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ε ίΣ Α  τ ω  γ ηθ ς τάς ακολούθους σελίδας καταβάλλεται προσπάθεια ϊνα περιγραφώσιν άντικειμενικώς καί ρεαλιστικώς αΐ συνθήκαι ύδατοπρομηθείας εν Κύπρω ώς αύται έχουν εις τήν πραγματικότητα. ‘ Η πολιτική τής Κυβερνήσεως όσον άφορα τό ύδωρ, έκτεθεϊσα εν γενικαϊς γραμμαϊς τό 1940 εις τήν πρώτην εκδοσιν τής έκθέσεως τούτης, δύναται τώρα νά έξετασθή υπό τό φως των αποτελεσμάτων των προκυψάντων έκ τής εφαρμογής της. "Ενεκεν έλλείψεως σωλήνων έλάχιστα έγένοντο όσον άφορα τήν προμήθειαν ΰδατος δι’ οικιακός άνάγκας, εκτός τής έκπονήσεως σχεδίων διά τό μέλλον. ‘ Η άνάπτυξις όμως τής άρδεύσεως κατά τά τελευταία πέντε έτη υπήρξε ραγδαία καί έπιτυχής. Τούτο οφείλεται εις ύγιά άρδευτικήν πολιτικήν καί είς γενναίας επιχορηγήσεις έκ δωρεών γενομένων υπό τής Κυβερνήσεως τού ‘ Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει τού περί ’ Αποικιακής Άναπτύξεως καί €υημερίας Νόμου. Αΐ έγκριθεϊσαι δωρεαί συμποσοΰνται είς ήμισυ περίπου έκατομμύριον λιρών στερλινών. Τά άρδευτικά σχέδια τά χρηματοδοτη- θέντα έκ τών δωρεών τούτων καί έκ συνεισφορών γενομένων Οπό τών ένδιαφερομένων χωρίων έσχον άξιόλογον έπίδρασιν επί τής έν καιρώ πολέμου έπισιτιστικής -καταστάσεως, άποτελοΰν δέ σπουδαίαν προσθήκην είς τό γεωργικόν κεφάλαιον τής Νήσου καθώς καί εύκολον τρόπον ύψωμού τού βιωτικού έπιπέδου τών κτηματιών χωρικών.2. ’ Από τών άρχαίων χρόνων τά ύδατα τών πηγών έχρησιμοποιοΰντο προς άρδευσιν έν τή Νήσω. * Η αρχαία πόλις τής Σαλαμϊνος έπί τοΰ κόλπου Άμμοχώ στου, ήτις κατεστράφη υπό σεισμού τόν τέταρτον αιώνα, έπρο- μηθεύετο ύδωρ άπό τήν Κυθραίαν δΓ ενός ύδραγωγείου μήκους είκοσιπέντε μιλίων καί περισσότερον, ίχνη τοΰ οποίου ύπάρχουν άκόμη. Πέραν τούτου έλάχιστα είναι γνωστά περί τής έποψής έκείνης, άλλ’ αρχαιότατα φρέατα καί υδραγωγεία είναι συνήθη καί ή χρησιμοποίησις τοΰ Οδατος πρέπει νά είχε αύξηθή βαθμηδόν μέχρι τής Τουρκικής κατοχής. Άργότερον πιθανόν νά ύπήρξε περίοδος άσημάντου άναπτύξεως άκολουθουμένη υπό τής κατασκευής, κατά τούς δέκατον έβδομον καί δέκατον όγδοον αιώνας, μερικών έκ τών περιφήμων άλύσεων φρεάτων (λαγουμιών) καί υδραγωγείων, ώς τό Σιληκτάρ, τό Ά ρ ά π  Ά χ μ έ τ  καί τό Μπεκήρ Πασά έν Λευκωσία καί Λάρνακι.3. Ή  ύδατοπρομήθεια έν Κύπρω έξαρτάται έκ τής όμβρήσεως καί τής γεωλογίας- τής τελευταίας διεπομένης ύπό τής τοπογραφίας—καί πρέπει άμφότεραι νά έξετασθούν έάν πρόκειται νά γίνη ακριβής υπολογισμός τών συνθηκών καί νά έπιτευχθή πιθανώς βελτίωσις. ‘ Η άρδευσις έξαρτάται πρωτίστως έκ τής ύδατοπρομηθείας άλλ’ ή λύσις τού 3τΊτήύατ°5 τούτου έπηρεά^εται έκ τών γεωργικών μεθόδων, τών προϊόντων, τών άγορών, τής οικονομικής καταστάσεως, τών χρεών, τών περί κληρονομιών νόμων, τής γαιοκτησίας καθώς άκόμη καί έκ τοΰ γενικού χαρακτήρος τού πληθυσμού.4. ΠρότΓς Βρεττανικής Κατοχής, ή οποία έλαβε χώραντό 1878, ή γεωλογία τής Νήσου είχε περιγραφή ύπό τού καθηγητού Γκοτού τού Πανεπιστημίου τών Παρισίων, όστις έδωσε πλήρη καί ακριβή περιγραφήν τούτης. Μετά τήν Βρεττανικήν Κατοχήν έπεσκέφθη τήν Νήσον όκ . Ρ. Ράσσελ, υδραυλικός, όστις έμελέτησε προσεκτικώς τάς πηγάς καί έκαμε σειράν καταμετρήσεων. ’ Αξιοσημείωτοι κυρίως ή σαν αί διαβεβαιώσεις του ότι ή περιοχή μεταξύ τών όρέων Κυρηνείας καί Τροόδους άπετέλει άρτεσιανήν λεκάνην καί ότι ήτο δυνατόν νά έξασφαλισθή άρτεσιανόν ύδωρ διά βαθειών διατρήσεων, έίς τήν έκθεσίν του ύπέδειξε δι’ έγκαρσίας τομής τήν λεκάνην τούτην καί έπί τής τομής τούτης ήρχισε κατόπιν πολλών έτών ή πρώτη έργασία



4βαθειών διατρήσεων. ’ €ν τούτοις αί διατρήσεις δεν έπροχώρησαν τότε ίσως λόγω τής δαπάνης. Περί τά τέλη του αΐώνος επίμονοι αιτήσεις εν Βρεττανία και εδώ ήγαγον εις τήν πρόσληψιν τοΟ κ. I. Α. Μέντλικοττ, μηχανικού αρδευτικών έξ Ινδιώ ν. Ούτος έμελέτησε τήν Μεσαορίαν καί συνέστησε σειράν έργων, απάντων έν τή άνατολική Μεσαορία, προς περισυλλογήν του ΰδατος. Τό σχέδιόν του περιελάμβανε μεταστροφήν μέρους τής ροής τών ποταμών Μερίκας καί ’ Ακακίου έκ του δυτικού εις τό ά.ατολικόν λεκανοπέδιον καί τήν κατασκευήν σειράς δεξαμενών, τών οποίων ή πρώτη θά κατεσκευά^ετο εϊς Γερόλακκον πλησίον τής Λευκωσίας, αί δέ άλλαι κατά διαστήματα προς τήν διεύθυνσιν Άμμοχώ στου. ‘ Η ταχεία άποτυχία τών έργων τούτων, τών όποιων μόνον μέρος κατεσκευάσθη καί τών οποίων περιγραφήν δίδομεν κατωτέρω, έστρεψε τήν προσοχήν εις τήν έκθεσιν του Ράσσελ καί ήρξαντο έργα βαθειών διατρήσεων. Ταυτοχρόνως περίπου, τό 1906, ό Κλέμεντ Ράϊτ, διάσημος Βρεττανός γεωλόγος, προέβη εις έρευνας καί ενώ έξεφράσθη δυσμενώς περί τής πιθανότητος άρτεσιανών συνθηκών, συνηγόρησε υπέρ τής κατασκευής σηράγγων εις τά βουνά Κυρηνείας. ‘ Η εργασία αυτή ήρχισε εις τό Φιλέρι, παρά τήν Κυθραίαν, τό 1908 καί έσυνεχίσθη σπασμωδικώς εις τό μέρος έκεΐνο μέχρι τού 1934 χωρίς θετικόν άποτέλεσμα. ‘ Ο τόπος τών έργασιών μετετοπίσθη κατόπιν εις τό Συγχαρί, άλλά καί έδώ πάλιν ή έργασία ήτόνησε καί μέχρι τής άφίξεως τού σνγγραφέως τό 1937 είχε σταματήσει.5. Τά πιθανά άποτελέσματα έκ τής έκσκαφής σηράγγων φαίνεται ότι ή μπόδισαν οίανδήποτε νέαν πρόοδον έρευνών μέχρι τοΰ τέλους τοΰ τελευταίου πολέμου, καίτοι αί βαθεϊαι διατρήσεις έσυνεχίσθησαν έναντι σημαντικής δαπάνης καί χωρίς άξιόλογα άποτελέσματα. Τό 3ήτημα υδατο- προμηθείας έτέθη καί πάλιν έπί τάπητος τό 1921, ότε ό Συνταγματάρχης ’'€λλις, έτερος μηχανικός άρδευτικών έξ Ινδιώ ν, προέβη εις έρευνας. Ούτος έδίστα3ε νά κάμη συστάσεις, άλλ’ έν τέλει έπανεξήτασε τό σχέδιον τοΰ Μέντλικοττ περί μεταστροφής τής ροής καί περί δεξαμενής έν Γερολάκκω καί άνέφερεν ότι, κατόπιν προσεκτικής μελέτης τής όμβρήσεως καί διαρροής, πιθανόν τό σχέδιον τούτο νά άνεθεωρεΐτο. Κατόπιν τούτου προσεκλή- θησαν προς γνωμοδότησιν οί κ.κ. Α. Μπήμπη Θόμσον καί Σία. καί εις τήν εταιρείαν ταύτην άνήκει ή τιμή τής άνακαλύψεως ότι άφθονον ύδωρ ήτο δυνατόν νά εύρεθή εις τάς παρακτίους λωρίδας, Ιδίως πλησίον τής θαλάσσης τοΰ κόλπου Μόρφου. Δυστυχώς τούτο ώδήγησε τήν Κυβέρνησιν εις πρόωρον δήλωσιν ότι θά ήτο δυνατόν νά άντλώνται δέκα εκατομμύρια γαλονίων ήμερησίως άπό τά παράλια ταύτα στρώματα καί νά άνυψούται τό ύδωρ ύπεράνω τού μεταιχμίου ούτως ώστε νά διανέμηται καί μέχρι τής Καρπασίας. Τούτο άπετέλεσε διαρκή μομφήν κατά τής Κνβερνήσεως, καίτοι δεν ύπάρχει άμφιβολία ότι πολύ μεγάλαι ποσότητες ύδατος δύνανται τώ όντι νά καταστούν διαθέσιμοι έκ τής περιοχής τούτης.6. Κατά τά έτη άτι να ήκολούθησαν τήν έπίσκεψιν τού Κλέμεντ Ράϊτ, τό ένδιαφέρον περί τήν γεωλογίαν έσυνεχίσθη καί άξιοσημείωτοι πρόοδοι έγένοντο υπό τών Μπέλλαμυ καί Ντ^ούκς-Μπράουν, Κούλλις καί" Gt j , Ρομάνες, Κάουπερ Ρήντ καί άλλων, ούτως ώστε δυνάμεθα γενικώς όμιλούντες νά εΐπωμεν ότι ή ύδρογεωλογία τής Νήσου έγνώσθη. ΓΤολλαί διατρήσεις έγένοντο καί πλεΐσται όσαι λεπτομέρειαι έγιναν γνωσταί έκ τών ληφθεισών σημειώσεων. Αί λεπτομέρειαι αύται έπηυξήθησαν έκ τής έργασίας τών Μπράουν καί ΜακΚίντυ καί τών γεωλόγων καί γεωφυσικών τοΰ Νοτιοαφρι- κανικοΰ Σώματος Μηχανικών.7. ’ Από τήν σύντομον ταύτην έξιστόρησιν άντιλαμβάνεταί τις ότι άπό τής Κατοχής κατεβλήθη συνεχής προσπάθεια, ένισχυομένη συχνάκις υπό έπιμόνων αιτήσεων έν Κύπρω ή έν Λονδίνω, πρός αύξησιν τής ύδατοπρο- μηθείας, άλλά τά σχέδια τά άποσκοπούντα εϊτε πρός διαφύλαξιν ύδατος είτε πρός άνεύρεσιν υπογείων πηγών σπανίως έπροχώρησαν πέραν τοΰ σταδίου τών έπί χάρτου συστάσεων. 'Η  άποτυχία μερικών σχεδίων



