουλάχιστον μετρίαν δμβρη- 

σιν. Δέν είναι τυχαϊον τό γεγονός δτι αί πλεϊσται τών άντιπροσωπευτικών καρστι
κών περιοχών άνεπτύχθησαν είς μέρη μέ μετρίαν έως {ψηλήν δμβρησιν, μέ μόνην 
ίσως έξαίρεσιν τήν χερσόνησον Γιουκατάν. Είναι πολύ πιθανόν δμως ή δμβρησις 
είς Γιουκατάν νά ήτο πολύ μεγαλυτέρα τής σημερινής κατά τήν Πλειστόκαινον 
έποχήν, λόγφ τής μετατοπίσεως τών κλιματολογικών ζωνών τής γής.

Ε’ς τό σημεϊον αυτό δύναται νά τεθή τό έρώτημα: Άπαντώνται αί προϋποθέ
σεις αύται είς τήν ύπό μελέτην περιοχήν; Τό έπιφανειακόν πέτρωμα είς τήν πε
ριοχήν τοΰ άεροδρομίου Λευκωσίας άποτελεϊται άπό «Καυκάλλαν», ή όποια συνί- 
σταται έξ άνθρακικοϋ άσβεστίου. 'Επομένως ή ύπ’ άριθμόν ?να προϋπόθεσις 
άπαντάται είς τήν ύπό μελέτην περιοχήν. Πιστεύεται δτι ή «Καυκάλλα» έσχημα- 
τίσθη δι’ έπιδράσεως τών τριχοειδών άγγείων καί είναι παρομοία μέ τό πέτρωμα 
«caliche» τό όποιον άπαντάται είς τό διαμέρισμα Πέκος τοϋ Τέξας, είς περιοχάς 
τής Πολιτείας Νεβράσκας τών Η.Π.Α. καί είς άλλα μέρη τής γής, τά όποια έχουν 
ήμιέρημον κλίμα. Ή «Καυκάλλα» άποτελεϊ πέτρωμα συμπαγές καί δπως δεικνύεται 
είς τήν εικόνα 1, ή όποια έλήφθη είς «κόψιμο» πλησίον τοΰ σημείου συνδέσεως τοΰ 
δρόμου Γερολάκκου μετά τοΰ δρόμου Μόρφου, παρουσιάζει πολλάς ρωγμάς, έχει 
δέ πάχος περί τά 8-10 πόδια. 'Επομένως, μολονότι ή περιοχή παρουσιάζει τάς 
ιδεώδεις συνθήκας διά τήν άνάπτυξιν καρστικών φαινομένων, έν τούτοις έχει τό 
μειονέκτημα ή «καυκάλλα» νά είναι μικροΰ πάχους, γεγονός τό όποιον δέν ευνοεί 
τήν άνάπτυξιν μεγάλων σπηλαίων, στοών καί άλλων καρστικών μορφών. Τό κλίμα 
τής περιοχής, έξ άλλου, δέν είναι τό ιδεώδες διά τήν άνάπτυξιν «όλοκαρστικών» 
φαινομένων». 'Όπως δεικνύεται είς τό διάγραμμα 1, ή μέση έτησία δμβρησις τής 
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περιοχής είναι πέριξ τών 14 ίντσών. Ή ποσότης αδτη χαρακτηρίζει ήμιέρημα 
κλίματα καί θεωρείται ώς κάτω τής μέτριας. Συνεπώς, έφ’ δσον δέν άπαντώνται 
δλαι αί άναγκαϊαι προϋποθέσεις, τάς όποιας έθίξαμεν ανωτέρω, μόνον μερικώς ανα
πτύσσονται τά καρστικά φαινόμενα είς τήν υπό μελέτην περιοχήν και ώς έκ τούτου 
δικαίως δύναται νά άναφερθή ώς «μεροκάρστιος».

Είχών 1: Ή χαυχάϊλα τής περιοχής τον ’Αεροδρομίου παρουσιάζει πολλάς διαχλά 
σεις μέσω τών όποιων χυχλοφορεϊ τό ύδωρ, τό όποιον άποσαθρώνει χημιχώς τό πέτρωμα 

xai δημιουργεί τάς χαρστιχάς μορφάς.

βααικώτεραι χημικά! Αντιδράσεις 
διά τήν Ανάπτυξιν καρβτικών μορφών:

Τά καρστικά φαινόμενα αποτελούν προϊόν χημικής άποσαθρώσεως πετρωμάτων 
έξ ανθρακικού ασβεστίου. Τό ανθρακικόν άσβέστιον είναι λίαν δισδιάλυτον εις τό 
καθαρόν ύδωρ. Ώς δεικνύεται δμως είς τήν κατωτέρω άντίδρασιν με τήν παρου
σίαν διοξειδίου τού άνθρακος (CO 2 ) σχηματίζεται υδατικόν διάλυμα διοξειδίου 
τού άνθρακος, τό όποιον αποτελεί ασθενές όξύ, γνωστόν ώς ανθρακικόν όξύ.

Η2Ο+ CO2 —> H2CO3 
ύδωρ διοξείδιον ανθρακικόν

τοΰ άνθρακος όξύ.
Τό άνθρακικόν όξύ προσβάλλει τόν ανθρακικόν άσβέστιον (ασβεστόλιθον), συμ- 

φώνως προς τήν ακόλουθον άντίδρασιν, καί τό άποσαθρώνει σχηματίζον δ ξινόν 
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Ανθρακικόν άσβέστιον (διττανθρακικόν Ασβέστιον) Ca (HCO3)2, το όποιον είναι 
διαλυτόν είς τό ΰδωρ καί έπομένως μεταφέρεται έν διαλύσει είς άλλα μέρη. Ύπό

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

(Μίση ίτησία δμβρησις 14.3 ϊντσαι).

ώρισμένας συνθήκας τό ανθρακικόν άσβέστιον δύναται νά άνασχηματισθή (άμφίδρο- 
μος άγτίδρασις).

CaCO3 +
Ανθρακικόν 

άσβέστιον

H2CO3 χ Ca(HCO3)2 ή Ca + + 2HCO3 
’Ανθρακικόν ’Όξινον άνθρακικόν

δξύ άσβέστιον
Τά φυσικά ΰδατα περιέχουν πάντοτε μικράν ποσότητα άνθρακικοϋ δξέος διότι, 

καθώς ταϋτα έρχονται είς έπαφην μέ τόν Ατμοσφαιρικόν άέρα, συναντούν τό διο- 
ξείδιον τοΰ άνθρακος, και τό διαλύουν. 'Επομένως, τό υδατικόν διάλυμα διοξει
δίου τοΰ άνθρακος, διερχόμενσν μέσω άσβεστολιθικών πετρωμάτων, άποσαθρώνει μέ 
τήν πάροδον τοΰ χρόνου τά άσβεστολιθικά πετρώματα καθιστώντας τά άδιάλυτα 
συστατικά των ε’ις συστατικά διαλυτά τά όποια παρασύρει. Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ 
δημιουργοΰνται τά διάφορα καρστικά φαινόμενα τά όποια θά περιγράφω μεν.
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ΚηρηΟροκιδκις Μορφα'ι χαί Κ,αρβτιχά. Χπήλαια:

Έπι τοΰ τραπεζοειδούς υψώματος ανατολικής τοϋ Κολλεγίου Κύπρου, παρά 
τήν νησίδα έπι τοϋ τέρματος τής Λεωφόρου Γρίβα-Διγενή, δύο καρστικαί μαρφαι δε
σπόζουν τοΰ σκηνικού. Αύται είναι ή «κηρηθροειδής μορφή» (honeycomb feature) 
ή «δικτυωτόν πλέγμα» (είκών 2) καί τά καρστικά σπήλαια (είκών 3). Ή «κηρη-

Εΐκών 2: 'Κηρηθροειδής μορφή* έπι τοϋ τραπεζοειδούς υψώματος άνατολικώς τοϋ
Κολλεγίου Κύπρου. Ή έκλεκτική χημική άποαάθρωσις Ιδημιούργησε μικράς κοιλότη
τας, αί όποϊαι παρουσιάζουν μίαν ρυθμικήν διάταξιν, όμοιάζουσαι με κηρήθρα κυψέλης 

ή δικτυωτόν πλέγμα.

θροειδής μορφή» έπικρατεϊ είς τήν Νοτιοδυτικήν πλευράν τοϋ υψώματος. Τό ύδωρ 
τής βροχής, έμπλουτισμένον μέ μικράν ποσότητα άνθρακικοϋ όξέος, αποκτά διαλυ- 
τικήν ικανότητα. Μέ τήν διαλυτικήν του ένέργειαν έχει άποσαθρώσει 
Ικλεκτικώς τόν ασβεστόλιθον τοΰ υψώματος καί Ιδημιούργησε μικράς κοιλό
τητας, αί όποϊαι παρουσιάζουν μίαν ρυθμικήν διάταξιν, όμοιάζουσαι μέ κηρήθρα 
κυψέλης ή δικτυωτόν πλέγμα. Λόγφ ακριβώς αυτής τής συμμετρικής διατάξεως 
τών κοιλοτήτων έχρησιμοποιήσαμεν τόν δρον «κηρηθροειδής μορφή» ή «δικτυωτόν 
πλέγμα». Είναι πολύ πιθανόν είς τήν έκλεκτικήν άποσάθρωσιν 
νά συνετέλεσαν καί οργανικά όξέα τά όποια δημιουργοϋνται άπό τήν άποσύνθεσιν 
λειχήνων, οί όποιοι άποτελοΰν έν άπό τά κυριώτερα είδη φυσικής βλμστήσεως έπί 
τής «καυκάλλας» τοΰ υψώματος.
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Τά πρώτα δείγματα τής διαλυτικής ένεργείας τοΰ υδατικού διαλύματος διο
ξειδίου τοΰ άνθρακος Εμφανίζονται κατά μήκος γραμμών αδυναμίας, ώς είναι αί 
στρωσιγενεϊς έπιφάνειαι και αί διακλάσεις. Τοιαΰται γραμμαι αδυναμίας Επιτρέ
πουν εύκολωτέραν διέλευσιν τοΰ ΰδατος παρά οί μικροσκοπικο'ι πόροι τοΰ ασβεστό
λιθου. 'Επομένως, δλόκληρος ή διαλυτική Ενέργεια τοΰ ΰδατος συγκεντροΰται ε’ις

ΕΙκών 3: Κα αστικόν σπήλαιον έπί τον τραπεζοειδούς υψώματος άνατολικώς τον 
Κολλεγίου Κύπρου. Διακρίνονται λίθινα υποστηρίγματα τά όποια εκτίσθησαν νπό ποι

μένων διά νά προλάβουν τυχόν έγκατακρημνίσεις.

τοιαύτας γραμμάς αδυναμίας, αί δποϊαι διευρύνονται λόγφ τής διαλύσεως μέρος 
τοΰ πετρώματος. Μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου αί γραμμαι αδυναμίας μετατρέ- 
πονται ε’ις μεγάλα διάκενα, τά οποία Ενώνονται μεταξύ των καί δημιουργοΰνται τά 
σπήλαια. Δυστυχώς ε’ις τά σπήλαια τής υπό Εξέτασιν περιοχής δέν έχουν διαμορ
φωτή τοιούτου είδους μεγαλοπρεπή σχήματα ώς είναι οί σταλαγμΐται, οί σταλακτΐται 
καί οί έλικτϊται, οί όποιοι προσδίδουν μέγα τουριστικόν θέλγητρον. Είς παλαιό- 
τερα χρόνια τά σπήλαια τής περιοχής Εχρησιμοποιοΰντο ύπό ποιμένων ώς «μάν
δρες» και δι’ αύτόν ακριβώς τόν λόγον είναι γνωστά είς πολλούς κατοίκους τοΰ 
'Αγίου Δομετίου ώς οί «μάνδρες τοΰ Κύκκου». Οί ποιμένες, διά νά προλάβουν 
τυχόν Εγκατακρημνίσεις τών σπηλαίων, έκτισαν λίθινα υποστηρίγματα 
(Είκών 3). Μέ τήν σύστασιν τοΰ Συμβουλίου Άναπτύξεως 'Αγίου Δομετίου τά 
ποίμνια Εξετοπίσθησαν άπό τήν περιοχήν διά σκοπούς βελτιώσεως. Τά σπήλαια 
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χρησιμοποιούντο επίσης περιοδικώς και υπό γανωτών, κοινώς «μάντηδων». Τά 
τοιχώματα τών σπηλαίων είναι σήμερον μαυρισμένα, προφανώς έζ τής πυράς τήν 
οποίαν ήναπτον οί γανωταί. Μέ τήν οίκοπεδοποίησιν τής περιοχής αί δύο καρστι- 
ζαί μορφαί. αί όποΐαι περιεγράφησαν, κινδυνεύουν νά έξαλειφθοΰν.

«Βουλιαγμένα*»  s

Έπ'ι τής καυκάλλας τής «Κολοκόσιης», νοτιοδυτικώς τοΰ στρατοπέδου τής 
ΕΛΔΤΚ, παρά τον δρόμον Λευκωσίας - Μόρφου, τό κυριώτερον καρστικόν φαινό- 
μενον, τό όποιον δεσπόζει τοΰ σκηνικού, είναι αί «βουλιαγμένοι». Αί μορφαί αύται 
αποτελούν λεκανοειδή ή πινακοειδή κοιλώματα, τά όποια προήλθον έκ τής έγκα- 
τακρημνίσεως τής όροφής υπογείων σπηλαίων (Εκών 4). Ή τοιαύτη άποψις

Είκών 4: *Β ουλιαγμένη» εις τήν περιοχήν Κολοκόσιη, νοτιοδυτικούς τον στρατοπέδου 
τής ΕΔΔΥΚ. ’Εντός τον κοιλώματος διακρίνονται τεμάχια κανκάλλαςt λείψανα τής
οροφής σπηλαίου. Είς τά δεξιά τής εικόνας διακρίνεται μικρή φυσική άιμις, ή όποια 

συγκοινωνεί προς γειτονικήν *&ουλιαγμένην».

ένισχύεται έκ τοΰ γεγονότος δτι έντός τών κοιλωμάτων υπάρχουν ογκόλιθοι καυ
κάλλας, οί όποιοι άλλοτε άπετέλουν τήν δροφήν τών υπογείων σπηλαίων. Ή 
υπαρξις άδαθών ταπεινωμάτων, μέ Εμφανέστατα σημεία καθιζήσεως, ενισχύει ετι 
περαιτέρω τήν άποψιν περί ύπάρξεως υπογείων σπηλαίων. Μερικοί τών «βου
λιαγμένων» συγκοινωνούν μέ γειτονικός τοιαύτας διά μικρών φυσικών αψίδων, αί 
δποίαι αποτελούν τά έναπομείναντα τμήματα τών όροφών υπογείων σπηλαίων. Διά 
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διαδοχικών έγκατακρημνίσεων δύναται νά ένωθή άριθμός «βουλιαγμένων», δπότε 
δημιουργεϊται σύνθετον κοίλωμα μέ ανώμαλον δάπεδον, τό όποιον είναι γνωοτόν 
μέ το Βοσνικόν όνομα «uvala». Μικρός άιρθμός τών «βουλιαγμένων» της περιο
χής ανήκει ε’ις αυτήν τήν κατηγορίαν.

Μερικοί γεο>μορφολόγοι χρησιμοποιούν τόν δρον «δολίνα» ώς συνώνυμον τής 
«βουλιαγμένης». Ό Thornburry (1965), περιορίζει τόν δρον «δολίνα» είς έπιφα- 
νειακά κοιλώματα, τά όποια έσχηματίσθησαν άπ’ ευθείας διά τής διαλυτικής ένερ- 
γείας του ΰδατος άνευ μεσολαβήσεως έγκατακριμνήσεως. Είς περιπτώσεις, είς τάς

I
τερ'ή&ονοειδ'ης ξηρή χοιλάς

Διάγραμμα 2: Αί κυριώτεραι καρστικαϊ μορφαΐ είς τήν περιοχήν ·Κολοκόσιη·, 
νοτιοδυτικως τον στρατοπέδου τής ΕΛΔΥΚ.

όποιας η τοιαυτη μεσολάβησις είναι έμφανης, χρησιμοποιεί τόν δρον «collapse sink», 
0 όποιος είναι αντίστοιχος τής «βουλιαγμένης».

II καρστική ξηρη κοιλάς ή όποια εύρίσκεται βορείως τού δρόμου Λευκω- 
σίας-Μόρφου είς την περιοχήν «Κολοκόσιη» (Διάγραμμα 2), πιστεύεται δτι προέ- 
κυι|>εν από την ένωσιν πολλών «βουλιαμένων». Διά τής χημικής άποσαθρώσεως τοΰ 
υδατος μέρος τής σκληρής καυκαλλας διελύθη καί έσχηματίσθησαν διάκενα. Άκο-
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λούθως, ή δροφή τών διακένων κατεβυθίσθη και έξετέθη είς την διαβρωτικήν 
ενέργειαν τοϋ ϋδατος ή ύποκειμένη μάργα. Ή μάργα δέν είναι ανθεκτική εις τήν 
διάβρωσιν και ώς έκ τούτου μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου τά όμβρια ϋδατα κατόρ
θωσαν νά έμβαθύνουν τό μέρος καί νά διαμορφώσουν τήν σημερινήν κοιλάδα. 
’Εντός τής κοιλάδος διατηρούνται σήμερον άσβεστολιθικοί δγκόλιθοι, μερικοί τών 
όποιων άποτελοΰν υπολείμματα τής άλλοτε δροφής τών διακένων, ένώ άλλοι κατε- 
χρημνίσθησαν άπό τάς κλιτΰς τής κοιλάδος λόγφ πλευρικής διαβρώσεως τής ύπο- 
κειμένης μάργας. Εις τό μέρος δπου αρχίζει ή κοιλάδα έξακολουθούν νά διακρί- 
νωνται τμήματα τών διακένων.

Έν άλλον φαινόμενον τό όποιον αναπτύσσεται έπί τής γυμνής έπιφανείας τής 
καυκάλλας είναι τά «λαπιέ» (lapies). Τά «λαπιέ» αποτελούνται άπό μικρά παράλ
ληλα αυλάκια, δημιούργημα τής διαλυτικής ένεργείας τοϋ ρέοντος ϋδατος, άπό 
δακτυλογλυφάς. άπό μικράς κοιλότητας, καί άπό διαφόρους μορφάς τερηδονοειδοΰς 
χημικής άποσαθρώσεως (Διάγραμμα 2).

Περιοχή Αγιασμάτων:

Έπί τής καυκάλλας τής τοποθεσίας «Αγιασμάτων» νοτιοανατολικώς τής Σχο
λής Κωφών Παίδων, εν έκ τών κυριωτέρων καρστικών φαινομένων είναι ή έρυθρά 
γή ή κοκκινόχωμα (terra rosa). Ώς είδομεν ένωρίτερον, ή καυκάλλα συνίσταται 
κυρίως έξ άνθρακικοϋ άσβεστίου. Πλήν δμως τοϋ άνθρακικοϋ άσβεστίου περιέχει 
είς μικράν ποσότητα καί ουσίας, αί δποϊαι είναι αδιάλυτοι είς τό υδατικό διάλυμα 
διοξειδίου τοΰ άνθρακος. Μέ τήν διάλυσιν τοϋ άνθρακικοϋ άσβεστίου αί άδιάλυτοι 
οΰσίαι παραμένουν καί μέ τήν πάροδον έτών σχηματίζουν στρώμα έρυθροϋ έδάφους 
ύπεράνω τής καυκάλλας. Τό έρυθροΰν χρώμα δφείλεται είς ύδροξείδια τοϋ σιδή
ρου προερχόμενα άπό άντιδράσεις σιδήρου, ό όποιος έμπεριέχεται έντός τών άδια- 
ίύτων ουσιών.

Είς τήν1 ίδιαν περιοχήν έσχηματίσθησαν ώρισμέναι υπόγειοι καρστικαί μορφαί, 
έκ τών όποιων σπουδαιοτέρα είναι μία υπόγειος σήραγξ. Είς τό σημεϊον είς τό όποιον 
ή υπόγειος σήραγξ έμφανίζεται έπί τής έπιφανείας, δημιουργεϊται καρστική πηγή, 
ή όποια είναι γνωστή ώς «πηγή τών Αγιασμάτων». (Είκών 5). Είς παλαιότερα 
έτη ή άπόδοσις τής πηγής ήτο πολύ μεγαλύτερα άπό τήν σημερινήν. Ή υπόγειος 
σήραγξ πιστεύεται δτι προέκυψεν έκ τής διευρύνσεως υπογείων διακλάσεων καί χα
σμάτων. Συγκεκριμένως, μία έξήγησις ή όποια δύναται νά θεωρηθή ώς δυνατή 
είναι ή κόλουθος: Τά δμβρια ϋδατα εισχωρούν ύπογείως, μέσω διακλάσεων, έως 
δτου άπαντήσουν τό υποκείμενον υδατοστεγές μαργαϊκόν πέτρωμα (βάθος 10 
ποδών), όπότε ή κάθετος διέλευσίς των τερματίζεται καί δημιουργεϊται ύδροφόρον 
στρώμα. ’Ακολούθως, μέρος τού υπογείου ϋδατος κατευθύνεται όριζοντίως μέχρις 
δτου εϋρη διέξοδον είς τό σημεϊον δπου τό υδατοστεγές πέτρωμα έμφανίζεται είς 
τάς κλιτϋς τής «κοιλάδος τών 'Αγιασμάτων». Ε’ς τό σημεϊον έ-ξόδου σχηματίζεται 
ή πηγή. Διά τής όριζοντίου μετακινήσεως τό υπόγειον ϋδωρ κατόρθωσε νά διευ- 
ρύνη υπογείους διακλάσεις καί χάσματα καί νά σχηματίση οϋτω υπόγειον σήραγγα.
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Κιοτεύεται δτι παλαιότερον ή υπόγειος σήραγξ έξετείνετο βορειότεροι άλλα τμήμα 
αυτής έγκατεκρημνίσθη και έσχηματίσθη οΰτω ή φάραγξ τής Κοιλάδος των 'Αγια
σμάτων, τμήμα τής όποιας διακρίνεται είς την εικόνα 5.

ΕΙηών 5: Υπόγειος σήραγξ εις την καυκάλλαν των *Άγιασμάτων*, νοτιοανατολικών
τής .Σχολής Κωφών ΙΙαίδων. Εις τί> σημεϊον οπού ή υπόγειος σήραγξ Εμφανίζεται 

επί τής Επιφάνειας υπάρχει καρστική πηγή, ή όποια είναι γνωστή ώς 
*πηγή των 'Αγιασμάτων*.

ϋυμ.π£ραομ.α :

Ή Καυκάλλα τοΰ 'Αεροδρομίου Λευκωσίας αποτελεί παράδειγμα μεροκαρστίου 
περιοχής. Τό μικρόν πάχος της καί ή χαμηλή δμβρησις δεν έπιτρέπουν τήν άνά- 
πτυςιν όλοκαρστικών μορφών. Τά κυριώτερα καρστικά φαινόμενα τής περιοχής, 
αποτέλεσμα τής διαλυτικής ένεργείας των όμβριων ύδάτων, τά όποια είναι έμπλου- 
τισμένα μέ διοξείδιον τοΰ άνθρακος, είναι αί βουλιαγμένοι, τά σπήλαια, κηρηθροει- 
δεϊς μορφαί, λαπιέ, ξηραι κοιλάδες, υπόγειοι σήραγγες, terra rosa και καρστικαί 
πηγαί. Λόγφ τοΰ δτι ή υπό μελέτην περιοχή γειτνιάζει μέ τήν Λευκωσίαν απο
τελεί ιδεώδη τοποθεσίαν δι’ έπιτόπιον μελέτην τών καρστικών φαινομένων υπό 
μαθητών σχολών Μέσης Έκπαιδεύσεως τής Πρωτευούσης.
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SANTORINI

By WILLIAM DREGHORN

Introduction

Almost every Italian knows about the volcano of Vesuvius and has made 
a pilgrimage to it. Greece has only one active volcano, not so spectacular 
as the Naples variety, but its past history reveals that Santorini is one of 
the largest craters in the world. As Vesuvius is to Italy so is Santorini to 
Greece. Every Greek should visit this fascinating volcanic island and the 
reasons for the trip are explained in the following pages.

Geography is the study of places and so the location of this place must 
come first. The island group of Santorini is in the southern Cyclades of 
the Aegean Sea, 128 miles from Piraeus, 68 m. from Heraklion in Crete and 
147 m. from Rhodes. The approach to the island from Piraeus is like passing 
u chain of stepping stones with the volcanic group at the end of the chain, 
which gives it rather a marine isolation. Travellers from Cyprus must first 
go to Athens and the ten-hour journey by ship to Santorini may take over 
fifteen hours, if the sea is rough. Another jovial cliche about geography 
is that it is all about “MAPS AND CHAT’S” and so in this article an attempt 
wall be made to show how the “chaps”, the Greeks in fact, have taken advantage 
of the bizarre volcanic scenery to develop a thriving tourist industry that 
goes on all the year round. With regard to MAPS, most give the name 
Santorini, derived from the Italian Santa Irene — a Venetian name which 
is often met in Cyprus place-names. The ancient Greek name is THIRA. 
A more sensible definition of geography is that it is concerned with ΛΙΑΝ 
AND THE LAND so we must investigate what Man has achieved in land-use 
and how he has adapted his way of living to a rather dangerous and hostile 
environment.

The reader will find this account has a strong geological bias because 
the writer prefers to look at geography with the eyes (and hammer!) of a 
geologist. In any case, to be a good geographer, a general knowledge of 
geology is essential. Geology is the history of the Earth as revealed in the 
rocks forming its crust, but is apt to become rather passive until we meet 
the dynamic side of geology, volcanoes in action. We can actually see the 
molten rock solidifying and forming new landscapes. This exciting division 
of geology is called VULCANOLOGY derived from Vulcan, the Greek God 
of Fire. Sometimes he tells us when he is going to start up again, by knocking 
at the door of the crust of the Earth in the form of Earthquakes. So, every 
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tourist asks the local people in Thira, “Will the volcano break out again or 
js it sleeping for a “long, long time”?

Approach to Santorini

The approach to Santorini is one of outstanding natural beauty, especially 
if the visitor is briefed beforehand by reading books about it. (See the bibliog
raphy at the end of this article). He will then be aware that the ship is 
sailing into a large oval crater, an enormous one by World standards, measuring 
11 kms. by 7| Inns. Part of the rim of this crater has been breached by 
the sea to form the islands of Therasia and Aspronisi. The block diagram, 
fig. 1. of the entire panorama shows in simplified form the geological setting 
and explains the great depth of the sea within the crater, so deep, from
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500 ft. to 1,200 ft., that ships making for the tiny port of Phira cannot 
drop anchor but have to tie up to a buoy, which is itself tied up to the main
land. The centre of volcanic activity today is on the small islands of Nea 
and Palea Kammeni.

Phira

As the ship approaches the harbour the high cliffs are very impressive 
for they tower up to 800 ft. and further along the coast are 1,100 ft. high. 
The white houses of the town of Phira are perched on the edge of the cliffs 
but one looks in vain for a road to the top. As the small boats take the 
passengers ashore, scores of mules are waiting to take them and their baggage 
up the zig-zag path, with its 575 steps, to the top. The tourists themselves 
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are festooned with cameras and gadgets and stop frequently to take snaps 
of this very picturesque scene. It is certainly an antiquated method of climbing 
up to the town but the fun and colour associated with this manoeuvre give 
them something to write home about. It is a special-novelty attraction which 
■he town offers and the locals say, “We want to keep it this way, we don’t 
want ugly elevators.” Education is experience, and a geographer on a “donkey’'’ 
will be given a practical lesson on how the transport problem was solved for 
several thousand years in Mediterranean villages.

There is much time to gaze at the colourful rocks which are almost devoid 
of vegetation, the black hard rocks are the lavas and form vertical cliffs, 
while the less steep slopes are made of much softer volcanic ash varying in 
colour from gray, pink to white. Across the sea the other islands forming 
the crater rim show the same colours, the grey ash being the dominant one. 
The alternating bands of lava and ash are repeated concentrically around the 
crater; only the two central islands of Kammeni are different. They resemble 
pimples on the sea floor but no trace of volcanic activity is visible from this 
distance. No steam and no red hot lava are visible at night; the volcano 
sleeps — 1971! The inky-blue depths of the crater sea, the varying colours 
of the-cliffs of volcanic ash and the dazzling white-houses of Phira perched 
on black lava cliffs all provide the visitor with dozens of colour-slides to 
brighten up the winter evenings in London or New York. The ancient Phoeni
cian name for Santorini, was Kallisti — the beautiful. The sketch, fig. 2 
shows the high cliffs with vertical faces, formed by_quite a thick flow of 
dark lava which gives greater stability to the town perched on the summit.

Some confusion arises over the name of Phira for the town and Thira 
for the island of Santorini and this can be traced to differences in local 
pronunciation. We arrive at the town on about the 575th step up the zig-zag 
trail and the main street skirts close to the cliff edge, providing the visitors 
with grand panoramic views of the sea and islands. To the great joy of all, 
the street is almost a pedestrian precinct, for one is not bothered by cars 
hooting, and flie only noise seems to come from the clicking of cameras and 
the feet of the mules. With hardly a car in sight and no “uglification” of 
the cliff scenery by concrete disfigurements, it is an excellent lesson for the 
town planners of Cyprus — pedestrian precincts for Nicosia old town and 
the rescue of Kyrenia from “development”. The streets are narrow, barely 
room for two donkeys, while many of the houses have fine artistic facades 
dating from the Venetian period. For the historically-minded it breeds 
nostalgia for the Middle Ages. The town has a linear pattern extending along 
the cliffs until the highest point at .Skaros is reached, over 1,000 ft. above 
the sea. Naturally, many of the shops cater for the usual tourist trade of 
“souvenirs” but let it be noted there is no pestering which is so annoying 
and menacing in the Middle East. Usually, several ships arrive each day,
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disgorging hundreds of tourists who pack the streets for a few hours and 
then vanish below. A very interesting stroll to the highest point at Skaros 
will reveal many ruined houses en route, showing cracked walls and the roofs 
caved in. They were built below the modern new houses and seem to have 
been built far too near the cliff edge. This is the result of a severe earthquake 
in 1956 when 2,000 houses were destroyed and 48 people were killed. It 
occurred at the worst time, 5 a.m. when most were in home sleeping. Most 
casualties were caused by falling roofs and today all new houses must be built 
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according to safety regulations. Today one can wander among these ruined 
houses and the scene is not unlike the old bomb-sites of London and Berlin 
of the last war. The sketch fig. 3 shows a ruined church and the ruined 
houses beyond. One of the serious dangers of earthquakes is the cracking 
of water cisterns, for the main source of water supply is derived from stored 
rainwater.

Springs on the island are almost non-existent and the volcanic rocks are 
not good aquifers (water-bearing rocks) so that the island’s water supplies 
are precious. The population of Phira is about 1,500 and the whole island 
totals 8,000 and with the ever-growing demands by hotels for water, some 
supplies are imported from Poros near Piraeus and pumped to the cliff top 
from sea level. In spite of all modern technology and computers no geologist 
can yet predict an earthquake and all one can do is to make buildings safer 
and cut off electricity when the shock occurs. Wandering among the ruined 
houses one can see that the safest place in an earthquake, if you don’t have 
the time to rush into the street, is under a door way, for the ruins show 
chat in most houses the cross beams above the door are the most resistant 
to earthquake tremors.

Visit to Kammeni

Every afternoon, provided there are enough tourists, a boat leaves the 
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harbour of Phira for the trip to Nea Kammeni. The trip takes about 20 
minutes and about one hour is allowed to walk to the volcanic vents, forming 
the centre of volcanic activity. The word Kammeni means burnt and there 
are two islands, Nea and Palea Kammeni. Palea Kammeni was formed from 
an eruption in 198 B.C. and in the eruption of 1573 A.D. the small island 
of Micra Kammeni was formed. The highest point on the island is barely 
300 ft. so there is not much climbing to do, but it is significant to note that 
gradually, the islands are constantly growing bigger as the intermittent flows 
of lava pour out down to the sea, both altering and extending the coastline. 
There are well-defined paths to the small craters and en route one should 
notice the types of plants that are the first to colonise recent flows of lava. 
One can also easily distinguish the various flows of lava that have occurred 
in historical times, by their different colours and the extent to which coloni
sation by small plants has occurred. From the cliffs at Phira on the opposite 
shore, one can easily distinguish the various flows of lava and the sketch 
fig. 4 shows this view. Of course in time it is possible that the continued

outpourings oi lava may fill the entire crater floor, for, from time to 
time there have been submarine eruptions which induce dangerous high 
waves advancing on to coastal areas. Geologists from several countries 
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have made detailed studies of these islands and have produced a map showing 
the lava flows that occurred in 1570, 1707, 1866, 1925 and 1940 — all on 
Nea Kammeni. The various lava-fields represent a brand-new landscape 
constructed out of the molten rock and perhaps the Earth looked like this 
four thousand million years ago. Today, there are 3 or 4 small vents expelling 
steam and other gases at high temperatures so that one should not go too 
near. Vulcan is exhaling and although he is mainly breathing out steam, 
the pungent odours of sulphur dioxide leave one to think, erroneously, that 
these are the chief gases. These vents are termed in geology, FTTMAROLES 
and vulcanologists believe that this represents a dying phase of volcanic activity, 
called the SOLFATARA STAGE. When volcanoes are in a dormant stage 
numerous small vents appear, emitting steam, carbon dioxide and various 
sulphur gases, the final stage being just hot springs. The people of Santorini 
hope that these words will ring true. Around each orifice are various chemical 
deposits, chiefly yellow sulphur, but not enough for commercial exploitation. 
In the words of Americans, “this is Nature’s chemical laboratory in action”. 
Can man use this source of underground heat? It has been done in North 
Island, New Zealand where the volcanoes are said to be in the solfatara stage, 
but the greatest difficulty is the corrosion of pipes eaused by the strong 
chemicals associated with the steam. The problem is a technological one. The 
temperature of molten rock from a crater is in the order of 1,200’ C to 2,000’ C 
but today temperatures of about 400’ C occur within these fumaroles, so don’t 
put your hand in!!! (water boils at 100*  C!) There is time for a short trip 
on to a field cf lava^which is extremely difficult to walk on, since it is all 
a crinkled jumbled mass rock, penetrated by cavities caused by the escaping 
steam. This solidified lava with a cellular spongy structure is called SCORIA. 
On our way back to the boat one notices how some flows of lava have gone 
a long way before solidifying while others have “frozen stiff” after a short 
distance. The viscosity or mobility of the lava depends on its chemical nature 
and the gases imprisoned in it. More details about this aspect will be given 
towards the end of this article.