5δύναται ν' άποδοθή είς τό γεγονός ότι ό γνωμοδότης, όστις κατήρτ^ε τό σχέδιον τής εργασίας, δεν ήδύνατο νά παραμείνη ϊνα παρευρίσκεται κατά την έναρξιν τής έργασίας καί νά έπιβλέπη τήν έκτέλεσιν τούτης καί ούτω, μόλις έτταρουσιά3ετο άττροσδόκητόν τι κώλυμα, οΰδε'ις ήδύνατο νά δώση συμβουλήν περί τού πρακτέου καί τό σχέδιον έγκατελείττετο. "Οταν ό συγγραφεύς άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τής ύδατοπρο μη θείας τό 1937, ή εργασία εύρίσκετο εν παρακμή, τόσον άττό άπόψεως άρδεύσεως όσον καί άπό άπόψεως οικιακών αναγκών. Κατενοήθη ταχέως ότι δεν τταρέμενον προς άνακάλυψιν πολλά! νέαι πηγαί είς μίαν τόσον μικρόν, πυκνώς καί άπό πολλού κατωκημένην Νήσον, τής οποίας ό ίδιος ό πληθυσμός επί αιώνας άνε3ήτει ύδωρ καί τής οποίας τά πετρώματα εΐχον έρευνηθή προσεκτικώς ύπό ύδραυλικών καί γεωλόγων κατά τά τελευταία εξήκοντα καί πέντε έτη. Δεν είναι νέα αποικία κατωκημένη ύπό πρωτογόνου πληθυσμού διά τον όποιον ή άρδευσις αποτελεί νεοφανή μέθοδον γεωργίας, αλλά χώρα βρίθουσα αρχαίων αρδευτικών έργων καί μέ τήν άνάμνησιν πολλών προσπαθειών προς αύξησιν τής προμήθειας. Δεν είναι νέα αποικία όπου τό ύδωρ είναι άφθονον, χωρίς προϋπάρχοντα δικαιώματα, αλλά χώρα άρχαιοτάτη όπου ύπάρχουν δικαιώματα άπό άμνημονεύτων χρόνων επί όλων σχεδόν τών άξιων λόγου ύδάτων έπιφανείας καί όπου μέγα μέρος τού ύπογείου ϋδατος τού ευρισκομένου εις μέτρια βάθη χρησιμοποιείται ήδη άντλούμενον έκ φρε- άτων.8. Πώς δύναται νά αύξηθή ή προμήθεια τού ύδατος ; Έγένοντο πολλαί εισηγήσεις, μερικών συνηγορούντων υπέρ άπλών μεθόδων άλλων δε υπέρ μεθόδων ούχί τόσον άπλών αί μέθοδοι αύται έξετά3ονται έν λεπτομερείς*. Κάποτε ή λαϊκή γνώμη ηύνόει τήν κατασκευήν δεξαμενών είς τάς κοιλάδας τών όρέων διά τήν συγκράτησιν τών χειμερινών ύδάτων. ‘ Η διαφύλαξις τών ύδάτων τού χειμώνος είς τήν Μεσαορίαν δέν υπήρξε επιτυχής. Μερικοί τάσσονται υπέρ τής εκσκαφής σηράγγων εις τά βουνά Κυρηνείας ή βαθειών διατρήσεων έν Μεσαορία. "Ολαι αί εισηγήσεις αύται έτυχον πλήρους μελέτης καί έξετά3ονται κατωτέρω. 'Η επίσημος ένέργεια στρέφεται προς τόν πολλαπλασιασμόν μικρών σχεδίων άτι να θά διευθύνωνται καί θά διατηρούνται ύπ’ αύτών τούτων τών άρδευτών. Τά σχέδια ταύτα, καίτοι μικρά καθ’ έαυτά, είναι έν τούτοις σπουδαία έν τώ συνόλω. Τά ύδατα τής Κύπρου είναι «μικρά ύδατα». Δέν υπάρχει ούτε Νείλος ούτε Εύφράτης, διά τούςόποίους άπαιτεΐται έκπόνησις σχεδίων έπί μεγάλης κλίμακος. 'Η έκπόνησις τών σχεδίων δέον νά γίνη έπί κλίμακος χωρίου τινός. Τούτου άπαξ κατανοηθέντος, τής δέ προσοχής μας μή άποσπωμένης πλέον είς τήν άνα3ή- τησιν μεγαλεπηβόλων σχεδίων, ή κατεύθυνσις τής πορείας μας καθίσταται σαφής. ’ Αναπτύξατε τά μικρά τήν ποσότητα ύδατα, βελτιώσατε τά έργα υδροληψίας καί τούς αύλακας, κατασκευάσατε έργα άτινα θά καταστήσουν δυνατήν τήν πληρεστέραν χρήσιν τού ύπάρχοντος ύδατος κατά τρόπον οικονομικόν ή πεϊρα τών τελευταίων έτών άπέδειξε ότι τούτο είναι ορθόν υπό τό φώς τών Κυπριακών συνθηκών καί ό γεωργός, ό άξιόπιστος κριτής είς τά 3ητήματα ταύτα, είναι καθ’ όλα σύμφωνος.
η  Γ εω Λ Ο Γ ίΑ  g n  ς χ ε ς ε ι π ρ ο ς  τ η ν  υ δ α τ ο π ρ ο μ η θ ε ι α ν .9. Ίνα  άντιληφθώμεν τά προβλήματα ύδατοπρομηθείας έν Κύπρω είναι άνάγκη νά έχωμεν γενικήν τούλάχιστον Ιδέαν περί τής γεωλογίας τής Νήσου. Μερικά συμπλέγματα στρωμάτων συναντώνται καθ’ όλην τήν Νήσον καί αί υδρολογι καί των συνθήκαι είναι γενικώς όμοιαι όπουδήποτε καί άν εύρίσκωνται. Είς τήν έκθεσιν ταύτην ήκολουθήθη ή κατάταξις τών στρωμάτων τήν οποίαν πρώτον είσηγήθη ό Γκότρυ καί έτροποποίησαν ό Μπέλλαμυ καί ό Ντ3θύκς-Μπράουν, ό Κάουπερ Ρήντ καί ό Ρέντ3· Ά ρ γ ό - τερον έργασία γενομένη υπό τού Κου Ρ. Β. Μπράουν, γεωλόγου τής ‘ Εταιρείας Άναπτύξεως Πετρελαίων (Κύπρου) Λίμιτεδ, ήτις όμως δέν έδημο- σιεύθη, εμφαίνει τροποποιήσεις τής κατατάξεως τούτης ,άλλά δέν έπηρεά3ει



0την ύδρογεωλογικήν κατάστασιν. Τά παλαιά όμως γνωστά ονόματα του Ίδαλίου, Κυθραίας καί ούτω καθ’ έξης έχουν κατονομασθή ως Σχηματισμός Ίδαλίου, Σχηματισμός Κυθραίας, κλπ., συμφώνως προς τάς τελευταίας ταύτας εκθέσεις. ‘ Η διαδοχή, ή φύσις καί τό πάχος των σχηματισμών Αναγράφονται εις τον έττϊ τής σελίδος τούτης πίνακα. ‘ Ο γεωλογικός χάρτης, ό σχεδιασθείς ύπό των Μπέλλαμυ καί Ντ^ούκς-Μπράουν, καίτοι επί μικράς κλίμακος, χρησιμεύει εις τό νά δεικνύη τήν εκταοιν των διαφόρων σχηματισμών καί, λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής ημερομηνίας κατά τήν όποιαν έσχε- διάσθη, είναι αρκετά ακριβής.
Πρόσφατοι καί Πλειστόκαινοι :

Πλειόκαινοι :

Μ ειό καινοί (Σχηματισμός ’ Ιδαλίου) :

Ό λιγό  καινοί (Σχηματισμός Κυθραίας) :

5 Ηώκαινοι (Στρώματα Λαπήθου) :

Γεωλογική Διαδοχή.
Χάλικες ποταμών καί παραλίας, άμμοι, αμμώδεις ασβεστόλιθοι, συσφαιρώματα χαλίκων’Άφθονοι προμήθειαι ύδατος καλής ποι- ότητος εκ φρεάτων καί διατρήσεων άπό χονδράς προσχώσεις : σποραδικοί άρτεσιαναί διατρήσεις.’Ά ν ω  στροδματα: Αμμώδεις ασβεστόλιθοι, πράσινοι ασβεστόλιθοι, άργιλ- λοτίτανοι καί συσφαιρώματα χαλίκων . .Κάτω στρώματα: Κίτρινοι, όρυκτούχοι, άσβεστοειδεΐς ψαμμόλιθοι καί ασβεστόλιθοι : άργιλλοτίτανοιΜέτριαι ποσότητες υποσκλήρου ύδατος εκ βαθέων φρεάτων.

Πάχος ’Όκτασις πόδες. τετρ.μίλια.

Υ 940
200

500
Ανομοιομορφία.Όρυκτούχοι καί κρητιδώδεις ασβεστόλιθοι : άργιλλοτίτανοι μετά πυριτόλιθων . . . . . .  . . . . 1,000Μέτριαι ποσότητες καλού, αφρώδους, υποσκλήρου ύδατος έκ πηγών, αλλά πτω χά αποτελέσματα έκ διατρήσεο^ν.Φαιοί, πράσινοι, κυανοί ή μαύροι άργιλ- υπέρ τά λοτίτανοι μετά γύψου . .  . . . . 1,000Πενιχρότατη ποσότης ύδατος λίαν άλμυ- ρού. Ανομοιομορφία.Ψαμμόλιθοι περιέχοντες άστρίους, αμμώδεις σχιστόλιθοι καί άργιλλοτίτανοι : συσφαιρώματα χαλίκων καί κρυσταλ- λογενή πετρώματα (κροκαλοπαγή) . .  ;Πενιχρά ποσότης άλμυροΰ ύδατος συχνά- κις μετά H ,S  εϊς όλα τά στρώματα, έκτος εις τά συσφαιρώματα χαλίκων άτινα δίδουν άφθονους προμήθειας με- τρίως σκληρού, άφρώδους ύδατος έν συνδιασμώ μετά τών άσβεστολιθικών στρωμάτων Τρύπας.Πράσινοι σχιστόλιθοι . .  . . . .  ;

1,275

410
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Πάχος ” €κτασιζ’ Ανομοιομορφία. πόδες. τετρ.μίλια.Κυρία Περίοδος τής Είσχωρήσεως των Πυριγενών Πετρωμάτων . .  . .  . .  — 867Πολλαϊ πηγαϊ μαλακού ΰδατος, τής ττοσό- τητος ποικιλλούσης άναλόγως τής όμβρήσεως καί του βαθμού τής μετα- πτώσεως καί συντριβής των πετρωμάτων.Κρητιδώδεις ’ Ασβεστόλιθοι καίδομολΐται καί Παλαιότεροι (Σχηματισμός Τ ρύπας) :
4,000 95εις ταστρώματαΛαπήθου.Πολλαϊ πηγαϊ διαυγούς μετρίως σκληρού ΰδατος: σποραδικοί μικραϊ άρτεσιαναί διατρήσεις.10. Θά περιγράψωμεν τώρα τά συμπλέγματα των στρωμάτων λεπτο- μερέστερον ιδίως όσον άφορά τά υδροφόρα χαρακτηριστικά των.Ο Σ Χ Η Μ Α Τ ΙΣ Μ Ο Σ  Τ Ρ Υ Π Α Σ .11. ‘ Υπό έποψιν ύδατοπρομηθείας ό άσβεστόλιθος των βουνών Κυρηνείας άποτελεΐ ώς έπϊ τό πλεϊστον τά προεξέχοντα μέρη τού σχηματισμού τούτου. Ό  άσβεστόλιθος συναντάται εν πρώτοις εις τό δυτικόν μέρος τής Νήσου εις άπόστασιν μόλις ύπερβαίνουσαν τά πέντε μίλια άνατο- λικώς τοΰ ’ Ακρωτηρίου Κορμακίτη, όπόθεν εκτείνεται νοτιοανατολικούς καί κατόπιν βορειοανατολικούς έπϊ μήκους πεντήκοντά οκτώ μιλίων εγγύς τής Κώμης Κεπήρ εύρισκομένης εις τό χαμηλότερον μέρος τής Καρπασίας. ΑΙ κορυφαϊ φθάνουν είς ύψος 3,000 καϊ πλέον ποδών ύπεράνω τοΰ επιπέδου τής θαλάσσης άλλ’ ό άσβεστόλιθος είς ούδέν σημεϊον έχει πλάτος μεγαλύτερου τών δύο καί ήμίσεως μιλίων. ’ £πειδή ή μεσαία γραμμή τής οροσειράς ού- δαμού απέχει πέραν τών τεσσάρων μιλίων άπό τής θαλάσσης, άντιλαμβάνε- ταί τις ότι πρόκειται περί περιοχής άποτόμων καί κρημνωδών κλιτύων, τήν όποιαν διασχίζουν μικρά ρυάκια μέ πολύ άποτόμους κλίσεις ιδίως προς τό βόρειον μέρος. ’ £πειδή οί βράχοι σχηματίζουν στενόν άντίκλινον σχεδόν κατακορύφως, μεγάλοι κρημνοί συναντώνται συχνά καί ή σκιαγραφία τής οροσειράς εύρίσκεται είς 3^ηράν άντίθεσιν προς εκείνην τής πυριγενούς οροσειράς είς τό νότιον τής Νήσου. ‘ Ο άσβεστόλιθος είναι συνήθως κυανούς, καστανόχρους ή φαιός, άλλ’ υπάρχουν επίσης προεξοχαί μέ ποικίλα χρώματα. Κρυσταλλογενή πετρώματα καί σχιστόλιθοι είναι επίσης σύνηθες φαινόμενου. Τό γεγονός ότι ό άσβεστόλιθος είναι εκτεθειμένος είς τον αέρα έχει ώς αποτέλεσμα τόν σχηματισμόν σκληρού καί κοίλου πετρώματος καταλλήλου προς συγκράτησιν τού ΰδατος, καί οΰτω μικρά ποσότης υδατος χάνεται εκ τής διαρροής έκτος είς περιπτώσεις ραγδαιοτάτων βροχών. Αί μεγάλαι πηγαϊ τής Νήσου άναβλύ^ουν έκ τού άσβεστολίθου τούτου. ’ Ακολουθεί κατάλογος τών κυριωτέρων πηγών όμοΰ μετά καταμετρήσεων, αλλά, έκτος τής πηγής τής Κυθραίας καί είς μικρότερου βαθμόν τής Λαπήθου, αί καταμετρήσεις αύται βασίζονται επί ολίγων μόνων ή ακόμη καί έπϊ μιάς καταμετρήσεως. £Ιναι γνωστόν ότι αί μικρότεραι πηγαϊ ποικίλλουν σημαντι- κώς όσον αφορά τήν ροήν άπό έτους είς έτος καί άναλόγως τής έποχής. Αί μεγάλαι πηγαϊ εύρίσκονται είς τό δυτικόν ήμισυ τών όρέων τόσον πρός βορράν όσον καί πρός νότον, θ ς  τό ανατολικόν ήμισυ, πρός άνατολάς τής διόδου Λευκονοίκου—Άκανθού, αί πηγαϊ είναι μικραϊ καί ασήμαντοι καί μερικαί έκ τών μικρότερων είναι άλμυραί.



8Καταμετρήσεις των πηγών εις τά βουνά Κυρηνείας.‘ €κατομμύρια γαλονίων ήμερησίως.Κυθραία . .  . .  . .  . .  . .  . .  2.2-5.3Δίκωμο . .  . .  . .  . .  . . . .  0.5-1.0Λάρνακα τής Λαπήθου . .  . .  . .  . .  0.1Τρυπημένη . . . . . . . .  . . . . 0.05"Αγιος Χαρίτων . . . . . .  . · . .  0.05"Αγιος Βασίλειος . . . . . . . . . .  0.004Λάπηθος . .  . .  . .  . .  . .  . .  1.06-1.69Καραβάς . .  . . . . . .  . . . . 0.6Πέλλαπαϊς (2 πηγα'ι) . . . . . . . . 0.17ΓΤογά ι̂, Κυρηνείας (3 πηγα'ι) . .  . · . .  0.22Βασίλεια (3 πηγα'ι) . . . . . . .' · . · 0.3-0.4Άκανθου . . . . . . . . . .  . .  0.14Κρινί . . . . . . . . . . . .  . .  1.03Άγριδάκι . .  . .  . .  . .  . ·  . .  0.014Κιόμουρτ^ου . . . . . . . .  . · . .  0.00812. Ή  προέλευσις του ύδατος τών πηγών τούτων άπετέλεσε πάντοτε θέμα συζητήσεων έν Κύπρω. Προέρχεται τό ύδωρ τούτο έκ τής Μικράς Α σ ία ς, έκ τής όμβρήσεως αύτής τούτης τής περιοχής, ή έκ τών βουνών τού Τροόδους ; Είναι σπουδαΐον δπως ή απορία αϋτη λυθή όρθώς, καθότι σχε- τί3εται αναμφιβόλους μέ την οικονομικήν πλευράν τού ζητήματος. Ούτω εάν αί πηγαΐ είναι πράγματικώς άρτεσιαναί καί αντλούν τό ύδωρ των έκ τής υψηλής οροσειράς τής Μικρας Ασίας, διά μέσου τής στενής θαλάσσης τής Καραμανίας, μιας οροσειράς μέ βροχάς καί χιόνας πλέον ή έπαρκείς, είναι δυνατόν ήύξημένη άπόδοσις ύδατος νά έξασφαλισθή διά διατρήσεων ή υπογείων σηράγγων. Ά φ ’ ετέρου, έάν ή προέλευσις τού ύδατος τών πηγών είναι φύσεως τοπικής ή προέρχεται έκ τής πέριξ περιοχής, ή έτησία παροχή θά περιωρί^ετο έκ τής τοπικής όμβρήσεως ή οποία είναι σχετικώς μικρά. Δεν είναι έπίσης δυνατόν τό ύδωρ τών πηγών νά προέρχεται από τήν οροσειράν Τροόδους. ‘ Η αδιαπέραστος φύσις τών πετρωμάτων τών όρέων καί τών υπωρειών έμποδί^ει τήν διείσδυσιν τού ύδατος έντός διαπερατού στρώματος είς ύψος αρκετόν ώστε νά δύναται νά έπανεμφανισθή τούτο είς τό ύψος τών πηγών. ‘ Υπάρχουν έπίσης και άλλοι βάσιμοι γεωλογικοί λόγοι διά τούς οποίους τό ύδωρ δεν δύναται νά προέρχεται έκ τού νότου, δεν ύπάρχει όμως λόγος νά ένδιατρίψωμεν έπ’ αυτών λεπτομερώς τώρα έφ’ όσον είναι φανερόν, άπό τά σχετικά ύψη πιθανής άπορροφήσεως καί εκροής τού ύδατος, ότι τούτο δεν δύναται νά συμβαίνη.13. Τό έπιχείρημα όμως ότι τό ύδωρ είναι δυνατόν νά προέρχεται έκ τής Μικράς ’ Ασίας δέν πρέπει νά απορρίπτεται εύκόλως. Είναι πράγματι αί πηγα'ι άρτεσιαναί, ώς πολλοί πιστεύουν, καί προέρχεται τό ύδωρ έκ τών όρέων τής Μικράς Ασίας, ή είναι καθαρώς τοπικαί καί έξαρτώνται έκ τής έπί των βουνών Κυρηνείας όμβρήσεως ; "Αν μελετήσωμεν τάς καταμετρήσεις τής πηγής τής Κυθραίας, αί όποΐαι γίνονται τακτικώς άπό τού 1932, θά ίδωμεν ότι αυται δεικνύουν τοπικήν προέλευσιν τού ύδατος καί ότι αί παραλλαγαί άπό έτους εις έτος έξαρτώνται έκ τής ποσότητος τών χειμερινών βροχών. Περιπλέον, άναλύσεις τών ύδάτων τών πηγών τών βουνών Κυρηνείας δεικνύουν μικράν σχετικώς περιεκτικότητα εις όρυκτάς ουσίας, πολύ μικροτέραν άπό ό,τι θά άνέμενε κανείς έάν τό ύδωρ κατήρχετο μέχρι τών μεγάλων βαθών (μέαύξησιν κατ’ άκολουθίαν, είς τήν θερμοκρασίαν καί τήν πίεσιν) είς τά όποϊα πρέπει νά κατέλθη ϊνα φθάση έκ τής Μικράς Α σ ίας διά μέσου τών υπό τήν θάλασσαν πετρωμάτων. ‘ Η θάλασσα έχει βάθος 500-600 όργυιών. Τό σύνολον τών στερεών ούσιών τών περιεχομένων έντός τού ύδατος Κυθραίας είναι μόνον.41 είς τάς έκατόν χιλιάδας καί



9τό ύδωρ δεν είναι υπερβολικά σκληρόν. Ό  Ντίξεϊ, εις την σελίδα 193 του βιβλίου «Πρακτικόν Έγχειρίδιον Ύδατοπρομηθείας», περιγράφων άρτεσιανά ύδατα ευρισκόμενα εις μέγα βάθος λέγει: «Τά Αυστραλιανά άρτεσιανά ύδατα περιέχουν συνήθως μεγάλην ποσότητα άλμυρών ουσιών, ιδίως άν- θρακικοϋ νατρίου καί κοινού άλατος. Τό ύδωρ μερικών ποταμών του Ούίσκονσεν, καθώς καί μερικών ποταμών τής επί του ’ Ατλαντικού παραλιακής πεδιάδος τών ‘ Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πολύ σκληρόν, ενώ τό ύδωρ άλλων ποταμών είναι πολύ άλμυρόν προς χρήσιν». ’ £ν γένει τό μεγαλύ- τερον μέρος τών στοιχείων φαίνεται εύνοοϋν την τοπικήν προέλευσιν τοΟ ύδατος. ‘ Η τοπική παράδοσις, ότι δήθεν χρυσοΰν δοχεϊον άπωλεσθέν εις ρωγμήν τινα εν Μικρά ’ Ασία εύρέθη εις τήν πηγήν Κυθραίας, δΰναται νά άγνοηθή, καθώς επίσης καί ό ισχυρισμός, όστις συχνάκις προβάλλεται, ότι αί πηγαί επηρεάζονται όταν υπάρχουν πλήμμυραι εν Μικρά ’ Ασία. Οία- δήποτε 'έπίδρασις τοιούτων πλημμυρών θά έξουδετερούτο προτού γίνη αισθητή έν Κύπρω. ‘ Η κίνησις τοΰ ύδατος εντός άρτεσιανού υδροφόρου στρώματος γίνεται πολύ βραδέως. Ούτω υπολογίζεται ότι τά άρτεσιανά ύδατα τού Νοτίου Ούίσκονσεν χρειάζονται διακόσια έως τριακόσια έτη νά κινηθούν άπό τον τόπον τής άπορροφήσεως είς τον τόπον τής άνευρέσεώς των. ’ €λέχθη ότι οί σεισμοί έν Τουρκία προύκάλεσαν θόλωσιν τών πηγών Λαπήθου καί Κυθραίας καί αύξησιν τής ροής. Καταμετρήσεις γενόμεναι είς Κυθραίαν δεν έπεβεβαίωσαν τούτο, άλλά καί αν τό έπεβεβαίωνον δεν είναι άπόδειξις ότι τό ύδωρ είναι προελεύσεως άλλης παρά τοπικής.14. ‘ Υπό τήν προϋπόθεσιν ότι τό ύδωρ είναι τοπικής προελεύσεως ύπολογί^εται ότι επιπρόσθετος ποσότης πέντε περίπου εκατομμυρίων γαλο- νίων δύναται νά ληφθή ήμερησίως εκ τών επί τών βουνών Κυρηνείας έργων άλλά τό 3ήτημα τού πώς θά καταστήσωμεν διαθέσιμα τά πέντε ταύτα εκατομμύρια γαλόνια είναι δύσκολον. ‘ Η εξ άσβεστολίθου οροσειρά δύναται νά θεωρηθή ώς μεγάλη δεξαμενή, τής όποιας ό εμπρόσθιος τοίχος άποτελεΐται εκ τών άδιαπεράστων στρωμάτων Κυθραίας. Αί πηγαί είναι τό έκχείλισμα εκ τής δεξαμενής τούτης, ήτις είναι πλήρης ύδατος. 'Ίνα χρησιμοποιήσωμεν τό επιπρόσθετον τούτο ύδωρ είναι άνάγκη όπως περισυλλέξωμεν τούτο έντός τής δεξαμενής, έν τή οποία δεν υπάρχει έπί τού παρόντος χώρος καί χάνεται ποικιλοτρόπως διά τής διαρροής. "Ινα τό ύδωρ τούτο δυνηθή νά είσέλθη έντός τής δεξαμενής ό ρυθμός τής έκροής δέον νά αύξηθή, άλλά τούτο δύναται νά έπιτευχθή ικανοποιητικούς μόνον διά τού ύποβιβασμού τού ύψους τών πηγών ή διά τής διανοίξεως νέων πηγών, π .χ . διά τής έκσκαφής σηράγγων είς χαμηλότερον έπίπεδον έκείνου τών σημερινών πηγών. Τούτο φυσικά θά έπέφερε ρ^ικάς μεταβολάς είς τήν ο’ικονομίαν τών χωρίων τής έπηρεα3ομένης περιοχής καί είναι λίαν άπίθανον ότι θά ήθελε υίοθετηθή τοιαύτη πορεία ένεργείας. Δέον νά άναγνωρισθή ότι δυνάμεθα, γενικώς όμιλούντες, νά εΐπωμεν ότι ή άνεύρεσις μεγάλων ποσοτήτων ύδατος είς τά βουνά Κυρηνείας είναι ένδεχόμενον νά έπηρεάση τάς σημερινάς πηγάς, καί άν άκόμη ή συνολική ποσότης τού διαθεσίμου ύδατος ήθελε αύξηθή. Μία σήραγξ ή διάτρησις κάπου κάπου, άποδίδουσα μερικάς έκατοντάδας χιλιάδων γαλονίων ήμερησίως, έλάχιστα έπηρεά3ει τάς μεγάλας πηγάς παρά τάς διαμαρτυρίας τών ιδιοκτητών των, οί όποιοι, δικαίως θά ύπέθετε κανείς, ένίστανται έντόνως κατά τής κατασκευής ο^ωνδήποτε' άρδευτικών έργων είς τά πέριξ τών κτημάτων των.15. ‘ Υπάρχει καί άλλη πλευρά τού 3ητήματος, ό τρόπος δηλαδή διά τού οποίου θά καταστήσωμεν τό ύδωρ τούτο διαθέσιμον. Φαίνεται ότι αί μεγάλαι πηγαί συνδέονται διά ρηγμάτων ή διά μεγάλων κοινών έπιπέδων, μέχρι σήμερον όμως δεν κατέστη δυνατόν νά προσδιορίσωμεν τήν θέσιν τούτων. Ακουστικοί μέθοδοι γεο^φυσικών έρευνών έξητάσθησαν καί μερικαί δοκιμαί έγένοντο άλλ’ άνευ άποτελέσματος. Δυνατόν νά είσηγηθή τις ότι έκεΐνο τό όποιον πρέπει νά γίνη είναι νά έξακολουθήσωμεν τήν έκσκαφήν τών ύπο- γείων σηράγγων άλλ’ ή σήραγξ είς Συγχαρί άπέδειξεν ότι όπισθεν ενός