Akrotiri

The map, figure 12, shows Akrotiri at about 8 kms. distant from Phira 
and as the Greek name for peninsula is “akrotiri,” the place name is an apt 
description. Although one can take a bus to this place, it can be reached 
by a very pleasant and interesting walk along the cliffs following the edge 
of the crater rim. About 1 km. south of Phira are some quarries which have 
been excavated into the soft (pumice) volcanic ash to form high man-made 
cliffs. This pumice ash is the basis of a very hard type of cement which is 
strongly water-proof. It first came into demand when the building of the 
Suez Canal was begun in 1859, and ever since then it has been a valuable 
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pxport of Santorini. It was nearly a hundred years ago that the quarry 
workers discovered stone houses buried under a great thickness of volcanic 
ash and this led archaeologists to suspect that an ancient civilisation had 
existed on this island and that somewhere there must be a buried town. 
Further discoveries led to the belief that this buried town might be near 
Akrotiri. Excavations began here in 1967 under the direction of Professor 
Marinatos, Inspector-General of the Greek Department of Antiquities. Today, 
about 40 labourers are employed on the site and to ensure non-interruption 
of their work the excavations can only be seen after 3 p.m. when work finishes. 
.Although to date only a few houses and part of a street can be seen, the 
visit is well worth-while. The visitor will be shown houses with collapsed 
roofs, domestic pottery still in position and even a few frescoes on the walls. 
Unfortunately, the very good wall paintings have been removed to Athens, 
for on exposure to air, the colours soon deteriorate. The work must be done 
with pick and shovel as mechanical excavators cannot be used. According 
to Professor Marinatos, if this is the ancient town it will take a hundred 
years to expose it in its entirety, and the final result may be even more 
spectacular than Pompeii. Remember that when the Roman citizens and slaves 
were walking the streets of Pompeii before the eruption of Vesuvius in 79 
A.D. this town of Santorini was already 1500 years old. Pottery finds have 
dated the site as belonging to the early Minoan period of culture which is 
well known at Knossos in the island of Crete. The absence of human skeletons 
(so far) seems to indicate that the inhabitants had plenty of time to escape. 
Perhaps the earthquakes came first; this was followed by fires and later came 
the clouds of volcanic ash which buried the houses to depths of 50 to 100 feet. 
Volcanic ash came down on Crete but perhaps the “tidal” waves set up by 
tremendous volcanic explosions must have done considerable damage to Minoan 
towns by the coast.

The upright trunk of a small olive tree was found buried under volcanic 
ash near Phira and the “Carbon 14” method of dating this wood gave it 
an age of about 3,500 years, which seemed to agree with the 1500 B.C. date 
given by the archaeologists for the destruction of the Minoan site. The method 
of dating ancient wood by radio-active isotopes is like a geological clock which 
measures time independently to that given by the excavators, who date their 
finds by pottery, domestic utensils and styles of architecture. There seems 
to be general agreement now that the great volcanic explosion on Santorini 
occurred about 1500 B.C. and that the island of Crete was involved in the 
catastrophe.

Allowing a full day for the Akrotiri trip, the morning could be spent 
exploring along the beach which is only ten minutes’ walk from the exca
vations. Along the coast here are high cliffs of a red coloured lava with 
well-marked vertical joints. This is another kind of basalt and was associated 
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with a volcano which represents one of the first periods of volcanic activity 
perhaps long before man arrived on the scene. Close examination with a 
hand-lens of the multicoloured sands on the beach is very revealing. Tiny 
pebbles of the different lavas, varying from black to red, white cellular grains 
of pumice and small pebbles of marble from the interior mountain, will tell 
the visitor what rocks are to be seen on the island. Interspersed will be 
found numerous tiny gasteropoda, all with very thick shells, which they need 
to protect themselves as they are dashed by the waves against the pebbles of 
hard lava. Almost every day new finds are being made on this ancient Minoan 
site, so that in the next decade the books on ancient history will have to 
be rewritten. It is safe to predict that in 50 years’ time Akrotiri will rank 
with Pompeii as one of the major attractions of the whole Mediterranean 
region.

Profitis Elias

This mountain reaches a height of 568 m. and is the highest point on 
the island. The summit is crowned by a large monastery and here one can 
survey the whole of Thira and the neighbouring islands. With the aid of 
a map and binoculars one can programme the week’s excursions from this 
view-point. There are buses to Pyrgos, after which one can take a taxi or 
walk to the summit. Soon after leaving Pyrgos the pumice-covered slopes 
disappear and instead, limestones outcrop in roadside cuttings and numerous 
quarries. This mountain is made of limestone that is crystalline, almost a 
marble rock and forms the basement rock not only of this island but many 
in the Cyclades. The volcanic activity got superimposed on the limestones 
so that in places on the island it peeps through the volcanic ash, e.g. Mono- 
lithos, a very descriptive name.

The sketch, fig. 5 shows a view of the mountain from just outside the 
village of Megalo Khorio and the structure of these rocks which form the 
mountain should be obvious. The layers of rock (strata) have been pushed 
up at a steep angle from an original horizontal position. Great slabs of 
limestones are slammed up against one another like a pile of stacked plates 
that have beeu pushed over, and the great push has come from a lateral direc
tion, in this case, from the south east. The mighty forces that build mountains 
like these are called by geologists, orogenesis, and the type of mountain they 
form, ALPINE. Profitis Elias is all part of the Alpine mountain system 
that stretches from the Alps to the Taurus mountains and away to the Hima
layas and Borneo. These great Earth movements reached a climax like a 
great storm on the crust of the Earth some twenty million years ago. During 
the process of squeezing the rocks are altered, (metamorphosed) so that lime
stones grade into marbles and the sandy clayey rocks turn into slates, phyllites 
and schists. This metamorphism usually alters traces or remains of life buried 
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in the rocks, i.e. fossils, but in some places in the semi-marble rocks on the 
slopes of Profiris Elias distorted shapes can be seen. Professor Papastamatiou 
of the Polytechnical University at Athens has made a special study of these 
fossils and it is believed that the original rocks date from the Triassic period, 
about 200 million years ago. They bear some resemblance to the rocks of 
the Akropolis hill in Athens. For those who want to search for these fossils,
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Megalodont, being the fossil name, the best place is between Megalo Khorio 
village and the mountain summit. In other places on the mountain different 
rocks called “phyllites” can be seen and the forces of mountain building 
(orogeny) have thrust them against the marble - like rocks.

The sketch map fig. 6 shows that Profitis Elias represents the summit 
of an ancient mountain chain that extends northwards via the Cyclades
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into Greece and in the other direction formed part of a system of parallel 
ranges to the Taurus mountains in southern Turkey. Many milions of 
years ago Turkey and Greece were one land mass and a few million years 
ago a weakening of the Earth’s crust caused the chains of mountains to break 
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up and sink beneath the sea. Thus the Aegean sea was formed, with the 
mountain peaks represented by the chains of islands. This great subsidence 
was accompanied by volcanic activity, which at first began by outpourings 
of lava on the sea floor. Then volcanoes appeared above the sea, for a few 
other islands in the Aegean are volcanic, but only Santorini is active today. 
This shows that the twitchings of the Earth’s crust have still not yet settled 
down, and in fact, elsewhere in Yugoslavia and Turkey severe earthquakes 
in recent years afford good evidence for this.

Looking down from the summit of the mountain on to the tiny fields 
around Megalo Khorio one wonders how the people can raise such good crops 
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of tomatoes and grapes on these poor soils made almost entirely of volcanic 
ash. The answer is partly in the downwash of lime from this mountain, 
badly needed for “acid-like” soils derived from pumice, which is composed 
almost entirely of silica and nothing like the rich soils derived from the basalt 
lavas of Vesuvius.

Thira

The ruins of this ancient town are situated on the western side of 
Profitas Elias mountain and the best approach is from Kamari. About half 
a km. before reaching Kamari beach a zig-zag road leads up the mountain 
side to the plateau above, where at about 1,100 ft. above sea level, is the 
archaeological site, the largest on the island. A full morning can be spent 
here and the afternoon on the popular beach of Kamari.

The ruins of ancient Thira were excavated by the German archaeologist, 
Gaertringen from 1896 to 1902. It was a religious centre founded by the 
early Dorians about 900 B.C. but most of the buildings are of the Ptolemaic 
period, 300 to 145 B.C. Guide books give full details and a plan of the site, 
but it is well for geographers, who so often think that town-planning is quite 
a modern subject, that ancient Greek (and Roman) towns are fine examples 
cf ideal town planning. All their towns were planned and in the case of Thira 
there is a section for each “way of life”, market area, gymnasium, theatre 
and residential. The plan here obviously conforms with the topographical 
features of a small elongated plateau overlooking the sea. Although many 
of the buildings were found buried in volcanic ash, the layers are not so 
thick as those covering the Minoan town at Akrotiri and probably much was 
carried over by prevailing winds. However, the site of Thira was well chosen 
in relation to the volcano of whose activities the ancient Greeks were fully 
aware. The island of Santorini in ancient times was a focal point of inter
secting shipping routes between Greece, Cyprus and Palestine, hence the conti
nual settlement. Instead of taking the zig-zag road down to Kamari beach 
there is a pretty walk down the mountain side by a pathway that leads to 
a chapel by a cave with a good spring. Springs and caves are common features 
of limestone country and the spring near Kamari is the largest in the island. 
At the southern end of the beach a detailed study of the crystalline limestones 
can be made, as here they form high cliffs.

Megalo Khorio

This village is the most picturesque in the whole island. Artists and 
keen photographers should make this village a special visit to record this 
museum piece of mediaeval domestic architecture. The basis of its beauty 
really lies in its geology, for the foundation or basement rock of the island, 
the crystalline limestones, peeps above the surrounding layers of volcanic 
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ash to form craggy summits on which a mediaeval “castle” was built. The 
old houses are clustered around this, and below are the houses of the new 
part of the town. However, the Greek modern town planners have not made 
the mistakes of England and America in building box-like bungalow housing 
estates. Instead, houses have been designed on the lines of ancient chapels 
and they really add to the beauty of the old places. The historian can get 
the feeling of life in the Middle Ages by strolling along the intriguing narrow 
streets. The sketch fig. 7 showe how the local authorities preserve the charm
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of an ancient village by careful planning of new homes for the ever-expanding 
population.

The Geological History of the Santorini Volcano

Originally, Santorini was a circular-shaped island formed by a cone of 
debris built up from the eruptions of a volcanic vent. It was rather a compo
site volcano as there were other centres of eruption, and geologists have deduced 
at least five craters of activity after examining the various flows of lava 
and stated that a great catastrophe (a very apt English word derived from 
the first eruption above sea level. Plato, the ancient Greek philosopher, 
mentioned the island as bearing the name STRONGHILI meaning circular 
and stated that a great catastrophe (a very apt English word derived from 
Greek) caused it to break up into two islands, Kammeni (meaning burnt) and 
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Atlantis. The latter had disappeared and thus arose the false story that 
somewhere out in the Atlantic there was a buried city!!! Like the story 
about the canals on Mars, it was the work of irresponsible journalists, over- 
sealous in their eagemeBs to create sensational news. The reader should dismiss 
both stories.

The sketch fig. 8a. is an imagined drawing of the island’s first appearance, 
a volcanic mountain of about 3,000 ft. and a lower one of crystalline limestones. 
Perhaps all around the coast were natural marine terraces formed by changes 
nf sea level in the last one million years, this being a common feature on 
Mediterranean coasts, especially in Cyprus. On these terraces came the first 
settlers, early Neolithic folk from the Middle East, about 6,000 B.C.

About 1500 B.C. there were severe earthquakes followed by an enormous 
explosion which must have been as great as that of Krakatoa in 1883. Enormous 
amounts, measured in cubic miles, of ash and cinders were ejected to a great 
height and carried by the wind to Crete and neighbouring islands. The crater 
and cone of volcano had collapsed and disappeared into the sea and a very 
large cauldron was formed. This is called a CALDERA and the Santorini 
Caldera is the ninth largest in the world. Many of the large craters in the 
world today, usually measuring several miles in diameter are collapsed craters 
or caldera. Later the sea broke through the very deep floor of the caldera, 
for it is much deeper than the Aegean sea outside, and formed the group 
of islands of Santorini. After a pause of perhaps a thousand years, volcanic 
activity started again and the volcanic piles of the Kammeni islands emerged 
above the caldera floor. This sequence is shown in figs. 8 a, b, e & d. In 
order to explain the above events scientifically a few geological terms 
must be understood. Below the crust of the Earth there are masses or 
‘‘reservoirs” of molten rock containing dissolved gases at high pressure. 
This is called MAGMA and when it comes to the surface, it is called LAVA. 
As the gases are expelled at the surface the lava becomes riddled with small 
holes giving it a spongy texture. This solidified frothy lava is called PUMICE 
or SCORIA each being derived from different types of lava. It can be 
seen from the diagram fig. 8 (e) that if a great deal of magma is expelled 
from the underground reservoir, usually several miles below, an empty space 
with an overhanging roof below the crater is formed. It is important to 
realise that it is the dissolved gases in the magma that drive it upwards 
and out of the natural chimney which is the outlet pipe of the volcano. The 
energy of a volcano is derived from gases at high pressure; 60% of the gas 
is steam. Now as the steam builds up, the pressure in the magna chamber 
below, sooner or later it will blow its top off and this is what Santorini did 
in 1500 B.C. The other diagrams, fig. 8 f, g and h. show how volcanic activity 
will start up again on the caldera floor. The eruptions of Nea Kammeni in 
1939—1941 wei’e observed and photographed by geologists. There were flows 
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of lava and large clouds of steam and ash rose high into the sky. A volcano 
is not a burning mountain. At night the red hot lava is reflected in the 
clouds of steam and ashes above the crater, and gives the illusion that the 
mountain is burning. Another tempting bait for journalists to report to their 
newspapers that the mountain “is on fire”. All that will burn are the forests 
as the lava engulfs them. Very rarely volcanoes have flickers of flame caused 
by escaping hydrogen gas but only on a very small scale and for a very 
short space of time.
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Deep down below, probably several miles below Nea Kammeni, the magma 
differentiates itself, the heavier type rich in iron silicates tending to sink, 
while the lighter kind of magma, very rich in silica, comes to the top. If 
the lava is 50% silica or less it is termed BASALT and if 65% it would 
be andesite or dacite. Most of the flows from Santorini volcano have been 
of basalt and this can be seen all along the cliffs from Phira to Akrotiri. 
It is a black heavy type of rock with tiny crystals of feldspar visible to the 
naked eye. The feldspar is labradorite, a complex silicate of sodium and 

28



calcium and is typical of basalt lavas. The crystals were formed deep down 
in the magma chamber before the molten rock was extruded. The Santorini 
basalts are hard rocks because they contain little or no olivine, for if they 
did, the rocks would soon decay to form iron-rich soils as olivine, a silicate 
of iron and magnesium, soon breaks down chemically. It is quite probable 
that the enormous amounts of pumice ejected in the great eruption were 
associated with silica-rich lavas of the andesite and dacite type.

When the lavas become rich in silica, the gas-bubbles disperse through 
the molten rock produce a kind of foam or froth. When this foamy lava 
solidifies it is called PUMICE and this is the commonest rock all over Santo
rini. It is easily recognised by its porous or spongy texture with a pearly 
white or silvery grey lustre. It is the only rock that floats, until it gets 
waterlogged. Enormous quantities of pumice came from the caldera during 
the 1500 B.C. explosion reaching Crete and probably floating rafts of pumice 
were drifted by the westerly winds on to the shores of Cyprus. In recent 
times the Cypiiots collected this along the beaches of Morphou Bay and sold 
it for domestic use. Pumice is excellent material for cleaning metal pots 
and knives. The writer always carries a piece in the pocket for cleaning 
a penknife and for removing oil on the skin from sea-bathing.

During an eruption, the foamy lava is transformed into rapidly-moving 
spray. Bits of white-hot viscous pumice form fiery clouds of this incandescent 
effervescent spray which are termed Nuees Ardentes. This is highly 
dangerous and -will destroy all life on the ground. Close examination of the 
crater and quarry cliffs around Phira show bits of pumice of all sizes welded 
together to form a compact rock. This is called IGNIMBRITE (from LATIN) 
ignis fire, nimbus-cloud). A hand lens will show that the pumice consists 
of a welded assemblage of drawn-out glass shreds. Much more frequently 
we find all over Santorini, masses of loose unconsolidated pumice, termed 
wrongly, volcanic ash, which is easily blown about by the wind. The writer 
was sketching part of the crater-rim near Phira when a huge avalanche of 
this material came hurdling down into the sea. From a distance it looked 
like a minor eruption (see fig. 9). One advantage of this looseness is that 
it is easily quarried and transported for making cement. In time, the ash 
mil get consolidated by ground water and the hard consolidated volcanic ash 
rock is termed TUFF.

The visitor may be surprised to find large blocks of lava lying about 
or embedded in pumice, as far away from the caldera as the slopes of Profitas 
Elias near Pyrgos. Some blocks must weigh several tons, but how did they 
get there? In 1929, during the eruption of Cotopaxi volcano in Mexico, a 
block of lava rock weighing 200 tons was hurled a distance of nine miles. 
So, as the geologists like to say, “The present is the key to the past”. Another 
fact to remember is that during the eruption of Krakatoa in 1883, the great
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wind-borne ash cloud deposited a layer of ash seven inches thick on the deck 
of a steamer 370 miles away. Fragmental material cast out from near the 
crater consists of lava blocks of all sizes, angular in shape, mixed with a 
mass of ash and “cinders”. Such material is called PYROCLASTS and this 
can be seen along the cliffs between Phira and Akrotiri. In places, pieces 
of pumice, of about the size of a walnut, are to be seen in unconsolidated ash 
and to these the name LAPILLI is given — meaning small stones.

When the great explosion occurred in 1500 B.C. there must have been 
giant sea waves which travelled at great speed to the coast of Crete and 
neighbouring islands. The name “Tidal wave” is wrong as it has nothing 
to do with tides. There is a Japanese name for a seismic sea wave, viz. 
TSUNAMI and the one generated by Krakatoa travelled over the ocean at 

30



about 100 m.p.h. Ships at sea hardly noticed it, as the waves are several 
miles apart, but. in shallow coastal areas it is translated into a wall of water 
nearly 100 ft. high. Something like this could have destroyed coastal towns 
in ancient Crete.

The scientific classification of the lavas of a volcano and in fact of many 
rocks, both igneous and sedimentary is done by making thin sections. Samples 
of two kinds of lava were obtained from Santorini and the Geology Dept, 
at Nicosia made them into transparent thin sections about 30 microns in 
thickness (one micron equals one thousandth of a millimetre). The slides are 
examined with a microscope using polarised light. Dr. Theo Pantazis has 
sent this report:

SANTORINI LAVA SAMPLES

Sample 1

In hand specimen this sample is a black glassy lava with white feldspar 
phenocrysts. In thin section this lava consists of phenocrysts of plagioclase and 
pyroxenes embedded in a hypocrystalline matrix. The pyroxenes form euhedral 
prismatic crystals and are mainly orthopyroxenes with no prominent pleochroism 
and of enstatltlc composition. The plagioclase is fresh, forming platy laths usually 
twinned after the albite law. Tests with the measurement of maximum extinction 
angle gave a composition of about An 50. The matrix is composed mainly of very 
small needle like fork-ended crystals of plagioclase and pyroxene. Many opaque 
minerals are to be seen in thin section forming minute anhedral crystals in the 
matrix or sometimes as inclusions in the phenocrysts.

Sample 2

In hand specimen this sample is reddish-brown colour and show's high porosity 
but without amygdales. Pyroxenes and plagioclase form phenocrysts. In thin 
section the rock is mainly composed of phenocrysts of pyroxenes and plagioclase 
in a very porous hypocrystalline matrix which Ιέ strongly iron stained. The pyro
xenes are mainly clinopyroxene forming partly altered prismatic crystals some 
of which are very large. Their composition is diopsidic. The plagioclase pheno
crysts are of variable size; they are mainly twinned after the albite law and are 
partly altered. From a combined albite — carlsbad twin the composition of the 
plagioclase was found to be An 55. The matrix is hypocrystalline with very small 
pyroxene crystals and laths of plagioclase. The pores are empty.

The geological map fig. 10 is simplified and does not show the different 
types of lava because in order to show such details a much larger scale map 
is required. This is not necessary, since this article has been written for 
the average intelligent tourist whose approach to geology is limited.
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What to do when an earthquake occurs

Recently, a seismologist stated, “Stand still and count to forty. At the 
end of that time it makes no difference what you do.” This advice must be 
treated lightly. After examining the ruined houses of Phira which resulted 
from the 1956 earthquake it is obvious that the most stable part of a house 
is just under rhe doors or underneath any strong supporting arch that is in 
the building. So, stand under the door and if you haven’t got there before 
the others, get under a strong table or desk. Most casualties are due to falling 
roofs and especially tiled roofs, because they are heavy and make the walls 
top-heavy. Above all, don’t run into the street as there ie great danger from 
falling rubble and most of this just tumbles into the street. Fortunately in 
Santorini and in most Mediterranean countries, the houses don’t have large 
chimneys and in Phira there are no “high rise” hotels, in fact much has 
oeen done to make the buildings safe from earth tremors. It should be a 
habit to refrain from putting clocks, cameras and all valuables on high shelves. 
In the hotel put your camera on the floor where it can’t fall any further!!! 
After the shock, the great menace will be fires from domestic kitchens and 
•he cutting off of water supplies. All houses should have small tanks for 
water storage and not have old fashioned open fireplaces.

Seismology is part of a larger science called GEOPHYSICS and much 
work has been done on this in countries which suffer from frequent earthqua
kes, like New Zealand and Japan. Now the Aegean Sea, Turkey and Yugo
slavia are very much prone to earthquakes, with or without volcanoes, because 
this part of the Earth’s crust is very unstable. It has not yet settled down 
after the vigorous crumplings that formed the mountains some ten million 
years ago, i.e. recent geological time! There are large cracks on the sea floor 
as well as on the land surface and movements take place along them. These 
cracks are termed FAULTS. The visitor gazing from his hotel balcony across 
the deep blue sea of the Santorini caldera, watching the peaceful scene, of 
the ships laden with tourists gliding in, may think thus, “Why worry about 
earthquakes. It is all so quiet. It can’t happen now, perhaps in fifty years 
time and I won’t be here then.” Wishful thinking. Glance at the time graph 
of shocks shown in figure 11 and this illustrates how irregular the activity 
of the caldera has been in the last five hundred years.

SUMMARY

In the Eastern Mediterranean Santorini is unique for its volcanic land
scapes. It is a bizarre relief, solely conditioned by the formation of a caldera 
in a marine environment. It is an entirely new landscape, as most of the 
scenery in the world today is the result of the last few million years of 
natural erosion, but the Santorini scenery was created only yesterday in geolo-
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gical time. However, many of the forms usually associated with volcanic 
relief are missing, e.g. vast lava plateau. The remnant of a small one can 
be seen near Phira and is shown in figure 9. Yet even in such a short 
space of geological time as 3,000 years, it has been eroded to leave a small 
mesa at the end of the cliff. In detail, the chemical nature of the lava, 
whether it is rich or poor in silica, e.g. basalt or andesite, determines the 
kind of topography. Ako, the whole island is a good example of where a 
pre-existing landscape has I een smothered out and camouflaged by showers 
of pumice of great thickness. Many people are aware of the irresistible 
attraction of the fertile soils for which volcanic areas are so well known, 
e.g. the olivine basalts of Vesuvius or Java, but here, owing to the abundance 
of pumice the fertility is poor.

Instead, the inhabitants have made full use of the strange scenery to 
attract tourists in large numbers to the extent that it is the major “industry” 
on the island. The eruption of 1500 B.C., although a terrible calamity at 
the time, has now proved a blessing in disguise, for it will make the island 
a “Mecca” for archaeologists. Vulcan carefully preserved the ancient Minoan 
town by burying it in pumice ash, yet soft enough to be easily excavated.

Finally, tourists today are far more educated than those of fifty years 
ago; they demand to know more about the history, the people and the rocks 
of the places they visit. Furthermore, what is the use of taking colour slides 
unless it means something to them and about which they can converse? Hence 
the purpose of this article, to attract the more informed type of tourist.
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METRIC DATA CONVERSION TABLE

Rough approximations

4 in. = 10 cm.
10 ft. = 3 m.
10 miles = 16 kms.
10 m. = 3.3 ft.
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GLOSSARY

andesite - a kind of lava with more silica than in basalt. 
aquifer = a water bearing rock, e.g. sandstone or limestone. 
archaeology — the study of antiquities mainly by excavations. 
basalt - a kind of lava with less than 50% silica.
caldera — a large depression formed by an exploded volcano. 
dacite = an Intermediate kind of lava, similar to andesite. 
feldspar χ a sllicaite mineral found in many Igneous rocks. 
fossils — remains or traces of life found buried in rocks. 
frescoes = wall paintings.
fumaroles — small volcanic vents emitting steam and other gases. 
gasteropods or gastropods — a kind of mollusc e.g. snail.
Hephaestus — Greek god of fire ("Ηφαιστος) hence Greek word for volcano is 

Hlphaestion (ήφα(στειον).
igneous — rocks that were once in a molten state.
ignimbrite — volcanic ash that has become welded together because it was deposited 

while incandescent.
isotope — varieties of the same element that have the same chemical properties 

but differ in their atomic weights.
lapilli — small stones the size of walnuts, composed of ash.
limestone — a sedimentary rock composed of calcium carbonate. 
magna — the molten rock found below the Earth’s crust.
marble — crystalline limestone.
marine terrace — a natural terrace formed by the sea when it remained at a 

certain level for a long time and later the sea level became lower. 
metamorphic rocks — rocks that have been changed by the action of pressure or 

heat, e.g. limestone into marble.
micron — a unit of measurement used in very small objects. One thousandth of 

a millimetre.
nwde ardente — a hot cloud of incandescent volcanic ash.
orogeny or orogenesis — the process of mountain building forces on the Earth's 

Crust.
petrology — the close examination of rocks to find their origin and structure. 
phyllite — a metamorphic rock, like slate but more crystalline.
pyroclast — fragmentary material exploded out of volcanoes from Greek, pyros — fire 

and klastos — broken in pieces.
sedimentary rocks — rocks laid down or deposited on land or in the sea e.g. sands, 

muds, sandstone shale etc.
scoria — frothy lava usually associated with basalt lava.
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gilica = silicon dioxide e.g. quartz.
schist = a metamorphic crystalline rock.
tephra = a general term used for loose unconsolidated volcanic material from Greek 

tephra — ash.
Tsunami — Japanese word for seismic sea wave caused by earthquakes.
viscous — sticky, lavas which have a high content of silica are viscous, behave 

like stiff treacle.
Vulcan = the Roman god of fire.
vulcanology — the study of volcanoes.
volcano = a fissure or vent communicating with the Interior, from which flows 

of lava, fountains of incandescent spray or explosive bursts of gases 
and volcanic "ashes” are erupted at the surface. The debris around 
the vent forms the mountain known as a volcano.
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THE HISTORICAL GROWTH OF FAMAGUSTA AND AN ANALYSIS 
OF ITS PRESENT FUNCTIONS.

By KYRIACOS A. DEMETRIADES ΒΛ. Hons Geog. (London) 
M.A. Urban and Regional Planning.

INTRODUCTION

Famagusta, the fabulously wealthy town of the Middle Ages, immortalized 
iu Shakespeare’s Othello, comprises today two distinct towns; the historic 
old town itself and the much larger modern town which adjoins it to the 
south and is more properly known as Varosha. It lies on the eastern end 
of the central plain of Cyprus and is the main port of the island, and the 
third largest town after the capital, Nicosia and Limassol.

I. THE EARLY PERIOD AND THE EMERGENCE OF MEDIEVAL 
FAMAGUSTA.

The-city-of Famagusta is-entirely^-medieval in origin. The original inha
bitants moved to the present site after the Arab invasions of the island and 
especially on Famagusta’s mother town, Salamis, of 647 AD. This original 
town (Salamis) was completely destroyed and the inhabitants moved to the 
present medieval town six miles to the south. The foundation of Salamis 
started by the actual colonization of the area which took place during the 
migrations at the close of the Bronze Age by settlers from Anatolia together 
with Achaeans from Greece. Its traditional founder was Teucer, a Greek 
hero of the Trojan War, in 1194 BC. For about 2,000 years the city of 
Salamis played the most prominent part among the Kingdoms of Cyprus. 
The reason for its leadership was attributed to its location, its good natural 
harbour and its trade in copper. It was a large centre of commerce, and 
this can be understood from the remains of the town which is one of the 
largest that have survived (plates 1, 2 and 3).

In Roman times Salamis continued to be the great commercial centre of 
the Levant and the Romans called it, the “emporium of the East”. Later 
repeated earthquakes damaged it in the early part of the fourth century 
(332 AD and 342 AD) and it was during one of these catastrophes that the 
whole area was covered by tidal waves far inland and completely covered 
with sand. The emperor Flavian Constantine (337—361) rebuilt Salamis on 
a smaller scale and called it Constantia. But Constantia had the same fate 
as its predecessor and was damaged by fire in 647 AD when also exposed 
to the full brunt of the Arab raids and invasions, which were launched against
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Plate 1. The remains of ancient Salamis, once the capital of the Island and the 
"mother town” of Famagusta; the greatest of all city Kingdoms of Cyprus, 
founded in 1194 BC by Teucer, on his way to Salamis (Greece) after 
the Trojan War.

Plate 2. The Roman Agora, or market place.
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the whole island. These and earthquakes and the silting up of its natural 
harbour led to the final abandonment of the city and the emergence of Fama
gusta as the major town of Eastern Cyprus.

The ruined area of the Roman city (plate 1) more than a square mile 
in extent has been superficially explored since 1890; three Roman forums, 
the earliest dating from 22 BC and being the largest, viz 750 ft. by 200 ft; 
a second forum dating from the time of Hadrian, and a third from the Anto
nine period.

Constantia, the Byzantine successor to Roman Salamis is still surrounded 
by its city wall. The Byzantines erected one of the largest aqueducts of 
antiquity for the city, which carried the waters from forty miles away, by 
channels in the foothills of the northern mountain ranges and on arches across 
the plain.

Famagusta, however, remained an ordinary eoast town during the crusades 
and a stepping stone between Europe and Asia Minor. Its real growth started 
after the arrival of the Christian refugees who fled from Acre in 1291; it 
then became the chief business centre of eastern Mediterranean and the new 
foundation of the “emporium of the East”, thus following the traditions of 
its mother city, Salamis. It became the richest town in the Levant and its 
economy was based on its trade with the mainland by Acre traders, continuing 
their trade with their homeland. These merchants who fled from the Holy 
Land to Famagusta rapidly developed the town into the richest town in the 
whole of the Mediterranean. There they are said to have built 365 churches 
as well as the Gothic Cathedral of St. Nicholas (plate 6). After the comple
tion of this cathedral, the Frankish Lusignan kings who had been ruling 
Cyprus since the end of the 12th century were crowned as kings of Jerusalem 
in Famagusta. The Lusignan kings also built a palace by the main square 
of Famagusta which was reputed to be larger than any throughout the whole 
of Europe (plate 4). Foreign visitors who wrote of Famagusta at this time 
were amazed at the splendour in which merchants lived. Nowhere else in the 
world wrote one chronicler was such a luxurious style of living to be found. 
Von Suchen, priest of Suchen Westphalia, visited Famagusta in 1336—41 and 
wrote “Here are the harbours of all this sea and realm and concourse of 
merchants and pilgrims. It is the richest of all cities and her citizens are 
the richest of all men. Near Famagusta is another big city called Constantia, 
or Salamis..... ’’ Quotations such as this from other chronographers and travel
lers who visited the medieval city stress its importance in the trade of the 
Mediterranean and its immense wealth.

In 1376 Famagusta and its surrounding district passed into the power 
of the Genoese Republic and its medieval prosperity was entirely lost. Later 
still, when the Venetians took over the whole island in 1489 Famagusta seemed 
to be on the point of recovering its earlier importance, but the prospects were
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Plate 3. The Ancient theatre of Salamis, dating back to the Romans «nd excavated 
in I960, with an original capacity of 15,000 spectators.

Plate 4. The Othello Tower once the Lusignan Citadel of the town, and later 
remodelled by the Venetians. The winged Lion of the Republic of Venice 
stands over the entrance. Here Othello, as Shakespeare tells us killed 
Desdemona.
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I
delusive. The only benefit it received from its new masters was to be strongly 
fortified and it is their walls and bastions which still remain. Martoni wrote 
in 1394  “now the Genoese hold the town; it has finer walls than I have 
seen in any city. In the city live a certain number of Genoese and a large 
number of Greeks because the whole island of Cyprus is peopled by Greeks. 
Between the church of St. Nicholas and the Palace (later to be the Venetian 
palace) is a very large court in which are sold bread, vegetables, fruit and 
clothes” (the market square). But the city of Famagusta never regained its 
medieval prosperity and its position as the “emporium of the East”.