10εξωτερικού καλύμματος έκ συσφαιρωμάτων χαλίκων καί ασβεστόλιθου, •πλήρους ρωγμών καί σχισμών, παρουσιάσθη πυρήν σκληροτάτου ξηρού βράχου άνευ σχισμών αί όποϊαι νά έχρησίμευον ώς οδηγός προς τό κυρίως ρήγμα. Ούτω ή προώθησις τής σήραγγος έντός τού εξωτερικού τούτου στρώματος κατέστη δαπανηρά καί ζήτημα τύχης μόνον, διότι δεν υπήρχε έγγύησις ότι θά άνευρίσκετο εν τέλει ύδωρ. Κατακόρυφοι διατρήσεις προς έρευναν άπεκλείοντο. Δυνατόν νά υποβληθή ή έρώτησις: Πόθεν προήλθον αί μεγάλαι πηγαί ; Πρέπει νά ήρχισαν εις πολύ ύψηλότερον έπίπεδον προς την κορυφήν τού αντικλίνου, καί έφ’ όσον ή διάβρωσις κατέτρωγε τά επί τών πλευρών νεώτερα στρώματα επί τοσούτον ύπεβιβά3ετο τό έπίπεδον τής έκροής τών πηγών. ‘ Υπάρχουν ενδείξεις ότι τό έπίπεδον καί ό τόπος τής έκροής τής πηγής Κυθραίας ήλλαξαν εις σχετικώς πρόσφατον έποχήν καί ότι ύπάρχει ήδη τάσις όπως ύδωρ έξέλθη έξ αύτής είς χαμηλότερον έπίπεδον. ‘ Η πραγματική ποσότηςτού έκ Κυθροίας έκρέοντος ύδατος είναι ενδιαφέρουσα. Εις πλεΐστα έτη τό ύδωρ αύξάνει κατά την άνοιξιν, φθάνον τό άνώτατον όριον μεταξύ Μαίου καί Νοεμβρίου, συνήθως όμως περί τό τέλος Ιουλίου. Τό ύδωρ άργότερον έλαττοΰται βαθμηδόν, κατερχόμενον είς τό κατώτερον όριον περί τά τέλη τού χειμώνος. ‘ Η μεγαλυτέρα ποσότης ύδατος ήτις έσημειώθη ποτέ, ήτο 5,333,000 γαλόνια ήμερησίως κατά τον Ιούνιον, 1945, καί ή μικροτέρα 2,154,600 γαλόνια ήμερησίως κατά τούς μήνας ’ Οκτώβριον καί Νοέμβριον τού 1941. Καταμετρήσεις γενόμεναι έκ διαλειμμάτων άπό τού 1880 μέχρι τού 1932 έμφαίνουν όλαι έκροήν ύδατος ολίγον τι περισσοτέραν τών τριών έκατομμυρίων γαλονίων ήμερησίως. 'Η θερμοκρασία τού ύδατος τής πηγής παραμένει σταθερά είς τούς 67.25 Φ. θέρος καί χειμώνα.16. ’ Εκείνοι οϊτινες πρώτον έμελέτησαν τάς πηγάς έτόνισαν την σχέσιν τούτων μετά τών προεξοχών τού πυριγενούς πετρώματος ή μετ’ ασβεστόλιθου περιέχοντος κυρίως σχιστόλιθον. ’ Εργασία γενομένη εις τά βουνά άπέδειξε ότι αί πυριγενείς προεξοχαί καί ό ασβεστόλιθος, ό περιέχων κυρίως σχιστόλιθον, συναντώνται πολύ συνηθέστερον άπό ό,τι άρχικώς ύπετίθετο καί ότι είναι λίαν άπίθανον ή ύπαρξις πηγών νά έχη οίανδήποτε σχέσιν προς αύτάς. Τ Α  Π Υ Ρ ΙΓ Ε Ν Η  ΠΕΤΡΟΟΜΑΤΑ.17. Τά πυριγενή πετρώματα καταλαμβάνουν σημαντικήν έκτασιν, 870 περίπου τετραγωνικών μιλίων, έκτεινόμενα έκ τής ακτής τής Τηλλυρίας προς άνατολάς είς άπόστασιν εξήκοντα περίπου μιλίων καί σχηματί^οντα τά ύψώματα τών όρέων Τροόδους, τού ύψηλοτέρου μέρους τής Νήσου. ‘ Υπάρχει καί έτερον άπεσπασμένον μικρόν πυριγενές προεξέχον τμήμα άνατολικώτερον πέριξ τών Τρούλλων. ‘ Υπάρχουν έπίσης καί διεισδυτικά καί ήφαιστειογενή πετρώματα μετά στρωμάτων ορυκτών ούσιών καί λευκολίθων, άλλ’ ύπό έποψιν ύδατοπρομηθείας δεν πρέπει νά γίνεται διάκρισις μεταξύ τών πυριγενών τούτων πετρωμάτων. Μόλις σχηματισθούν είναι άδιαπέραστα καί σχη μάθουν περιοχάς άποστραγγίσεως μέ μεγάλην διαρροήν, τής μόνης διηθήσεως γενομένης διά ^ωνών σχηματισθεισών έκ τής συντριβής βράχων καί έκ μεταπτώσεων. Ά φ ’ έτέρου, όταν τά πετρώματα ταύτα αποσυντεθούν, παράγεται έξ αύτών άργιλλώδης ούσία, ή όποια είναι έξ ίσου άδιαπέραστος, ούτως ώστε είς ολόκληρον τήν πυριγενή περιοχήν τά πετρώματα, είτε κατά τήν περίοδον τού σχηματισμού των, είτε όταν αποσυντεθούν, είναι κατάλληλα διά μεγάλην διαρροήν. Τούτο μ ε τ ρ ιέ τ α ι έκ τής αύτόθι ύπάρξεως τών κυρίων δασών καθώς έπίσης καί έκ τής άναπτύξεως τής κατασκευής δομών κατά τά πρόσφατα ετη. ‘ Η έργασία Γ ρ α τ ό ν  (ή έπί τών ύψιμετρικών γραμμών έκσκαφή αύλάκων διά τήν δενδροκαλλιέργειαν) έπί τών ύψωμάτων τού Σταυροβουνίου είναι ιδιαιτέρως αξιοσημείωτος. Τά έπί τών πυριγενών πετρωμάτων φρέατα έχουν πενιχράν άπόδοσιν, αί δε διατρήσεις είναι άγνωστοι έκτός έκείνων,



11αϊτινες έγένοντο προς άνεύρεσιν χαλκού. Αί κύριαι ττρομήθειαι προέρχονται έκ πηγών άναβλ^ουσών εκ σχισμών καί ^ωνών σχηματισθεισών εκ της συντριβής βράχων, άπάντων ευρισκομένων ίσως κατά μήκος ρηγμάτων. Α1 πηγαΐ είναι ώς έπί το πλεϊστον μικραί. Αί εύρισκόμεναι έπΐ τής όδοΰ κάτω του ’ Αμιάντου, αϊτινες άποδίδουν 11,000 γαλόνια ήμερησίως, ή αί πηγαΐ αί εύρισκόμεναι εντός τού δάσους παρά τό Μοναστήριον Μαχαιρά, αϊτινες άποδίδουν 4,200 γαλόνια ήμερησίως, ή άκόμη ή μεγαλυτέρα πηγή τού Προδρόμου, ήτις άποδίδει 48,000 γαλόνια ήμερησίως, δύνανται νά θεωρηθούν ώς παραδείγματα, άλλ’ υπάρχουν ένίοτε καί μεγάλαι πηγαί. ‘ Η πηγή Καννοΰρες, έκ τής όποιας πηγάζει ό Καργιώτης ό διασχί^οον την κοιλάδα Σολέας, έχει ήμερησίαν άπόδοσιν ενός περίπου εκατομμυρίου γαλονίων κατά τήν έναρξιν τοΰ θέρους, άλλά μέ τήν πάροδον τούτου ή ποσότης τού ΰδατος έλαττούται σημαντικώς. Αί ύδατοπρομήθειαι Τροόδους καί Πλατρών καί άλλων σπουδαίων ορεινών θερέτρων προέρχονται εξ άπειραρίθμων μικρών σχετικώς πηγών άναβλυ^ουσών έκ τών πυριγενών πετρωμάτων.Ο Σ Χ Η Μ Α Τ ΙΣ Μ Ο Σ  Κ Υ Θ Ρ Α ΙΑ Σ .18. Τά στρώματα Κυθραίας, άποτελούμενα έκ κρυσταλλογενών πετρωμάτων, συσφαιρωμάτων χαλίκων, ψαμμολίθων καί σχιστόλιθων, προεξέχουν κυρίως κατά μήκος άμφοτέρων τών πλευρών τής οροσειράς Κυρηνείας καί έκτείνονται άπό τού Κορμακίτου μέχρι τού άκρου τής Καρπα- σίας. Τά στρώματα ταΰτα αποτελούνται έξ άνεστραμμένων άντικλίνων, συμπιε^ομένων εις οξείας κλίσεις παραλλήλους προς τον άξονα τών βουνών. Τούτο έχει ώς άποτέλεσμα τόν σχηματισμόν σειράς διακυμάνσεων, τών σκλη- ροτέρων στρωμάτων σχηματ^όντων τάς κορυφάς εις τάς όποιας καί έδόθη ό περιγραφικός όρος «Λοφίσκοι». Οί Λοφίσκοι είναι σχεδόν άδενδροι καί έπί τού πτωχού έδάφους των παράγονται πενιχραί έσοδεϊαι άπό μικρούς άγροΰς κειμένους μεταξύ τών βραχωδών προεξοχών. ‘ Η περιοχή αύτη είναι κοίλωμα έπηρεασθέν πολύ έκ τής διαβρώσεως. Τά κατώτερα στρώματα άποτελούνται έκ κρυσταλλογενών πετρωμάτων καί συσφαιρωμάτων χαλίκων, τά όποια ποικίλλουν σημαντικώς εις πάχος, άλλ’ είναι γνωστόν ότι είς τό Συγχαρί έχουν πάχος 160 ποδών. 6ίς μέρη ιδίως προς άνατολάς, νοτίως τών βουνών Κυρηνείας, τά βασικά ταΰτα στρώματα δυνατόν νά έκλεπτύνωνται καί άκόμη νά μή ύπάρχουν καθόλου. Τούτο είναι ένδεχόμενον νά οφείλεται είς μεταπτώσεις καί έχει θετικήν έπίδρασιν έπί τής ύδατοπρο- μηθείας καθ’ ότι τά πετρώματα ταύτα είναι λίαν ύδροφόρα. €ΐς μέρη όπου δεν ύπάρχει συσφαίρωμα χαλίκων άντικαθίσταται τούτο ύπό άπλών χαλίκων ή ψαμμολίθων χρώματος σκοτεινού πρασίνου ή φαιού. Τά ύπόλοιπα τών στρωμάτων είναι συμπαγή, άποτελούμενα έκ λεπτοκόκκων ψαμμολίθων περιεχόντων άστρίους καί έκ φαιοπράσινων σχιστόλιθων.19. Τά στρώματα Κυθραίας δεν ένέχουν καί μεγάλην σπουδαιότητα ύπό έποψιν ύπογείου ύδατοπρομηθείας, έκτος τών συσφαιρωμάτων χαλίκων καί τών κρυσταλλογενών πετρωμάτων, άτινα διά τον σκοπόν τούτον άποτελούν είς τήν πραγματικότητα τμήματα τού ’ Ασβεστολίθου Τρύπας. Σύγκεινται έκ κόκκων λεπτοτάτων καί είναι ώς έκ τούτου άκατάλληλα τόσον προς σχηματισμόν ύδροφόρων στρωμάτων όσον καί προς διείοδυσιν. ’ £ν τή σημερινή των καταστάσει, έστερημένα βλαστήοεως, μέγα μέρος τής βροχής διαφεύγει έκ τούτων άποτελούν ώς έκ τούτου ταΰτα σπουδαίους συντελεστάς προς έαρινήν καί χειμερινήν άρδευσιν διά πλημμυ- ρίσεως. Φρέατα ή διατρήσεις είς οίαδήποτε στρώματα, έκτος τών βασικών, έσχον άπογοητευτικά άποτελέσματα. Τό ύδωρ είναι ολίγον τήν ποσότητα, άλμυρόν καί ένίοτε περιέχει θειοΰχον ύδρογόνον έν διαλύσει. ‘ Η κυρία χρήσις τών στρωμάτων έγκειται είς τόν σχηματισμόν άδιαπεράστου φράγματος, τό όποιον νά περικλείη τό ύδωρ έντός τών άρχαιοτέρων πετρωμάτων τής Τρύπας.
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20. Τά πετρώματα ταΰτα είναι κατ’ έξοχήν λευκά καί αποτελούν ζωηρόν χαρακτηριστικόν τής σκηνογραφίας τής Νήσου. Καλύπτουν τό ήμισυ σχεδόν τής έκτάσεώς της καί εκτείνονται κυρίως νοτίως τής πυριγενούς οροσειράς μέ ανατολικήν κατεύθυνσιν πρός τήν Λάρνακα. Τά στρώματα ποικίλλουν σημαντικώς τον χαρακτήρα έκ των μετά γύψου άνα- μεμιγμένων φαιών ή κίτρινων άργιλλοτιτάνων μέχρι των λευκών ασβεστόλιθων, οΐτινες ενδέχεται νά είναι άργιλλώδους ή κρητιδώδους φύσεως καί ενίοτε σκληροί καί πλήρεις ορυκτών οστράκων. Τά κατώτερα στρώματα δέν άποτελούν καλά ύδροφόρα μέρη καί αί έντός αύτών γενόμεναι διατρήσεις υπήρξαν ανεπιτυχείς. ’ Εκ τών υψηλότερων στρωμάτων άναβλύ^ουν πολύτιμοι πηγαί, Ιδίως εις τήν περιοχήν νοτίως τής οροσειράς Τροόδους, οΐαι αί πηγαί ‘ Αγίας Ειρήνης, Παραμαλίου, Εύδήμους, Σύμβουλο, Κυσσούσης, Κυβίδων καί πολλαί άλλαι. Τό ύδωρ τών πηγών τούτων ποικίλλει σημαντικώς κατά τήν ποσότητα καθ’ όλον τό έτος. Ούτω ή 'Αγία Ειρήνη δύναται νά άποδίδη εν τέταρτον τού εκατομμυρίου γαλόνια ήμερησίως περί τό τέλος τού χειμώνος καί τήν άνοιξιν, άλλ’ ή ποσότης τού ύδατος κατέρχεται εις τό εν δέκατον μέχρι τού φθινοπώρου. Τό έλάχιστον δριον τών είκοσι περίπου χιλιάδων γαλονίων ήμερησίως είναι σύνηθες. Τά ύδατα ταύτα έκπέμπονται ύπό σκληρότερων ή περισσότερον άργιλλωδών φλεβών διά μέσου τών ρωγμών τών ασβεστόλιθων ή διά μέσου τών ρηγμάτων είς τά πλευρά τών κοιλάδων ή είς τά άνω μέρη τών ποταμών.21. Έγένετο ή είσήγησις ότι τό ύδωρ τούτο ήτο δυνατόν νά άνευρεθή προτού φθάση τάς πηγάς ταύτας, άλλά τούτο ελάχιστην θά άπέφερεν ώφέλειαν. Είναι βέβαιον ότι αί πηγαί αύται αποδίδουν τήν οίκονομικήν παροχήν έκ τής υπογείου άποστραγγίσεως τής περιοχής καί πάσα προσπάθεια όπως ληφθή τό ύδωρ διά φρεάτων ή διατρήσεων θά ώδήγει μόνον είς τήν έλάττωσιν τής ροής τών πηγών. Εις μερικάς περιπτώσεις κατεβλή- θησαν προσπάθειαι πρός ανακοπήν τού ύδατος τών πηγών είς τά στρώματα ταύτα τού Ίδαλίου άλλ’ άνευ άξιολόγου επιτυχίας. Τό ύδωρ πιθανόν νά κινήται εντός σειράς στενοτάτων διόδων μέχρι σχεδόν τού στομίου τής πηγής, όπου χύνεται είς ώρισμένον αύλακα. ‘ Η μέθοδος πρός αύξησιν τής ποσότητος τού ύδατος τών πηγών τούτων δέν έγκειται είς τήν διά τής εκσκαφής αύξησιν τής πραγματικής ροής, ήτις δύναται νά όδηγήση μόνον είς ηύξημένας κατά τόν χειμώνα καί ήλαττωμένας κατά τό θέρος αποδόσεις, άλλ’ είς τήν κατασκευήν βελτιωμένων έργων ύδροληψίας καί αύλάκων. Πλεϊσται τών πηγών τούτων είναι σπουδαιότεροι ώς πηγαί ύδατος δι’ οίκι- ακάς άνάγκας μάλλον παρά δι’ άρδευσιν.Π Λ Ε ΙΟ Κ Α ΙΝ Α  ΚΑΙ Π Λ Ε ΙΣ Τ Ο Κ Α ΙΝ Α  ΠΕΤΡόύΜ ΑΤΑ.22. Δέν είναι εύκολον νά γίνη διάκρισις μεταξύ τών πετρωμάτων τών σχηματισθέντων περί τό τέλος τής Τριτογενούς καί κατά τήν διάρκειαν τής Τεταρτογενούς έποχής, καί ούτε ύπάρχει λόγος νά γίνη τοιαύτη διάκρισις όσον αφορά τό ύδωρ. Τούτο δέν σημαίνει ότι δέν είναι σπουδαία ύπό έποψιν ύδατοπρο μη θείας, διότι αποδίδουν μεγίστας ποσότητας ύδατος έκ φρεάτων καί διατρήσεων. Άποτελούν ολόκληρον τήν Μεσαορίαν καθώς καί στενήν λωρίδα έδάφους ποικίλλουσαν είς πλάτος κατά μήκος τών ακτών ολοκλήρου σχεδόν τής Νήσου, συμπεριλαμβανομένων καί τών άξιολόγων υδροφόρων περιφερειών τών Κόλπων Άμμοχώ στου καί Μόρφου, καθώς καί τής Χερσονήσου τού Ακρωτηρίου δυτικώς τής Λεμεσού. Δύναται τις νά διακρίνη τά Πλειόκαινα πετρώματα είς τά ύψηλότερα έν γένει μέρη τής Μεσαορίας· έγγύτερον τής άκτής είναι δυσκολώτερον νά ξεχωρίση τις ταύτα άπό τά Πλειστόκαινα ώς καί άπό τά στρώματα τάπροσφάτως σχηματισθέντα. Είς τήν δυτικήν Μεσαορίαν τό σύμπλεγμα περιλαμβάνει είς τό κάτω μέρος τό στηρ^όμενον έπί τού φαιού άργιλλοτιτόνου τού σχηματισμού Ίδαλίου



13(του μαύρου άργίλλου του διατρητού) συσφαιρώματα χαλίκων καί χάλικαξ, ενίοτε κατά μάνας καί μή συνεκτικούς, άποτελοΰντας ώς έκ τούτου λίαν υδροφόρα στρώματα οσάκις κεϊνται κάτω τού έπιπέδου τού ΰδατος, άλλοτε δε συνεκτικούς και συμπαγείς, έστερημένους όμως ύδατος. ' Υπό τούς χάλικας τούτους συναντώμεν λεπτοτάτην άμμον χρώματος πρασίνου σκοτεινού ή ύποφαιοπρασίνου, ή οποία δυνατόν νά περιέχη μικράν ποσότητα ύδατος, τό οποίον όμως αποδίδει φειδωλώς. Δέον νά λαμβάνεται φροντίς όπως γίνεται διάκρισις μεταξύ αύτής καί τού φαιού (πρασίνου, μαύρου, κυανού) άργίλλου τού Ίδαλίου είς δείγματα λαμβανόμενα έκ διατρήσεων γενομένων διά κρούσεως, ότε ό διατρητής είναι ενδεχόμενον νά ύποπέση είς λάθος αναγγέλλων «μαύρη άργιλλος». Τά έντός των διατρήσεων των γενομένων έντός των Πλειόκαινων πετρωμάτων στρώματα περιλαμβάνουν επίσης κίτρινους ψαμμολίθους, πάντοτε άσβεστοειδοΰς φύσεως, καί κίτρινον όρυκτούχον ασβεστόλιθον. Αί διατρήσεις κατέδειξαν ότι τό μεγαλύτερον πάχος των στρωμάτων τούτων δεν είναι όλιγώτερον των διακοσίων ποδών.23. 'Η χαρτογραφία τού σχηματισμού Ίδαλίου καί των Πλειόκαινων πετρωμάτων είς τά πέριξ τής Λευκωσίας, ή σημειουμένη έπΐ τού χάρτου τού Μπέλλαμυ δέν είναι ακριβής έν ταϊς λεπτομερείαις, (τής κλίμακος ούσης πάρα πολύ μικράς) καί ή εις διατρήσεις έπιτυχία έξαρτάται έκ τής κρούσεως των Πλειόκαινων στρωμάτων καί τής αποφυγής των τού Ίδαλίου. 'Η διαμόρφωσις τής έπιφανείας ουδόλως βοηθεΐ καί διατρήσεις άπέχουσαι ολίγους πόδας άλλήλων είναι δυνατόν νά δώσουν έντελώς διαφορετικά άποτελέσματα. Αί διατρήσεις είς τό Καπνεργοστάσιον Διανέλλου καί Βεργοπούλου καί είς τά Κυπριακά Ψυγεία Λτδ., αποτελούν παραδείγματα. 'Η διάβρωσις είς τά στρώματα Ίδαλίου άπεκάλυψε τοπογραφίαν τινά, ή δέ πρόσχωσις έν τοίς Πλειοκαίνοις ήρχισε διά τής ίσοπεδώσεως τής τοπογραφίας τούτης. Χονδροί χάλικες έπλήρωσαν τούς παλαιούς αύλακας άποχετεύσεως καί όταν ούτοι διατρηθούν αποδίδουν επιτυχή φρέατα. Αί γραμμαί όμως αί διαχω- ρί^ουσαι τούτους δέν αποδίδουν ύπόγειον ύδωρ. Πρόσφατοι γεωφυσικοί έρευναι καί διατρήσεις έφερον είς φως παλαιόν αύλακα άποχετεύσεως διερχόμενον κάτωθεν τής Λευκωσίας παρά τό Σανατόριου Άθαλάσσης μέ βόρειον κατεύθυνσιν πρός τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν καί πέραν τούτου. Νοτιοδυτικώς τής Λευκωσίας, έντός τής κοιλάδος τού Πεδιαίου παρά την Λακατάμιαν, υπάρχει περιοχή σημειουμένη έπΐ τού χάρτου τού Μπέλλαμυ ώς στρώματα 'Ιδαλίου όπου τά Πλειόκαινα πετρώματα έξέχουν τής έπιφανείας. Τά πετρώματα πτύσσονται είς σύγκλινον καί αί διατρήσεις κατέ- δειξαν τήν ύπαρξιν μικρών άλμυρών άρτεσιανών πηγών έκρεουσών έκ λεπτοκόκκων ψαμμολίθων είς βάθη μέχρι πεντακοσίων ποδών. Τά Πλειόκαινα πετρώματα προεξέχουν τής έπιφανείας κατά μήκος τής βορείου ακτής εις λωρίδας έναλλασσομένας μετά τού σχηματισμού Ίδαλίου. ‘ Η έναλλαγή αυτή είς τά πέριξ τής Κυρηνείας, άνατολικώς καί δυτικώς, παί3ει αποφασιστικόν ρόλον είς τό κατά πόσον οίκόπεδόν τι έπΐ τής ακτής είναι κατάλληλον ή όχι. Αί έναλλασσόμεναι ^ώναι είναι σχετικώς στεναί καί εις οικόπεδα έν Ίδαλίω δέν εύρίσκεται ύδωρ ή εύρίσκεται είς πολύ μικράς ποσότητας μόλις έπαρκοΰν πρός πόσιν. (Είς οικόπεδα έπΐ τών Πλειόκαινων πετρωμάτων εύρίσκονται έπαρκεϊς ποσότητες ύδατος.24. £ΐς τήν ανατολικήν Μεσαορίαν τά Πλειόκαινα πετρώματα άποτε- λούνται έκ ψαμμολίθων χρώματος ποικίλλοντος μεταξύ βαθέως καστανού καί κίτρινου. "Οπου αποτελούνται έκ χονδροτέρων κόκκων καί κεϊνται κάτω τού έπιπέδου τού ύδατος έχουν αρκετά καλήν άπόδοσιν άλλ’ ένίοτε τό ύδωρ είναι άλμυρόν. είς τό βόρειον μέρος τής Ανατολικής Μεσαορίας ό χάρτης τού Μπέλλαμυ δεικνύει Πλειόκαινα πετρώματα, άλλ’ ή φαιά άργιλ- λος τού Ίδαλίου εύρίσκεται ολίγους μόνον πόδας υπό τήν έπιφάνειαν. Κατωτέρω περιγράφεται ή ύπαρξις παλαιού συστήματος ποταμών, σχη- σχηματισθέντος κατά τήν Πλειόκαινον εποχήν, έντός τών στρωμάτων