The Turks sieged and conquered the city in 1571 and the first Turkish 
inhabitants of the city came; they then turned out all the Greeks who were 
not permitted inside the city walls and settled outside them.

It is from this time that we can recognize the embryo of the Gerek quarter 
of Varosha, the spreacLof the town outside its walls, settled wholly by Greeks. 
Varosha remained a village however till much later; today it is the core of 
modern Famagusta and modern development spread from it. Heyman, professor 
of Oriental Languages at the university of Leyden, Holland wrote in 1757....
“Famagusta, the ancient Salamis, afterwards Constantia, is the only good 
harbour.....  the Greeks are not permitted to live here” (within the city walls).

Within—the Venetian Walls (plate 41 many churches still survive, the 
Cathedral of St. Nicholas which is in 14th century Gothic style and now a 
mosque, and the many churches give an impression of the city’e former 
importance. Outside the cathedral is the central square of the city, once the 
largest in Europe. Eastwards from the square is the Othello Tower (plate 4) 
which Shakespeare immortalised and which was the citadel of Famagusta in 
Lusignan times and remodelled later by the Venetians; the Lusignan and 
Venetian Palaces, the great defensive works themselves, the Gothic — and 
Byzantine — style churches — all testify the flourishing economy of medieval 
Famagusta. The Walls are massive and high, on an average 50 feet in height 
and 27 feet thick in places. Their plan is more or less square and there are 
two gates, the Land Gate and the Sea Gate.

Today, while the old city of Famagusta with a population of about 7,500 
and entirely Turkish, is a decaying town, a new town has sprung up about 
a mile to the south — Varosha, which grew from its village core. It had 
in 1960 a population of 28,654 (24,506 Greeks, 3,663 British, 152 Armenians, 
24 Maronites and 309 others). The population today approaches 40,000 while 
the old city has also swelled with Turks who come from rural districts.
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Plate 5. Salamis — the Gymnasium, denotes the past splendour of the city and 
a mature civilization.

43



Plate β..............once the largest square In Europe. The main square of the
walled city, with St. Nicholas Cathedral (now Lala Mustapha mosque).
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MODERN FAMAGUSTA — URBAN DEVELOPMENT AND 
ECONOMIC ACTIVITY

In its regional setting Famagusta lies at the eastern end of the central 
plain of Cyprus and its local sphere of influence extends to the whole of 
the Karpass Peninsula in the east and as far as Lysi in the west, (fig. 1). 
Although Nicosia as the capital and main market attracts some of the produce 
and business of the area, in its turn Famagusta has recently tended to capture 
the economic life of the northern parts of the Larnaca District successfully. 
The population of its sphere of influence is at present over 150,000.

Famagusta has grown from a small town of about 5,000 people in 1910 
to a dynamic regional centre of around 40,000 today. It is significant that 
the day-time population on workdays when commuters come in can reach as 
much as 55,000. The main attractions are the functions of the town as a 
regional centre, providing services in employment, shopping, education, recrea
tion, entertainment and tourism.

The rate of growth was higher in the decade following the last world 
war, than in the last decade. Thus the growth rate of its population has 
dropped from 4.8% annually in 1946—60 to 1.6 in 1960—70, this being slightly 
lower than that in the other towns of Cyprus.

In 1910 it consisted of the Old Walled city and the village of Varosha, 
with the hamlet of Ayios Memnon to the south and two outlying villages — 
Kato Varosha and Ayios Loukas (fig. 2 for place names and figs. 3, 4 and 
5 showing the physical growth of the town). Development at first tended 
to struggle along the main roads; it then spilled into the valleys along the 
main roads. In recent years the creeping down towards the sea has been 
the most striking phenomenon. The other striking feature is that of hap-hazard 
scattered development covering a large part of the municipal area. The physi
cal growth of the modem town has thus been mainly a feature of this century 
and this is reflected in its urban character. Partly responsible for this has 
been the movement of population from the surrounding rural district into 
the town especially since the last war.

Residential development is widely scattered and has little cohesion except 
in the old village cores. Commercial uses are centred on the old village of 
Varosha, which now forms the central area, the core of the town, where all 
the main shopping centres, commercial and administrative facilities are. 
Industrial and storage uses naturally concentrate round the access to the 
port (fig. 6). There is also a scatter of minor industrial work-shop and storage 
and some cluster up the central commercial area around the central Market, 
and in the main shopping streets. Public and open spaces are grouped together 
in and around the Old City; and along the beach larger tracts of public 
iand are important as amenity areas.
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Fig. 1. Famagusta Town and District.
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In general the land north of the Old City is less fertile and its use for 
urban development would not be a great loss to agriculture. Towards the 
coast however, from the central commercial area of Varosha, much of the 
area was until recently covered by citrus gardens — mainly orange groves — 
but encroachment of building development towards the coast has taken up 
nearly all of it now. Further to the south and to the west the groves are 
very prosperous, though due to the high value of building plots experienced 
in recent years owners find it more profitable to sell it for building land; 
it is a pity to lose more orange groves, but their use for urban development 
is inevitable. Pressure on land along the coast and in the centre of the town 
is so great that there has been a tremendous rise in the prices for building 
plots. Most of the open and public land in the Old City contains extensive 
areas linked with antiquities and thus it has escaped residential or commer
cial use.

All non-urban areas are agricultural (citrus) or waste land as in the north. 
Among the most salient features of urban land use are the general low density 
of residential areas and the paucity of industrial uses.

The net residential densities are on an average of 75 people per acre 
in the centre and 25 in the outskirts; when compared to any European urban 
area this is very low. The rapid rate of growth of the population of the 
town is illustrated by figs. 3, 4 and 5 showing the growth of the town. Since 
the developmeit of the port in the first decade of this century there has 
been a steady stream of immigrants from the countryside. This has continued 
and the population forecast for 1975 is about 65,000. There do not appear 
to be any strong social groupings apart from the Turkish community in the 
Old City and immediately to the west, along the main road to Nicosia (fig. 7).

The largest single employer in Famagusta is the port and linked with 
it warehouses, packing sheds and shipping offices. There is as yet little deve
lopment in manufacturing industry, though there are workshops, and until 
recently the town retained the character of an overgrown market town.

The town is an important employer in national terms and more especially 
its hinterland. It provides today around 7% of all jobs in the island. The 
economy is based mainly on its function as a port and as a service centre. 
The tertiary sector thus is overwhelmingly the most important in the occupa- 
lional structure, being over 75%.

Incoming commuters, especially from the immediate hinterland form a 
substantial part of the employment in the town. One quarter of the total 
labour force are commuters, especially in services and construction. Manu
facturing contributes 18% of all jobs, construction 21%, commerce 20% and 
transport services 8%.

In 1966 there were 383 industrial establishments in Famagusta employing 
1804 persons; of these only four engaged over 100 workers. (After census
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of industrial production).
Manufacturing: Food 259 persons employed.

footwear & textiles 379
metal products 228 H

machinery 218 n

furniture 171
transport equipment 335 a

printing and
publishing 35 i >

chemicals 33
electrical goods 28 >>

Today the number of establishments in the manufacturing industry has risen 
to 500 employing 2500 persons, this increase being mostly in the food and 
textile sectors.

Retail trade. There were 634 establishments employing a total of 1278 
persons — an increase of 20% in the number of persons employed in 1954. 
Half of these were employing only one, i.e. owned and only 10 employed over 
10 persons each. Most of the establishments in retail trade are in foodstuffs:

Foodstuffs employed 309 persons.
textiles & clothing 113 a

machinery 95
vehicles 53
petroleum products 72 a

footwear 64 n

novelties 99 M

radio & electrical goods 82 n

A total of 1278 were engaged in the retail trade, 82% males and 18% females.
The relative absence of manufacturing is offset by the tourism trade 

however. The antiquities of the old city are unique; the other tourist attrac
tion is the magnificent bathing beach. Famagusta has become the main 
holiday resort of the island in the last decade and this is evident in the 
number of hotels that have been built. The city walls and the ancient buildings 
within it comprise a priceless heritage. Few if any tourists visit Cyprus 
without visiting Famagusta and the Old City. Most of them also visit the 
remains of the city of Salamis, the classical city, and the Bronze Age site 
of Alasia only six miles away. The distribution of hotels is around the central 
area and the beach, especially Glossa Beach (fig. 2 plate 9). In 1964 there 
were only 20 hotels accommodating 761 tourists and only six of these were 
first class hotels. Since then however numerous first class large hotels have 
been erected along the coast and a number of smaller ones in town. Today 
35 hotels have a total bed capacity of 1500 and more are under construction.
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Plate 7. The Modern town of Varosha (Fama
gusta) presents many contrasts. A 
scene of the main commercial street.

Plate 8. Famagusta Beach — aknowledged to be among the finest in the Medi
terranean. The sea front Is lined with modern hotels.
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The growth, of the tourism of Famagusta is illustrated by the number of 
tourist nights as follows:

] 956 — 30,620; 1960 — 22,393; 1963 — 80,503; 1964 — 21,263; 1965 — 
50,949; 1966 — 76,723. This number has now risen over 100,000.

The raison d’ etre of the town is its harbour. The Frankish and Venetian 
port lay in the basin between the walls of the Old City and the reef; the 
the more modern quay was also grown squeezed into this area until 1963 when 
a new extension was planned for an outer harbour to be built; it is now near 
completion. The old harbour is restricted between the Othello Tower with 
its ancient Mole and the Janbulat Tower or S.E. Bastion (fig. 2). With the 
final extension of the quay northwards up the coast, beyond the Old City — 
Outer Harbour is now completed and so are the connected roadworks.

The pattern of the main roads is based on the new Nicosia — Famagusta 
road (since 1962) which is now the main thoroughfare of the island (fig. 7) 
and the Famagusta — Larnaca trunk — road. Both these run from the 
southern end of the port. Of lesser importance are the roads running north 
from the Land Gate, through Salamis to the Karpass Peninsula; to the south 
ihe Dherinia road links Varosha with the Cape Greco region. The local arteries 
rend to run north-west-southeast and there is also a radial system from Varosha 
which has only recently been started with the spread of the town. There 
are two main blockages to the flow of traffic: firstly, the old village of 
Varosha with its very narrow streets which is the main commercial centre 
secondly, the Old City where restriction of access to the north tended to 
sterilize the natural development of the Karaolos area (to the north of the 
Old City).

The main problem of ear parking is, as in every other city, in the central 
commercial area. The Municipal Markets for instance lack ear parks and 
London-type metres do not offer extensive solution. It should be mentioned 
that only a small proportion of the problem is contributed to by the suburban 
shopper; the overwhelming majority of the shoppers are from the surrounding 
countryside. Very recently, however, these are only allowed to park in car 
parks outside the central area where only bus-stands are allowed.

Of social services Famagusta is not lacking; there are a number of 
cinemas, three theatres and a large number of dancing halls, or clubs, which 
cater for tourists. It is also the centre of education for the whole of its 
district and pupils come to the Gymnasiums of the town from as far as fifty 
miles. The Gymnasium is the status symbol of a town in Cyprus and Fama
gusta has three such schools with 4,000 pupils aged 13—18. It also has two 
private schools, one inter-communal and one technical college, the main educa
tional centre of the island however is Nicosia.
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THE PORT OF FAMAGUSTA.

Throughout the history of Cyprus Famagusta has been the main port. 
It is the only sheltered port in the island and has in the past flourished as 
a commercial centre under the names of Salamis, Constantia and Arsinoe. 
It started to recover from its 18th century decline in 1905 when half of the 
existing quay wall was built and the harbour dredged to 24 feet. The numbei· 
of ships calling at Famagusta kept steadily increasing and the port was 
extended in 1933 to its 1963 capacity. Since then a plan was undertaken 
for its extension and is now complete with ships using both harbours. The 
total present quay length is 3925 feet; the inner basin had a length of 1770 
feet but now the outer harbour has added another 2155 feet. The size of 
vessels that can enter the port is restricted to 430 feet long and with a 
draught of 22 ft. in the inner harbour; and 600 ft. long with 30 ft. draught 
in the outer. At the southern end of the inner harbour there is wooden 
jetty 325' long used for bathing coasters and schooners up to 240 feet in 
length. Two Government Tugs of 500 and 1320 Horse Power are available 
in the manoevering of the ships in the harbour. Quay and warehouse accom
modation, a 60-ton floating pontoon derrick, a static-crane, mobile cranes, 
tractors, fork-lift trucks and trolleys cope with about 68,000 tons of import 
and export cargo per month. There are no bunkering facilities but oil is 
transported by tank lorries from Larnaca. The port has 20 warehouses and 
one open shed with a total floor area of 160,000 ft2; an open-air area of 
250,000 ft2 outside the port area; private warehouses and a large cold store 
of 120,000 cubic feet.

In the port development plan, new warehouses have been built, new cold 
stores and a passenger teminal. The port of Famagusta is also the headquarters 
of the Department of Ports and the largest single employer in the town. 
The employment today is 210 stevedores, 126 quay porters and 27 lightermen. 
There is an additional reserve of about 150 stevedores and 150 quay porters. 
Additional labour is hired as and when required.

The number of ocean going vessels which call here keeps steadily 
increasing: the following table show the percentage distribution of the number 
of vessels entered at the principal ports in 1964, 1965 and 1966.
Famagusta 41% 46% 52%
Limassol 37% 37% 35%
Larnaca & Dhekelia 11% 8% 6%
Karavostassi 5% 5% 5%
Other 6% 4% 2%
Famagusta is continually gaining on the other ports.

In 1966 a total of 1360 vessels called at Famagusta with a total net 
tonnage of 1,834,104. All the other ports combined had 2638 vessels with
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Plate 9. The port of Famagusta. The main port of the Island.
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a net tonnage of 4,557,497. The present gross tonnage of cargo imported 
through the port s about 700 thousand tons i.e. 50% of the island’s imports 
by sea, while the exports stand at 400 thousand tons (30%).

Until the recent extension of the port, the great number of vessels that 
called and the seasonal exports of citrus, potatoes and carrots, caused delays; 
in order to remedy this situation double banking was introduced in 1957 and 
vessels berthed alongside those already berthed along the quay wall. This 
has now stopped with the new extension. The main imports are machinery, 
iron, cement, steel, timber, cars, tinned provisions, oils, fertilizers and construc
tion materials. Exports are mainly agricultural products, especially citrus, 
potatoes, carrots, carobs and grapes. Since the extension of the port and 
the use of the outer harbour, the volume handled at Famagusta has increased 
in relation to the other ports.

Importation tons Exportation tons.
A B A B

1964 319,067 846,044 220,082 1,232,936
1965 360,685 984,524 312,972 1,412,120
1966 434,486 974,895 254,379 1,417,949
1970 691,400 1,419,700 380,000 1,532,000

A = Famagusta B = all other ports.
During the summer months there is a regular weekly ferry service from
Famagusta to Piraeus and Haifa and given priority in berthing. At present 
the number of passengers embarking and disembarking yearly is about 10,000 
only.

Other problems of the port include lack of sufficient warehouses, a limited 
stocking area and the delaying of the passenger terminal construction. There 
is no grain elevator, although limited quantities of grain are being imported 
through the port. As the port is bordered by the massive medieval walls on 
the west side, its hinterland is hampered and it’s physical extension must be 
coastwise (hence the outer harbour). Access roads to the outer harbour ηολν 
link the port with the Famagusta — Nicosia arterial road and to the other 
main roads.

Though easily the leading port of Cyprus, the draught of the largest 
ships is now 40 feet and these cannot be accommodated here.

CONCLUSION.

The complex inter-relations of site, situation, form and function, which 
is involved in the geographical analysis of a town can only be undertaken 
in the light of the sequence of stages in its development. In the case of 
Famagusta we can say that the sea has governed its site and form as well 
as function from ancient to modern times. Its core and nucleus is closely 
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attached to the coast — as a seaport and a seaside tourist centre.
The outward extension of the town is typically uneven; building takes 

place most vigorously along the radiating arteries while the intervening sectors 
are left to be filled in later.

The urban field of Famagusta extends far beyond its municipal bounda
ries. The inhabitants of the areas around it look to it and are drawn within 
its sphere of influence. They rely upon its institutions and services such as 
education, shopping facilities, entertainment and to some extent employment 
It functions thus as a centre of employment; as a collecting and marketing 
point of produce from the surrounding area; and as a distribution centre for 
foods and manufactured goods imported.

Its service area is wide and is also a medical and educational centre. 
The District Medical Officer has his headquarters there and local administra
tion and law courts are also located there. Although the~population resident 
within the confines of the municipal boundary is only in the region of 40,000 
the urban equipment is remarkably complete in quality and quantity e.g. 
chain stores, banks insurance companies, travel agencies — a full range of 
professional services. As a shopping centre and entertainment centre it is 
supreme over a large area. As an administrative centre it is second only 
io the capital. The area under the administrative juristietion of Famagusta 
covers 764 square miles out of a total of 3572 for the whole island.

Furthermore the town is growing fast, and the old villages are turning 
into suburbs with smaller centres. There are however certain limitations to 
the further growth of the town: The land to the south is rich in orange 
groves which are important to the economy of the island, and, the relatively 
poor land to the north of the Old City has been cut-off from normal develop
ment.

Famagusta owes its eminence as an urban centre and holiday resort to 
its location in relation to the rest of the island and its siting, and most 
of its geographical characteristics are due to these factors.
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ*

Ύπό ΚΛ. ΦΙΛΑΝ ΙΩΤΗ, Μετεωρολόγου

ΕΙς τήν συντριπτικήν πλειονότητα τοΰ 
•πληθυσμού οίασδήποτε χώρας ή Μετεω
ρολογία είναι γνωστή ώς ό κλάδος έκεϊ- 
νος δ όποιος άσχολεΐται μέ τήν έκδοσιν 
δελτίων προγνώσεως τοΰ καιρού διά τό 
έπόμενον εικοσιτετράωρον ή τό πολύ διά 
τάς έπομένας δύο έως τρεις ήμέρας. Μία 
μικρά μερίς τοΰ πληθυσμοΰ γνωρίζει δτι 
αί άεροπορικαί πτήσεις έζαρτώνται μετα
ξύ άλλων καί άπό είδικάς πληροφορίας 
παρεχομένας ύπό τών Μετεωρολογικών 
Υπηρεσιών. Τό ποσοστόν δμως τοΰ λαοΰ 
τό όποιον γνωρίζει ή άντιλαμβάνεται πλή
ρως τήν πολλαπλότητα τών έφαρμογών 
της Μετεωρολογίας καί τό όποιον δύναται 
νά κατανοήση τήν συνεισφοράν της είς τήν 
κοινωνικήν καί οίκονομικήν ζωήν ένός τό
που είναι πολύ μικρόν. Ή κατάστασις 
αδτη είναι έπακόλουθον άφ’ ένός μέν τοΰ 
γεγονότος δτι ή συνδρομή της Μετεωρο
λογίας είς τούς διαφόρους τομείς είναι 
έμμεσος καί τά άποτελέσματά της ούχΐ 
τόσον έμφανή λόγφ της έπισκιάσεώς των 
ύπό άλλων παραγόντων, άφ’ έτέρου δέ έ
νεκα της άνεπαισθήτου κατ’ εύθεΐαν έπα- 
φής τών Μετεωρολόγων μετά τοΰ λαοΰ είς 
τά σημαντικώτερα πεδία έφαρμογής της 
έπιστήμης ταύτης, τά όποια βεβαίως δέν 
περιορίζονται εις τήν έκδοσιν τών γενι
κών δελτίων προγνώσεως τοΰ καιροΰ.

Διά τοΰτο είμαι Ιδιαιτέρως εύτυχής πού 
μοΰ παρεχωρήθη ή εύκαιρία νά άναπτύ- 
ζω έστω καί συνοπτικώς τήν σημασίαν της 
Μετεωρολογίας εις μερικά πεδία της άν- 
θρωπίνης δραστηριότητος καί έπιθυμώ 
πρός τοΰτο νά εύχαριστήσω τό Διοικητι
κόν Συμβούλων τοΰ Γεωγραφικοΰ ‘Ομί
λου καί Ιδιαιτέρως τόν Πρόεδρόν του κ. 
Γεώργιον Καρούζην διά τήν τιμήν πού μοΰ 
έκαμαν νά μέ προσκαλέσουν άπόψε ώς ό- 
μιλητήν.

Διά νά κατανοήσωμεν τήν σημασίοιν τής 
Μετεωρολογίας είναι άπαραίτητον νά άνα- 
λύσωμεν έν άδραΐς γραμμαϊς τήν άποστο- 
λήν της καί τά πεδία άναφορδς της. Έ- 
τυμολογικώς ή λέξις μετεωρολογία άνα- 
φέρεται είς τόν κλάδον έ κείνον ό όποιος 
άσχολεΐται μέ τά μετέωρα, ήΐοι τήν άτμό- 
σφαιραν καί τά έν αύτή παρατηρούμενα 
φαινόμενα. Άναλυτικώτερον, είς τήν πρά- 
ξιν ή Μετεωρολογία είναι ή έπιστήμη ή 
όποια μελετά τήν συμπεριφοράν τής άτμο- 
σφαίρας, τάς έν αύτή κινήσεις καί μετα- 
βολάς, τά άτμοσφαιρικά φαινόμενα καί 
τάς έπιδράσεις πάντων τούτων έπί τοΰ 
όργανικοΰ καί άνοργάνου κόσμου έπί τής 
γής. Καίτοι ούδείς έλεγχος είναι δυνα
τόν νά γίνη ύπό τοΰ άνθρώπου έπί τών 
άτμοσφαιρικών μεταβολών καί φαινομέ
νων παρά μόνον είς περιωρισμένας περι
πτώσεις καί έπί πολύ μικρας κλίμακος, 
έν τούτοις ή γνώσις τής καταστάσεως τής 
άτμοσφαίρας άνά πασαν στιγμήν καί ή 
πρόβλεψις τής μελλοντικής της συμπερι
φοράς, ή κατοτνόησις τής συμπεριφοράς 
τής άτμοσφαίρας καί τών παραγόντων οί- 
τινες ύπεισέρχονται είς ταύτην, καθώς καί 
δ τρόπος έπιδράσεως πάντων τούτων έπί 
τών ζώντων όργανισμών είναι άσφαλώς 
σημαντικώτατα στοιχεία άμέσου ένδιαφέ- 
ροντος διά τόν «άνθρωπον.

Τά ώφελήμοαα τά όποια άπορρέουν έκ 
τών ύπηρεσιών τάς όποιας προσφέρει ή 
Μετεωρολογία είναι κατά έν μέρος κοι
νωνικής «ρύσεως καί κατά έν άκόμη με- 
γαλύτερον ποσοστόν έμμεσα. Ώς άποτέ- 
λεσμα δέν είναι δυνατόν νά γίνη έπακρι- 
βής ποσοτική οικονομική άξιολόγησίς τών 
Μετεωρολογικών Ύπηρεσιών. Τά ώφέλη 
δμως δύνανται νά γίνουν «άντιληπτά έστω 
καί ποιοτικώς έάν άναφερθοΰν οι κυριώ- 
τεροι τομείς τής κοινωνικής καί οίκονομι- 

* 'Ομιλία πρός τόν Γεωγραφικόν Όμιλον Κύπρου τήν 3.12.1971.
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κής ζωής ένός τόπου εις τούς όποιους ή 
βοήθεια τοΰ Μετεωρολόγου είναι Απαραί
τητος.

Διά νά παρουσιασθή μία κατά μάλλον 
καί ήττον δλοκληρωμένη είκών τής συν
εισφοράς τής Μετεωρολογίας είς τούς κυ- 
ριωτέρους τομείς άναπτύξεως μιάς χώρας 
είναι σκόπιμον δπως γίνη έν γενικαΐς 
γραμμαϊς άναφορά είς τούς τρόπους τής 
τοιαύτης συνεισφοράς. Ή έξιδίκευσις τοΰ 
θέματος άναφορικώς μέ τήν Κύπρον θά 
άκολουθή είς έκάστην περίπτωσιν ώς συνέ
πεια τής δλης συζητήσεως μέ ειδικήν άνά- 
λυσιν τών μετεωρολογικών ύπηρεσιών 
πρός αϋξησιν τών είσοδημάτων, άποφυγήν 
ύλικών ζημιών, προστασίαν τής Ανθρώπι
νης ζωής κλπ.

Ή πλέον γνωστή δραστηριότης τής Με
τεωρολογίας είναι τά δελτία προγνώσεως 
τοΰ καιρού διά γενικούς σκοπούς παρε
χόμενα είς τό κοινόν διά τοΰ τύπου, τοΰ 
ραδιοφώνου ή τής τηλεοράσεως. Ή δρα- 
στηρτότης αΰτη είναι έ κείνη πού έχει δη
μιουργήσει τήν προκατάληψιν έναντίον 
τής Μετεωρολογίας λόγφ τής Αδυναμίας 
της νά προβλέψη έπακριβώς εις κάθε ση- 
μεΐον καί έντός περιωρισμένου χρονικού 
διαστήματος τήν μέλλουσαν καιρικήν κα- 
τάστασιν μέ δλας τάς λεπτομέρειας της. 
Δέν είναι τοΰ παρόντος νά έπεξηγήσω τάς 
περιωρισμένας δυνατότητας τής ΑκριβοΟς 
προγνώσεως τοΰ καιρού αί όποϊαι όφεί- 
λονται είς παράγοντας έκτός τοΰ Ανθρωπί
νου έλέγχου.

"Εστω καί μέ τάς παρατηρουμένας 
«Αποτυχίας» τής γενικής προγνώσεως τοΰ 
καιροΰ ή σημασία τής ύπηρεσίας τούτης 
δύναται νά γίνη Αντιληπτή έάν ύποθέσω- 
μεν δτι αΰτη δέν παρείχετο . Ούδείς δύ
ναται νά άμφισβητήση δτι είς μίαν τοιαύ- 
την περίπτωσιν ό προγραμματισμός πολ
λών Ασχολιών αΐτινες έχουν κάποιαν σχέ- 
σιν μέ τάς καιρικάς συνθήκας τοΰ έπομέ- 
νου εικοσιτετραώρου θά ύπέφερε τά μέγι
στα.

Αί έπιπτώσεις μιάς τοιαύτης έλλείψεως 
δύνανται νά καταδειχθοΰν μέ δύο Απλά 
παραδείγματα, ώς ή μή πρόβλεψις τής δι- 
ελεύσεως ένός ψυχροΰ μετώπου καί ή μή 

προειδοποίησις περί έπικειμένου σχηματι
σμού όμίχλης. ’Εάν δέν έγένετο πρόβλε- 
ψις τής διελεύσεως ένός μετώπου, τό ό
ποιον έντός όλίγων ώρών κατά τήν έπο- 
μένην ή μέραν θά έπροξενοΰσε σημαντικήν 
πτώσιν τών θερμοκρασιών, ή πλειονότης 
τοΰ πληθυσμοΰ θά ήτο άπροετοίμαστος μέ 
Απροβλέπτους συνέπειας έπί τής ύγείας 
του. ’Επίσης ή μή ένημέρωσις δλων τών 
ένδιαφερομένων καί Ιδιαιτέρως τών όδη- 
γών αύτοκινήτων οί όποιοι θά διέλθουν 
έκ περιοχής δπου μέλλει νά σχηματισθή 
όμίχλη θά εΐχεν ώς συνέπειαν τήν αΰξη- 
σιν τοΰ άριθμοΰ τών Ατυχημάτων, καθότι 
οΰτοι θά ή σαν Απροετοίμαστοι νά Αντιμε
τωπίσουν τήν κατάστασιν τής ήλαττωμένης 
όρατότητος καί τών όλισθηρών όδών.

Ή περίπτωσις τής όμίχλης δέν είναι σο
βαρόν φαινόμενον διά τήν Κύπρον, Αλλά 
Αποτελεί σοβαρώτατον κίνδυνον εις τήν 
Κεντρικήν καί Βόρειον Εύρώπην, εις τήν 
Βόρειον ’Αμερικήν καί Αλλαχοΰ διά τούς 
όδηγούς αύτοκινήτων κυρίως, Είς τάς πε- 
ριοχάς αύτάς δεκάδες Ανθρωπίνων ζωων 
χάνονται έτησίως λόγω τής άγνοιας τών 
όδηγών περί ύπάρξεως όμίχλης είς περιο
χήν άπό δπου θά διέλθουν καί λόγφ βε
βαίως τής Απροσεξίας των καί τής λαν
θασμένης έκτιμήσεως τών κινδύνων. Τό 
πρόβλημα θά ήτο Ακόμη μεγαλύτερον έάν 
ή όμίχλη δέν προεβλέπετο καθόλου καί 
έάν δέν έξεδίδοντο τά διάφορα προειδο
ποιητικά δελτία ή έάν ή Αστυνομία μή 
γνωρίζουσα περί τοΰ φαινομένου δέν άπέ- 
στελλε είδικάς περιπολίας εις τάς κυριω- 
τέρας όδικάς Αρτηρίας πρός προειδοποί- 
ησιν τών όδηγών καί άναχαίτισιν όδυνη- 
ρών έπακολούθων. Εις μίαν τοιαύτην πε- 
ρίπτωσιν τά όδικά Ατυχήματα θά ήσαν 
πολλαπλάσια τών νυν παρατηρουμένων 
καί αί συνέπειαι πολύ μεγαλύτεροι καί 
σοβαρώτεραι.

θεωροΰντες τήν περίπτωσιν τής πτώσε
ως τών θερμοκρασιών λόγφ τής διελεύ- 
σεως ένός ψυχροΰ μετώπου ύπεράνω τής 
Κύπρου χωρίς ό λαός νά έχη πληροφορηθή 
περί τούτου έκ τών προτέρων, δυνάμεθα 
εύκόλως νά άντιληφθώμεν τάς συνέπειας. 
Πολλοί θά ήσαν έκεΐνοι οί όποιοι θά έπή- 
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γαιναν είς τήν έργασίαν των ένδεδυμένοι 
8πως καί τήν προτεραίαν διά νά άνακα- 
χύψουν περί τήν μεσημβρίαν ή τό άπόγευ- 
μα δτι κατεψύγησαν, τήν δέ έπομένην νά 
άναγκασθοΰν νά παραμείνουν κλινήρεις 
λόγω κρυολογήματος.

At κοινωνικοί έπιπτώσεις τών δύο περι
πτώσεων πού άναφέρθησαν είναι τόσον σο
βαροί πού πιθανόν at οίκονομικαί συνέ- 
πειαι νά δύνανται νά τεθούν είς δευτερεύ- 
ουσαν θέσιν. Έν τούτοις, δμως, αί ύλικαί 
ζημίαι at όποΐαι συνοδεύουν τήν άπώλειαν 
άνθρωπίνων ζωών ή τόν κλονισμόν της ύ- 
γείας έστω μιας μικρός μερίδος τοΰ λαοΰ 
ένεκα τοιούτων καταστάσεων δέν είναι κα
θόλου άσήμαντοι.

Πολλά άλλα παραδείγματα μέ άκόμη 
σοβαρωτέρας συνεπείας δπως ή μή πρό- 
βλεψις τροπικών κυκλώνων (ήτοι τυφώ
νων κλπ.), ή έλλειψις πληροφοριών περί 
έπικειμένης χιονοπτώσεως, παγετών καί 
πλημμυρών κ.ά. θά ήδύναντο νά άναφερ- 
θοΰν διά νά δείξουν τήν σημασίαν της γε
νικής προγνώσεως τοΰ καιρού διά τήν λή- 
ψιν τών άπαραιτήτων μέτρων προφυλάξε- 
ως καί προστασίας. "Υπάρχουν δμως τό
σοι άλλοι σημαντικοί τομείς έφαρμογής 
τής Μετεωρολογίας οί όποιοι πρέπει νά 
άναφερθοΰν καί διά τοΰτο δέν είναι οΰτε 
δυνατόν οΰτε σκόπιμον νά έπεκταθώ περισ
σότερον έπί τής δραστηριότητος ταύτης 
έντός τών περιωρισμένων χρονικών περι
θωρίων τής όμιλίας μου.

"Από τής ένάρξεως τής άεροπλοΐας ή 
Μετεωρολογία άποτελεΐ ένα σημαντικό 
παράγοντα διά τήν έξασφάλισιν άσφαλεί- 
ας είς τάς πτήσεις. Κατά τά τελευταία 
έτη πολλοί άλλοι τομείς τής Μετεωρολο
γίας άπέκτησαν ύψίστην σπουδαιότητα άπό 
άπόψεως έφαρμογών. Ή "Αεροναυτική 
Μετεωρολογία δμως έξακολουθεΐ είς πλεί- 
στας χώρας νά άποτελή τόν σημαντικώ- 
τερον κλάδον έφαρμογής, τούλάχιστον ό
σον άφορφ τήν ποσότητα τών παρεχομέ- 
νων πληροφοριών, καθότι ή έξάρτησις τών 
άεροπορικών πτήσεων καθίσταται συνε
χώς καί πλέον εύαίσθητος άπό πλευράς 
καιρικών συνθηκών ένεκα τών νέων τύπων 
άεροσκαφών, τών συνεχώς αύξανομένων 

άποστάσεων είς τάς ύπερποντίους πτήσεις 
κλπ.

Ή οίκονομική συνεισφορά τών Μετεω
ρολογικών "Υπηρεσιών διά τών πληροφο
ριών τής καιρικής προγνώσεως καί καθο- 
δηγήσεως πρός τήν άεροπλοΐαν συνίστα- 
ται είς τά έξής:
(α) Αΰξησις τοΰ παράγοντος άσφαλείας 

καί έλάττωσις τών κινδύνων άπωλείας 
ή ζημιών έπί τών άεροσκαφών καί τών 
έπιβατών ένεκα δυσμενών καιρικών 
συνθηκών.

(β) Οίκονομία κατά τάς πτήσεις, διά τοΰ 
προγραμματισμού τούτων έπί τή βά
σει της προγνώσεως τών άνέμων καί 
άλλων παραμέτρων, οβτως ώστε νά 
δυνηθοΰν τά άεροσκάφη νά άκολουθή- 
σουν τήν πλέον οίκονομικήν πορείαν 
καί ταυτοχρόνως νά έλαττωθοΰν αί 
καθυστερήσεις λόγω κακοκαιρίας.