14Ίδαλίου. Κίτρινοι άσβεστοειδεϊς ψαμμόλιθοι, χονδροί καί πορώδεις, άπο- τελούντες στρώμα σχετικώς παχύ, κεϊνται κάτωθεν της Άμμοχώ στου όπου σχηματίζουν ύδροφόρον στρώμα τό όποιον προμηθεύει ύδωρ είς τάς φυτείας τών εσπεριδοειδών. £ίς την βόρειον πλευράν τού κόλπου τής Άμμοχώ στου, παρά τό Τρίκωμο καί τό Πογά^ι, ύπάρχουν καί άλλα πετρώματα τής Πλειο- καίνου εποχής έξέχοντα τής επιφάνειας. Τά πετρώματα ταΰτα έχουν είς την βάσιν λεπτούς χάλικας, οϊτινες αποδίδουν ύδωρ φειδωλώς. Πρός νότον τής Μεσαορίας υπάρχει περιφέρεια διατετμημενού όροπεδίου, τό κάτω μέρος τού όποιου καλύπτεται έκ Πλειόκαινων στρωμάτων, όπου έπιτυγχάνονται καλαί άποδόσεις έκ φρεάτων μέτριου βάθους.25. £ίς την δυτικήν Μεσαορίαν τά Πλειόκαινα στρώματα εις τάς περι- φερείας τών χωρίων Παληομετόχου,'Αγίων Τριμηθιάς καί Κοκκινοτριμηθιάς, έχουν είς τό κάτω μέρος χονδρούς χάλικας οϊτινες άποδίδουν άφθονον ύδωρ. Παρά τό 11ον μίλιον έπί τής όδού Λευκωσίας-Μόρφου τοπική πτύχωσις τών πετρωμάτων έσχεν ώς άποτέλεσμα τήν ύπαρξιν άρτεσιανών συνθηκών είς μικράν περιοχήν. Δυτικώτερον όμως οί κόκκοι γίνονται λεπτότεροι καί τά πετρώματα φαίνονται περισσότερον στερεοποιημένα, αί δε άπο- δόσεις άπό κατά μόνας φρέατα υπήρξαν άπογοητευτικαί. Τούτο ήγαγε είς σημαντικήν άνάπτυξιν τών άλύσεων φρεάτων (λαγουμιών), αί όποϊαι περιγράφονται κατωτέρω.26. Τά Πλειστόκαινα στρώματα, τά πλέον ενδιαφέροντα ύπό έποψιν ύδατος, είναι τά μεγάλα στρώματα τών χαλίκων. Ά ρ ισ τ ο ν  παράδειγμα τούτων ύπάρχει είς Κούτρα φαν, σχηματισθέν έκ τών άποτριμμάτων τών παρασυρθέντων έκ τών όρέων τού Τροόδους. Τοιαΰτα στρώματα άποτε- λοΰν τό κάτω μέρος τού πλείστου τής γής άπό τής Περί στερώ νας μέχρι τού κόλπου τού Μόρφου, καί τά άρτεσιανά φρέατα είς Συριανοχώρι ώς καί ή πηγή τής Πεντάγειας ρέουν έξ αύτών, τού ύδατος συγκράτηθέντος κάτω άπό άποσκληρυνθέντα έκ λεπτότερων κόκκων στρώματα. Παρόμοια στρώματα χαλίκων εύρίσκονται κατά μήκος τής Τηλλυρίας καί είς τά κάτω μέρη τού ποταμού τής Χρυσοχούς, όπου έξευρέθησαν διά διατρήσεων μικραί άρτε- σιαναί πηγαί. Δυτικώς τής Λάρνακος καί δυτικώς τής Λεμεσού αί διατρήσεις έφερον έπίσης είς φώς στρώματα χαλίκων καί άμμοχαλίκων Πλειόκαινου καί Πλειστοκαίνου έποχής. €ίς τήν περιοχήν τής Λεμεσού μέγισται ποσότητες ύδατος άντλούνται έξ άβαθών φρεάτων, καί τούτο πρέπει νά θεωρήται ώς έν τών καλυτέρων υπό έποψιν ύδατος μερών τής Νήσου.Γ€(α)Φ ΥΣΙΚΑ Ι €Ρ€ ΥΝ Α Ι.27. ’ €κ τής περί τής γεωλογίας γενομένης περιγραφής καί τής κατωτέρω λεπτομερούς έξετάσεως τών διαφόρων μεθόδων, διά τών οποίων θά ήτο δυνατόν νά αύξηθή ή ύδατοπρομήθεια, άντιλαμβάνεταί τις ότι ύπό έποψιν έξερευνήσεως ώρισμέναι περιοχαί δυνατόν τώρα νά μή τύχουν καθόλου προσοχής. Αί περιοχαί αύται είναι τά πυριγενή πετρώματα καί τά πετρώματα Τρύπας, Κυθραίας καί Ίδαλίου. Τούτου γενομένου απομένουν τά Πλειόκαινα καί Πλειστόκαινα στρώματα, άτινα άποτελούν τό μεγαλύτερον μέρος τής Μεσαορίας ώς καί τάς παρακτίους λωρίδας. Αί παράκτιοι αύται λωρίδες έχουν άναπτυχθή σημαντικώς ύπό έποψιν υπογείου ύδατος καί, έξαιρέσει ϊσως τού κόλπου Μόρφου καί μικράς τίνος περιοχής παρά τήν Πάφον, έλαχίστης μόνον περαιτέρω έξετάσεως έχουν άνάγκην. Απομένει μόνον ή Μεσαορία, ήτις έλαχίστης έτυχε πρότερον προσοχής λόγω τού ότι ήτο προφανώς δύσκολη ή έκτέλεσις έργων έν αύτή. 'Οπωσδήποτε όμως ή έφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων είς τήν περιοχήν τούτην, άρξαμένων έξ άνατολών, έσχεν έπιτυχίαν.28. Ή  μέθοδος ήτις ιδιαιτέρως υίοθετήθη συνίστατο είς τήν έξέτασιν τής ήλεκτρικής άντιστάσεως τού υπεδάφους. Ή  έργασία ήρχισε τον Μάϊον, 1938, είς τήν περιοχήν Κουκλιών καί έσυνεχίσθη μέχρι τού Μάίου, 1941.



15‘ Η εργασία απέδειξε ότι υπάρχει, παράλληλον σχεδόν προς τούς σημερινούς ποταμούς, παλαιόν τεθαμμένον ποτάμιον σύστημα τής Πλειόκαινου εποχής, τού όποιου ή κοίτη εύρίσκεται εντός τής φαιάς άργίλλου τού σχηματισμού Ίδαλίου. Τό άρχαΐον τούτο ποτάμιον σύστημα έχει πληρωθή άλλουβίου, άποτελουμένου έκ χονδρών χαλίκων κειμένων έπί τής έξ άργίλλου βραχώδους κοίτης και χονδράς άμμου μέχρι τής λεπτής άμμου, άκόμη δέ καί ίλύος. Τό χονδρότερου καί χαμηλότερου μέρος τού στρώματος πιθανόν υά φθάνη τό πάχος εξήντα περίπου ποδών καί δεν είναι συνήθως συνεκτικόν. Δεν ύπάρχει ένδειξις τού παλαιού συστήματος εν τή σημερινή τοπογραφία. ‘ Ο ρούς του διέρχεται διά μέσου των σημερινών παραποτάμων τού Πεδιαίου, ΰπό τάς εύρείας καί άβαθεϊς κοιλάδας καί τά χαμηλά άλλά καλώς διαγραφό- μενα οροπέδια, άτιυα είναι χαρακτηριστικά τής περιοχής τούτης. Χωρίς την χρήσιν γεωφυσικών μεθόδων ή άυεύρεσις θά ήτο επίπονος καί δαπανηρά καί θά ήδύυατο υά έπιτευχθή μόνον διά πυκνών διατρήσεων. Ή  εφαρμογή τών μεθόδων τούτων, άκολουθουμένη άμέσως υπό ελεγκτικών διατρήσεων, κατέστησε δυνατήν την έπίτευξιν ικανοποιητικής προόδου ήτις έπεταχύνετο έφ’ όσον έγένουτο περισσότεροι καί περισσότεροι διατρήσεις προς ύποβοή- θησιν τής ερμηνείας τών συνθηκών τού υπεδάφους, ’ έγένουτο καταμετρήσεις δΓήλεκτρικής άντιστάσεως εις 2,843 σημεία καί διηυοίχθησαν 40 έλεγκτικαί διατρήσεις ή φρέατα. Μέχρι σήμερον έλάχισται έγένοντο άπό- πειραι γεωφυσικών εξετάσεων τοιαύτης έκτάσεως προς άυεύρεσιυ ύδατος μέ άμεσου έλεγχον τών άποτελεσμάτων. Έξητάσθη ευ συνόλω έκτασις 80 μιλίωυ εν τή άνατολική Μεσαορία.29. Οί χονδρότεροι χάλικες τής ποταμοκοίτης αποδίδουν ύδωρ άφθόυως : διάτρησις δέκα ίντ^ών άπέδωσε πέραν τού ήμίσεως εκατομμυρίου γαλονίωυ ήμερησίως μέ ύποβιβασμόν τού επιπέδου τού ύδατος ένδεκα μόνου ποδών. Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν σημαντικοί ποσότητες ύδατος προς άρδευσιυ. Δέον υά ένθυμούμεθα ότι έκ τών ύπογείων τούτων ποταμών, καθώς καί έκ τών ποταμών επιφάνειας, μόνον ώρισμένη ποσότης ύδατος δύναται υάληφθή, καίτοι ή ποσότης αύτη είναι μεγάλη, καί ότι τό ύδωρ τούτο είναι ή προς τά κάτω άποστράγγισις πρός την θάλασσαν τών όμβριων ύδάτωυ άτιυα εισχωρούν έντός τού έδάφους. Παρ’ όλου τούτο σταθεραί καί σχετικώς μεγάλαι ποσότητες ύδατος είναι διαθέσιμοι πρός άρδευσιυ ακριβών καλοκαιρινών προϊόντων. Ή  θέσις τής προμήθειας τούτης εν τή άνατολική Μεσαορία έπαυξάνει τήν άξίαυ της. Αί άρχαϊαι αυται κοϊται τών ποταμών ούδόλως άποτελούυ άσύυηθες φαινόμενου είναι δέ καλώς γυωσταί εις τούς έργα3ομέυους εντός τού άλλουβίου, οϊτινες ονομάζουν ταύτας «βαθέα ρείθρα», τού όρου τούτου σημαίνοντος άρχαΐον βαθέως τε- θαμμέυου στρώμα άλλουβίου, τού οποίου ή πορεία δέν δύναται νά προσδι- ορισθή άπό την φοράν τής σημερινής έπιφαυείας λόγω τής άποθέσεως περαιτέρω άποτριμμάτωυ, έκχύσεως λάβας ή Ρ131 κής μεταβολής τού λεκανοπεδίου. Τό βαθύ τούτο ρείθρου έσχημάτίσθη ύπό ποταμού τής Πλειόκαινου εποχής. Κατόπιν τού κατακαθίσματος τών στρωμάτων Ίδαλίου έσημειώθη κίυησίς τις πρός τά άνω περί τό τέλος τής Μειοκαίυου εποχής. ‘ Η Κύπρος άπετέλεσε τότε μέρος τής ’ Ασίας έυωθεΐσα μετ’ αύτής βορείως καί άυατολικώς. £ΐναι κατά τήν έποχήν τούτην πού έσχημάτίσθη τό ποτάμιου τούτο σύστημα. ‘ύ)ς φαίνεται έκ τής λιθολογίας τών έυ τώ άλλου- βίω χαλίκων, ό ποταμός έδέχετο τό μεγαλύτερου μέρος τού ύδατος του έκ τών βουνών τού νότου. ’ Αργότερου κατά την Πλειόκαινου έποχήν ή περιοχή ύπεχώρησε καί πάλιν καί οί ποταμοί λόγω άπωλείας κλίσεως ύπερε- πληρώθησαν έκ πολλής άποθέσεως άλλουβίου. ’ £ν τέλει ό,τι σήμερον άποτελεϊ την Μεσαορίαυ έκειτο τότε ύπό την θάλασσαν. Μεταγενεστέρα άυύψωσις τού έδάφους κατά τήν Πλειόκαινου έποχήν έξηυάγκασε τήν θάλασσαν υά ύποχωρήση πάλιν.



30. Προ τής γεωφυσικής τούτης εργασίας πολύ όλίγαι διατρήσεις εϊχον γίνει εϊς την ανατολικήν Μεσαορίαν, έκτος τής περιοχής Άμμοχώ στου, καί έλάχισται έξ αύτών ύπήρξαν επιτυχείς. ι Η γεωφυσική εργασία ύπο- δεικνύει τά μέρη, εις τά όποια είναι δυνατόν νά ύπάρχουν παραγωγικά φρέατα, καί έν τέλει θά έπιτευχθή άπαξ καί διά παντός ό καθορισμός των ορίων των μερών εκείνων τής Μεσαορίας υπό τά όποια είναι δυνατόν νά ύπάρχη καλόν καί άφθονον ύδωρ. ’ £λεγκτικαί διατρήσεις εις μέρη άτινα άπεδείχθησαν εύνοϊκά κατόπιν έξετάσεως δι’ ηλεκτρικής άντιστάσεως θά είναι άναγκαΐαι, καθότι μέχρι σήμερον δεν κατέστη δυνατόν νά γίνη διάκρισις μεταξύ γλυκέων καί άλμυρών ύδάτων. Δυστυχώς ύπάρχουν περιοχαί ύπό τάς όποιας εύρίσκονται πολύ άλμυρά ύδατα.31. ’ £ν τή δυτική Μεσαορία άνελήφθη έργασία δι’ ήλεκτρικής άντι- στάσεως εις τήν πέριξ τής Λευκωσίας περιοχήν, όπου ή ύπό τοϋ 42ου Γεωλο- γικοϋ Τμήματος τού Νοτιοαφρικανικού Σώματος Μηχανικών γενομένη έρευνα άπεκάλυψε τόν σπουδαϊον τεθαμμένον αύλακα άποχετεύσεως τον διή κοντά περίπου εκ νότου πρός βορράυ είς μέτριον βάθος ύπό τήν Λευκωσίαν. Δυτικώτερον ήλθον είς φώς τό 1941 σπουδαία ύδροφόρα στρώματα κείμενα ύπό τό τρίγωνον 'Αγίω ν Τριμηθιάς, Κοκκινοτριμηθιάς, Παληομετόχου, καί αμέσως δυτικώς τής Κοκκινοτριμηθιάς διενηργήθη διάτρησις άποδίδουσα μετρίαν ποσότητα άρτεσιανής ροής. ’ £ργασία γενομένη έν μέρει ύπό τού Νοτιοαφρικανικού Σώματος Μηχανικών, κατά μήκος τού Κυπριακού Κυβερνητικού Σιδηροδρόμου άπό τήν Πεντάγειαν μέχρι τού Μόρφου, απέδειξε ότι είς τήν περιοχήν τούτην οί χονδροί χάλικες έκτείνονται άνατολικώτερον άπό ό,τι άρχικώς ύπετίθετο καί ότι καλαί διατρήσεις είς βάθος διακοσίων ποδών καί περισσότερον δυνατόν νά αποδίδουν μέχρι 15,000 γαλονίων καθ’ ώραν. Τό ανατολικόν όριον τού υδροφόρου τούτου στρώματος δεν καθω- ρίσθη είσέτι. ’ £γένοντο έν συνόλω 4,353 γεωφυσικά σημεία μετρήσεως έν Κύπρορ συμπεριλαμβανομένων καί 867 γενομένων ύπό τού Νοτιοαφρι- κανικού Σώματος Μηχανικών.
Β Α Θ £Ι ΑΙ ΔΙ Α Τ Ρ Η Σ € ΙΣ  €Ν ΤΗ Μ £ Σ Α Ο Ρ ΙΑ .32. ‘ Η πιθανότης έξασφαλίσεως ύδατος πρός άρδευσιν έκ βαθειών διατρήσεων έν τή Μεσαορία έξητάσθη έκ διαλειμμάτων κατά τά τελευταία εξήκοντα έτη, τού Ράσσελ είσηγηθέντος τούτο κατά πρώτον τό 1880. Διά βαθειών διατρήσεων έννοούμεν διατρήσεις είσχωρούσας είς βάθος τριών τούλάχιστον χιλιάδων ποδών. Τρεις Βρεττανοί γεωλόγοι, ό Ράσσελ, ό Κλέμεντ Ράϊντ καί ό Ρωμάνες έκαμαν είδικάς έρεύνας. 'Ο  Ράσσελ ύποθέτων ότι ή γεωλογική διαμόρφωσις τής Μεσαορίας άπετέλει άπλήν λεκάνην κειμένην μεταξύ τών όρέων Τροόδους καί τών βουνών Κυρηνείας, έτάσσετο υπέρ τής δυνατότητος έξευρέσεως άρτεσιανού ύδατος. 'Ο  Ράϊντ καί ό Ρωμάνες κατόπιν λεπτομερεστέρας μελέτης διεφώνησαν μάλλον πρός αύτόν. Μέρος τού πληθυσμού τής Νήσου, βασίσου τό έπιχείρημά του επί εσφαλμένης άναλογίας πρός τά Αύστραλιανά βαθέα άρτεσιανά φρέατα, είναι πεπεισμένον ότι άφθονος ποσότης καλού ύδατος είναι δυνατόν νά έξευρεθή είς βάθη τριών χιλιάδων ποδών ή περισσότερον.33. ’ €ν τή μελέτη τού 3ητήματος τούτου δέον νά έξετασθούν τά πιθανά ύδροφόρα στρώματα καί ή προέλευσις καί ή φύσις τού έντός αύτών ύδατος. Ό  ’ Ασβεστόλιθος Τρύπας τών βουνών Κυρηνείας, τά στρώματα Κυθραίας καί Ίδαλίου εύρίσκονται όλα έκτεθειμένα είς τήν βόρειον πλευράν τής Μεσαορίας. ’ Από λιθολογικής άπόψεως καί μόνον έξετα^όμενα τά δύο τελευταία δύνανται κατά μέγα μέρος ν’ αποκλεισθούν, καθότι όλα τά στρώματα άποτελοΰνται έκ ψαμμιτών, άργιλλοτιτάνων καί σχιστόλιθων, συγκειμένων έκ λεπτών κόκκων καί είναι άκατάλληλα ως ύδροφόρα στρώματα. 'Ο  ασβεστόλιθος είναι καλόν ύδροφόρον στρώμα όταν εύρίσκεται κάτω τής έπιφανείας είς μέτριον βάθος. Τό σημεΐσν τούτο δύναται νά έξετασθή τώρα
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17καί τό συμπέρασμα έξαρτάται έκ της γνώμης τής σχηματισθείσης περί τής διαπλάσεως των βουνών Κυρηνείας. Δυνατόν νά αποτελούν είτε λίαν συμπεπιεσμένον άντίκλινον είτε παρασυρθεΐσαν μα^αν έπικαλύπτουσαν τά στρώματα Κυθραίας. ‘ Η λύσις του 3ητήματος τούτου είναι ύψίστης σπουδαιότητος εν τή μελέτη τού προβλήματος του άρτεσιανοΰ ύδατος. Δυνάμεθα νά έκλέξωμεν μεταξύ τριών σειρών πιθανών υποθέσεων, έκ τών όποιων αΐ δύο τελευταίοι δύνανται νά θεωρηθούν ώς πιθανώτεραι. Οί ασβεστόλιθοι πιθανόν νά αποτελούν μεγάλην μά^αν παρασυρθεΐσαν έκ τής ηπείρου κατά μήκος μεγάλου έπιπέδου έπωθήσεως. Ε ά ν  ούτως είχε τό ζήτημα δεν δύναται νά ύπάρχη ασβεστόλιθος ύπό την Μεσαορίαν καί συνεπώς ούτε ύδροφόρον στρώμα, ούτε άρτεσιανόν ύδωρ. Δεύτερον, οί ασβεστόλιθοι πιθανόν νά αποτελούν συμπεπιεσμένον άναδιπλωμένον αντίκλινο ν, τό όποιον άρχικώς έκαλύπτετο ύπό τών στρωμάτων Κυθραίας καί Ίδαλίου. €!ς την περίπτωσιν τούτην θά άνέμενέ τις ότι ό ασβεστόλιθος θά εύρίσκετο κάτωθι μέρους τούλάχιστον τής Μεσαορίας καί, ύπό τό κράτος ώρισμένων περιορισμών, άναφερομένων κατωτέρω, θά έλειτούργει ώς ύδροφόρον στρώμα. Τρίτον, οί ασβεστόλιθοι δύνανται νά θεωρηθούν ώς στενώς συνεπτυγμένον άντίκλινον ύποστάν, άργότερον μικροτέραν έπώθησιν κατά μήκος τής νοτίου πλευράς. Καί εις τήν περίπτωσιν τούτην θά άνέμενέ τις ότι ό άσβεστόλιθος θά ύπήρχε ύπό τήν Μεσαορίαν, άλλά δεν θά ήτο συνεχής προς τήν κυρίως μά^αν καί τό ύδωρ έκ τών όρέων πιθανόν νά μή ήτο δυνατόν νά είσχωρήση έντός αύτού. 'Ο  Ρωμάνες, είς έκθεσιν προς τήν Κυπριακήν Κυβέρνησιν, μή δημοσιευθεΐσαν, έτάσσετο ύπέρ τής δευτέρας περιπτώσεως άλλ’ αί γνώμαι έπί τού ζητήματος τούτου διχάζονται έξ ίσου, τών Ρέν  ̂ καί Κόουπερ Ρήντ παραδεχομένων ποιόν τινα έπώθησιν.34. Ε ά ν  συμφωνήσωμεν με τήν άποψιν ότι ό άσβεστόλιθος εύρίσκεται πράγματι ύπό τήν Μεσαορίαν, πόθεν δέχεται τό ύδωρ τό όποιον δυνατόν νά περιέχη ; Τό ύδωρ τό πίπτον έπί τού πυριγενούς συμπλέγματος τής οροσειράς Τροόδους διέρχεται άνωθεν τών άδιαπεράστων άργιλλοτιτάνων Ίδαλίου φθόνον μέχρι τών Πλειόκαινων καί Πλειστοκαίνων πετρωμάτων, καί δεν δύναται νά έπαναπληρώση τά είς μέγα βάθος εύρισκόμενα ύδροφόρα στρώματα. Τούτο άποκλείει την έκτασιν τήν δεχομένην τό περισσότερον ύδωρ καί άφήνει μόνον τά βουνά Κυρηνείας ώς τήν μόνην έξήγησιν περί τού ότι τό ύδωρ είναι προελεύσεως τοπικής. Τά βουνά Κυρηνείας άποτελοΰν ύπό έποψιν περισυλλογής ΰδατος μικρόν σχετικώς πεδίον προς σχηματισμόν άρτεσιανής λεκάνης καί έχει ήδη άποδειχθή ότι, έκτος τής σημερινής ροής τών πηγών, μόνον άσήμαντοι ποσότητες ΰδατος θά ήσαν διαθέσιμοι έξ αύτών. Περαιτέρω άντιλαμβάνεταί τις ότι έάν αί βαθεϊαι διατρήσεις έπε- τύγχανον είς τήν έξεύρεσιν άρτεσιανοΰ ύδατος έντός τού άσβεστολίθου τού κειμένου ύπό τήν Μεσαορίαν, τούτο θά εΐχε ώς πρώτον άποτέλεσμα τον ύπο- βιβασμόν τού έπιπέδου τού ύδατος είς τά βουνά καί τήν άποξήρανσιν τών πηγών. Επραγματεύθημεν άνωτέρω τό 3ήττ1ύα τής προελεύσεως τού ύδατος τών βουνών Κυρηνείας. Οίαδήποτε όμως καί αν είναι ή προέλευσις τού είς τά βουνά Κυρηνείας ύδατος είναι βέβαιον ότι έάν έξευρίσκετο ύδωρ είς τον ύπό τήν Μεσαορίαν ’ Ασβεστόλιθον Τρύπας καί άφήνετο τούτο νά έκχυθή αί σημεριναί πηγαί θά έξηραίνοντο35. Ενδιαφέρουσα έπίσης θά ήτο ή ποιότης τού έξευρεθησομένου ύδατος. Θά ήτο γλυκύ ή άλμυρόν, κατάλληλον ή άκατάλληλον προς άρδευσιν ; Τά ύδατα τά εύρισκόμενα είς μέγα βάθος έχουν έν γένει μεγαλυτέραν περιεκτικότητα ορυκτών ούσιών άπό τά ΰδατα όβαθοΰς προελεύσεως καί ή άρχή αύτη ισχύει διά τήν Κύπρον. "Ολαι αί ήδη γενόμεναι βαθεϊαι διατρήσεις άπέδωσαν άλμυρόν ύδωρ ή άπεξηράνθησαν. Καίτοι δεν είναι άδύνατον νά ύπάρχη γλυκύ ύδωρ κάτωθι τού άλμυροΰ, είναι άπίθανον νά συμβαίνη τούτο είς τήν Κύπρον, ήτις περιβάλλεται ύπό θαλάσσης μεγάλου βάθους,