(γ) "Υποβοήθησις είς τήν διατήρησιν τών 
τακτικών δρομολογίων, τά όποια θά 
ήτο άδύνατον νά διατηρηθούν άνευ 
προγραμματισμού πτήσεων βασιζομέ- 
νου έπί τακτικής καί άδιαλείπτου 
προγνώσεως τοΰ καιροΰ. ΤυχοΟσα έλ- 
λειψις τών άπαραιτήτων πρός τόν 
σκοπόν αύτόν πληροφοριών θά εΐχεν 
ώς συνέπειαν τάς καθυστερήσεις, 
τήν ταλαιπωρίαν τών έπιβατών καί 
τήν οίκονομικήν έπιβάρυνσιν τών άε
ροπορικών έταιρειών.

(δ) Παροχή στοιχείων καί πληροφοριών 
συνοπτικής κλιματολογίας διά τόν 
προγραμματισμόν νέων δρομολογίων 
καθώς καί τεχνικών συμβουλών διά 
τόν σχεδιασμόν νέων τύπων άεροπλά- 
νων.

Ή άκριβής γνώσις τών καιρικών συν
θηκών τών έπικρατουσών είς άπάσας τάς 
περιοχάς τής προγραμματισμένης διαδρο
μής τοΰ άεροσκάφους είναι άπαραίτητος 
προϋπόθεσις διά τόν χειριστήν του. At 
συνέπειαι τής άγνοίας τών συνθηκών αύ
τών ή τής έλλειποΰς γνώσεως τών συνεπα- 
γομένων κινδύνων είναι εύκόλως άντιλη- 
πταί δι’ οίονδήποτε δστις κατανοεί τάς ά- 
νωμαλίας at όποΐαι δύνανται νά προξενη- 
θοΰν είς τό άεροσκάφος κατά τήν διεύλευ- 
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σίν του έκ περιοχής δπου έπικρατεΐ κα- 
ταιγίς, Ισχυρά άνοδικά ρεύματα ή άλλα 
άνεπιθύμητα καιρικά φαινόμενα.

Κατά τόν περιωρισμένον χρόνον τής 
προσγειώσεως ή άπογειώσεως τοΰ άερο- 
σκάφους ή σημασία τών μετεωρολογικών 
πληροφοριών διά τήν περιοχήν πέριξ τοΰ 
άεροδρομίου καί Ιδιαιτέρως ύπεράνω τοϋ 
διαύλου είναι άπροσμέτρως μεγαλυτέρα 
παρά κατά τήν διάρκειαν τής πτήσεως. Ή 
άσφαλής έναρξις μιας πτήσεως καί ό αί
σιος τερματισμός της έξαρτώνται μεταξύ 
άλλων έκ τής έπακριβοΰς γνώσεως τής 
καταστάσεως τής άτμοσφαίρας πέριξ τοΰ 
άεροδρομίου, άπό άπόψεως θερμοκρασίας, 
όρατότητος, όμίχλης ή χαμηλών νεφών, 
άνοδικών ρευμάτων, όριζοντίας διευθύν- 
σεως καί ταχύτητος τών άνέμων, βαρομε
τρικής πιέσεως κλπ.

Έξ δσων έν περιλήψει άνεφέρθησαν, δια
φαίνεται δτι ούδείς χειριστής άεροσκά- 
φους ή άεροπορική έταιρεία θά ήσαν 
διατεθειμένοι νά χρησιμοποιήσουν οίονδή- 
ποτε άερολιμένα είς τόν όποιον δέν ύπάρ- 
χει ή άπαραίτητος Μετεωρολογική Υπη
ρεσία. Είναι έπίσης βέβαιον δτι πλήν τών 
ριψοκινδύνων καί τών «άεροπειρατών» ού- 
δείς θά ήτο διατεθειμένος νά ταξιδεύση 
έπί άεροσκάφους τοΰ όποιου ό χειριστής 
ούδεμίοιν πληροφορίαν έχει περί τών και
ρικών συνθηκών άπό τής άπογειώσεως 
μέχρι καί τής προσγειώσεως.

Ώς άποτέλεσμα τών άναγκών τών άε- 
ροπορικών πτήσεων διά μετεωρολογικός 
πληροφορίας, είς κάθε άερολιμένα ύπάρχει 
Μετεωρολογική 'Υπηρεσία ώς άπαραίτη- 
τον συμπλήρωμα τών διαφόρων άλλων 
Υπηρεσιών. Ή προϋπόθεσις αδτη έφαρ- 
μόζεται διεθνώς βάσει σχετικών κανονι
σμών τοΰ Διεθνούς ’Οργανισμού Πολιτι
κής ’Αεροπορίας. Είναι έπομένως περιτ
τή είδική άναφορά είς τήν Κύπρον καθότι 
είναι αύτονόητον δτι όχι μόνον δέν θά εϊ- 
χαμεν άνάπτυξιν τών έναερίων συγκοινω
νιών, άλλά παντελώς θά έξέλιπον αΰται 
άπό τόν τόπον μας έάν δέν παρείχοντο αί 
διεθνώς άπαιτούμεναι άεροναυτικαί μετε
ωρολογικά! ύπηρεσίαι.

Ή δημιουργία καί άνάπτυξις τής Μετε

ωρολογίας καθώς καί ή άνάγκη τής με
λέτης καί διερευνήσεως τής συμπεριφο
ράς τής άτμοσφαίρας όφείλονται κυρίως 
είς τάς άνάγκας τής ναυσιπλοΐας καί άε- 
ροπλοΐας. Ιδιαιτέραν δέ σημασίαν άπέ- 
κτησεν ή μετεωρολογική έρευνα καί αί 
έφαρμογαί της κατά τόν δεύτερον παγκό
σμιον πόλεμον ένεκα τών άναγκών τών 
στρατιωτικών έπιχειρήσεων είς πολλά μέ
ρη τής ύδρογείου. Κατά τά τελευταία εί
κοσι έτη δμως, ή έπιστημονική έρευνα έπε- 
ξετάθη πρός άριθμόν άλλων κατευθύνσε
ων καθότι ή Έφηρμοσμένη Μετεωρολογία 
άποκτά διαρκώς καί μεγαλυτέραν σπου- 
δαιότητα διά πολλούς άλλους τομείς ση
μαντικούς είς τήν άνάπτυξιν ένός τόπου.

ΟΙ κυριώτεροι έκ τών τομέων τούτων είς 
τούς όποίους ή συνεισφορά τής Μετεωρο
λογίας έχει ήδη άποφέρει σημαντικά ώφέ- 
λη είναι ή γεωργία καί κτηνοτροφία γε
νικώς, ή ύδρολογία καί οί ύδάτινοι πόροι, 
ή άλιεία, ή δασολογία, ή ναυσιπλοΐα, ή 
πολεοδομία καί ή κατασκευή ώρισμένων 
έργων ύποδομής, ή μόλυνσις τής άτμο
σφαίρας καί τών ύδάτων τών ποταμών, λι
μνών καί θαλασσών, δ τουρισμός, τό έμ- 
μπόριον καί ή βιομηχανία.. Είς τήν Κύ
προν είς μερικούς μόνον έκ τών τομέων 
τούτων έχει συνεισφέρει ή Μετεωρολογία 
κατά τινα τρόπον, λόγφ τοϋ δτι άφ’ ένός 
μέν ή Έφηρμοσμένη Μετεωρολογία τώρα 
ήρχισε νά άναπτύσσεται είς τήν νήσον μας 
άφ’ έτέρου δέ τινές έκ τών άναφερθέντων 
τομέων έφαρμογής δέν άνεπτύχθησαν άκό- 
μη είς σημαντικόν βαθμόν.

Διεθνώς, ή ’Αγροτική Μετεωρολογία ά- 
ποτελεΐ τόν σημαντικώτερον κλάδον μετά 
τήν άεροναυτικήν μετεωρολογίαν άπό 
άπόψεως έπιστημονικής έρεύνης καί έφαρ
μογής. "Ισως δέ άπό άπόψεως καθαρώς 
οικονομικής ή άγροτική μετεωρολογία νά 
άποτελή τήν σημαντικωτέραν έφαρμογήν 
τών γνώσεων τοΰ άνβρώπου περί τής άτ
μοσφαίρας είς τάς χώρας μέ γεωργικήν 
κατά βάσιν οικονομίαν. Αΰτό είναι άλη- 
θές είς πολλάς χώρας δπου ύφίστανται 
άρτίως όργανωμέναι Μετεωρολογικά! Ύ- 
πηρεσίαι. Βεβαίως είς τοιαύτας χώρας ή 
πολιτική άεροπορία δέν παύει νά άποτελή
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τών ύπ' Αριθμόν ένα πελάτην άπό άπόψε- 
ως ποσότητος παρεχομένων μετεωρολογι
κών πληροφοριών, άλλ’ δσον άφορά τά οι
κονομικά ώφέλη ή γεωργία καί τινες άλλοι 
τΟμεΐς έφαρμογής είναι πολύ σημαντικό
τεροι-

Ή ’Αγροτική Μετεωρολογία άσχολεϊ- 
ται μέ τήν άλληλεπίδρασιν τών μετεωρολο
γικών καί ύδρολογικών παραγόντων της 
γεωργίας ύπό τήν εύρεΐαν έννοιαν, συμπε- 
ριλαμβανομένης της δασολογίας, τής κτη
νοτροφίας καί όπωροκηπευτικής. *0  άν- 
τικειμενικός σκοπός της είναι ή άνακάλυψις 
καί ό προσδιορισμός της τοιαύτης έπιδρά- 
σεως καί ή έφαρμογή τών γνώσεων περί 
τής άτμοσφαίρας είς τήν πράξιν άναφορι- 
κώς μέ τήν γεωργίαν. Τό πεδίον ένδια- 
φέροντός της έκτείνεται άπό τό ριζόστρω- 
μα τών φυτών καί τών δένδρων πρός τό 
στρώμα τής άτμοσφαίρας έντός τοΰ ό- 
ποίου άναπτύσσονται τά φυτά καί τά δά
ση καί δπου διαβιοΰν τά ζώα.

Έπί πλέον πρός τάς φυσικάς κλιματι
κός συνθήκας καί τάς τοπικάς μεταβολάς 
τούτων, ή ’Αγροτική Μετεωρολογία άσχο- 
λεϊται έπίσης μέ τάς τεχνητάς μεταβολάς 
τού Ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος ώς αδ- 
ται προξενοΰνται ύπό τών άνεμοθραυστών 
καί προστατευτικών κατασκευασμάτων έν 
γένει, ύπό τών Αρδεύσεων, ύπό τών θερμο
κηπίων κλπ.

Τά προβλήματα Αναφοράς τής ’Αγρο
τικής Μετεωρολογίας είναι τόσον μακρο
χρονίου φύσεως, δσον καί βραχυχρονίου 
σημασίας. Άπό πλευράς μακροχρονίων 
τά πλέον σημαντικά είναι ή χρήσις τοΰ έ
δάφους, ή έπιλογή καταλλήλων ποικλιών 
φυτών ή είδών ζώων καί ή Αναπαραγωγή. 
"Οσον Αφορά τά άπό ήμέρας είς ήμέραν 
προβλήματα δυνάμεθα νά άναφέρωμεν τήν 
προστασίαν άπό δυσμενείς καιρικός συν
θήκας, άπό άσθενείας καί παράσιτα, τήν 
χρήσιν δδατος κλπ.

Είς χώρας αί όποΐαι εύρίσκονται είς τό 
στάδιον τής συνεχούς καί ραγδαίας άνα- 
πτύζεως ή άλλαγή τών μεθόδων καί συ
στημάτων είς τήν χρήσιν τοΰ έδάφους καί 
ή είσαγωγή νέων ποικλιών φυτών πρέπει 

νό είναι δσον τό δυνατόν ταχεϊαι καί όλο- 
κληρωμέναι. Ή μέθοδος τής προσπαθεί- 
ας καί Αποτυχίας μέχρι έξευρέσεως τοΰ 
καλυτέρου συστήματος έκμεταλλεύσεως 
τοΰ έδάφους ή τής πλέον προσοφόρου ποι
κιλίας φυτών είς έκάστην περιοχήν δέν 
συνάδει μέ τάς προσπαθείας διά ταχεΐαν 
άνάπτυξιν. Πρός τούτο διάφοροι παράγον
τες πρέπει νά μελετηθούν ούτως ώστε τό 
πρόγραμμα τών μεταβολών νά καταστρω- 
θή καί νά έφαρμοσθή τό ταχύτερον δυνα
τόν. Μεταξύ αύτών τών παρογόντων ίδιά- 
ζουσαν σημασίαν ένέχουν τό κλίμα καί 
μικροκλϊμα, ή ένδελεχής μελέτη τών ό- 
ποίων θά ύποβοηθήση είς τήν λήψιν Απο
φάσεων σχετικών μέ τήν καταλληλότητα 
έκάστης περιοχής δι’ ώρισμένας καλλιέρ
γειας.

Είς τήν Κύπρον τό Ίνστιτοΰτον Γεωργι
κών ’Ερευνών καθώς καί τό Τμήμα Γεωρ
γίας χρησιμοποιούν δλας τάς σχετικός με
τεωρολογικός πληροφορίας τάς όποίας 
δύναται νά παραχωρήση ή Μετεωρολογι
κή 'Υπηρεσία διά τούς Ανωτέρω σκοπούς. 
Έπί πλέον δέ τό Ίνστιτοΰτον Γεωργικών 
Ερευνών έκτελεΐ καί Ιδικάς του μετεω
ρολογικός μετρήσεις είς περιοχάς δπου 
ή Μετεωρολογική ’Υπηρεσία δέν έχει στα
θμούς παρατηρήσεως. Αί προσπάθειαι 
πρός τήν κατεύθυνσιν τούτην έντείνονται 
λόγω τής τεραστίας σημασίας τών μετε
ωρολογικών στοιχείων διά τούς γεωργι
κούς αύτούς σκοπούς καί πιστεύομεν δτι 
τά ώφελήματα έκ τής τοιαύτης ύπηρεσίας 
θά είναι πολύ μεγόλα.

"Οσον Αφορά τήν κτηνοτροφίαν, καίτοι 
ή Αξία τής μετεωρολογικής συνεισφοράς 
δέν είναι τόσον έμφανής, έν τούτοις δέν 
είναι μικρά, δεδομένου δτι διά τήν είσα- 
γωγήν νέων είδών ζώων ύπεισέρχεται ό 
κλιματικός παράγων. Έπί πλέον ή άπό- 
δοσις τών ζώων έξορτάται μεταξύ άλλων 
άπό τάς κλιμιχτολογικάς συνθήκας ύπό 
τάς όποίας τά ζώα εύρίσκονται καί διά 
τούτο ή κατασκευή ύποστέγων καί κτηνο- 
τροφΓκών έγ καταστάσεων γενικώς δέον 
δπως λάβη ύπ’ δψιν τά τοποκλιματικά 
στοιχεία έν πάση λεπτομερεία. Ώς παρά
δειγμα θά ήθελα νά άναφέρω τήν κτηνο- 
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τροφικήν έπαυλιν Μαρκό, δπου αί μετεω
ρολογικοί παρατηρήσεις ήρχισαν άπό και
ρού διά νά βοηθήσουν είς τήν μελέτην καί 
τόν προγραμματισμόν τών μελλοντικών 
έργων.

Βραχυπροθέσμως μέν, άλλά άνελλιπώς, 
ή Μετεωρολογία δύναται νά προσφέρη 
πάρα πολλά είς τήν προστασίαν τών φυ
τών καί τών ζώων άπό δυσμενείς καιρικός 
συνθήκας καί άπό άσθενείας καί παράσι
τα τά όποια έξαπλοΰνται ύπό ώρισμένας 
συνθήκας. Πρός τόν σκοπόν αύτόν άπαι- 
τεϊται δπως ύπάρχει πλήρως όργανωμέ- 
νον δίκτυον μετεωρολογικών σταθμών είς 
άπάσας τάς γεωργικός περιοχάς καί μ(α 
κεντρική υπηρεσία προγνώσεως, ή όποια 
θά έξέδιδε ειδικά δελτία προειδοποιήσεως 
πρός τούς γεωργούς διά φαινόμενα δπως 
ό παγετός καί ύγρασία καί θερμοκρασία 
εύνοοΰντα τήν έξάπλωσιν φυτικών άσθε- 
νειών καί παρασίτων. Ή έγκαιρος πρό- 
βλεψις τοιούτων καταστάσεων θά ύπεβοή- 
θετ εις τήν λήψιν τών άναγκαίων προστα
τευτικών μέτρων καί εις τήν άποφυγήν ζη
μιών. Είς τήν νήσον μας ή ήπηρεσία τού
τη είναι σχέδιον τοΰ μέλλοντος καί λαμ- 
δάνοντες ύπ’ δψιν τήν τεράστιον συνεισφο
ράν της εις πολλάς χώρας τοΰ έξωτερικοϋ 
είναι βέβαιον δτι θά άποφέρη τεράστια ώ- 
φέλη είς τούς γεωργούς μας.

Ή χρήσις τοΰ Οδατος καί ή άρδευσις 
είναι διά τόν τόπον μας έν όξύ πρόβλημα 
λόγω της σπάνεως τοΰ Οδατος. Πρός έ- 
ξοικονόμησιν Οδατος άφ’ ένός καί πρός 
παροχήν τής άπαραιτήτου ποσότητος εις 
τάς άρδευομένας έκτάσεις άφ*  έτέρου, εί
ναι άπαραίτητον νά γνωρίζωμεν έπακρι- 
βώς τάς άνάγκας τών φυτών. ΑΙ άνάγκαι 
αδται διαπιστώνονται διά πειραμάτων άπι- 
να μεταξύ άλλων συνεπάγονται μετρήσεις 
τής έξατμίσεως, τής ταχύτητος τών Ανέ
μων, τής θερμοκρασίας κλπ. "Η συνεχής 
γνώσις τών παραμέτρων αύτών δι*  έκά- 
στην καλλιέργειαν είναι άπαραίτητος 
προϋπόθεσις διά τάς άρδεύσεις πρός άπο
φυγήν σπατάλης Οδατος ένώ ταυτοχρόνως 
προσφέρεται ή άπαιτουμένη ποσότης.

θά ήτο έπίσης σκόπιμον νά άναφερθή 
καί μία άπό τάς είδικάς συνεισφοράς τής 

Μετεωρολογίας πρός τήν δασολογίαν, ή 
όποια άπό πολλών έτών ύφίσταται είς τήν 
Κύπρον. Ή έκτίμησις τοΰ κινδύνου έκρή- 
ξεως δασικών πυρκαϊών, ώς πλεΐστοι έζ 
ύμών θά γνωρίζετε, ύπολογίζεται έπί τή 
βάσει τών έπικρατουσών συνθηκών θερμο
κρασίας καί ύγρασίας, ή δέ έξώπλωσις 
τοιούτων πυρκαϊών έξαρτάται έκ τής τα
χύτητος τοΰ άνέμου. Ή γνώσις τών παρα
μέτρων αύτών καί ή έπισήμανσις του έπι- 
κρεμμαμένου κινδύνου Ιδιαιτέρως κατά 
τό ξηρόν καί θερμόν θέρος τής Κύπρου 
δύναται έν τινι μέτρφ νά ύποβοηθήση εις 
τήν έγκαιρον άντιμετώπισιν μιας κατα
στρεπτικής πυρκαϊάς.

Πλήν τής χρήσεως τοΰ Οδατος ύπάρχουν 
πολλοί άλλοι τομείς σχετικοί μέ τήν ά- 
ξιοποίησιν καί διοίκησιν τών ύδατίνων πό
ρων μιας χώρας, οί όποιοι δέν καλύπτον
ται ύπό τής ’Αγροτικής Μετεωρολογίας. 
Διά τοϋτο δ κλάδος τής Ύδρομετεωρολο- 
γίας έχει άναπτυχθή σημαντικώς εις τήν 
προσπάθειαν τοΰ άνθρώπου νά λάβη γνώ- 
σιν τών διεργασιών καί τών παραγόντων 
οίτινες ύπεισέρχονται είς τόν ύδρολογικόν 
κύκλον καί νά έκμεταλλευθή τούς ύδατί- 
νοϋς πόρους κατά τόν πλέον άποτελεσμα- 
τικόν τρόπον.

Ή Ύδρομετεωρολογία άσχολεϊται μέ 
τήν μελέτην τών φάσεων έκείνων τοΰ 
ύδρολογικοΰ κύκλου, αί δποϊαι λαμβάνουν 
χώραν έντός τής άτμοσφαίρας καί είς τήν 
έπιφάνειαν τοΰ έδάφους. Τά στοιχεία δέ 
τά όποια μία Μετεωρολογική 'Υπηρεσία 
παραχωρεί εις τόν ύδρολόγον ή τόν ύδραυ- 
λικόν μηχανικόν διά τήν έρευνάν του περί 
τούς ύδατίνους πόρους είναι ή δμβρησις, 
τά πάχος καί ή έκτασις τών χιόνων, ή έ- 
ξάτμισις, ή θερμοκρασία τοΰ Οδατος, ή 
θερμοκρασία τοΰ άέρος, ή άκτινοβολία, ή 
ύγρασία τοΰ άέρος καί ή ταχύτης καί δι- 
εύθυνσις τών άνέμων.

Ή χρησιμότης άπάντων τών στοιχείων 
θά ύποβοηθήσουν άφ’ ένός μέν τόν ύδρο
λόγον νά όλοκληρώση τούς ύπολογισμούς 
του διά τούς διαθεσίμους ύδατίνους πό
ρους, άφ’ έτέρου δέ τόν ύδραυλικόν μηχα
νικόν νά προγραμματίση καί νά σχεδιάση 
τά άνάλογα έργα συντη ρήσεως καί έκμε-
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ταλλεύσεως τών πόρων τούτων. Ή άνά- 
λυσις τών τρόπων έφαρμογής τών μετε
ωρολογικών δεδομένων δι" ύδρολογικούς 
Απολογισμούς είναι έκτός τών σκοπών της 
παρούσης δμιλίας μου. *Η  χρησιμότης των 
δμως είναι τόσον μεγάλη, ώστε είς τήν 
Κύπρον ή κυριωτέρα άπασχόλησις τής 
Μετεωρολογικής ‘Υπηρεσίας συνίσταται 
είς τήν παροχήν δσον τό δυνατόν περισσο
τέρων καί άκριόεστέρων ύδρομετεωρολο- 
γικών στοιχείων πρός τό Τμήμα Άναπτύ- 
ξεως Ύδάτων διά τά διάφορα έργα τά ό
ποια έκτελεΐ.

“Οσον άφορά τήν οίκονομικήν σημασίαν 
τής προσφοράς αύτής είναι πασιφανές δτι 
έλλειπή ή έσφαλμένα μετεωρολογικά 
στοιχεία χρησιμοποιούμενα δι*  ύδρολογι- 
κούς σκοπούς θά είχον ώς άποτέλεσμα τήν 
έσφαλμένην έκτίμησιν καί άζιοποίησιν τών 
ύδατίνων πόρων. ΑΙ οίκονομικαί συνέ- 
πειαι μιας τοιαύτης καταστάσεως θά ήσαν 
λίαν σοβαραΐ Ιδιαιτέρως διά τήν νήσον μας 
δπου ή πλήρης καί όρθή άξιοποίησις τών 
ύδατίνων πόρων είναι μία τών πρωταρχι
κών προσπαθειών δι’ άνάπτυξιν.

Ή μετεωρολογική βοήθεια πρός τήν ά- 
λιείαν δύναται νά διαχωρισθή είς δύο το
μείς:
(α) Παροχή πληροφοριών έπί τών μετα- 

βαλλομένων καιρικών συνθηκών ή 
παραμέτρων ώς οί άνεμοι, ή όμίχλη 
καί ή κατάστασις τής θαλάσσης, μέ 
άντικειμενικόν σκοπόν τήν άσφάλειαν 
τών άλιέων καί έξασφάλισιν καλών 
συνθηκών έργασίας δΓ αύτούς.

(6) Ύποβοήθησις είς τήν έκ τών προτέ- 
ρων έξακρίβωσιν περιοχών πλουσίων 
είς ΙχθΟς έπί τή βάσει κλιματολογι- 
κών πληροφοριών.

Λαμβάνοντες ύπ’ δψιν μόνον τήν άπο- 
φυγήν ζημιών λόγω έγκαιρου προειδοποι- 
ήσεως τών άλιέων περί έπικειμένης θα
λασσοταραχής ή καταιγίδος, ή οίκονομική 
καί κοινωνική σημασία τών μετεωρολογι
κών ύπηρεσιών είναι άρκετά μεγάλη. ΕΙ- 
δικώς διά τήν Κύπρον, δπου ή άλιεία εύρί- 
σκεται είς τά πρώτα στάδια τής άναπτύ- 
ζεώς της, ή Μετεωρολογία δύναται νά συν

εισφέρω τό μερίδιόν της πρός έξασφάλισιν 
περισσοτέρων ώφελημάτων.

Πλήν τής άλιείας ή οδτω καλουμένη 
Ναυτική Μετεωρολογία προσφέρει τερα- 
στίας ύπηρεσίας πρός τήν ναυσιπλοΐαν άπό 
πλευράς άσφαλοΰς πορείας. Ή σπουδαι- 
ότης τών μετεωρολογικών πληροφοριών 
διά τήν ναυσιπλοΐαν συνάγεται άπό τό γε
γονός δτι οι ναυτικοί ήσαν οι πρώτοι με- 
τεωρολόγοι, καί άπό τάς άνάγκας τής 
ναυσιπλοΐας διά μετεωρολογικάς πληρο
φορίας ήρχισεν ή μελέτη τής άτμοσφαιρι- 
κής συμπεριφοράς καί ή γέννησις τής με
τεωρολογικής έρεύνης. Ή οικονομική &- 
ξιολόγησις είναι έν τινι τρόπφ δυνατή δ- 
ταν ή μετεωρολογική συνεισφορά συνίστα
ται είς τήν έκλογήν τής καλυτέρας πορεί
ας τών πλοίων, άλλά είναι πολύ δύσκο
λος είς τήν περίπτωσιν τής έκδόσεως ει
δικών δελτίων καιροί; πρός προστασίαν 
τών ταξιδευόντων.

Ό πολεοδόμος καί δ πολιτικός μηχανι
κός ή δ άρχιτέκτων λόγφ τής γνώσεως 
τήν δποίαν έχουν περί τοΟ κλίματος καί 
τών έξαιρετικών καιρικών συνθηκών διά 
τήν χώραν δπου άσχολοΰνται, είναι εις θέ- 
σιν νά σχεδιάσουν Kcd. νά τοποθετήσουν 
έν κτίριον ή άλλον οίκοδομικόν έργον ά- 
ναλόγως. ΕΙς τήν κατασκευήν πάντων 
τών έργων ύποδομής ώς κτιρίων, λιμένων, 
δδών, άποχετευτικών συστημάτων κλπ. ή 
βοήθεια τοϋ Μετεωρολόγου είναι πολλά- 
κις σημαντικωτάτη. Τά κυριώτερα μετε
ωρολογικά στοιχεία τά άπαιτούμενα εις 
τάς περιπτώσεις ταύτας είναι ή θερμοκρα
σία, δ άνεμος, ή δμβρησις, ή ΰγρασία καί 
δ συνδυασμός πάντων τούτων έπί τή βά
σει τών έπερχομένων τεχνητών μεταβολών, 
ή έκτασις τών παγετών παθώς καί τό 0- 
ψος τών κυμάτων.

’Εκτός τής κοινωνικής σημασίας τής έπί 
τή βάσει τών κλιματικών παραμέτρων πο
λεοδομίας τά οίκονομικά ώφέλη τά άπορ- 
ρέοντα έκ τής χρήσεως λεπτομερών μετε
ωρολογικών πληροφοριών διά πάσαν κα
τασκευήν είναι:
(α) Έλάττωσις τοΰ κόστους ώς άποτέ

λεσμα τών δρθών ύπολογισμών έπί 
τή βάσει τών κλιματικών καί καιρι-
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κών δεδομένων (ταχύτης άνέμου, δια- 
κύμανσις θερμοκρασιών κλπ), οί ό
ποιοι θά έπιτρέψουν τήν άποφυγήν 
περιττών καί δαπανηρών περιθωρίων 
άσφαλείας.

(6) Έλάττωσις ζημιών έπί τών κτιρίων 
καί κατασκευών καί τών άπωλειών αί 
όποΐαι δυνατόν νά προκόψουν λόγφ 
ύποτιμήσεως τών έπιδράσεων τοΰ ά
νέμου, τών κυμάτων, της έντάσεως 
της βροχοπτώσεως καί άλλων παρα
μέτρων.

Τό πρόσφατον παράδειγμα της μελέτης 
διά τό άποχετευτικάν σύστημα της Λευκω
σίας δύναται νά καταδείξη τήν σημασίαν 
της μετεωρολογικής συνεισφοράς. ΟΙ διά
φοροι ύπολογισμοί οί άφορώντες τό μέ
γεθος καί τήν κατανομήν τών σωλήνων 
διά τήν άποχέτευσιν έβασίσθησαν μεταξύ 
άλλων έφ' δλων τών παλαιών δεδομένων 
έντάσεως καί ποσότητας της βροχοπτώσε
ως. "Ανευ τών στοιχείων αύτών, είτε θά 
έχρησιμοποιοϋντο τεράστιοι σωλήνες μέ 
πολύ μεγάλα περιθώρια άσφαλείας καί έ- 
πομένως μέ πολύ ύψηλότερον κόστος είτε 
θά έχρησιμοποιοϋντο μικρότεροι μέ κίνδυ
νον πλημμυρισμοΰ τής πρωτευούσης.

Ή μόλυνσις τής άτμοσφαίρας καί τών 
νερών τών ποταμών, τών λιμνών καί τών 
θαλασσών είναι χαρακτηριστικόν τών τε- 
χνολογικώς άνεπτυγμένων χωρών. Είς 
τήν άναχαίτησιν τοΰ μεγάλου αύτοΰ κιν
δύνους δστις έπικρέμαται ύπεράνω αύτής 
ταύτης τής ΰπάρξεως τοΰ άνθρώπου, δ Με- 
τεωρολόγος ώς μέλος τής όμάδος τών έν- 
διαφερομένων εΟδικών προσφέρει τάς ύ- 
πηρεσίας του.

Ή Μετεωρολογία ώς έπιστήμη τοΰ άν- 
θρωπίνου περιβάλλοντος είναι ό κλάδος 
ό έντεταλμένος νά έξακριβώση τήν έξά- 
πλωσιν τής μολόνσεως τής άτμοσφαίρας 
καί νά μελετήση τούς τρόπους μεταφοράς 
καί διακινήσεως τών μολυντικών άερίων 
καί υποπροϊόντων τής βιομηχανίας, τών 
καυσαερίων κλπ. Ή άναχαίτισις τοΰ κα
κού θά είναι δυνατή δταν διαπιστωθή ό 
τρόπος έξαπλώσεώς του, καί είς τάς ένδια- 
φερομένας χώρας ή συνεισφορά τής Μετε
ωρολογίας ήδη ήρχισε νά παίζη ένα έκ 

τών σπουδαιοτέρων ρόλων είς τό πεδίον 
αύτό.

ΠολλαΙ χώραι μεταξύ τών δποίων κοά 
ή Κύπρος, ή όποία εύτυχώς δέν ήρχισε νά 
ύποφέρη άπό μόλυνσιν τής άτμοσφαίρας, 
προσβλέπουν πρός τήν τουριστικήν βιομη
χανίαν μέ έλπίδας αύξήσεως τής είσροής 
ξένου συναλλάγματος. Τό κλίμα είναι ά- 
σφαλώς εις τών σημαντικωτέρων παρα
γόντων διά τήν προσέλκυσιν τών τουρι
στών καί δύναται νά θεωρηθή ώς άνήκον 
είς τούς φυσικούς πόρους. Ή κατάλληλος 
έκμετάλλευσις τοΰ κλίματος καί ή άνά- 
λογος διαφώτισις τών ένδιαφερομένων δύ- 
νανται νά άποτελέσουν σημαντικούς τρό
πους αύξήσεως τοΰ τουριστικού ρεύματος.

Ό έπισκέπτης κάθε χώρας άναμένει με
ταξύ άλλων διευκολύνσεων καί τήν παρο
χήν λεπτομερών πληροφοριών περί τοΰ 
καιρού δστις έπικρατεϊ άνά πάσαν στιγ
μήν είς διαφόρους περιοχάς τής χώρας είς 
τήν όποίαν μεταβαίνει καθαρώς διά σκο
πούς άναψυχής. Μία τοιαύτη έλλειψις ή 
όποία θά ώδήγει είς ταλαιπωρίαν τοΰ έπι- 
σκέπτου καθ’ οίονδήποτε τρόπον δέν θά 
ήτο καλή διαφήμισις διά τήν χώραν έκεί- 
νην.

Είς τήν Κύπρον ή Μετεωρολογία δύ- 
ναται νά προσφέρη πολλά πρός τήν προσ
πάθειαν προσελκύσεως έπισκεπτών διά 
παροχής στοιχείων θερμοκρασίας άέρος 
καί θαλάσσης, ήλιοφανείας, βροχοπτώσε
ως καί βροχερών ήμερών. ’Ιδιαιτέρως 
σημαντική δύναται νά είναι ή μετεωρολο
γική συνεισφορά διά τόν χειμερινόν του
ρισμόν, έάν δίδωνται είς τακτικά χρονικά 
διαστήματα αί τιμαί τής θερμοκρασίας άέ
ρος καί θαλάσσης καί έκδίδωνται είδικά 
δελτία προγνώσεως διά τούς έπισκέπτας.

Τό έμπόριον καί ή βιομηχανία πολλάκις 
έξαρτώνται άπό τόν καιρόν καί τό κλίμα, 
δπως καί τόσαι άλλαι άνθρώπιναι δρα
στηριότητες. Ή μεταφορά καί ή άποθή- 
κευσις προϊόντων είναι τόσον εύαίσθητοι 
δσον άφορά τάς καιρικός συνθήκας, πού 
καί είς τήν μικράν Κύπρον άκόμη πολλοί 
είναι οί έμπορικοί καί βιομηχανικοί όργα- 
νισμοί οί όποιοι άπευθύνονται πρός τήν 
Μετεωρολογικήν Υπηρεσίαν διά πληροφο- 
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ρΐας καί γνωματεύσεις περί τών καιρικών 
συνθηκών κατά τάς φορτο-έκφορτώσεις, 
μεταφοράν καί άποθήκευσιν έμπορευμάτων 
καθώς καί διά τόν προγραμματισμόν της 
βιομηχανικής παραγωγής είδών, ή κατανά- 
λωσις τών όποίων έξαρτάται έκ τών έπι- 
κρατουσών καιρικών συνθηκών.

Μέ δσα έν περιλήψει άνέφερα, πιστεύω 
δτι έσχηματίσατε μίαν είκόνα τοΰ μεγέθους 
τής συνεισφοράς καί τής οίκονομικής καί 
κοινωνικής σημασίας τής Μετεωρολογίας. 
Άπέφυγα συστηματικώς νά άναφέρω οΐ- 
ουσδήποτε άριθμούς σχετικούς μέ τά οίκο- 
νομικά ώφελήματα τής Έφηρμοσμένης 
Μετεωρολογίας. Γενικώς δύναται νά άνα- 
φερθή δ,τι γίνεται παραδεκτόν καί άπό 
τούς πλέον αύστηρούς οικονομολόγους τής 
σχολής «τοΰ κόστους — ώφελήματος» είς 
χώρας δπου έγινε σχετική οίκονομική ά- 
ξιολόγησις. Ούτοι άποδέχονται δτι ή οι
κονομική συνεισφορά τής Μετεωρολογίας 
είναι μεγαλυτέρα άπό τό 1% τοΰ άκαθαρί- 
στου έθνικοΰ είσοδήματος. ΕΙς μερικάς 
μάλιστα χώρας μέ άρτίως όργανωμένας 

καί έξωπλισμένας Μετεωρολογικός Υπη
ρεσίας, ή οίκονομική αΰτη συνεισφορά άντι- 
στοιχεΐ πρός ποσόν πέραν τοΰ είκοσαπλα- 
σίου τοΰ έτησίου προϋπολογισμού όλοκλή- 
ρου τής Μετεωρολογικής 'Υπηρεσίας.

ΕΙς τήν Κύπρον, δπου ή Μετεωρολογία 
έχει μεγαλυτέραν σημασίαν είς τόν προ
γραμματισμόν διαφόρων έργων καί είς τήν 
άνάπτυξιν έν γένει, τά οίκονομικά ώφελή
ματα δέν είναι μόνον έκεϊνα τά όποια 
προκύπτουν άπό έτους είς έτος. Ή πραγ
ματική ώφέλεια θά προκύψη δταν τά διά
φορα έργα άναπτύξεως, είς τά όποια συν
εισφέρει ή Μετεωρολογία, φθάσουν είς τό 
σημεΐον τής ύψηλοτέρας των άποδόσεως 
καί δταν ή Μετεωρολογία είς τήν νήσον 
μας άναπτυχθή είς Ικανοποιητικόν βαθμόν 
διά νά δυνηθή νά προσφέρη τήν μεγίστην 
δυνατήν βοήθειαν ύπό μορφήν κλιματολο- 
γικών πληροφοριών καί δεδομένων, γνω
ματεύσεων καί τεχνικών συμβουλών, έξει- 
δικευμένων δελτίων προγνώσεως καί έφηρ
μοσμένης έρεύνης.
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SOME ASPECTS OF THE ANATOMY OF RURAL SPACE1

E. YALAN 
The Rural Building Research Centre 

Haifa, Israel.

This analysis is made with a view to examine the influence of agricultural 
rationalization on the social and economic needs in Scattered and Gathered 
Settlements.

In order to clarify the structure of the different types of agricultural 
settlements, a formula-like definition is given herewith which classifies the 
settlements in accordance with their different physical forms.* *

1. Dinner-talk organised by the Cyprus Geographical Association on the Sth June 1971 at "Hilton" Hotel.

• This classification of the different forms of settlement was prepared by the 
authors under the auspices of the Settlement Research Centre at the National 
and University Institute of Agriculture, Rechovot.

♦* See pamphlet “Land Planning of the Agricultural Cooperative Village”, 1963; 
by E. Yalan, J. Maos and L. Kam.

These definitions are based on the fundamental components of the 
settlements:

n
H

a number of...........
Farmer’s Habitat

cH Collective Habitat
Y Farmyard
cY Collective Yard
P Agricultural Plot
nP Number of Plots
bP Agricultural Plot in a Block
nbP Number of Block Plots
C Settlement Services Centre
mC Multi Unit Services Centre
HY Farmstead: Habitat! attached to Farmyard
HYP The Agricultural Farm including: Habitat, 

Farmyard and Agricultural Plot**  (see 
Drawing 1)

Village : An agricultural settlement of whatever form.
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DRAWING I. SCHEMATIC DRAWinS OF THE FARM, PARTS INTO WHICH IT IS DIVIDED 
AND THEIR DENOMINATIONS



SCATTERED AGRICULTURAL SETTLEMENT. This kind of settle
ment is composed of scattered farms. Each contains the agricultural plot as 
well as the farmstead, and depends for services on a distant centre. In 
accordance with the above terms of classification, the formula for this kind 
of settlement will be n(HYP) + C, which means that the farmstead and the 
agricultural plot together form the farm. On the other hand, the service 
centre is not attached to the farms and therefore appears as a separate unit 
(Drawing 2).

Drawing 2: Scattered Agricultural Settlement.

GATHERED AGRICULTURAL SETTLEMENT. The farmers’ living 
quarters are located in the proximity of the service centre of the village: 
a form of Gathered Settlement popular in Spain, Italy and Latin America. 
The farmers’ dwellings and the farmyards (farmsteads) surround the centre, 
while the agricultural plot is separated from them, as, for example, in the 
development of the Badajoz region in Spain (Drawing 3). h(HY+P)

C

Drawing 3: A village in the Badajoz region, Spain.
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The different forms of Gathered Settlement common in Israel are:
The traditional unplanned village n(H + Y + nP)C
The Moshava, earliest form of planned settlement n(HYP + nP)C
The Moshav (Cooperative Settlement) in its different forms:
a) A Moshav, where the entire individual agricultural plot is attached 

to the farmstead, and all are clustered around the service centre 
(Drawing 4)·

Drawing 4: A Moshav where the agricultural plot is attached to the farmyard 
and to the house (Example: Nahalal).

b) A Moshav, where only a small part of the plot is attached to the farm
stead and clustered around the service centre, while the major parts 
of the farmers’ plots (more than one for each) are located in big 
blocks according to specific branches of cultivation (Drawing 5).

h( HYP 4-nbP)
C

Drawing 5: A small agricultural plot attached to the farmstead. The remaining 
plots are within large blocks (Example: Midrach-Oz).

c) Multi-Unit Moshav, in the centre of which most of the village’s services 
are located. The farmsteads with small agricultural plots attached 
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to them are located around the neighbourhood centre, while the remain
ing agricultural plots are grouped in large blocks of specific branches 
of cultivation (Drawing 6).

Drawing 6: A Multi-Unit Settlement (example: Mosham Hever in the Taanach 
region).

The other forms of Gathered Settlements in Israel are:

The Collective-work Settlement (Moshav Shitufi) nH + cY+cbP
C

The Collective Settlement (Kibbutz) cH+cY + cbP
C

THE CHANGES IN THE SCATTERED SETTLEMENTS

A peculiar feature of countries with highly developed agriculture is the 
tendency to expand the farm unit and increase production as a means of 
raising the farmer’s standard of living.

As an outcome of this tendency, in the U.S. for example, only 7% of 
the population are directly occupied in agriculture, and the rural regions 
are gradually losing their farming population. These 7% include agricultural 
hired labourers who prefer living in towns, taking advantage of motorized 
transportation. Despite the large extent of agricultural production which 
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exceeds the needs of the country, this process of emptying the rural regions 
by flow into the urban areas still continues. The dependence of the farmer 
upon the city services is growing; the agricultural region is losing its inde
pendent character.

The constant rise in size of scattered farms raises the standard of living 
of the farmer, but weakens the agricultural community as a whole. The 
decrease in the number of firmly rooted farmers and the increase of the 
number of hired labourers who form a foreign, unstable body, weaken the 
structure of the rural community- The conflict created between the require
ments of the efficiency of the farm in the scattered settlement and the social 
needs of the rural population may undermine in time the economy of the 
rural region as a whole.

The tendency to improve the farm by expansion is widespread in practi
cally all countries. At a European international conference for the rationa
lization of cow-shed construction held in Wageningen, Holland, with the 
participation of representatives of rural research establishments in England, 
France, Holland, Germany, Sweden, Denmark, Switzerland, Spain, Italy and 
Israel, nearly all delegates saw in the expansion of the herd an unavoidable 
step towards higher efficiency of dairy farming. The sole dissenter was the 
Israeli representative who suggested a solution of the problem which did not 
involve the expansion of the farm unit.

In Denmark the cow-shed expanded from 10 to 20, to 30 and 70 milking 
cowb, and today there is planning for about 700 milking cows in a single 
unit. The head of the English delegation said: “In 1947 I found it normal 
for a man to attend to 20—25 milking cows. In 1973 we shall speak and 
think of 100 milking cows per person....”

Another example: In Eastern Flevoland (Holland), the newest polder, 
the area of the farms is, on the average, 40 Ha. each, whilst a few years ago 
during the initial stages of developing the polders, the planned size for a 
farm was generally about 12 Ha. The farmsteads are located on the farm 
lands and depend for services on a centre of up to 8 km. distant-

The cost of reclaiming the land of the polders is about $5,000, per Ha., 
which means that the reclamation of the land for the new farm costs the 
state about $200,000. The farm structures covering about 600 sq. m. cost 
approximately $33 per sq. m., a total of about $20,000; equipment is about 
$20,000; living quarters and everything connected with them about $26,000, 
a total of some $270,000 approximately.

In view of the continuing process of expansion of the farm units, the 
necessity for re-parcellation of the existing smaller farm polder regions might 
arise, involving changes in the drainage, roads, approach lanes, water net, 
electricity, living quarters and the farm buildings. Today, such a possibility 
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is beginning to be considered. However, due to the capital already invested, 
such a re-parcellation is practically no longer feasible, so that this very 
recently evolved solution is becoming obsolescent.

A far-reaching solution for future areas is now being considered: As the 
presence of farmsteads scattered all over the farmlands makes re-parcellation 
after settlement practically impossible; and since farm labourers travel daily 
by means of mechanical transportation to the farm fields, and farm owners 
possess their own motorised vehicles, it might be better to concentrate the 
farmers’ residences in a special neighbourhood unit in the nearby town itself, 
which means uprooting the farmers with their families from their fields and 
turning them into town dwellers. The fact that such a far-reaching concept 
is under consideration, proves to what extent the presently accepted policy 
endangers the very existence of the agricultural mode of life.

In spite of the expansion of the farm and its mechanization, it is problema
tic whether reasonable efficiency can be achieved when each farmer dries 
his own potatoes, grain, etc. In addition to all this, a serious conflict of 
interests is created between the tax payer and the policy of polder develop
ment. Polders maintain a well-to-do class of farm owners who enjoy the 
benefits of an investment made through taxes paid by the entire population, 
including the hired farm labourers who are liable to ask themselves why the 
profits from this enormous national investment are not shared by all the 
land cultivators. Furthermore, the hired labourers may ask themselves in 
time the kind of economic future will be available to their children.

In spite of the fact that the agricultural settlement in the polders is an 
unprecedented technological and agro-technical achievement, an awe-inspiring 
exhibition of talent and devotion, this system of scattered settlement appa
rently creates a social and economic dilemma.

THE CHANGES IN THE GATHERED SETTLEMENTS IN ISRAEL

The physical structure of the gathered agricultural settlement contributes 
towards the formation of a rural community with common aims and common 
needs. Self-work in the family farms in the gathered co-operative agricultural 
settlements enables the creation of a homogeneous rural population.

Maximum cooperation is practised in the collective settlement, the kibbutz, 
which agrotechnically is nothing but a big farm, and therefore big-farm 
cultivation methods can be applied there, with a concentration of land and 
concentration of branches of cultivation. A big farm like this is given to 
advancement without creating a conflict between efficiency and social needs, 
as the kibbutz is based on principles of self-labour.

The agricultural collective settlement is based on a social discipline which 
requires a certain measure of sacrifice of the freedom of the individual. In 
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order to reach a high degree of productivity, members of the settlement must 
be convinced of the devotion of their fellow-members and be ready to share 
equally in the benefits, though contributing each according to his ability. 
These social conditions make this type of settlement suitable only to a few.

In the cooperative settlement the moshav, which is also based on self
labour, a large measure of initiative is left to the individual, and the prospe
rity of each member, within certain limits, depends on him and on his family 
only. The social structure is different from the urban pyramid with its 
narrow apex and wide base. The agriculturist is master of his own destiny- 
The moshav, with its solid social foundations of which continuity is one of 
the main characteristics, enables the agriculturist to build a home for himself 
and a secure economic future for his children. This social structure of his 
community, which also includes professional families, is suitable to the charac
ter of an average individual and, therefore, not only to a selected few. Coope
rative settlement in Israel, a moshav in its totality is also a kind of Big Farm.

However, the trend to expand the farm has also spread in Israel, including 
to within the moshav, “even at the cost of inequality within the moshav and 
the use of hired labour”·. The size of the farm in the moshav is about 2.5 to 
5 Ha. of irrigated land, and the addition of some fields within or outside 
of the village allotment, in order to expand some branches, still does not 
make possible the proper rationalization of the farm.

Since it is not possible to rationalize the family farm in the moshav by 
expanding its branches within the limits of the available farm lands or even 
with some minor additions, a different, system is necessary which will lead 
to the rationalization and competitiveness of the moshav farm. We believe 
that such a system exists, and an attempt is made here to examine this problem 
and point out the way to its solution.

THE RATIONALIZATION OF THE FAMILY FARM IN THE MOSHAV

Alongside of the planned development of agricultural settlement in Israel, 
there exists a constant organic growth “from within”, so much so, that it is 
sometimes difficult to distinguish between development about by the planning 
of the settling authorities and development resulting from the settler’s own 
initiative.

This process resulted in a situation in which the settlements of the “work

* Zvi Suchovolsky's article In "Hapoel Hatzalr”, 3.12.88, "Moshav Movement, 
Where To?".
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settlement”· with its kibbutzim and moshavim, started developing regional 
service centres under their own management and ownership. This phenomenon 
is different, from the customary development elsewhere, where the agro-social 
“centre of gravity” becomes of lesser importance, and is being absorbed in 
the dominating urban environment.

Dr. R. Weitz, in his article “Predicted Pattern of the Village in Israel” 
suggests a structure of the rural region with 12-5%> of the population directly 
occupied in agriculture, and 12.5% more in agricultural industry, services, 
etc. Thus, a total of about 25% of the population is rural and is organized 
around its service centres, forming an important rural social grouping, in 
harmonious partnership with the urban population. This Regional structure 
may be called “ (R)(ur)a(cor)dia” meaning Rural Urban Coordinated Harmony.

This is envisaged by promoting cooperative settlement.
A large moshav with 150—200 farming and professional families forming 

a population of about 1,500 persons, is capable of maintaining all daily services 
of a satisfactory standard in the settlement itself and depending on regional 
service centres within travelling distance. Such a multi-unit moshav 
(see Drawing 6) enables the employment of big-farm cultivation methods while 
retaining the advantages of personal initiative and family participation in 
the work. 3n(HYP + nbP)

mC
In new Gathered Settlements in Spain and Italy, usually the fields are 

not attached to the farmstead, and all the farmer’s land is in one piece. This 
kind of static planning limits the size of the village, because of~the large 
distances to the outlying plots, and does not enable efficient exploitation of 
the land.

In Venezuela, in the south of the developing region of Majaguae, there 
is the new settlement, Pimpinela, planned according to this static conception, 
with one plot of 10 Ha. to every farmer (see Drawing 7). The settlement 
has one consumer cooperative to which most of the farmers belong, but there 
are a number of small producer cooperatives which include about 10 farmers 
each. These farmers, in spite of the rigid planning, broke through and beyond 
the fixed frame and created block-like homogeneous branches, so that each 
farmer has a plot in each one of the blocks. Four plots of 10 Ha. were joined 
into a plantation of Maracuja (Passiflora) with 4 Ha. to each of the 10 
farmers; four additional plots were joined for industrial crops and of these 
there are 4 Ha· to each farmer; the two other plots were set aside for vegetables

* Work settlement: the “Hltyashvut Haovedet" comprises all agriculturists of the 
labour movement of Israel.
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n(HY+nbP)
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Drawing 7: The Settlement of Pimpinela in the Majaguaa Region, Venezuela.

and in this block each farmer had 2 Ha. The three blocks were cultivated 
collectively.

Each farmer has:
A Maracuja plantation 
Industrial crops 
Vegetables

4 Ha·
4 Ha.
2 Ha.

Total 10 Ha.
This is a spontaneous development from within, changing the one-plot 

system n(HY-f-P) into a number of plots in blocks n(HY 4-nbP).

Finally, we shall examine the possibilities of the proper rationalization 
of the moshav:

If, in a moshav of 150 to 200 farms or even in a small one of 100 farms, 
each farmer has 7 milking cows, then the herd for the whole village numbers 
700 heads, similar to the 700 heads of cattle of the envisaged cow-shed of 
Denmark mentioned at the beginning of this article.

It is possible to consider the separate cow-sheds as branches of this plural 
cow-shed and organize this whole milk enterprise as though it were one huge 
shed, the branches of which are "threaded on a circular universal conveyor” 
which joins them into a "single unit”. Even though in every branch shed, 
work will be done directly and separately by each farmer, much of the work 
can be done collectively·

This would include:

1. The supply of food in bulk;

2. the supply of silage;
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3. the improvement of the milk-collecting system;

4. marketing;

5. removing and spreading the solid or liquid manure;

6. veterinary and hygienic service;

7. organized calfing;

8. annual leave for the farmer made possible by the employment of 
a rotating dairy man in service of the village cooperative, who will 
replace him;

9. building structures and equipment based on prefabricated, inter
changeable parts.

This “super” shed being divided in “branches”, enables giving the cows 
individual attendance suitable chiefly for herds of high-yield milking cows, 
and for the feeding system common in this country.

Similarly, the poultry breeding of the moshav is given to basic rationa
lization, even if the chickens are kept in flocke of 1,000—2,000 laying hens 
in individual branch coops, when the latter jointly form the big multiple 
village chicken enterprise·

Some of these improvements have already been introduced; thus the 
moshav has become a synthesis of integrated individual and community acti
vities, a sort at a cooperative Big Farm.

SUMMARY

A study of the difference between the scattered and gathered settlement 
offers an opportunity to survey the changes taking place today in agricultural 
settlement in different countries.

Generally, in the scattered settlement there is a pronounced trend towards 
expansion of the farm unit, and technological rationalization undermines the 
community structure.

In the gathered settlement, and especially in the cooperative type of 
gathered settlement, social stability is achieved but there exists a growing need 
for improvement of organization as a substitute for enlargement of farm units.

There is evidence that such a rationalization of the moshav economy can 
be accomplished, but it requires the integration of modern technology in the 
field of agro-engineering and agro-organization.

The Israeli pattern of agricultural settlement provides an opportunity 
to achieve agricultural rationalization in harmony with social advancement, 
•without causing the disintegration of the rural community, a danger much 
in evidence in countries of highly developed agroeconomy.
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Η ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΑΝΤΑΡ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΝ
Ύπό Εύαγγέλου Ε. Κατσιαμπίρτα, Φυσικού - Μετεωρολόγου, M.Sc., F.R.Met.S.

Ή λέξις radar σημαίνει τά αρχικά τών λέξεων radio detection and ranging, 
ήτοι ραδιοεντοπιστής.

Έκτος της χρήσεως του διά πολεμικούς σκοπούς, ήτοι τήν άνίχνευσιν άερο- 
πλάνων και πλοίων, τό ραντάρ έχρησιμοποιήθη είς τήν Μετεωρολογίαν τά τελευ
ταία έτη είς μεγάλον βαθμόν.

Τό ραντάρ άπστελεϊται άπό δύο κυρίως μέρη, τήν άντέναν (έκπομπής καί λή- 
ψεως) και τήν δθόνην έπι τής όποιας έμφανίζονται ώς φωτεινά σήματα ύπό δια
φόρους μορφάς, οΐ διάφοροι στόχοι, ήτοι Ιπτάμενα άντικείμενα κλπ,

Τό ραντάρ βασίζεται έπί τής άρχής δτι τά ήλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδον
ται διά μέσου τοϋ κενού μέ τήν. ταχύτητα τοΰ φωτός, ή δέ μεταβολή είς αυτήν τήν 
ταχύτητα εις τήν άτμόσφαιραν είναι πολύ μικρά ώστε δύνανται νά προβλεφθούν, έάν 
γνωρίζωμεν τόν δείκτην διανομής τών άνακλάσεων τοΰ μέσου (άτμοσφαίρας) διά τοΰ 
όποιου διαδίδεται ή ένέργεια.

Διά τής χρήσεως ένός πομπού (άντένας) δ όποιος, παράγει μίαν λεπτήν δέσμην 
άκτινοβολούσης ένεργείας μποροΰμε νά έντοπίσωμε έν αντικείμενου μέχρις δτου μία 
άνάκλασις έπιστρέψη είς τόν δέκτην καί οΰτω νά διαπιστωθή ή διεύθυνσις καί ή θέσις 
έν γένει είς τόν χώρον τών τριών διαστάσεων τοΰ άνακλώντος στόχου.

Διά νά γίνη πλέον άντιληπτός δ τρόπος καί- δ μηχανισμός λειτουργίας τοΰ ραν
τάρ ίδε είς διάγραμμα κατωτέρω.

1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΑΝΤΑΡ

Ώς βλέπομεν τό ραντάρ άποτελεΐται άπό ένα πομπόν πού παράγει τήν ένέργειαν, 
μίαν άντέναν ή όποια άκτινοβολεϊ ταύτην ώστε νά πλήξη τόν στόχον, ένα δέκτην δ 
όποιος άνιχνεύει καί μεταμορφώνει τό ληφθέν σήμα καί μίαν δθόνην έπι τής όποιας 
τά ληφθέντα σήματα άποτυπώνονται έπί τινα χρονικόν διάστημα.

Τά περισσότερα ραντάρ καιρού χρησιμοποιούν μίαν καί τήν αυτήν άντέναν ώς 
πομπόν και δέκτην, διά τής χρήσεως ένός αυτομάτου διακόπτου:
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Ό πιό διαδεδομένος τύπος δθόνης είς τά ραντάρ καιρού είναι δ ΡΡΙ δηλ. 
plan position indicator.

’’Αλλος διαδεδομένος τύπος είναι δ RHI scope ήτοι Range—height indicator.

Διά μεν τοΰ ΡΡΙ τύπου παρατηροΰμεν κυρίως τάς καταιγίδας καί θύελλας διά 
δέ τοΰ RHI τύπου γίνονται έρευναι έπί της φυσικής τών νεφών.

Το νεώτερον ραντάρ καιρού καλείται WSR—57 καί έχει κατασκευασθη υπο τής 
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Μετεωρολογικής 'Υπηρεσίας τών Ηνωμένων Πολιτειών, χρησιμοποιεί δέ ώς μήκος 
κύματος έκπομπής 10 cm καί ό λόγος είναι δτι αύτό τό μήκος ευκολύνει την άνίχνευ- 
σιν συστημάτων πιέσεως πού έχουν καταστρεπτικός συνεπείας έπί τής ανθρώπινης 
οικονομίας ώς τυφώνες, ανεμοστρόβιλοι, tornado κλπ. "Οπως θά έξετασθή άργότε- 
ρον τό χρησιμοποιούμενσν μήκος κύματος λειτουργίας ένός ραντάρ καιρού παίζει 
σπουδαϊον ρόλον, καθότι ραντάρς έκπέμπτοντία εις μεγάλσν σχετικώς μήκος κύμα
τος δέν άνιχνεύουν μόνον μεγάλος σταγόνας βροχής, άλλά μπορούν έπίσης νά «δουν» 
διά μέσου πυκνών νεφών ή συστημάτων βροχής.

Διά νά έχωμεν μίαν Ιδέαν περί τών διαστάσεων ένός τέτοιου ραντάρ δίδονται τά 
εξής στοιχεία:

Ή διάμετρος τής άντένας είναι 3.7 m, ή άκτινοβολουμένη ένέργεια 500 Kwatts. 
Ό δέκτης δέν είναι Ικανός νά άνιχνεύση σήμα τόσον ασθενές μέχρι καί 15-14 watt 
ένεργείας.

Μερικοί άπό τάς έφαρμογάν τοΰ ραντάρ καιρού είς τήν Μετεωρολογίαν είναι 
αί έξής:

1) Μέτρησις τής βροχής ή όποια πίπτει έντός μιας περιοχής έκτάσεως άρκε- 
τών δεκάδων τετραγωνικών μιλιών.

21 Χρήσις τοΰ ραντάρ διά τήν άνίχνευσιν σχηματιζομένων τυφώνων, καται
γίδων κλπ.

3) Διά έρεύνας έπί τής μικροφυσικής τών νεφών.

Ή δυναμικότης τού ραντάρ σάν ένός ταχέος άλλά ασφαλούς μέσου διά 
τήν μέτρησιν τής βροχοπτώσεων είναι πολύ μεγάλη.

Σπουδαία ώφελήματα προκύπτουν διά τούς ύδρολόγους.
Τό WSR—57 ραντάρ είναι ή βάσις τής ’Αμερικανικής ’Τπηρεσίας διά αυτόν 

τόν σκοπόν’. ΑΙ τελευταίοι πρόοδοι έπέτρεψαν τήν μέτρησιν τής έντάσεως τής ήχους 
διά μεγάλης άκριβείας.

Σ*  ένα πείραμα πού έγινε στό Atlantic City σέ μιά περιοχή 100 km2 μετρήσεις 
μέ ραντάρ συγκρινόμεναι μέ 60 βροχόμετρα έδάφους τοποθετημένα μεταξύ 19—100 
μιλιών άπό τό ραντάρ έδειξαν:

Ποσοτικά δεδομένα ληφθέντα διά τού ραντάρ άπό 5 περιπτώσεις βροχοπτώσεων 
και 2 περιπτώσεις χιονοπτώσεως, συγκρινόμενα μέ τά βροχόμετρα, δταν ή ποσότης 
βροχής έντός μιας ώρας ήτο άπό 0,01—0,02 τής ίντζας άνιχνεύετο σέ 95% τών 
περιπτώσεων καί είς άπόστασιν μέχρι καί 70 μιλιών. "Οταν ή ποσότης ήτο 0,04—0,05 
άνιχνεύετο μέχρι καί τής άποστάσεως 100 μιλίων μέ 95% έπιτυχίαν.

Ή σχέσις μεταξύ τής φωτεινής έντάσεως τής ήχοΰς πού λαμβάνεται έπί 
τής όθόνης τοΰ ραντάρ καί τής βροχοπτώσεως διαφέρει άπό βροχήν εις βροχήν. Δέν 
υπάρχει διεθνώς παραδεδεγμένη σχέσις μεταξύ βροχοπτώσεως καί τής ήχοΰς τής 
λαμβανομένης έπί τής όθόνης καθότι ή έντασις τήν ήχοΰς έξαρτάται έκτός άπό τήν 
βροχόπτωσιν, άπό τούς πυρήνες συγκεντρώσεως, μέγεθος καί πυκνότητα καί ήλεκτρι- 
κόν φορτίον τών σταγόνων.
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Ή πλέον παραδεδεγμένη σχέσις είναι ή διατυπωθεΐσα ύπό τοΰ καθηγητοΰ
Louis Battan:

_ CZ CEd2
Pr = ----- = ---------

r2 r2

2) Χρήσις τοΰ ραντάρ διά τήν άνίχνευσιν
τών τυφώνων.

Υπάρχουν ώς γνωστόν τέσσαρες κατηγορίαι κατακορύφου μεταφοράς καταιγί
δων (convective storms).

α) ραγδαία βροχή (shower)
6) συνήθης θύελλα (thunderstorm)

δ’πουΡτ = ή λαμβανομένη Ισχύς
c = σταθερά
γ = ή άπόστασις
d = ή διάμετρος τής σταγόνος
ζ = ή διανομή τοϋ μεγέθους τών σταγόνων

(drop size distribution)
Επίσης ’ισχύει ή σχέσις:
. ,-η δηλ. ή βροχόπτωσις είναι ανάλογος της λαμδανομένης Ισχύος.

R = ι (Pr)
Θά πρέπει έπίσης νά άναφερθώμεν είς τήν δασικήν έξίσωσιν τοΰ ραντάρ ε’ις 

τήν Μετεωρολογίαν τήν καλουμένην έξίσωσιν Prober - Jones.

δπου

Π3 * * 6 Poh 1
Pr =------------------ Ο^'Φ1 ----------

I61ogz λ2 R2

Ε—1

Ε—2
Σγ2

Ργ = ή λαμδανομένη Ισχύς της δέσμης 
λ= τό μήκος κύματος τοΰ χρησιμοποιουμένου ραντάρ. 
R = ή άπόστασις
Ε = ή διηλεκτρική σταθερά
θ, Φ — τά πλάτη τής δέσμης τοΰ ραντάρ τό μέν θ διά τήν έκπομπήν καί τό 

Φ διά τήν λήψιν.
ισχύς τής άκτινοδολίας άπό directional antena

G = ---------------------------------------------------------------
Ισχύς τής άκτινοδολίας άπό ϊσότροπον antena 

h = τό μήκος τοΰ παλμοΰ

Προϋποθέσεις διά τήν ’ισχύν τής ώς άνω έξισώσεως:
α. ό δγκος πού σχηματίζεται, δηλ. ό κώνος νά είναι πλήρης βροχής
6. δλη ή μεταδιδομένη ένέργεια νά άνακλάται.
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γ) χαλαζοθύελλα (hail storm)
δ) σοβαρά θύελλα (severe thunderstorm)
'Όταν λέμε σοβαρά θύελλα έννοοϋμεν άν σχηματίζονται συστήματα ανέμων ώς 

ανεμοστρόβιλοι (tornado) ή άνεμοι τόσον δυνατοί ώστε νά προκαλοΰν καταστροφάς 
είς κτίρια, νά ξεριζώνουν δένδρα κλπ. ή άν τό μέγεθος τής χαλάζης είναι μεγαλύτερον 
τών % τής ίντζας ανεξαρτήτως τοΰ άν υπάρχουν άνεμοι ή tornadoes- και αυτό 
διότι διά νά σχηματισθή χάλαζα μεγάλου μεγέθους χρειάζεται χρόνος αρκετός σ’ 
ένα περιβάλλον πλούσιον σέ ύδροσταγόνες σέ θερμοκρασίαν κάτω τοΰ μηδενός δηλ. 
χρειάζεται έφοδιασμός υγρασίας άπό κάτω καί δυνατόν ανοδικόν ρεϋμα.

Τά κριτήρια έμφανίσεως μεγάλης κατιγίδος είναι:
1. Ή ήχώ είς ευθείαν κυματώδη γραμμήν
2. Ή ήχώ διαπερνά τήν τροπόπαυσιν
3. Ή ήχώ συγκλίνει
4. Ή ταχύτης τής ήχους ξεπερνά τά 30 Knotts

miles
1 Knott = 1852 ------

hour
5. Μερικά άλλα κριτήρια.
Ή πρόγνωσις δτι ένας τυφώνας ή μάλλον ένας ανεμοστρόβιλος έρχεται μπορεί 

νά γίνη μέ ένα ραντάρ ώς έξής:
1. 'Εμφάνισες τοΰ hook τοΰ tornado σέ χαμηλόν ΰψος σ’ ένα ΡΡΙ τύπου 

ραντάρ
2. Άν ή ήχώ διαπερνά τήν τροπόπαυσιν εις 10.000 πόδας
3. Τό Doppler ραντάρ γιά τό όποιον θά ποΰμε λίγα λόγια πιό κάτω μετρά 

απ’ ευθείας τήν ταχύτητα τοΰ ανέμου και έτσι μπορούμε μέ άνάλογη μέθοδο νά 
προσδιορίσωμε ένα tornado.

Μιά καταιγ'ις μεγάλης έντάσεως έχει τό έξής σχήμα (model) έπί τής όθόνης 
ένός ραντάρ.
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To Doppler ραντάρ

To ραντάρ αυτό έχρησιμοποιήθη γιά πρώτη φορά τό 1958 άπό τόν Holmes, 
καί βασίζεται έπί της αρχής δτι ή κατακόρυφος ταχύτης ένός σωματιδίου σχετικώς 
με τό έδαφος είναι ή διαφορά μεταξύ τής κατακορύφσυ ταχύτητος τοΰ ανέμου καί 
τής όρικής ταχύτητος τοΰ σωματιδίου άναλόγως τοΰ μεγέθους του.δ’Εάν ή δρική 
(terminal) πτώσις θεωρηθή αμελητέα (χιονοστιβάδες, κρύσταλλοι πάγου) συγκρι- 
νομένη μέ τήν κίνησιν τοΰ άέρος τότε τό Doppler ραντάρ έπιτρέπει τήν ποσοτικήν 
μέτρησιν τοΰ φάσματος τής κατακορύφου ταχύτητος τοΰ ανέμου.

Άναλόγως, έάν ή κατακόρυφος ταχύτης τοΰ ανέμου θεωρηθή αμελητέα, τότε 
τό φάσμα τό όφειλόμενον εις τήν όρικήν ταχύτητα τοΰ σωματιδίου (βροχής, χαλά- 
ζης) μπορεί νά χρησιμοποίησή διά νά συμπεράνουμε έπί τής φύσεως και μεγέθους 
τών σωματιδίων.

"Epsuvorini της μικροφυαικής των νεφών διά σκοπούς τεχνητής βροχής

α) Μπορεί νά έξακριβωθή έάν ένα σύννεφο περιέχει παγοκρυστάλλους ή στα
γόνες βροχής.

β. ’ Τό μέγεθος τών σταγόνων.
γ. Τά ανοδικά και καθοδικά ρεύματα πού έπικρατοΰν έντός τών νεφικών 

συστημάτων—(turbulence) .-
δ. Τό ποσόν βροχής πού μπορεί ένα σύννεφο νά δώση (precipitable water), 
ε. Εύρίσκεται τό ΰψος τής Ισοθέρμσυ τών 0° Κελσίου.

στ. Διά τήν αεροπορίαν έπίσης είναι πολύ χρήσιμο τό ραντάρ καιροΰ, διότι 
ξέροντας τό ύψος πού υπάρχει χάλαζα προειδοποιείται νά μή ε’ισέλθη τό αεροσκά
φος έντός τής περιοχής αυτής.

84



UTILIZATION OF THE 1:5.000 PHOTOMAP

IN NORDRHEIN-WESTFALEN

By PROF. GEORG KRAUB

1. The Start of the Work
Production of the 1:5.000 photomap 

was initiated in our state by several insti
tutions, especially by the road administra
tion. In 1968 this administration was 
requested to prepare within a few years 
graphics at the scale of 1:5.000, a field 
map, which could serve as a base for a 
road data bank. The Instruction govern
ing the establishment of this road data 
bank included the following requirement: 
"In the interest of a many-sided documen
tation as well as to provide for a possi
bility of control, a field map shall be 
maintained in the locality where field infor
mation is obtained on roads. A plan 
drawn to the scale of about 1:2.506 or 
1:5.000 is considered a suitable base.” At 
the time the road administration suggested 
to fly over the area and to use simply 
rectified aerial photographs, enlarged to 
the scale of 1:5.000, as "field map” in the 
above-mentioned sense. This might have 
been sufficient for the special purpose of 
the road data bank, but not for all the 
other tasks of the road administration.

My office, the Landesvermessungsamt, 
wanted to make the work Involved useful 
for as many other purpose as possible and, 
therefore, suggested to revise the existing 
basic map 1:5.000 (planimetry) (70% of 
the state). For the remaining part of our 
state (30%) not yet covered by the basic 
map photomaps at the scale of 1:5.000 
should be produced within 3 years on the 
sheet lines of the basic map series. This 
proposal was accepted. This meant that 
within a 3 years period about 6.000 sheets 
of the basic map 1:5.000 had to be 
updated and about 3.000 photomaps had 
to be produced.

Especially the 1:5.000 photomap has 
met with the particular approval of the 
road administration. It, therefore, does 
not only serve as a field map from which 
the road data bank is established, but is 
also used as an essential base for all types 
of planning and operation. This base may 
be prepared In a short time and contains 
all Information of Importance to the road 
planner.

2. Application by Other Agencies

The photomap is in greatest demand 
with and mostly ueed by planners in the 
local administration. Therefore, the local 
cadastral offices are provided with a 
transparent copy of each sheet of the 
area concerned of the 1:5.000 photomap 
produced. The local planners are thus 
enabled to receive at any time on short
term notice copies of these photomaps 
from the local cadastral office concerned. 
There are many local offices applying for 
photomaps at larger scales, e.g. 1:2.000 
or 1:1.000. For the time being we cannot 
meet these requirements because we have 
to produce the large number of 1:5.000 
photomaps within the specified time by 
all means. However, we have been able 
to comply with such requests for medium 
and smaller localities by enlarging the 
1:5.000 photomap. But we have so far 
got no experience in producing photomaps 
on larger scales of urban areas as are 
being produced in France in appreciable 
quantities.

The photomap is of considerable 
advantage too in regional planning since 
it provides information on the utilization 
of areas, e.g. densely or less densely 
built-up areas, areas of agricultural use, 
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forests, water features and other types. 
This information and the Interrelationship 
of such areas may be rapidly and 
accurately obtained from the photomap. 
Regional authorities have Informed us 
that their entire planning can now be 
done on a more actual and sounder basis.

Enlarged photomaps are also used in 
land reform work with good results. New 
road and drainage patterns as well as 
resettlement plans are developed on such 
enlargements.

The forest administration must periodi
cally produce forestry maps of woodlands 
showing the different types, the age, and 
the spacing of trees. In our state these 
forestry maps are now based on the 
photomap. This avoids the former very ex
pensive and time-consuming local survey 
of the many border lines. On a 1:5.000 
photomap the forester plots, without any 
survey and generally at the spot, each 
individual border line. These lines are 
digitized:—They will then be automatically 
plotted on a 1:10.000 photomap by a 
computer. At the same time the area 
of each individual section is automatically 
computed and printed out.

This i year geologists utilize for the 
first time the 1:5.000 photomap to a larger 
extent for geological survey. The photo
map gives the geologist much information 
he could not obtain from a conventional 
map. In plotting soil types the geologist 
may, for Instance, follow up subsurface 
faults without extra drilling work for 
accurate plotting. On the photomap per
manently wet areas can be more accurately 
plotted with considerably less field work. 
Scarps are more clearly shown and permit 
boundaries between the different soil 
units to be plotted more distinctly and 
more accurately. This procedure not only 
Improves soil mapping in accuracy but 
also speeds it up.

3. Utilization of Photomape by the 
Various Burvey

When this work was started some of 
our local survey agencies expressed their 

concern lest the photomap would reduce 
the use of the 1:5.000 conventional line 
map or would even replace It. At that 
time I have advocated that

1. 1:5.000 photomaps are to be 
produced for such areas not yet covered 
by the basic map, where this Is the only 
way by which a useful planning document 
can be realized within the given time;

2. the metric accuracy of the new 
photomaps throughout the area covered 
renders them superior in quality to the 
former photomosaics and, therefore, these 
photomaps should replace the former 
photo-mosaics;

3. experience will have to show if 
both can coexist and that, In case of 
doubt, the better will prevail.

All misgivings voiced at that time 
have so far turned out to be completely 
unfounded. On the contrary, already in 
this short time the photomap has advanced 
the work on the original basic map consi
derably.

1. It has substantially simplified 
and expedited maintenance and revision 
of existing maps. Even for congested 
cities the photomap 1:5.000 or enlarge
ments thereof have proved superior in the 
maintenance and revision of town plans.

2. In other areas the conventional 
line maps are compiled from photomaps 
in a short time and with remarkable 
economic results.

3. For extensive areas, for which 
photomaps are being produced, other 
agencies will provide additional funds for 
measuring of elevations by stereopho- 
togrammetrical methods, whereby the 
extension of altimetry in the scale 1:5.000 
is advanced considerably.

In addition the photomap is providing 
an excellent base for the recompilation and 
revision of the sheets of the standard 
topographic map series 1:25.000 and 
smaller. This can be done by conventional 
cartographic methods. But today it is 
already possible to utilize automatic data 
processing for this work, at least to a 
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certain extent. We use only a simple 
design of all new features and of all 
features which must be deleted.

In my opinion the photomap provides 
a very suitable base for the employment 
of automatic data processing in cartogra
phy. I consider, at least for the next years, 
the photomap the best, most comprehen
sive, and most economic topographic data 
file for the mapping of a country. For 
the time being and for the next years 1 
see no possibility of realizing and maintain
ing complete digital storage of the various 
data for so immense a map series as the 
series 1:5.000 (8.634 sheets). Even from 
an analog data bank a variety of infor
mation for the most different purposes 
depending on the task on hand may be 
obtained, digitized, and automatically 
plotted. Such an analog topographic data 
bank in its original form of a map is 
already being utilized for various purposes. 
The whole data bank or any parte of it 
can be digitized. The special data serving 
different purposes can be taken over from 
such a photomap by means of their x, y 
and z values. These special data can be 
plotted automatically and used for special 
maps or combined with other elements of 
existing maps or e.g. the different lines 
(cables) of the public utilities. Further
more it can be maintained in a relatively 
easy way, especially once analog storage 
of profiles on glassplates is available.

But I am well aware of the fact that 
some tasks and problems, particularly in 
military field, can not be solved in the 
same way. Such tasks demand informa
tions of large terrain extension in a very 
short time. To carry out such tasks an 
analog data bank appears to be Indis
pensable, because all data must be made 
available within sufficient speed. I consi
der such task could be carried out only 

by means of a digital terrain data bank 
in a smaller scale. If such solution of 
digital data bank of large terrain exten
sion will be available In the near future, 
we’ll have to proof if they will be econo
mically for our civilian purposes.

In the forthcoming years for urgent 
tasks we shall have to produce maps 
representing up-to date state in a short 
time. This may not be the base map only 
but also the maps of smaller scales and 
special maps as well. I consider the 
photomap in a large scale, e.g. 1:5.000, 
in its original form can be used for diffe
rent purposes, it is also an analog data 
bank and may help for a faster map 
production than hitherto.

4. Conclusion

The 1:5.000 photomap is also with ue 
still a very recent development. At present 
it is available only for the lesser part of 
our state Nordrhein-Westfalen. By 1 July 
of last year photomaps had been produced 
for 2.400 of the 8.634 sheets making up 
the map series 1:5.000, l.e. approximately 
27% of the total number in 21 years.

Time has been too short and the 
number of sheets produced is still too 
small to already explore all possible 
applications and express a conclusive 
opinion. I believe, however, that in the 
near future the photomap, especially at 
these large scales of 1:5.000 or 1:10.000, 
will be of great importance since it can 
be produced substantially very much faster 
and cheaper than other maps and, above 
all, since it combines the great amount of 
information of the aerial photograph with 
the geometric characteristics of the con
ventional map. Production orders for this 
new type of map by many different agen
cies are so numerous that we will hardly 
be able to fulfil them within our state.
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Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Ύπό ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΣΗ 

Καθηγητοΰ Γεωγραφίας είς Γυμνάσιου Λάρνακος.

Σκοπός τοΰ παρόντος άρθρου είναι νά 
θίξω βασικά ζητήματα πού σχετίζονται με 
τήν τηλεόραση γιά τό μάθημα της Γεω
γραφίας στά Σχολεία Μέσης 'Εκπαιδεύ- 
σεως.

Πιστεύω δτι ή έποικοδομητική κριτική 
συμβάλλει στήν καλυτέρευση τών προ
γραμμάτων της Γεωγραφίας πρός δφελος 
τών ποδιών μας.

Τό παρόν άρθρον μπορεί νά χωρισθή 
στά άκόλουθα έπί μέρους:

1. Τά πλεονεκτήματα τών τηλεοπτικών 
μαθημάτων γιά τό μάθημα της Γεω
γραφίας.

2. Τά τηλεοπτικά μαθήματα τής Γεω
γραφίας στά Σχολεία Μέσης Έκπαι- 
δεύσεως.

3. Εισηγήσεις.

1. Τά πλεονεκτήματα τών τηλεοπτικών 
μαθημάτων γιά τά μάθημα τής Γεω
γραφίας.

Άναμφιβόλως ή τηλεόρασις βοηθά τά 
παιδιά νά κατανοήσουν τό μάθημα καλύ
τερα, γι’ αυτό έξ άρχής θά ήθελα νά τονί
σω τήν έπιδειχθεϊσαν αγάπη τών παιδιών 
έναντι τών τηλεοπτικών μαθημάτων. Αυ
τό άποδεικνύεται καί άπό τό γεγονός δτι 
δέν ήταν λίγες οί περιπτώσεις πού τά παι
διά ρωτούσαν πότε θά είχαν τηλεοπτικό 
μάθημα.

Κατά τόν Roberson ή τηλεόρασις είναι 
δ συνδετικός κρίκος μεταξύ της Γεωγρα

φίας στήν τάξη καί τοΰ πραγματικού κό
σμου. Ή σπουδαιότης τής τηλεοράσεως 
άρχισε νά άναγνωρίζεται παγκοσμίως, αυ
τό δέ ένισχύεται και μέ τήν έξάπλωση τής 
τηλεοράσεως στά Σχολεία Μέσης Έκπαι- 
δεύσεως. Σέ μερικές χώρες ή τηλεόρασις 
άρχισε νά χρησιμοποιήται καί στά σχολεία 
Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως.

Ή τηλεόραση προσφέρει νέο τρόπο 
προσεγγίσεως στο θέμα τής Γεωγραφίας. 
Ή έπίδραση τοΰ περιβάλλοντος έπί τοΰ 
ανθρώπου καί άντιθέτως γίνεται περισσό- 
τερο-κατανοητή μέ τήν τηλεόραση. Προσ
φέρει αλλαγή στον συνηθισμένο τρόπο έρ- 
γασίας έντός τής τάξεως καί προσφέρει 
τήν ευκαιρία στά παιδιά νά συζητήσουν 
καί νά προχωρήσουν σέ 'δημιουργικές έρ- 
γασίες.

Ή ένθάρρυνσις τής αυθορμήτου συζη- 
τήσεως πού προκύπτει άπό τό τηλεοπτικόν 
μάθημα είναι ένα άπό τά σπουδαιότερα 
πλεονεκτήματα τής τηλεοράσεως. Αυτό έ
χει μεγάλη σημασία στήν δλη σχολική έρ- 
γασία.

Άλλά έπιπροσθέτως ή τηλεόρασις έχει 
τήν δύναμη νά διευρύνη καί νά έμβαθύνη 
τάς έμπειρίας τών παιδιών. Ή τηλεόρασις 
μπορεί νά πάρη τούς μαθητές-θεατές της 
κατά τρόπον φυσικόν έξω άπό τά δρια 
τής τάξεως σέ κάθε χώρα καί σέ κάθε αι
ώνα.

Ή τηλεόρασις δύναται νά φέρη στήν 
τάξη πρόσωπα πού ένδιαφέρουν τά παιδιά, 
τοπία πού δέν ήτο δυνατόν νά δοΰν. Κατά 
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τόν Long ό σπουδαιότερος σκοπός της τη
λεοράσεως είναι νά διεγείρη τό ένδιαφέ- 
ρον τών παιδιών, νά δώση ευκαιρίας διά 
τήν περαιτέρω συζήτηση καί έργασία έντός 
της τάξεως.

Κατά τόν Seipmann ή τηλεόρασις έχει 
τήν ικανότητα νά παρσυσιάζη τό μάθημα 
μέ μεγάλη ποικιλία έπεξηγήσεων καί απει
κονίσεων. Καί ας μήν ξεχνούμε τήν προ
σωπικότητα τού όμιλητού πού έλκύει τόν 
μαθητή.

Κατά τόν Gopsill ή τηλεόρασις είναι 
έκείνη πού θά παρουσιάση στά παιδιά τά 
σύγχρονα γεγονότα τής Γεωγραφίας, πού 
είναι τό θέμα πού άσχολεϊται μέ τίς ασχο
λίες και τά προϊόντα τών διαφόρων χωρών. 
Τά τηλεοπτικά προγράμματα άρχισαν μέ 
σκοπό νά ένισχύσουν και δχι νά ύποκατα- 
στήσουν τό έργο τοΰ δασκάλου. Και δμως 
υπάρχει κίνδυνος νά τόν ύποκαταστήσουν 
σέ μεγάλο βαθμό. Καί τούτο γιατί διε- 
πιστώθη πως ή μάθηση έπιτυγχάνεται ευ
κολότερα καί συντομότερα διά μέσου αυ
τών.

2. Τά τηλεοπτικά μαθήματα τής Γεω
γραφίας στά Σχολεία Μέσης Έκπαι- 
δεύσεως.

'Ως είναι γνωστόν στά σχολεία Μέσης 
Έκπαιδεύσεως έχει είσαχθή ό θεσμός τής 
τηλεοράσεως στό μάθημα τής Γεωγραφίας 
γιά τίς τάξεις A', Β', καί Ε' Κλασσικού. 
Κατά τό λήξαν σχολικόν έτος 1970—71 
στήν Α' τάξη παρουσιάσθηκαν έννέα τη
λεοπτικά μαθήματα, δέκα στήν Β' τάξη 
καί πέντε στήν Ε' Κλασσικού. Θεωρώ κα
θήκον μου νά τονίσω δτι τά πρώτα πέντε 
μαθήματα τής Α' τάξης δέν άνταποκρί- 
νονται στις Ικανότητες τών παιδιών.

Δέν υπάρχει συσχέτισις μέ τήν υλη τής 
Γεωγραφίας Α'. Μερικά άπό τά μαθήμα

τα π.χ. τό δον μάθημα πού παορυσιάζει τις 
ισοϋψείς καμπύλες δέν είναι δυνατόν νά 
γίνη κατανοητόν μέ 1—2 μαθήματα. Ή 
έργασία τών ’ισοϋψών καμπύλών πρέπει νά 
διδάσκεται έντατικώς άπό τήν Α' έως τήν 
Στ' τάξη, έάν βέβαια έπιδιόκουμε νά έ
χουν τά παιδιά ουσιαστικά δφέλη.

Τό 4ον μάθημα δέν παρουσιάζεται μέ 
Ικανοποιητικό τρόπο, άλλά ούτε καί τά 
διάφορα σύμβολα είναι καθαρά στό χάρ
τη.

Άπό τά τηλεοπτικά μαθήματα τής Β' 
τάξεως τό 6ον, 7ον, 8ον καί 9ον δέν είναι 
κατανοητά σέ παιδιά 14 έτών. Τό μάθημα 
τών άνέμων είναι τό δυσκολότερο άπό τά 
τηλεοπτικά μαθήματα καί άμφιβάλλω αν 
μπορή νά γίνη άντιληπτό σέ φοιτητές τής 
Γεωγραφίας.

Διά τά μαθήματα τής Ε' τάξεως έχω 
νά πώ τά έξής:

"Αν καί άποτελοΰν κίνητρον γιά τή με
λέτη ζητημάτων Οικονομικής Γεωγραφί
ας στά πλαίσια τού κλάδου τής ’Ανθρωπο
γεωγραφίας, έντούτοις τά θέματα τής σει
ράς, είναι μάλλον γιά παιδιά κατωτέρων 
τάξεων καί όχι τής Ε' κλασσικού.

3. ΕΙσηγήσβις.

Παρά τό γεγονός δτι υπάρχουν έκπαι- 
δευτικοί πού άμφισβητοϋν τά πλεονεκτή
ματα τής έκπαιδευτικής τηλεοράσεως, έν'- 
τούτοις ή τηλεόαρσις έχει γί/νει βασικό 
βοήθημα στόν Γεωγράφο. Πιστεύω ά- 
κράδαντα δτι στό μέλλον δ θεσμός τής τη- 
λεοράσεως θά έπεκταθή πρός δφελος τών 
παιδιών καί τών καθηγητών τής Γεωγρα
φίας. Μερικά άπό τά βασικά κριτήρια 
τών τηλεοπτικών μαθημάτων πρέπει νάναι 
τά άκόλουθα:
(α) Ή έκλογή τοΰ καταλληλοτέρου υλι

κού.
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(β) Ό τρόπος παρουσιάσεως τοΰ υλικού, 
(γ) ΟΙ πληροφορίες πού δίνονται νάναι 

σύγχρονες.
(δ) Νάχουν σαν άφετηρία τήν Κυπρια

κή πραγματικότητα, καί κατ’ έπέκτα- 
ση, δπου είναι δυνατόν, τήν άλλη 
'Ελληνική.

Στήν Κύπρο πολλά χρειάζονται νά γί
νουν. Τά τηλεοπτικά μαθήματα της Α' τά- 
ξεως πρέπει νά τροποποιηθούν, γιά νά 
άνταποκρίνωνται πρός τήν Κυπριακή 
πραγματικότητα. Πρέπει νά ύπάρχη συνέ
χεια και συνέπεια.

’Εφ' δσον ή ύλη της Α' περιορίζεται 
στή Γεωγραφία της Κύπρου και 'Ελλά
δος, είναι άναγκαϊον νά παρουσιάζωνται 
στά παιδιά τηλεοπτικά μαθήματα τοΰ Κυ
πριακού καί 'Ελλαδικοΰ τοπίου, σέ συσχε
τισμό μέ τά φυσικά φαινόμενα πού υπάρ
χουν στήν Κύπρο και 'Ελλάδα. Μαθαί
νοντας γιά τό Κυπριακό καί 'Ελληνικό πε
ριβάλλον, τά παιδιά θά μπορέσουν νά κα
τανοήσουν καλύτερα τό περιβάλλον άλλων 
χωρών. "Αν δέν έχωμε ταινίες όφείλου- 
με νά προμηθευτούμε ή νά έτοιμάσωμε τέ
τοιες.

Είναι πολύ προκλητικό νά βρίσκεσαι 
στήν ’Αγγλία καί νά βλέπης ταινίες περί 
Κύπρου καί 'Ελλάδος καί στά Σχολεία μας 
νά μήν τίς έχωμε. Καί δν ακόμη δυσκο
λευόμαστε, γιά τεχνικούς καί έπιστημονι- 
κούς λόγους, υπάρχει καί άλλη λύσις. Ήδη 
ό Κος John Allen υπεύθυνος τών Όπτικο- 
Άκουστικών Μέσων τοΰ Πανεπιστημίου 
Σαουθάμπτον, έξέφρασε τήν έπιθυμία νά 

έλθη στήν Κύπρο γιά νά γυρίση ταινίες 
γεωγραφικού περιεχομένου. ’Επαφίεται 
ατούς αρμοδίους νά καλέσουν ή δχι τόν κον 
John Allen.

Γιά τήν Β’ τάξη είσηγοΰμαι νά διατη
ρηθούν τά πρώτα πέντε μαθήματα, νά ένι- 
σχυθούν δέ αυτά μέ τηλεοπτικά μαθήματα 
αντιπροσωπευτικών χωρών τής Ευρώπης 
έφ’ δσον ή ύλη τής Β' τάξεως είναι ή 
Ευρώπη.

Λυπούμαι νά παρατηρήσω δτι δέν υπάρ
χουν τηλεοπτικά μαθήματα γιά τή Γ' τά
ξη, τής οποίας ή ύλη περιγράφει τόν κό
σμο, έκτός τής Ευρώπης. Καί στήν προ
κειμένη περίπτωση τά θέματα πρέπει νά- 
ναι αντιπροσωπευτικών περιοχών τού κό
σμου.

Διά τήν Ε' τάξη πρέπει τά θέματα νά- 
ναι ύψηλοτέρου έπιπέδου καί νάχουν ώς 
άφετηρία τήν Κύπρο, γιά νά μπορούν ot 
μαθητές νά συγκρίνουν γεγονότα τής ’Αν
θρωπογεωγραφίας. Χρειάζεται μεγαλύτε
ρη έπεξεργασία μέ περισσότερες αναφο
ρές σέ σύγχρονα θέματα.

’Επιβάλλεται τροποποίησις καί έκσυγ- 
χρονισμός τών τηλεοπτικών μας μαθημά
των στήν Γεωγραφία.

Παρεμπιπτόντως θά ήθελα νά τονίσω 
άκόμη μιά φορά τήν σοβαρότητα τοΰ θέ
ματος τής Γεωγραφίας. Ή Γεωγραφία 
πρέπει νά καταλάβη τή θέση πού τής αρ
μόζει.

Ασφαλώς ή τηλεόρασις θά ένισχύση 
τήν θέση τής Γεωγραφίας στο Ώρολόγιον 
Πρόγραμμα τών Σχολών Μέσης Παιδείας.
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
'Ιούλιος 1971 — 'Ιανουάριος 1972

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΝ ΜΕΛ9Ν ΤΟΥ Γ.Ο.Κ. 
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Τήν 31ην παρελθόντος ’Οκτωβρίου, συνήλ- 
Οεν ή έτησία Γενική Συνέλευσις τών ιιελών τού 
ΓΟΚ είς τήν μεγάλην αίθουσαν τής Πνευμα
τικής Στέγης είς Λευκωσίαν. Μετά τήν λογο
δοσίαν τού Προέδρου καί τήν άνάγνωσιν τής 
ταμειακής έκθέσεως, διεξήχθησαν άρχαιρεσίαι 
πρός άνάδειξιν τοΰ νέου Διοικητικού Συμβου
λίου διά τήν περίοδον 1971—1972. ΟΙ έπιλε- 
γέντες κατηρτίσθησαν είς σώμα ώς άκολού-

’Αγαπητά μέλη,

’Εντός όλίγων ήμερων συμπληροϋν- 
ται τρία έτη άφ’ ότου ίδρύθη ό "Ομιλός 
μας, όστις έπέπρωτο νά διαδραματίση τό
σον υπεύθυνον, σοβαρόν καί έποικοδομη- 
τικόν ρόλον είς τήν έν γένει πνευματι
κήν καί Ιδιαιτέρως τήν γεωγραφικήν ζω
ήν τής Κύπρου.

Είναι τω οντι άθλος μέγας διά μίαν 
επιστημονικήν όργάνωσιν, ώς ή ίδική 
μας, ήτις άνευ Κρατικού έρείσματος, μέ 
ελάχιστους ύποστηρικτάς είς τά πρώτα 
αυτής βήματα καί άγωνιζομένη ύπό τήν 
πίεσιν ποικίλων άντιξοοτήτων, κατόρθω
σε είς τόσον σύντομον χρονικόν διάστη
μα νά ύπερπηδηση όλα σχεδόν τά έμπό- 
δια ύπερδεκαπλασιάζουσα ταυτοχρόνως 
τά μέλη της καί ύπερεικοσαπλασιάζουσα 
τόν προϋπολογισμόν της άπό τοΰ 1968. 
Αυτήν τήν πρωτοφανή έπιτυχίαν άναμφι- 
βόλως τήν όφείλει κατά κύριον λόγον είς 
τόν άκράτητον ένθουσιασμόν καί τήν υ
ψηλήν πίστιν καί προσήλωσιν άρκετών 
μελών της πρός τήν μεγάλην έπι- 
στήμην τής Γεωγραφίας. Μέ αύτά τά 
έφόδια δέν μπορεί παρά ό Όμιλός μας 
νά εύτυχήση, νά ίδη λαμπροτέρας νίκας 
καί μεγαλυτέρας έπιτυχίας.

Τά σχέδιά μας, ώς θά έχετε διαπιστώ
σει, αύξάνονται άπό έτους είς έτος, έπαύ- 
σαμεν δέ άπό πολλοϋ χρόνου νά εΐμεθα 

θως: Γ. Καρούζης, Πρόεδρος, Ν. Γεωργια- 
δης, ’Αντιπρόεδρος, Ά. Σοφοκλέους, Γραμμα
τεύς, Γ. Φιλίππου, Ταμίας, Ε. Κατσιαμπίρτοίς, 
Β. Γραμματεύς, Π. Πιπερίδης, Είσπράκτωρ 
καί Ο. Γιαγκουλλής, ’Λ. Χρίστου, Ο. Νεοφύ
του, Σ ύμβουλοι.

Κατωτέρω παρατίθεται τό πλήρες κείμενον 
τής λογοδοσίας τοΰ Προέδρου τοΰ ’Ομίλου 
κ. Γ. Καρούζη:

μία συνήθης όργάνωσις μέ μηνιαίας συν
εδρίας τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου λαμ- 
βάνουσα ώρισμένας τυπικάς αποφάσεις. 
’Από τήν ήμέραν τής ίδρύσεώς μας έτά- 
ξαμεν ώς σκοπόν νά συνδυάσωμεν τήν 
θεωρίαν μέ τήν πράξιν, δι’ αυτό σήμερον 
ό Γεωγραφικός "Ομιλος Κύπρου είναι 
ταυτοχρόνως Πανεπιστήμιον, έκδοτικός 
οίκος, σύμβουλος είς Κυβερνητικούς καί 
Διεθνείς όργανισμούς, ένας "Ομιλος ο
πού συσσωρεύεται ή γεωγραφική καί χαρ
τογραφική γνώσις τής ύφηλίου ύπό μορ
φήν βιβλίων, χαρτών, στατιστικών δεδο
μένων, ώς καί άλλων έποπτικών μέσων. 
Περιττόν νά άναφερθή ότι ό "Ομιλός μας 
διαθέτει σήμερον τήν πλουσιωτέραν χαρ
τοθήκην είς τήν Μέσην ’Ανατολήν, έάν 
δέ ατ;νεχισθώσιν αί έτήσιαι διεθνείς χαρ- 
τογραφικαί έκθέσεις, έντός μιας πεντα
ετίας θά διαθέτωμεν ίσως μίαν άπό τάς 
πλουσιωτέρας χαρτοθήκας είς τόν κόσμον.

Όφείλομεν, όμολογουμένως, χρέος 
πρός τόν Κυπριακόν Τύπον όστις μάς 
συμπαρεστάθη άνιδιοτελώς είς τούς γεω
γραφικούς μας άγώνας. Μέσω τοΰ ήμε- 
ρησίου καί έβδομαδιαίου Τύπου τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον συνεχώς εύρίσκετο 
είς στενήν έπικοινωνίαν, άφ’ ένός μέ 
τάς έκατοντάδας τών μελών του καί άφ’ 
έτερου μέ τό εύρύ Κυπριακόν κοινόν. 
Έκφράζομεν καί δημοσίως τάς εύχαρι- 
στίας μας πρός τά μέσα μαζικής έπικοινω- 
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νιας καί τρέφομεν κάθε έλπίδα ότι τούτα 
θά εξακολουθήσουν καί κατά το νέον έ
τος νά μάς περιβάλλουν μέ τήν ίδιαν 
στοργήν.

“Οσον άφορά τούς στόχους μας, ολοι 
σχεδόν έχουν ύπερκαλυφθή. Χαρακτη
ριστικόν είναι ότι ένώ έπρογραμματίζα- 
μεν τήν έκδοσιν ένός έτησίου γεωγραφι
κού δελτίου διά τό 1971, όχι μόνον τό 
έξεδώσαμεν άλλά ήδυνήθημεν νά τό κα- 
θιερώσωμεν ώς έξαμηνιαίον, ένώ δέ έθέ- 
σαμεν ώς στόχον τήν αΰξησιν τών μελών 
μας κατά τό 1971 είς τόν αριθμόν τών 
200, ό αριθμός ούτος ύπερκαλύφθη άπό τοΰ 
περασμένου ’Ιουνίου.

Έπιτρέψατέ μου όμως νά λογοδοτή
σω έπί τών διοφόρων σχεδίων κεχωρισμέ- 
νως καί νά έκφράσω ώρισμένας σκέψεις 
έπ’ αύτών.

1. "Οσον άφορά τήν Διεθνή Χαρτο
γραφικήν “Εκθεσιν Κύπρου, αυτή κατέ
στη πλέον έτήσιος θεσμός. Τόν προσεχή 
Μάρτιον όργανούται ή Δ’ Διεθνής Χαρ
τογραφική “Εκθεσις μέ κύριον θέμα τούς 
χάρτας χρήσεως γης. Ήδη ό “Εντιμος 
'Υπουργός Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων 
παρεκλήθη νά έγκαινιάση τήν έκθεσιν.

2. Αί έκδόσεις μας θά πρέπει νά 
συνεχισθώσιν καί κατά το άρξάμενον έ
τος μέ γοργότερον ρυθμόν. “Ηδη διαθέ- 
τομεν είς τήν παγκόσμιον άγοράν έν δί- 
γλωττον έξαμηνιαίον δελτίον καί τρεις 
άλλας συντόμους μελέτας. Διά τό νέον 
έτος προγραμματίζεται ή συνέχισις τού 
δελτίου μέ όσον τό δυνατόν καλυτέραν 
έμφάνισιν, ώς καί ή έκδοσις έξ νέων με
λετών. Έπιόάλλεται, όμως, όπως τό δελ
τίον μας λά&η Κυπριακόν χαρακτήρα διά 
πολλούς λόγους, είς έκ τών όποίων είναι 
ή έξασφάλισις άρκετών συνδρομητών έκ 
τού εξωτερικού. Δέον νά άναφερθή ότι 
οί συνδρομηταί καί οι άγορασταί τών έκ- 
δόσεών μας εύρίσκονται είς όλα τά γεω
γραφικά πλάτη καί μήκη, άπό τήν Λατι
νικήν ’Αμερικήν μέχρι τήν ’Ιαπωνίαν 
καί άπό τήν Ν. ’Αφρικήν μέχρι τήν Φιλ- 
λανδίαν. Τό γεγονός ότι τόσα πανεπι
στήμια καί ινστιτούτα έρεύνης ζητούν 
τάς έκδόσεις μας, μάς άναγκάζει νά συν- 

αισθανθώμεν τό χρέος καί τήν ύψηλήν 
εύθύνην πρός τάς έκδόσεις αύτάς, αϊτινες 
όμολογουμένως άντικαθρεφτίζουν είς με- 
γάλον όαθμόν τήν γεωγραφικήν κίνησιν 
καί τό γεωγραφικόν πνεύμα τής Κύπρου. 
Γίνεται είσήγησις όπως άπό τού 1972 δι- 
οργανούται έκθεσις τών έκδόσεων τού 
Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου. Κατ’ αρ
χήν ή έκθεσις δύναται νά συμόαδίζη μέ 
τήν διεθνή Χαρτογραφικήν “Εκθεσιν, πι
θανόν όμως αϋτη νά γίνη εις διαφορετι
κήν έόδομάδα καί είς διαφορετικόν τό
πον.

3. Ό Παγκύπριος Μαθητικός Διαγω
νισμός είς Γεωγραφίαν προεκηρύχθη τό
1971 μέ τήν συνεργασίαν τού Υπουργεί
ου Παιδείας τά δέ άποτελέσματα ύπήρξαν 
ένθαρρυντικά. Ειδική ’Επιτροπή θά προ- 
γραμματίση καί κατά τό 1972 τόν διαγω
νισμόν τούτον, δστις προορίζεται νά κα- 
ταστή έτήσιος θεσμός.

4. 'Ο Παγκύπριος Διαγωνισμός μετα
ξύ χωρίων διά τήν προστασίαν τού φυσι
κού περιβάλλοντος έγινε τή συνεργασίφ 
τού Κυπριακού ’Οργανισμού Τουρισμού. 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον θά πρέπει νά 
προγραμματίση τόν διαγωνισμόν τούτον 
έπί έτηαίας βάσεως, τό δέ θέμα διά τό
1972 θά πρέπει νά άποφασισθή ύπό ειδι
κής έπιτροπής.

5. Αί πανεπιστημιακά! τάξεις τοΰ 
'Ομίλου λειτουργούν κανονικώς άπό διε
τίας. ’Εφέτος δέ λειτουργούν τάξεις διά 
πρωτοετείς καί δευτεροετείς φοιτητάς. 
Παρά τήν μή έξεύρεσιν ξένου γεωγράφου 
διά νά άναλάβη τήν διδασκαλίαν τών 
τάξεων τούτων, ό Γεωγραφικός Όμιλος 
Κύπρου κατόρθωσε νά έξασφαλίση τάς 
ύπηρεσίας δύο προσοντούχων Κυπρίων 
γεωγράφων, ήτοι τών κ.κ. Γιαγκουλλή 
καί Δημητριάδη, οΐτινες μέ μεγάλην έπι
τυχίαν βοηθούν εις τήν όμαλήν καί ά- 
πρόσκοπτον λειτουργίαν τού «μικρού πα
νεπιστημίου» τού Γεωγραφικού 'Ομίλου 
Κύπρου, ώς τό άπεκάλεσεν ό Τύπος.

Οί δευτεροετείς φοιτηταί έντός όλί- 
γων μηνών θά δώσουν τάς τελικάς των 
έξετάσεις, ότε καί ό “Ομιλός μας θά κα- 
λωσορίση είς τάς τάξεις του νέους διπλω
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ματούχους γεωγράφους.
6. Ή ϊδρυσις δασυλλίου έπί χαλίτι- 

κης γης, ώς συμμετοχή τοϋ Γεωγραφικού 
'Ομίλου Κύπρου είς τήν διατήρησιν τοϋ 
περιβάλλοντος έλπίζομεν Άτι θά γίνη 
πραγματικότης έντος τοϋ 1972.

Παρά τό γεγονός Άτι ύπεβάλαμεν τήν 
παράκλησίν μας άπό πολλοϋ χρόνου πρός 
τό άρμόδιον ύπουργεΐον διά τήν παραχώ- 
ρησιν γης, δυστυχώς δέν έλήφθη μέχρι 
τής στιγμής ή άπάντησις.

7. Ή μηνιαία κινηματογραφική προ
βολή, έλειτούργησε κανονικώς, όμως έλ- 
πίζεται ότι ή όργάνωσίς της θά είναι έπι- 
τυχεστέρα κατά τό 1972, ότε τό Νέον Δι
οικητικόν Συμβούλιον θά άναθέση είς εί- 
δικήν ύπεπιτροπήν τόν προγραμματισμόν 
καί έκτέλεσιν τοϋ όλου σχεδίου.

8. Αί έπισκέψεις ξένων διάσημων 
γεωγράφων πρέπει νά συνεχισθώσιν, διό
τι είναι ένας τρόπος νά παραμένωμεν 
συνεχώς ένήμεροι έπί τής γεωγραφικής 
προόδου άλλων χωρών. Ταυτοχρόνως ό 
"Ομιλός μας άποκτά φίλους, οϊτινες άπο- 
τελοϋν συνεχή σύνδεσμον μεταξύ τών 
χωρών των καί τοϋ Γεωγραφικού 'Ομί
λου Κύπρου.

9. "Οσον άφορά τήν μηνιαίαν διά- 
λεξιν έπί γεωγραφικού θέματος έλπίζεται 
ότι κατά τό 1972 θά λειτουργήση έπί κα- 
λυτέρας βάσεως, ότε ξένοι καί Κύπριοι 
είδικοί έπί θεμάτων γεωγραφίας θά μάς 
ένημερώσουν έπί θεμάτων τής είδικότη- 
τός των.

10. Ή μηνιαία ύπαίθριος γεωγραφι
κή μελέτη άναμένεται νά σημείωση με- 
γαλυτέραν έπιτυχίαν κατά τό άρξάμενον 
έτος, είδικώς μετά τάς καλάς σχέσεις τοϋ 
'Ομίλου μετά τού γεωμορφολόγου κ. 
Dreghorn, δστις έχει ήδη προγραμματί
σει τρεις μελέτας έπί τής παρακτίου πε
ριοχής Κυρηνείας, τών Καρστικών φαι
νομένων τοϋ Πενταδακτύλου καί τής κοι
λάδας τοϋ ποταμοΰ Σκλήνδρου είς Πα- 
λαιχώρι. Διάφοροι άλλοι Κύπριοι είδικοί 
έπί τής Φυσικής ή Άνθρωπίνης γεωγρα
φίας άναμένεται νά έτοιμάσουν ύπαιθρί- 
ους μελέτας έπί θεμάτων τής είδικότητός 
των.

11. Ή έκδοσις τής Χριστουγεννιάτι
κης κάρτας έχει καταστή έτήσιος θεσμός. 
Δι’ αυτής ό "Ομιλός μας άφ’ ένός καρπού- 
ται ένός σημαντικού εισοδήματος, άφ’ έ- 
τέρου προβάλλεται διεθνώς μία πτυχή τής 
Κυπριακής γεωγραφίας.

12. Τά ύπομνήματά μας πρός τήν 
Κυβέρνηαιν ή άλλους Ιδιωτικούς καί ήμι- 
κρατικούς όργανισμούς θά πρέπει νά 
συνεχισθώσιν. "Απαντα τά μέλη μας δύ- 
νανται νά ύποβάλουν εισηγήσεις δι’ οίον- 
δήποτε ύπόμνημα.

13. Εφέτος ό "Ομιλός μας θά πρέπει 
νά θέση ώς θέμα προτεραιότητας τήν έ- 
ξασφάλισιν περισσοτέρων υποτροφιών είς 
θέματα Γεωγραφίας. "Ηδη οί άγώνες του 
ήρχισαν νά αποδίδουν καρπούς. Έλπίζε- 
ται ότι έντος τού 1972 άρκετά δραστήρια 
μέλη τού Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου 
θά τύχουν ύποτροφίας βραχείας ή μακράς 
διαρκείας πρός κατάκτησιν περισσοτέρας 
γεωγραφικής γνώσεως.

14. Προγραμματίζεται όπως άπό τοϋ 
1972 άρχίσρ γεωγραφική έκδρομή είς 
χώρας τοϋ έξωτερικοΰ μέ πιθανότητας είς 
σύντομον χρονικόν διάστημα ή ώργανω- 
μένη γεωγραφική έκδρομή νά άντικατα- 
σταθή ύπό γεωγραφικής έκστρατείας είς 
τό έξωτερικόν. "Ηδη προγραμματίζεται 
τό πρώτον ταξίδι είς Αίγυπτον.

15. Αί σχέσεις μας μέ άλλους διε
θνείς όργανισμούς παρεμφερείς πρός τήν 
Γεωγραφίαν πρέπει νά προωθηθούν. "Η
δη είμεθα μέλος τής Διεθνούς Γεωγραφι
κής Ένώσεως καί τού Κοινοπολιτειακοϋ 
Γεωγραφικού Γραφείου. "Εχομεν άποτα- 
3ή νά καταστώμεν μέλος τού Παγκοσμί
ου Συμβουλίου Διατηρήσεως Περιβάλλον
τος, λίαν δέ συντόμως τό Νέον Διοικητι
κόν Συμβούλιον θά πρέπει νά άποταθή 
διά νά καταστή ό "Ομιλός μας μέλος τής 
Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένώσεως.

16. "Οσον άφορά τήν θέσιν τήν ό
ποιαν θά πρέπει νά λάβη ό Γεωγραφικός 
"Ομιλος Κύπρου διά τήν βελτίωσιν τοΰ 
μαθήματος τής γεωγραφίας είς τά σχο
λεία Μέσης Έκπαιδεύσεως ένδιατρίψα- 
μεν είς τό παρελθόν. Βασικά προβλήμα
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τα παραμένουν τά ώρολόγιον πρόγραμμα, 
ή έλλειψις γεωγράφων — καθηγητών, ή 
έλλειψις καταλλήλων διδακτικών βιβλί- 
ων — έποπτικών μέσων καί ή έλλειψις 
καταλλήλου γεωγραφικής αίθούσης «ίς 
τά σχολεία μας. Έτονίσθη καί είς τό 
παρελθόν ότι οί φυσιογνώσται πρέπει νά 
τύχουν ένός ή δύο ετών μετεκπαίδευσε- 
ως είς τήν γεωγραφίαν διά νά δυνηθοϋν 
νά διδάξουν τό μάθημα μέ ήσυχην συνεί- 
δησιν. 'Όσον άφορά τήν άνάθεσιν τής 
διδασκαλίας τοΰ μαθήματος είς μη γεω
γράφους ή μή φυσιογνωσίας, νομίζομεν 
οτι ή πράξις αΰτη άποτελεΐ έγκλημα κατά 
τής Παιδείας. Δυστυχώς μέχρι τής στιγ
μής, ούτε οί σύλλογοι γονέων, ούτε ή 
ΟΕΛΜΕΚ έχουν λάβει θέσιν.

Άποροΰμεν διατί τό Ύπουργείον 
Παιδείας έπιτρέπει είς μή προσοντούχους 
καθηγητάς γεωγραφίας νά διδάξουν τό 
μάθημα. Άποροΰμεν διατί οί Διευθυνταί 
Σχολών Μέσης Έκπαιδεύσεως αναθέτουν 
εις μή γεωγράφους ή μή φυσιογνώστας 
τήν διδασκαλίαν τοΰ μαθήματος τής γεω
γραφίας. Άποροΰμεν διατί μή γεωγράφοι 
ή μή φυσιογνώσται δέχονται νά διδάξουν 
ένα τόσον δύσκολον θέμα καί δέν άντι- 
δροϋν. Έπαναλαμβάνομεν ότι ή γεω
γραφία συνεχώς άλλάζει. Όπως όμιλοΰ- 
μεν περί Νέων Μαθηματικών, οΰτω όμι- 
λοΰμεν καί περί Νέας Γεωγραφίας. Οί 
μή προσοντοΰχοι δέν είναι είς θέσιν νά 
προσφέρουν άκριβεΐς γνώσεις εις τούς μα- 
θητάς. Είναι καιρός νά γίνη κατανοη
τόν ύπό τών ύπευθύνων ότι ή γεωγραφία 
είναι έν άπό τά κυριώτερα μαθήματα τοΰ 
ωρολογίου προγράμματος καί δέν πρέπει 
νά παραμελήται. Είναι έν άπό τά όλίγα 
μαθήματα, άτινα αναπτύσσουν τήν παρα
τηρητικότητα, τήν κρίσιν, τήν δύναμιν 
τοϋ σκέπτεσθαι καί τήν έπιστημονικήν 
έρευναν. Είναι τό μάθημα τό όποιον 
βοηθεί τούς μαθητάς νά βλέπουν μέ συ
μπάθειαν τον τρόπον ζωής τών συναν
θρώπων των, το μάθημα τό όποιον τούς 
ενημερώνει έπί τών κοινωνικών, οικονο
μικών καί πολιτικών προβλημάτων τοΰ 
κόσμου, τό μάθημα τό όποιον άναπτύσσει 
τήν συνεργασίαν μεταξύ τών λαών.

Καί ένώ άλλαι χώραι δίδουν τεραστί- 
αν σημασίαν είς τό μεγάλο τούτο μάθη
μα, ήμείς τό παραγκωνίζομεν χωρίς νά 
εΐμεθα είς θέσιν νά δώσωμεν σαφείς έ- 
ξηγήσεις, Είς τήν Αύστρίαν, όχι μόνον 
ή Γεωγραφία διδάσκεται εις όλας τάς 
τάξεις, άλλά καί δίς έβδομαδιαίως. Τό 
ίδιον συμβαίνει είς Βέλγιον. Είς τήν 
Γαλλίαν διδάσκεται είς όλας τάς τάξεις 
μέχρι μιά» καί ήμισείας ωρών έβδομαδιαί- 
ως. Είς τήν Νορβηγίαν μέχρι τριών ώ- 
ρών έβδομαδιαίως καί είς όλας τάς τά
ξεις. Ημείς όχι μόνον δέν διδάσκομεν τό 
μάθημα είς τάς άνωτέρας τάξεις άλλά καί 
τον άριθμόν ωρών κατά έβδομάδα τόν 
έχομεν περιορίσει.

Γεννάται τό έρώτημα, διατί άλλαι 
χώραι, αΐτινες άπό πολιτικής, οικονομι
κής καί κοινωνικής πλευράς είναι καλύ- 
τεραι μας δίδουν τόν πρέποντα σεβασμόν 
πρός τό μάθημα τής Γεωγραφίας, ένώ ή
μείς ζώντες είς μίαν πολιτκώς άσταθή 
καί έκρηκτικήν-περιοχήν τής Μέσης Α
νατολής, διαβιοΰντες είς μίαν νήσον τήν 
όποιαν άγωνιζόμεθα νά διατηρήσωμεν ώς 
άκεραίαν γεωγραφικήν ένότητα, καί έ- 
χοντες μίαν οίκονομίαν, ήτις πολύ βασί
ζεται έπί τών καλών σχέσειων μας μέ 
άλλος χώρας έν όψει τοΰ μικρού τής Κύ
πρου μεγέθους, παραγνωρίζομεν τήν ά- 
ξίαν τής ’Επιστήμης τής Γεωγραφίας;

Λόγω άκριβώς αύτής τής χειρονομίας 
τοΰ Υπουργείου Παιδείας πολλοί καθη- 
γηταί τής Γεωγραφίας άναγκάζονται νά 
έγκαταλείψουν την Παιδείαν καί νά άνα- 
ζητήσουν έργοδότησιν άλλου. Καί τό 
παράπονον τών γεωγράφων αυτών είναι 
άκριβώς ή θέσις τοΰ μαθήματος τής Γεω
γραφίας εις τό όλον πρόγραμμα τής Έκ- 
παιδεύσεως.

17. Μερικά άπό τά σχέδια τά όποια 
θά πρέπει νά προωθηθούν ύπό τοΰ Νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι κατά τήν 
γνώμην μου (α) ή έξεύρεσις οικήματος 
ένθα θά στεγάζεται ή βιβλιοθήκη, ή χαρ
τοθήκη καί ή ταινιοθήκη τοΰ όμίλου μας. 
’Ήδη έγιναν ύπό ειδικού οίκου τά σχέ
δια καί τό νΰν Διοικητικόν Συμβούλιον 
έπροβληματίσθη έπί τής τοποθεσίας τοΰ
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νέου οικήματος, (4) ή δημιουργία γεω
γραφικού μουσείου. Ίσως αύτό νά είναι 
ατενώς συνδεδεμένον μέ τό προηγούμε- 
νον, (γ) ή έκδοσις, άν είναι έφικτή, έ- 
νός μαθητικού γεωγραφικού περιοδικού, 
(δ) ή προέκτασις τών δραστηριοτήτων 
τού όμιλο» είς άλλας πόλεις καί ιδιαιτέ
ρως τήν Λεμεσόν, άπ’ όπου προέρχονται 
καί αρκετά μέλη μας, (ε) ή έξασφάλισις 
οικονομικής βοήθειας άπό τήν Ούνέσκο, 
διεθνή γεωγραφικά τράστ ή άλλους όργα- 
νισμούς διά τήν προώθησιν δυναμικωτέ- 
ρων σχεδίων καί τήν προαγωγήν γεω
γραφικών έρευνών έν τή Νήσω, (στ) ή 
προώθησις σχεδίου δημιουργίας έν Κύπρω 
’Ινστιτούτου Γεωγραφίας. Τέλος τά μέλη 
μας πρέπει νά προμηθευθώσι μέ είδικάς 
κάρτας καί ειδικά σήματα.

Περαίνων, θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά 
αναφέρω ότι ή προώθησις τόσων πολλών 
σχεδίων κατά τό διαρρεύσαν έτος ώς καί 
ή έπιτυχία τού Γεωγραφικού 'Ομίλου 
Κύπρου είς κολλάς έκδηλώσεις όφείλεται 
κυρίως είς τάς άόκνους προσπάθειας τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, ©ά ή το δέ με
γάλη παράλειψις έκ μέρους μου έάν δέν 
αναφέρω ότι ό κ. Γεωργιάδης ώς ’Αντι
πρόεδρος τοΰ 'Ομίλου έπωμίσθη σοβαρός 
εύθύνας, πολλάκις άντεκατέστησε τόν 
Πρόεδρον είς δύσκολα καθήκοντα, συνέ- 
ταξεν τά πλείστα τών ύπομνημάτων μας 
καί διεκπεραίωσε μέ τάς ικανότητας πού 
τόν διακρίνουν, ένα μεγάλο μέρος τής 
αλληλογραφίας.

Ό κ. Σοφοκλέους υπήρξε δι’ έν άκόμη 
έτος, ή σπονδυλική στήλη άρκετών σχε
δίων τού 'Ομίλου. Πλήν τών γνωστών 
καθηκόντων του ώς Γραμματέως τοΰ 'Ο
μίλου άνέλαβε μέ μεγάλην έπιτυχίαν ώς 
αρχισυντάκτης τήν έκδοσιν τοΰ δελτίου 
μας. Άπεσπάσαμεν πλείστα όσα συγχα
ρητήρια διά τό δελτίον αύτό, τό όποιον 
κλειστοί ειδικοί έχαρακτήρισαν έφάμιλ- 
λον τών καλυτέρων γεωγραφικών περιο
δικών τοΰ κόσμου. Καί έάν άκόμη δέν 
προσέφερε άλλας ύπηρεσίας είς τόν "Ο

μιλον — είρήσβω έν παρόδω ότι είναι καί 
ό όργανωτικός νοΰς όπισθεν τών Πανεπι
στημιακών μας τάξεων — θά έπρεπε νά 
έχη τήν συνείδησιν καθαράν ότι ύπηρέ- 
τησε μέ πάσαν έπιτυχίαν τόν "Ομιλον.

Ό κ. Φιλίππου ώς Ταμίας είναι ά
ξιος κάθε έπαίνου, διότι κατά τήν διάρ
κειαν τής θητείας του ό "Ομιλός μας καί 
οίκονομικώς άκόμη έγνώρισεν άνθηρότη- 
τα. Έχειρίσθη μέ πάσαν εύσυνειδησίαν 
καί τιμιότητα ένα τεράστιον ποσόν χρη
μάτων, άφιέρωσε πολυτιμότατον χρόνον 
διά τόν "Ομιλον καί δύναμαι νά εϊπω 
ότι άνευ τών ύπηρεσιών του δέν θά ύκήρ- 
χε τάξις εις τάς λογιστικάς μας ύποθέσεις. 
Μέλη ώς ό κ. Φιλίππου τιμοϋν πράγματι 
τόν "Ομιλον καί Ιδιαιτέρως τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον.

Ό κ. Μαυρομμάτης, άν καί όχι μέλος 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, γνωστός 
διά τήν χαρτογραφικήν του κατάρτισιν, 
ύπήρξεν ό Ιθύνων νοΰς όπισθεν τής Γ’ 
Διεθνούς Χαρτογραφικής Έκθέσεως. Είρ- 
γάσθη πολύ καί κατόρθωσε μέ τήν όμά- 
δα του νά μάς παρουσιάση μίαν πρώτης 
τάξεως έκθεσιν, ήτις όμολογουμένως ύ
πήρξεν άνωτέρα τών προηγουμένων.

Τέλος θά ήθελα νά ευχαριστήσω ό
λους τούς άλλους, είτε μέλη τοΰ 'Ομίλου, 
είτε μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, 
οϊτινες άφιέρωσαν χρόνον καί προσέφεραν 
εκδουλεύσεις πρός τόν "Ομιλόν μας.

Εύχομαι αί σημερινά! έκλογαί νά δώ
σουν τήν εύκαιρίαν είς τούς καταλληλο- 
τέρους έξ ήμών νά μάς έκπροσωπήσουν. 
Ό Πρόεδρος καί τό Διοικητικόν Συμβού
λιον τού 'Ομίλου θά παραδώσωμεν έντός 
όλίγου τήν σκυτάλην είς τό Νέον Συμ
βούλιον, τό όποιον έλπίζομεν όχι μόνον 
νά συνέχιση τήν λαμπρόν παράδοσιν τού 
'Ομίλου μας, άλλά καί νά είσαγάγη νέας 
ιδέας καί καινούργια σχέδια είς ένα ζων
τανόν, συνεχώς έξελισσόμενον Γεωγραφι
ών "Ομιλον.

Σάς εύχαριστώ.
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Β. ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 
ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ

Τήν 11ην παρελθόντος 'Οκτωβρίου άφίχθη 
είς Κύπρον, ώς προσκεκλημένος τοϋ Γεωγρα
φικού 'Ομίλου Κύπρου, ό διάσημος Γερμανός 
Γεωγράφος καί Διευθυντής τού ’Ινστιτούτου 
Γεωγραφίας τοϋ Πανεπιστημίου τού Μπόχουμ 
Δρ. Χόττες. Κατά τήν διάρκειαν τής έδώ πα
ραμονής του ό διακεκριμένος έπιστήμων έξενα- 
γήθη ύπό μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
τού ΓΟΚ είς διάφορα μέρη τής Νήσου, έδωσε 
δύο διαλέξεις έπί θεμάτων έξαιρετικοΰ ένδια- 

φέροντος, έπεσκέφθη άρμοδίους τών κυβερνη
τικών τμημάτων τών έχόντων σχέσιν μέ τόν 
προγραμματισμόν, τήν σχεδιοποίησιν καί τόν 
άναδασμόν καί άντήλλαξεν άπόψεις μετά τοϋ 
Γ.Ο.Κ. δσον άφορφ τρόπους στενωτέρας συνερ
γασίας καί άνταλλαγών μεταξύ τών γεωγρά
φων τής 'Ομοσπόνδου Δημοκρατίας τής Γερ
μανίας καί τής Κύπρου. Είς ειδικήν τελετήν 
άνεκηρύχθη ούτος έπίτιμον μέλος τοϋ Γεωγρα
φικού 'Ομίλου Κύπρου.

Γ. ΑΛΛΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1. Διαλέξεις

α) 11.10.1971. Αίθουσα τελετών τοϋ ’Ιν
στιτούτου Γκαϊτε είς Λευκωσίαν. Διάλεξις ύπό 
τοϋ διάσημου Γερμανού Γεωγράφου Δρος Χότ
τες μέ θέμα: <Ή άναπτυσσομένη Μεγαλούπο- 
λις τής Βορειο-Δυτικής Εύρώπης».

β) 14.10.1971. Αίθουσα τελετών τοϋ ’Ινστι
τούτου Γκαϊτε εις Λευκωσίαν. Διάλεξις ύπό 
τού Δρος Χόττες μέ θέμα: «’Αναδασμός ύπό 
τήν περιεκτικήν αυτού μορφήν είς Γερμα
νίαν».

γ) 3.12.1971. Αίθουσα Πνευματικής Στέ
γης είς Λευκωσαίν. Διάλεξις ύπό τοϋ Μετεω- 
ρολόγου κ. Κλ. Φιλανιώτη μέ θέμα: «Ή ση
μασία τής Μετεωρολογίας εις τούς διαφόρους 
τομείς άναπτύξεως».

2. 'Υπαίθριοι μελέται
α) 14.11.1971. 'Τπαίθριος γεωγραφική με

λέτη είς τάς περιοχάς Γερολάκκου — ’Αερο
δρομίου καί Κακοπετριάς. 'Οδηγός: "Όθων 
Γιαγκουλλής.
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β) 19.12.1971. Υπαίθριο; γεωγραφική με
λέτη πρός έξέτασιν τών Καρστικών φαινομέ
νων τής όροσειράς τοΰ Πενταδακτύλου. 'Οδη
γός: William Dreghorn.

3. Συνεστιάσεις
15.10.1971. Συνεστίασις τών μελών τοΰ 

Διοικητικού Συμβουλίου τού Γ.Ο.Κ. ε’ις τό 
Κέντρον «Έκάλη» πρός τιμήν τού Διευθυντοϋ 
τοΰ ’Ινστιτούτου Γεωγραφίας τοΰ Πανεπιστη
μίου τού Μπόχουμ Δρος Χόττες.
i. "Εκδοσις Χριστουγεννιάτικης Κάρτας

Έξεδόθη καί έφέτος Χριστουγεννιάτικη Κάρ
τα ύπό τοΰ Γ.Ο.Κ. δεικνύουσα γεωμορφολογι- 
κόν φαινόμενον τής Δυτικής Κύπρου, ήτοι τήν 

νησίδα τοΰ ’Αγίου Γεωργίου παρά τήν Πέ- 
γειαν Πάφου.

5. Μαθήματα Γεωγραφίας
Συνεχίζονται διά δεύτερον έτος έπιτυχώς τά 

ύπό τοΰ Γ.Ο.Κ. διοργανούμενα μαθήματα πρός 
άπόκτησιν τοΰ Διπλώματος Γεωγραφίας τοΰ 
Πανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου. Ταΰτα παρακο
λουθούν 25 φοιτηταί, ήτοι 13 είς τό πρώτον έ
τος καί 12 είς τό δεύτερον έτος. 01 τοΰ δευ
τέρου έτους θά παρακαθήσονν είς έξετάσεις 
πρός άπόκτησιν τοΰ Διπλώματος τόν προσεχή 
’Ιούνιον. Διδάσκουν οι κ.κ. Ο. Γιαγκουλλής 
Β.Α., Μ.Sc. καί Κυριάκος Δημητριάδης, Β.Α. 
(Hons), Μ.Α.

Ή Χριστουγεννιάτικη Κάρτα τοΰ Γ.Ο.Κ. τοΰ 1971.

Δ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΊΑΣ
'Τπό Ε. ΧΡΤΣΑΤΔΟΤ, Μετεωρολόγου Ε.Μ.Τ.

Τό παρόν άρθρον έδόθη πρός δημο- 
σίευσιν παρά τής ’Εθνικής Μετεωρολο
γικής 'Τπηρεσίας 'Ελλάδος έπ’ εΰκαιρίφ 
τοΰ έορτασμοΰ τής Παγκοσμίου 'Ημέρας 
τής Μετεωρολογίας. (23 Μαρτίου).

Ε’ις τόν περισσότερον κόσμον είναι γνωστόν 
ότι τό κλίμα έντός τών πόλεων διαφέρει άπό 

ίκεϊνο τών γειτονικών πρός αύτάς περιοχών 
τής υπαίθρου. Όσοι διαμένουν έξω τών δρί- 
ων τών μεγάλων πόλεων, μέ τήν μεγάλην 
κυκλοφορίαν όχημάτων καί τήν πυκνήν κτιρια- 
κήν συγκρότησιν γνωρίζουν τί σημαίνει τό νά 
αφήνουν τήν εϋχάριστον άτμόσφαιραν τοϋ σπι
τιού των, μέ τόν καθαρόν πρωινόν άέρα, διά 
νά μεταβοΰν είς τήν έργασίαν των, δπου θά 
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έργασθοϋν μέσα είς τά θολά άπό τήν καπνομί- 
χλην γραφεία ή έργοστάσια.

Τό καλοκαίρι οί διαμένοντες είς τήν πόλιν 
άναμιμνήσκονται τής δροσιάς πού συνήθως έπι- 
κρατεΐ εις τήν έξοχήν, τόν δέ χειμώνα συμβαί
νει, έγκαταλείποντες τήν πόλιν υπό λεπτήν 
βροχήν νά συναντούν όλίγον έξω αυτής άρκετά 
εκατοστά χιόνος.

Τοιαϋται διαφοραΐ καιρού κα'ι κλίματος με
ταξύ τών πόλεων καί τής υπαίθρου προέρχον
ται βαιπκώς έκ τού γεγονότος δτι αί πόλεις εί
ναι θερμότερου, άπό τό γειτονικό των περιβάλ
λον. Αυτή ή χαρακτηριστική θερμή άτμόσφαι- 
ρα μιας πόλεως, ή όποια τήν κάνει νά διαφέρη 
άπό τήν έξοχήν, είναι ιδιαιτέρως άξιοσημείω- 
τος κατά τάς αιθρίας καί νηνέμους νύκτας. 
Πράγματι, ύπό τοιαύτας συνθήκας ή θερμο
κρασία είς τήν πόλιν δύναται νά είναι κατά 
4—5 βαθμούς Κελσίου ύψηλοτέρα άπό έκείνην 
τής γειτονικής υπαίθρου. Τό δτι αί πόλεις εί
ναι θερμότεροι άπό τήν γειτονικήν των έξοχήν 
ήτο γνωστόν άνέκαθεν. Τούτο φαίνεται άπό 
σχετικάς έρευνας έπιστημόνων δπως τού 
LUKE HOWARD τό έτος 1818 διά τό Λον- 
δϊνον, τού WILHELM SCHMIDT τό 1927 διά 
τήν Βιέννην, τού LANDSBERG διά τήν Οΰά- 
σιγκτων καί άλλων.

Είναι άληθές δτι πολλοί πόλεις έκτίσθησαν 
έκεϊ δπου εΰρίσκονται λόγφ τής προσελκύσεως 
πού ήσκησεν ή φυσική καλλονή τού τοπίου τής 
περιοχής, ή προστασία ή καί ή έξυπηρέτησις λό
γφ τής γειτονίας πρός ποταμόν ή κόλπον ή καί 
ύψωμα. Μία τοιαύτη δμως τοπογραφία προ- 
καλεΐ κοί άναλόγους μικροκλιμαπικάς Ιδιομορ
φίας καί τό έρώτημα, δπερ έν προκειμένφ τί
θεται, είναι τό κατά πόσον αί τοιαϋται ίδιομορ- 
φίαι όφείλονται εις τήν τοπογραφίαν ή είς 
αυτήν ταύτην τήν δομήν τών πόλεων καί τών 
έν γένει δραστηριοτήτων ένός αυτών. Είναι 
προφανές δθεν δτι οί ύπεισερχόμενοι παράγον
τες είνια πολυάριθμοι καί δτι ή κάθε περίπτω- 
σις άπαιτεΐ ιδιαιτέραν έρευναν διά νά προσεγ- 
γίσωμεν τό πρόβλημα.

’Ενταύθα θά περιορισθώμεν εις τάς γενικάς 
διαπιστώσεις, δπως έκείνη τής υπεροχής τής 
θερμοκρασίας τού άέρος «ντός τής πόλεως, 
έναντι έκείνης τού έξω άπό αυτήν ύπαίθρου 
ήτις άποδεικνύεται έκ τού γεγονότος δτι κατά 
τάς Κυριακάς καί ίδίφ κατά τάς άργίας, καθ’ 
&ς οι κάτοικοι τών πόλεων άμαδικώς έκδράμουν 

πρός τήν έξοχήν καί ή πόλις άπαλλάσσεται άπό 
τόν όργασμόν τών έργοστασίων, άπό τήν άσφυ- 
κτικήν κυκλοφορίαν καί τάς έν γένει δραστη
ριότητας τού άνθρώπου, ή διαφορά συνθηκών 
θερμοκρασίας, μεταξύ πόλεως καί έξοχής, είναι 
μικροτέρα έκείνης τών εργασίμων ήμερών. 
Τούτο έχει άποδειχθή άπό συγχρόνους καί συγ
κρίσιμους παρατηρήσεις. Έχει έπίσης παρατη- 
ρηθή, δτι, σύν τφ χρόνφ καί παραλλήλως πρός 
τήν αϋξησιν τού πληθυσμού καί τής γενικής 
δραστηριότητος είς μίαν πόλιν, σημειούται καί 
αύξησις τής διαφοράς τών θερμοκρασιών μετα
ξύ τής πόλεως ταύτης καί τής πέριξ ύπαίθρου.

Ή διαφορά αϋτη τών θερμοκρασιών είναι 
μεγαλυτέρα μεταξύ τών έλαχίστων θερμοκρα
σιών αί δποϊαι σημειοϋνται έντός καί έκτός τής 
πόλεως καί μάλιστα κατά τήν θερινήν έποχήν.

Άνεφέρθη άνωτέρω, δτι ή θερμή άτμόσφαι- 
ρα τών πόλεων είναι πλέον καταφανής κατά 
τήν νύκτα. Πράγματι, άπό συγχρόνους παρα
τηρήσεις είς τήν πόλιν καί τήν έξοχήν, διεπι- 
στώθη δτι ένώ κατά τήν νύκτα ή διαφορά 
τών θερμοκρασιών φθάνει συχνά τούς 4—0 
βαθμούς ή διαφορά αΰτη έλαττούται τήν ημέ
ραν διά νά φθάση εις τήν μικροαέραν της τιμήν 
κατά τάς θερμοτέρας ώρας τής ήμέρας.

Είναι μάλιστα δυνατόν ένίοτε καί νά μηδενι- 
σθή ή διαφορά αΰτη κατά τάς θερμάς ώρας 
τών ήμερών πού θέρους. "Οσον άφορή εις τήν 
έλαχίστην θερμοκρασίαν τού 24ώρου ήτις ύπό 
όμαλάς άτμοσφαιρικάς συνθήκας σημειούται πε
ρί τήν άνατολήν τού ήλίου, αΰτη παρατηρεϊται 
όλίγον βραδύτερον εις τήν πόλιν έναντι τού 
χρόνου, καθ’ δν σημειούται εις τήν ύπαιθρον.

'Ομοίως, βραδύτερον σημειούται καί ή με
γίστη θερμοκρασία είς τήν πόλιν άφ’ δτι εις τήν 
έξοχήν.

Έξ άλλων συγκρίσεων προκύπτει δτι καί τό 
ημερήσιον εύρος τής θερμοκρασίας, δηλαδή ή 
διαφορά μεταξύ τής μεγίστης καί τής έλαχί- 
στης θερμοκρασίας τού 24ώρου, είναι μικρότε- 
ρον έντός τής πόλεως άπό τό θερμομετρικόν 
ημερήσιον εύρος τό σημειούμενον είς τήν ύπαι
θρον. 'Ωσαύτως άπό τάς παρατηρήσεις έχει 
καταδειχθή δτι ή διαφορά μεταξύ τών θερμο
κρασιών τής πόλεως καί τής ύπαίθρου είναι 
μεγαλυτέρα μεταξύ τών έλαχίστων θερμοκρα
σιών κατά τήν διάρκειαν τού έτους.

Ή έκθεαις τών αιτίων τά όποια προκαλούν 
αΰτάς τάς θερμομοτρικάς διαφοράς μεταξύ πό- 
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λεως και υπαίθρου δέν είναι δυνατόν νά γίνη 
ενταύθα. Θά λεχθή μόνον δτι όφείλονται εις 
διαφοράν συστάσεως των έδαφών καί γενικώς 
τών κτιριακών όγκων, οί όποιοι γίνονται Αποδέ- 
κται τής ήλιακής Ακτινοβολίας, είς τον διά
φορον αερισμόν τών ύπό σύγκρισιν περιοχών, 
ε’ις τήν διαφοράν δομής τών κατωτέρω στρω
μάτων τής άτμοσφαίρας καί εις πολλούς άλλους 
παράγοντας ϋπεισερχομένους κατά περίπτωσιν.

Διά τού παρόντος έπιθυμοϋμεν νά παράσχω- 
μεν μίαν σαφή ένδειξιν τών κλιματικών δια
φορών τάς όποίας δημιουργεί ό ίδιος δ άν
θρωπος καί αί δποϊαι, μακροχρονίως θεωρούμε
νοι, είναι Ασφαλώς είς βάρος τών συνθηκών 
αί όποιοι θά έπιδροϋν είς τήν διαβίωσίν του 
καί τήν ίιγείαν του.

Είς τόν έν συνεχείφ πίνακα παρέχονται έπαρ
σή στοιχεία έκ παρατηρήσεων είς τινας τών 
Μετεωρολογικών σταθμών τών ’Αθηνών, έκ 
τών όποιων καταδεικνύεται δτι καί διά τήν 
ελληνικήν πρωτεύουσαν έπιφυλάσσεται μία ά- 
ναλόγως δυσμενής κατάστασις κλιματικών συν
θηκών καί τούτο Ανεξαρτήτως τής έν προκει
μένη υπεροχής τού κλίματος αυτής, συγκρινο- 
μένου μέ τό κλίμα είς άλλος πόλεις τής υδρο
γείου.

Είς τόν έν λόγφ πίνακα Αναγράφονται ή 
μέση θερμοκρασία άέρος, ή μέση μεγίστη θερ
μοκρασία καί ή μέση έλαχίστη θερμοκρασία 
τών Μετεωρολογικών Σταθμών πλατείας Κο- 
τξιά, ’Αστεροσκοπείου, Νέας Φιλαδελφείας, 
Άναβρύτων καί ’Αεροδρομίου 'Ελληνικού, Από 
τάς παρατηρήσεις τής δεκαετίας 1961—1970 
καί διά τούς μήνας ’Ιανουάριον ώς Αντιπροσω
πευτικόν τού χειμώνος καί Αύγουστον, ώς Αν

τιπροσωπευτικόν τοΰ θέρους.
Συγκρίνοντες τάς θερμοκρασίας τού πίνακος 

παρατηροΰμεν δτι κατά τόν ’Ιανουάριον τό 
κέντρον τών ’Αθηνών είναι θερμότερον τών 
γειτονικών περιοχών καί δτι ή θερμοκρασία εί
ναι μικροτέρα καθ’ δσον άπομακρυνόμεθα Από 
τό κέντρον, σημειουμένης τής μεγαλυτέρας δια
φοράς μεταξύ Κέντρου ’Αθηνών καί Άναβρύ
των. "Οσον άφορφ δμως είς τάς θερμοκρα
σίας τού ’Αεροδρομίου 'Ελληνικού παρατηροΰ
μεν δτι δέν διαφέρουν αίσθητώς Από αύτάς τού 
Κέντρου τών ’Αθηνών, λόγφ τής γειτνιάσεως 
τού ’Αεροδρομίου μέ τήν θάλασσαν.

Κατά τόν Αύγουστον ωσαύτως, καταφαίνε
ται δτι, ή μέση θερμοκρασία καί ή μέση έλα
χίστη θερμοκρασία είναι υψηλότεροι είς τό Κέν
τρον τής πόλεως καί χαμηλότεροι δσον άπομα- 
κρύνομεθα έξ αΰτοϋ, μέ μεγαλυτέραν τήν δια
φοράν πάλιν μεταξύ κέντρου ’Αθηνών καί Ά- 
ναβρύτων. Έξαίρεσις καί ένταΰθα ΰφίσταται 
διά τό άεροδρόμιον τού 'Ελληνικού, λόγφ ωσαύ
τως τής έπιδράσεως τής θαλάσσης.

"Οσον Αφορφ εις τήν μέσην μεγίστην θερ
μοκρασίαν παρατηροΰμεν δτι δέν ΰφίσανται 
σημαντικοί διάφοροί μεταξύ τών τιμών τών 
διαφόρων Σταθμών. ’Επίσης Από τόν πίνακα 
επιβεβαιώνεται καί τό Αναφερθέν Ανωτέρω, δτι 
ή διαφορά είς τάς θερμοκρασίας μεταξύ πόλε
ως καί έξοχής είναι μεγαλυτέρα είς τάς έλαχί- 
στας καί μικροτέρα είς τάς μεγίστας κατά 
τούς θερινούς μήνας.

Ούτω, παρατηροΰμεν δτι κατά τόν Αύγου
στον ή διαφορά τών μέσων έλαχίστων θερμο
κρασιών μεταξύ κέντρου ’Αθηνών καί τών Ά- 
ναβρύτων Ανέρχεται είς 4,7 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1961—1970 

ΕΞΑΧΘΕΙΣΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΩΡΩΝ 08.00, 14.00 κσ,ϊ 20.00

Μετεωρολ.
Σταθμός

Κέντρον 
’Αθηνών 
Πλ. Κοτζ.

Άστεροσκ. Ν. Φιλαδ. Άνάβρ. Άερ. 'Ελλ.

Μέση θερμ. 10,3 9,3 8,6 7,8 10,4
Μέση μεγ. θερμ. 13,9 12,7 12,4 11,7 13,6
Μέση έλαχ. θερμ. 6,9 6,5 5,3 3,1 7,2
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ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1961—1970

ΕΞΑΧΘΕΙΣΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΩΡΩΝ 08.00, 14.00 καί 20.00

Μετεωρολ. 
Σταθμός

Άστεροσκ.Κέντρον 
’Αθηνών 
Πλ. Κοτζ.

Μέση θερμ. 28,6 27,7
Μέση μεγ. θερμ. 32,9 32,5
Μέση έλαχ. θερμ. 23,4 22,9

Ν. Φιλαδ. Άνάβρ. Άερ. 'Ελλ.

27,5 26,5 28,2
33,0 32,2 32,0
20,6 18,7 23,3

Ε' ΝΕΑ! ΕΚΔΟΣΕΙΣ —NEW BOOKS
Al Λ m σ τ ά-σ ει-ς χρίσεως τοΰ 

Περιβάλλον το ς, ύπό John A. Day 
καί Frederic F. Fost, ’Εκδοτικός Οίκος John 
Wiley, Νέα 'Τόρκη (1971). Σελίδες 212. Τι
μή: Δεμένον $5.95, δδετον $3.50. Δίδει ίμφα- 
σιν είς τάς πολλαπλός συσχετιζομένας διαστά
σεις τής κρίσεως τού περιβάλλοντος.

Dimensions of the En
vironmental Crisis, by John 
A. Day and Frederic F. Fost, John 
Wiley, N.Y. (1971). 212 pages, cloth $5.95, 
paper $3.50· Emphasizes the many interre
lated dimensions of the environmental 
crisis.

Διεθνείς Μεταβολαί ε’ις τήν 
’Αγοράν Σιδήρου, 1950—1980: Οι
κονομική Γεωγραφία υπό Gerald Manners, 'Εκ
δοτικός Οίκος John Hopkins, Νέα 'Τόρκη, 
(1971). Σελίδες 384. Τιμή $14. Διαπραγμα
τεύεται τούς τρόπους μέ τούς όποίους ή τεχνο
λογία καί ή πολιτική έπηρεάζει τήν Διεθνή ’Α
γοράν σιδήρου.

The changing world mar
ket for iron ore 1950 — 
1 9 8 0: An economic geography by 
Gerald Manners, John Hopkins Press (1971). 
384 pages $14. How technology and politics 
affect the market.

K ά ρ στ. ύπό Μ. Herak καί V. Τ. String- 
field. ’Εκδοτικός Οίκος American Elsevier 
Co., Νέα 'Τόρκη (1971). Σελίδες 600. Τιμή 
$35.00 ΑΙ σπουδαιότεροι καρστικαί περιοχαϊ τοΰ 

Βορείου 'Ημισφαιρίου.

Karst, by Μ. Herak and V. Τ. String- 
field, American Elsevier Publishing Co., 
N.Y. (1971). 600 pages, $35. Important Karst 
Regions of the Northern Hemisphere.

Γεωγραφική Πρόοδος: Διεθνής 
’Επιθεώρησις τρεχούσης γεωγραφικής έρεύνης 
ύπό Chr. Board. ’Εκδοτικός Οίκος St. Martin’s 
Press, Νέα 'Τόρκη (1971). Σελίδες 231. Τιμή 
$13.95. Άποσκοπεϊ νά βοηθήση τούς γεωγρά
φους νά είναι ένήμεροι μέ τήν έπιστήμην των.

Progress in Geography: 
International reviews of current research 
edited by Christopher Board. V. 3 St. 
Martin's Press (1971). 231 pages, $13.95.
Intended to help geographers to keep up 
with related fields.

'Τπάρχει άριστον μέγεθος πλη
θυσμού; *Τπό  S. Fred Singer. ’Εκδοτικός 
Οίκος McGraw-Hill, Νέα 'Τόρκη (1971). Σε
λίδες 426, τιμή $12.50. Προϊόν συμποσίου πρα- 
γματοποιηθέντος είς Βοστώνην τόν Δεκέμβριον, 
1969, ύπό τής ’Αμερικανικής 'Εταιρείας Προ
αγωγής των ’Επιστημών.
Is there an optimum 

level of population? 
Edited by S. Fred Singer. McGraw-Hill, 
N.Y. (1971). 426 pages $12.50. An outgrowth 
of a symposium held in Deecember 1969 in 
Boston ait the annual meeting of the Ameri
can Association for the Advancement of 
Science.
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΤΠΡΟΤ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΤΣΕΩΣ 1968

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ 1971—1972

Γεώργιος Καρούζης, Πρόεδρος 
’Όύων Γιαγκουλλής, ’Αντιπρόεδρος 
Άνδρέας Κλ. Σοφοκλέους, Γραμματεύς 
Γεώργιος Φιλίππου, Ταμίας 
Παύλος Πιπερίδης, Εισπράκτωρ 
Ευάγγελος Κατσιαμπίρτας, Β. Γραμματεύς 
Άνδρέας Χρίστου 
Όνισήφορος Νεοφύτου 
Βάσος Παπαδόπουλος

)
) Σύμβουλοι

)

CYPRUS GEOGRAPHICAL ASSOCIATION 
ESTABLISHED IN 1968

GEOGRAPHICAL PUBLICATIONS

1. An Outline of the Geology and Geomorphology of Cyprus.
By TH. PANTAZIS, Ph. D., D.I.C., A.M.I.M.M. Geologist, Geological 
Survey Department.

Price 250 mils
2. Time wasted and distance travelled by the Cypriot farmer in order to 

visit his scattered and fragmented agricultural holding.
By G. KAROUZIS, President C.G.A. Head Land Consolidation Service, 
Ministry of Agriculture and Natural Recourses.

Price 250 mils
3. Geomorphology of the Coastline east of Kyrenia castle.

By W. DREGHORN, Late Senior Geology lecturer. Institute of Educa
tion, University of Bristol.

Price 250 mils
4. Χαρτογράφησες Χρήσεως Γής.

'Τπό Γ. ΚΑΡΟΤΖΗ, Προέδρου Γεωγραφικού 'Ομίλου Κύπρου.
Τιμή 250 μΐλς

5. The Geomorphology of the Troulli Area.
By WILLIAM DREGHORN.

Price 300 mils
6. Καρστεκά Φαενόμενα είς τήν «ερεοχήν 

τού ’Αεροδρομίου Λευκωσίας.
'Τπό Ο. ΓΙΑΓΚΟΤΛΑΗ, Β.Α., Μ. Sc.

Τιμή 250 μιλς
7. Santorini

By WILLIAM DREGHORN.
Price 300 mils

8. The Historical growth of Famagusta
and an analysis of its present functions
By KYRIACOS A. DEMETRIADES, B.A., M.A.

Price 250 mils
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ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΤΨΗΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

Μακαριότατος Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας
’Αρχιεπίσκοπος Μακάριος

ΜΕΓΑΣ ΕΤΕΡΓΕΤΗΣ

'Ιερά Μονή Κόκκου

ΔΩΡΗΤΑΙ

Σωκράτης Εύαγγελίδης
Βασιλική Πρεσβεία τής 'Ελλάδος έν Κύπρφ

Γεώργιος Εΰστρατιάδης

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
HONOURARY MEMBERS

1. Dr. D. Christodoulou, F.A.O. Rome, ITALY
2. Professor W. Gordon East, University of London
3. Dr. B.A. Power, President Weather Engineering Corporation, Canada.
4. Professor Y. Karmon, the Hebrew University of Jerusalem
5. Professor B. Kayser, University of Toulouse
6. Dr. B.F. Osorio Tafall, Special Representative of U.N. Secretary 

General in Cyprus.
7. Dr. Subhi Abdel Hakim, Head of Geography Department, Cairo 

University.
8. Professor Emmanuel Yalan, Director of the Rural Building Research 

Centre - Technion, Associate Professor - Faculty of Agricultural 
Engineering - Technion, Israel Institute and Technology.

9. Professor Dr. K. Hottes, Ruhr Universitat, Bochum, W. Germany.
10. Στυλιανός Πουλόπουλος, Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας 

τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
11. William Dreghorn, Late Senior Geology Lecturer, Institute of 

Education, University of Bristol.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. 'Ελληνική Μεταλλευτική 'Εταιρεία.
2. Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία.
3. Σιόχαμ Κύπρος Λτδ.
4. Τάκης Σολομωνίδης Λτδ.
5. Καπνοβιομηχανική 'Εταιρεία Διανέλλος & Βεργόπουλος Ατδ.
6. Carreras of Cyprus Ltd.
7. Ίωάννου & Παρασκευαίδης Λτδ.
8. Φαρμακευτική Όργάνωσις Κύπρου.
9. Κυπριακή Ζυθοποιία ΚΑΡΑΣΠΕΡΓΚ.
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ΚΥΠΡΙΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ

— Με ευγένεια, χαμόγελο κα'ι καλωσύνη ύπο- 
δεχθήτε τους ξένους τής Κύπρου.

— Ό ξένος είναι πρόσωπον ιερόν.
— Βοηθεΐστε τον ξένο δσο μπορείτε. Κάνετέ 

τον να νοιώση πώς είναι σπίτι του.
— *Άς  ξαναζήσουν οι άγραφοι νόμοι τής φιλο

ξενίας καί τής Προστασίας του ξένου στο
| φιλόξενο νησί μας.

— ’Άς γίνη ό Νόμος τής φιλοξενίας ό πρώτος 
νόμος του Τουρισμού μας.

— Κυπριακός Τουρισμός άς σημαίνη προ 
πάντων:

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, ΤΑΞΙΣ, ΤΙΜΙΟΤΗΣ, 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ.



I

CYPRUS COLLEGE
INCORPORATED IN WASHINGTON, D.C., U.S.A.

Όδός Λευκωσίας — Τροόδους

T. Κ. 2262

ΛΕΤΚΩΣΙΑ

ΊΉΛ. 62061-2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΚΛ.1ΛΟΙ

ΔΓ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΠΡΩΤΝΑ ή ΝΤΚΤΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ
ΜΩΝ διά-τήν Λτόκτησιν-τοϋ Τίτλου Σπουδών Β.Α. U.S.A.

ΘΕΜΑΤΑ: Λογιστική, Οικονομικά, Διοίκησις ’Επιχειρήσεων, 
Στατιστική, Κοστολόγησις, Διαφήμισις, Βιομηχανική 
Διοίκησις, ’Εργατικόν Δίκαιον, Συντεχνιακά, ’Αγγλικά, 
’Εμπορικόν Δίκαιον, Τραπεζικά κ.λ.π.

ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΤΔΩΝ (Διετής Φοίτησις) διά 
τήν άπόκτησιν Διπλώματος.

ΘΕΜΑΤΑ: 'Ελληνική Στενογραφία (GREGG), 'Αγγλική Στενογραφία 
(GREGG), Λογιστική, Γεν. ’Εμπορικοί Γνώσεις, ’Αλληλο
γραφία, Δακτυλογραφία, ’Αγγλικά.

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ διά τήν άπόκτησιν τοϋ Τίτλου Β.Α. καί Ιν συνε
χείς Μ.Α. καί Ph.D. ’Αμερικής.

ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ διά τήν άπόκτησιν τοΰ Τίτλου Β.Α. καί έν συνε
χείς Μ.Α. καί Ph.D. ’Αμερικής.

ΣΗΜ. Τό Κολλέγιον Κόπρου κέκτηται έπισήμου δικαιώματος ύπό τής Πολιτείας 
Washington D.C. όπως άπονέμη τίτλους Β.Α., κατόπιν έπιτυχοΰς συμπλη- 
ρώσεως τετραετούς κύκλου σπουδών. Κάτοχοι τούτων γίνονται δεκτοί διά 
μετεκπαίδευαιν εις ’Αμερικανικά Πανεπιστήμια πρός άπόκτησιν τών τίτλων 
Μ.Α. καί Ph.D.



ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΛΑΕΙΛΙ ΚΥΠΡΟΥ ΑΙΜΙΤΕΔ
Ιδρυτής: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΛΤΔ.

Λ 1 Φ Ι ΛΙ· III : 
★ 3Ε α H X
★ IIP ΡΟ I 
Α0ΑΛΑΧΧΗΧ
★ ΠΡΟΙίΙΠΙΚΒΆ atpxhaiatsiiv 
★ ΕΡΓΑΤΙΚΛΛ ΛΤΓΧΗ1Ι1ΤΏΛ 

*Λ Γ Τ ΟΚΙΛΗΤ Si>
+ ΚΛΟ II II 1 
★ 1 IT IKHS Ε Ρ Ο Ρ JV Η 3S

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ : 
Λυκούργου 24, 

'Ακίνητα Τραπέζης Κύπρου, 
Τ.Κ. 1668, Τηλέφωνον 72193,

Telex. 3211 Gesurance 
ΛΕΤΚΩΣΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΤΠΡΟΤ
ΛΡΙΙΤΙΙ ΕΒΓΠΗΡΕΤΗΙΙΪ — ΙΓΜΦΕΡΟΛΤΕΖ ΟΡΟΙ

Ac h i 11 e s t o u r s Ltd.
Travel — Tourism — Excursions

★ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ Ί
L εισιτήρια

★ ΑΤΜΟΠΛΟΤΚΑ J

★ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑΙ ΕΚΔΡΌΜΑΙ ANA ΤΉΝ ΚΤΠΡΟΝ

— Πρωτοπόροι εις όργανωμενας έκδρομάς ε’ις 'Ελλάδα καί Εύρώπην — 
Προσωπική ξενάγησις με τριετή πείραν.

— Μα-θητικαί έκδρομαί — 'Εκδρομαί διά σωματεία και συλλόγους.

Όδος Πριγκ. ντέ Τύρα Άρ. 7
Τ. Κ. 1153
Τηλ. 42510, ΛΕΤΚΩΣΙΑ



ενα αυτοκίνητο 
για χίλιες δυο 

χρήσεις

LAND-ROVER
Ό καλύτερος φίλος τού άγρότη, τού εργολάβου οίκοδομών 
καί γιά όσους απασχολούνται στήν ύπαιθρο. Θά τό βρήτε σέ 38 
διαφορετικά άμαξώματα μέ τήν δυναμική μηχανη LAND-ROVER 
βενζίνης ή πετρελαίου καί μέ 80 προαιρετικά συμπληρωματικά 
έξαρτήματα: π.χ. ρυμουλκών, κομπρεσόρο, πλατφόρμα, ψεκαστήρα 
φυτειών, κινητήριο δύναμη κτλ. κτλ.
'Ετοιμοπαράδοτα.

ROVER ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

Σ. Δ. ΧΕΎ· & ΥΙΟΙ ΛΤΔ.------------------
ΤΗΛ. ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 45201 - 64713 ΛΕΜΕΣΟΣ ·. 71135 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: 63814 

 ΛΑΡΝΑΚΑ: 3400 ΠΑΦΟΣ: 32508 ΜΟΡΦΟΥ: 42090



ΜΙΛΙ ΚΑΡΑΒΙΛΙ
(Α.Τ.Ε.Σ.)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
1972 — 1973

1. ΤΕΧ.ΛίΙΚ.Μΐν ΪΠΟΙ’ΔΩΛί

». EAIHOPIKATV

3. SETVH1V ΓΛΩΙΪΩΑ

4. G.C.E. (GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION —
LONDON UNIVERSITY)

». ΚΑΤΛΡΤΙΪΕΩΙ ΓΡΆΛΙΔΙΛΤΕΩΧ
ΔΓ ΑΠΟΦΟΙΤΟΤΣ ΓΤΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

T/VEEIS ΟΙ’ΧΙ ΠΕΡΛΑ TSMW 20 ΜΛΟΗΤΩΛ

ΙΙΛΗΡΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΡΧΟΝ ΙΙΡΟΪΩΠΙΚ.ΟΛ

Λιευθυντής: Κ. I. ΚΑΡΑΒΙΑΧ,
DIP. ADMIN. (London), F.C.B.I., F.S.C.T., M.F.T.Com.

ΑΕΓΚΩ1ΙΛ —
ΊΉΛ. 41908

28, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 
(Πρώην Πασσιάδου) 

(Παραπλεύρους Κινημ. «ΜΙΝΕΡΒΑ»)

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΝ ΟΙΚΗΜΑ
ΚΛΡΛΒΛΧ - ΚΕΡΓΜΛ

21, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΤ 
ΚΑΡΑΒΑΣ

(Παραπλεύρως Δημοτικού Μεγάρου)

Al Έγγραφαι αρχίζουν την Ιην ’Ιουλίου καί θά αυνεχιαθούν 

κατά τούς θερινούς μήνας.

M.F.T.Com


ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΤΑ.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

ΛΕΜΕΣΟΣ 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 

ΛΑΡΝΑΚΑ 

ΜΟΡΦΟΥ

BRAun
«ΟΙΚΙΑΚΑ

MIXERS»
ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

10 ΤΎΠΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ - ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ

Parkinson 
Cowan IH

ΚΟΥΖΙΝΑ I
ΓΚΑΖΙΟΥ

«ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ» 
10ΕΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ

CSMEG)
ΚΟΥΖΙΝΑΙ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΟΔΕΛΛΩΝ 
25'· ΕΓΧΡΩΜΕΣ

ΨΥΓΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΨΥΓΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

IGNIS
(ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΝ 

ΘΑΛΑΜΟΝ)
ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΑΙ 

12,000 ΨΥΓΕΙΩΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ

ΨΥΓΕΙΑ 
ΟΙΚΙΑΚΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΚΑΠΗΡΟΘΗΚΕΣ 
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ I 
ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ I

ΔΙΑΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ

U ΕΓΓΥΗΗΣ ίΙΙΙΣ ΚΑΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ



BELLAPAIS VILLAS

An attractively, designed complex of 30 
luxury v i 11 a s is under construction at 
beautiful Bellapais.
Installed with hot air central heating the 
3 bedroom villas combined the highest 
standards of comfort and elegance. . 
Freehold available on easy terms.

Apply:
KERMIA CO. LTD
TEL.021-42938 P.O. Box 4510 
NICOSIA-CYPRUS



ανακουφίζει 
τό κουρασμένο 

στομάχι 
καί σάς ανοίγει 

τήν όρεξη

ΓΖΕΛΛΥ
σάς δροσίζει 
καί δίνει χαρά 
σέ μικρούς καί 
μεγάλους

ΧΡΥΣΟΜΗΛΟ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
ΜΑΡΑΠΕΛΑ

ΜΠΑΝΑΝΑ 
ΣΜΕΟΥΡΟ 
ΦΡΑΟΥΛΑ

ΛΕΜΟΝΙ 
ΑΝΑΝΑ 
ΚΕΡΑΣΙ

ΤΖΕΛΛΥ

2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ



PAAAY ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

ΡΑΛΛΥ ΚΥΠΡΟΥ, 1070 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΑΑΑΥ, 1071
PAAAY crusaders, 1071
ΡΑΑΑΥ AMAZON, 1071
ΚΑΙ ΑΡΧΑΡΙΟΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΑΑΑΥ, 1072
ΡΑΑΑΥ aries, 1072

1ος απόλυτός νικητης
FIAT 125 Special

1ος απόλυτός νικητης
FIAT 12S
1ος απόλυτός νικητης 
FIAT 124 Special Τ

1ος απόλυτός νικητης
FIAT 1100

1ος απόλυτός νικητης
FIAI 124 sp.T

ίος απόλυτός νικητης
FIAT Ι28 RALLY

FIAT.
καμία μαρκα δεν εσπασε εο 

ρεκόρ μας^ ακόμη



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Τ.Κ. 2010, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΑΦΟΣ
41354 - 43707 ΚΥΡΗΝΕΙΑ, ΜΟΡΦΟΥ

Παρέχονται δάνεια δυνάμει Ένοιχιαγοράς μηχανοκινήτων 
ύχημάτων, Μηχανημάτων και Αφοπλισμού ίν γίνει, Επιχειρή
σεων, Εργοστασίων, Εργαστηρίων, ’Οδοντιατρείων, Τυπο
γραφείων Χ.Ο.Χ.

★

Διά τό συμφέρον σας έττι μένετε είς Χρηματοδότησιν μέσφ τού

ΟΡΓΑΛΊΪΜΟΓ ΧΡΗΜΛΓΟΔΟΤΗΪΕΩΪ 
ΤΡΑΠΕΖΗΪ ΚΓΠΡΟ1’ ΛΤΔ.

Τ.Κ. 2010, ΤΗΛ. 41354 - 43707, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

KENNEDY HOTEL
70, REGAENA STR. (on the moat) NICOSIA - CYPRUS 
Tel. 75181, P.O.Box 1212, Cables: KENHOTEL" NICOSIA

On the Venetian walls of Nicosia stands the Kennedy Hotel Built 
in 1969 and overlooking the green parks on the south and the 
mountain range on the north provides the guest with a location 
of convenience. Shops, cinemas and theatres, P.T.T., Government
offices, business, historic and 
distance and yet.... very quiet.

Ar Centrally Heated and fully 
Air-Conditioned.

Ar 50 Modernly Furnished Rooms. 
All with Bath or Shower and 
Telephone.

Ar Dining Room.
Ar Bar.

entertainment sites at walking

Ar Lounge.
* T.V.
Ar Lift.
At Car Park.
Ar Facilities for Conferences, 

Receptions, Parties etc.



THE
GRAMMAR SCHOOL

Όδός Λευκωσίας — Τροόδους

T.K. 2262 — Τηλ. 62061 - 2

ΛΕΤΚΩΣΙΑ

ΕΙΧΑΓΑΓΙΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1972—3

ΑΙ Εισαγωγικοί 'Εξετάσεις θά διεξαχθοϋν τήν 3ην ’Ιουλίου, 1.1. έν τφ οίκήματι 
τής Σχολής άπό τής 8.30 π.μ. μέχρι τής 12.30 μ.μ.

Οι μαθηται συνοδευόμενοι υπό τών γονέων ή κηδεμόνων των ύποχρεοΰνται 
όπως καταθέσουν τό 'Απολυτήριον Δημοτικού Σχολείου κατά τήν δήλωσίν των εις 
τάς ’Εξετάσεις.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΟΕΜΛΓΛ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΛΙΛ ΘΙΙ1ΙΛ ΤΙΚΑ

ΤΕΣΤ XOHMOirVIIZ

Λικαίωμα ’ Εξετάσεων & 1.

ΤΜΗΜΑΤΑ: 'Από τής Α' μέχρι τής Γ' Τάξεως παρέχεται γενική έκπαίδευσις. 
Άπό τής Δ' μέχρι τής Τελευταίας Τάξεως ή Σχολή παρέχει έξειδικευμένην 
έκπαίδευσιν εις τούς κάτωθι τέσσαρας κλάδους, ήτοι:

1. Κλάδος θετικών Χπουδών

‘Ζ. Κλάδος θεωρητικών Χπουδών

3. Κλάδος Οικονομολογικών 2Χ·πουδών

*4. Κλάδος Χτκνογραμματειαικών Σπονδών

Οί μαθηταί θά έξυπηρετοϋνται διά τών Ιδιοκτήτων Λεωφορείων τών Σχολών 
άπό οίονδήποτε προάστειον τής Λευκωσίας.

Διά περισσοτέρας πληροφορίας οί ένδιαφερόμενοι δύνανται νά αποταθούν 
προσωπικώς κατά τάς έργασίμους ώρας.

ΣΗΜ.:- Λειτουργεί σύγχρονον Οίκοτροφεϊον διά μαύητάς μόνον.

ISIAXMII ΓΡΗΓΟΡΙΟΓ
ΔΙΕΤΘΤΝΤΗΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ 10'70 (AM/ 
FM)
‘Ισχυρά ραδιόφωνο μέ ιό 
νέο κύκλωμα συντονισμέ
νων τρανζίστορς γιά υψη
λή ποιότητα λήψεως καί 
άποδόσεως. · ΕΙδικό μεγά
φωνο γιά νά χαίρεσθε καί 
τήν πιο μικρή λεπτομέρεια 
τοΰ ήχου. Σέ πρωτότυπη 
θήκη πολυτελείας μέ «δια
στημική» έμφάνιση.

τοβαήοφύη^ι^μ^λλονΊΰ'β

ΜΟΝΤΕΛΟ 10-101 (AM/ 
FN)
Εφοδιασμένο μέ τό νεο 
κύκλωμα συντονισμένων 
τρανζίστορς γιά θαυμασία 
άπόδοση. Λειτουργεί ώς 
φορητό ραδιόφωνο μέ μπα
ταρίες πού γεμίζουν (re
chargeable) καί μέ ηλε
κτρικό. θαυμασία λήψις 
καί άπόδοσις ήχου προ
γραμμάτων τηλεοράσεως. 
Εξαιρετική μοντέρνα έμ
φάνιση.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΟ 310Β (AM) 
’Εξαιρετικής εύαισθηοίας 
ραδιόφωνο μέ κύκλωμα 
συντονισμένων τρανζίστορς 
’Ασύγκριτη μουσική καί 
καθαρή άπόδοση.

Νέο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛ9ΜΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡΣ

θ
’Αντιπρόσωποι · ΣΠΕΛ Λτδ., Λευκωσία.
Καταστήματα ; ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, Λεωνϊδου 3, καί Στασίνου 29Α, 

Λευκωσία,, καί όλα τά Συνεργατικά Παντοπωλεία.



I

ΙΝΝΟΞΑ

γιο

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

INNOXA
ΛΕΠΦ. ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΓΆΡ. 15, ΤΗΛ. 44 6 51-ΛΕΥ ΚΩ ΣIA

Εΐμεθα Πρωτοπόροι τη I960....
. ......Καί πάλιν Πρωτοποροΰμεν το 1972.

Τό Ίνστιτοΰτον Αισθητικής Ίννόξα 
τελείως άνακαινισθέν 

— Μέ ύπεοηφάνεια σάς παοουσιάζει 
ΤΟ ΠΙΟ ΚΟΜΨΟ ΚΑΙ Μ'ΟΝΤΕΡΝΟ 
ΣΑΛΟΝΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
☆ Σύστημα Κλιματισμού καί Θερμάνσεωςώ
☆ 'Απαλή Background Μουσική ΐτ
☆ Πολυτέλεια, Γούστο καίΚομφόρ ίτ

☆ Μοντέρνο Ντεκόρ ☆
☆ Τρεις ΑίθουσεςΟεραπείας W 

= Καί σάς ποοσφέρει = 
ΤΗΝ ΠΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
Μέ 

Τρεις Διπλωματούχους Αισθητικούς 
καί τήν 

GILL JOOSTE 
τήν Άγγλίδα Ειδικό τής Ίννόξα

Ζωντανή
|s opopqun



αποδίδει ή διαφήμιαι

The Aphrodite Matches Co. Ltd.
EX 2523 P.O. Box 1765 Tel: 022-12-357

NICOSIA - CYPRUS

Ρωτήστε 
όσους την 
χρησιμοποίησαν..
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There must be a reason why \/ ; < 
Rothmans Is the world’s largest 

selling-most wanted-Kino Size Virginia, 
It's simply this: Rothmans extra length, 

finest filter and lhe best tobacco money can buy 
give you true King Size flavour. 

Rothmans King Size really satisfies.

200mils 
for 20

NMnumnauac aur warm utt mt mom
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