18’ Ακόμη και μέτριου βάθους διατρήσεις εν Μεσαορία, 300-400 ποδών, παρουσίασαν διαλελυμένας στερεάς ουσίας ύπερβαινούσας τά 350 μέρη έττί των εκατόν χιλιάδων, άβαθεϊς δε διατρήσεις περιέχουσαι λίαν άλμυρόν ύδωρ είναι δυστυχώς αρκετά συνήθεις. ’Άρδευσις διά τοιούτου ϋδατος είναι άδύνατος. Και άν άκόμη ό ασβεστόλιθος άττοτελή ύδροφόρον στρώμα είναι άπίθανον ότι γλυκό ύδωρ έχει φθάσει ττοτέ μέχρις αότοΟ εις άρκετήν ποσότητα ώστε νά έκδιώξη έξ αυτού τό άλμυρόν ύδωρ. Καί άν άκόμη ήθελε εόρεθή ασβεστόλιθος, είναι αμφίβολον εάν θά έχη ρωγμάς, αλλά καί άν άκόμη έχη τοιαότας, είναι καί πάλιν άμφίβολον ότι τό γεωτρόπανον θά διείσδυση εντός αυτών. Αί ρωγμα’ι είς μέγα βάθος πιθανόν νά είναι έλάχισται, και είς την πραγματικότητα είς τον ασβεστόλιθον συμβαίνει συνήθως νά υπάρχουν τοιαΰται ρωγμαί κυρίως προς τό άνω μέρος του επιπέδου του ϋδατος. Τούτο οφείλεται είς τό γεγονός ότι αυται προέρχονται έκ τής άπο- συνθέσεως τού ασβεστόλιθου υπό τοΰ ϋδατος, τό όποιον περιέχει άτμο- σφαιρικόν διοξείδιον τοΰ άνθρακος. Ό  ασβεστόλιθος μεταβάλλεται είς άσβέστιον δυσανθρακικοΰ άλατος και αποσυντίθεται. 'Ό ταν ολόκληρον τό διοξείδιον τοΰ άνθρακος καταναλωθή κατ’ αυτόν τον τρόπον ή άπο- σύνθεσις παύει. Ή  άποσύνθεσις ώς έκ τούτου είναι δραστικωτέρα είς μέρη όπου νέαι προμήθεια! όμβριων ύδάτων διηθούνται εντός τού επιπέδου τού ϋδατος, καί είς τοιαΰτα μέρη ύδροφόρα κοιλώματα καί ρωγμαί συναντώνται ώς επί τό πλεϊστον έν αφθονία. Περιπλέον, ή διάτρησις εντός ύδροφόρου στρώματος άσβεστολίθου είναι κατά μέγα μέρος ζήτημα τύχης, διότι άν κοίλωμά τι ή ρωγμή δεν διαπερασθή τό αποτέλεσμα θά είναι ξηρά όπή.36. Συγκεφαλαιούντες δυνάμεθα νά είπωμεν ότι είναι δυνατόν ό άσβε- στόλιθος νά εύρίσκεται κάτωθεν μέρους τής Μεσαορίας άλλ’ είναι άγνωστον είς ποιον βάθος. Πιθανόν νά μή είναι ύδροφόρος, εάν όμως συμβαίνη νά είναι, τό ϋδωρ θά είναι ακατάλληλον προς άρδευσιν. Όάν ήθελεν άντληθή είς μεγάλας ποσότητας ϋδωρ εύρισκόμενον είς μέγα βάθος, τούτο θά έπέδρα όλεθρίως επί τών σημερινών πηγών τών βουνών Κυρηνείας οίαδήποτε καί άν είναι ή προέλευσις τοΰ ϋδατος τούτων. ' Η άνεύρεσις άρτεσιανών ύδάτων είς βάθος έν Μεσαορία πιθανόν νά είχε ώς άποτέλεσμα τό παράδοξον φαινό- μενον διατρήσεων διά τών όποιων θά έξέρρεε άλμυρόν ϋδωρ, ή ϋδωρ περιέχον μεγάλη ν ποσότητα ορυκτών ούσιών, ένώαί γλυκέος ϋδατος πηγαί τών βουνών θά έξηφανί^οντο. Κατόπιν έξετάσεως όλων τών παραγόντων τούτων, δεν είναι δυνατόν νά συνηγορήσωμεν ύπέρ τών βαθειών διατρήσεων έν τή Μεσαορία. Βεβαίως δεν θά έγένετο μεγάλη βλάβη διά μιας ή δύο βαθειών διατρήσεων διότι θά ήτο δυνατόν νά κλεισθοϋν εύκόλως, ούδέν όμως οικονομικόν άποτέλεσμα θά έπετυγχάνετο. ' Η προμήθεια ϋδατος έκ τής όμβρή- σεως είς τά βουνά Κυρηνείας είναι περιωρισμένη καί ϋδωρ δύναται νά άνα- συρθή μόνον άπό εν μέρος.Ο Μ Β Ρ Η ΣΙΣ  ΚΑΙ Π Ο Τ Α Μ Ο Ι.37. ‘ Η όμβρησις έν Κύπρω λαμβάνει χώραν κυρίως κατά τόν χειμώνα, άπό τον ’ Οκτώβριον μέχρι τού Μαρτίου, καίτοι βροχαί πιθανόν νά πίπτουν είς οίονδήποτε μήνα. 'Η όμβρησις συνήθως λαμβάνει τήν μορφήν καταρρακτωδών τοπικών βροχών, διερχομένων δίκην καταιγίδων έκ δυσμών προς άνατολάς. Δεν είναι σύνηθες νά βρέχη ταύτοχρόνως καθ’ όλην τήν Νήσον. Ό  χάρτης τής όμβρήσεως (είς τό τέλος) δεικνύει έπιμήκεις ^ώνας διηκούσας έκ δυσμών προς άνατολάς. 'Η Μεσαορία, ή πεδιάς μεταξύ τών όρέων, ή κυριωτέρα είς παραγωγήν σιτηρών έπαρχία, εχει είς περιοχήν τι να είς τό δυτικόν μέρος έναντι τοΰ κόλπου Μόρφου όμβρησιν κάτω τών δώδεκα ίντ3ών. ’ Ανατολικώτερον σημειοΰται περισσοτέρα όμβρησις, δέν ύπερβαίνει όμως τάς δεκαέξ ΐντ^ας κατ’ έτος. 'Η όμβρησις είς τά ύψηλότερα μέρη τής οροσειράς τού Τροόδους φθάνει μέχρι τών τριάκοντα έξ καί περισσότερον άκόμη ίντ^ών κατ’ έτος. Ό λ α ι αί ^ώναι ύπόκεινται είς σημαντικός παραλλαγάς άπό έτους είς έτος καί άπό τόπου είς τόπον. ‘ Η Νήσος ύποφέρει άπό περιοδικός άνομβρίας, αί όποϊαι έχουν ιδιαιτέρως όλεθρίαν έπίδρασιν έπί τής



19Μεσαορίας, ήτις εύρίσκεται έστερημένη τόσον όμβριου ύδατος όσον καί ύδατος πρός άρδευσιν. 'Ό ταν σημειοΰται άνομβρία ή έλλειψις όμβρίων ΰδάτων είναι αισθητή είς δλας τάς 3ώνας όμβρήσεως. Οί ττοταμοί δεν μεταφέρουν ϋδωρ τό δέ ύδωρ των πηγών έλαττουται.38. ‘ Η όμβρησις προέρχεται συχνάκις έκ τής αποτόμου αλλαγής τής θερμοκρασίας μέρους τής ατμόσφαιρας, πράγμα τό όποιον προκαλεϊ σφο- δροτάτας καταρρακτώδεις τοπικός βροχάς κατά την άνοιξιν καί τό θέρος, αΐτινες προξενούν σοβαρός 3ημίας είς τους αμπελώνας καί παρασύρουν τό γεννήματα έκ των άλωνίων. Κατόπιν περιόδου θερμού καί ήσυχου καιρού ό πλησίον τής επιφάνειας τής γής αήρ θερμαίνεται καί πληροΰται υδρατμών, ενώ υπεράνω τούτου ύπάρχει στρώμα σχετικώς ψυχρού καί ξηρού άέρος, παραγομένου οϋτω ασταθούς συνδυασμού. Σημειοΰται ρήγμα καί ό θερμός ύγρός άήρ κινείται ταχέως προς τό άνω διαστελλόμενος καί ψυχραινόμενος. ’ Ακολουθεί συμπύκνωσις τών ύδρατμών, λόγω δέ τής μικρός περιφερείας είς τήν όποιαν αυτή λαμβάνει χώραν δυνατόν νά έπακολουθήση ραγδαιοτάτη βροχή. 'Όταν τούτο φθάνη μέχρι τών άκρων μεγόλαι μά3αι ύδατος καταπίπτουν αίφνιδίως προκαλούσαι τό φαινόμενον τό γνωστόν έν Κύπρω ώς καταιγίς.39. Πολλάκις κατά τον χειμώνα σημειοΰται σημαντική πτώσις χιόνος επί τής νοτίου οροσειράς, ιδίως πρός δυσμάς, καί τό ύδωρ έκ τής τηκομένης χιόνος είναι κατά τήν άνοιξιν σημαντικόν τήν ποσότητα έντός τών ποταμών τών ρεόντων βορείως, δυτικώς καί νοτίως έκ τού μέρους έκείνου τής οροσειράς. ‘ Η πτώσις τής χιόνος έλαττοΰται είς βάθος πρός άνατολάς, ή δέ συμβολή της είς ύδωρ είς τό ανατολικόν λεκανοπέδιον είναι συνήθως ασήμαντος.40. Οί ποταμοί τής Κύπρου καίτοι σημειοΰνται 3<»npws με κυανοΰν έπί τών χαρτών δεν πρέπει νά θεωρώνται ώς έκ τούτου ώς ρέοντες καθ’ δλον τό έτος, έιναι άληθές ότι είς τάς έπί τών όρέων αποτόμους κοίτας των, αΐτινες είναι πλήρεις χαλίκων, οί ποταμοί ούτοι δυνατόν νά περιέχουν ύδωρ καθ’ δλον τό έτος, άλλ’ δταν φθάσουν τάς ύπωρείας αί στεναί κοΐται, αΐτινες είναι ακόμη κεκαλυμμέναι έξ άποτριμμάτων, είναι ξηραί καί αύχμηραί καθ’ δλον σχεδόν τό έτος έκτος είς μέρη δπου φαίνεται διά μικρόν τινα άπόστασιν τό ύδωρ πηγής τίνος. Κατά τήν διάρκειαν τού χειμώνος, κατόπιν σφοδρών βροχών, μεταφέρουν είς τάς πεδιάδας άβαθές ταχύ ύπόφαιον ρεύμα ύδατος, με εύρεΐς μαιάνδρους, άλλά καταλαμβάνον μικρόν μέρος τής εύρείας χαλικώδους κοίτης καί συμπαρασΰρον άλλούβιον καί παντοειδή σκύβαλα είς τά χαμηλότερα εδάφη. "Οταν περάση ή βροχή τό ύδωρ έξαφανΐ3εται ταχέως άφήνον τήν κοίτην χαλικώδη καί ξηρόν έπί μήνας. Ό  έπιμηκέστερος ποταμός είναι ό ΓΤεδιαϊος, ό όποιος πηγά3ει έκ τών βουνών Μαχαιρά καί έκβάλλει είς τον κόλπον Άμμοχώ στου διερχόμενος πλησίον τής Λευκωσίας. ‘ Η κοίτη τού ποταμού προξενεί μεγάλην έντύπωσιν άλλά λόγω απαιτήσεων πρός άρδευσιν σπανίως μεταφέρει ύδωρ. Ό  Ίδσλίας, πηγά3ων έπίσης παρά τον Μαχαιράν καί έκβάλλων είς τον κόλπον Άμμοχώστου, είναι έξ ίσου έλλιπής τήν ροήν έκτος είς έτη μεγάλης όμβρήσεως. Τό ύδωρ τό όποιον φθάνει είς τά κάτω μέρη τών ποταμών τούτων συλλέγεται έντός τής δεξαμενής Κουκλιών, τής όποιας περιγραφήν δίδομεν κατωτέρω. Μερικοί ποταμοί έκβάλλοντες είς τον κόλπον Μόρφου, ό Σεράχης, ό Ό β γός καί ό τής Βυ- ^ακιάς, μεταφέρουν ένίοτε κατόπιν σφοδρών βροχών μικρόν ποσότητα ύδατος κυλιομένου τήδε κακεΐσε έντός τών εύρέων των κοιτών. Τούτους έξετά3ομεν λεπτομερώς κατωτέρω. ’ €πί τής νοτίου άκτής, μεταξύ Λεμεσού καί Πάφου, ύπάρχουν πολλοί ποταμοί οί όποιοι έχουν ύδωρ καθ’ δλον τον χειμώνα, λόγω δέ έλαττωματικών άρδευτικών έργων έχουν καί μικρόν ροήν κατά τό θέρος. "Ολοι οί ποταμοί πρός δυσμάς καί πρός νότον έχουν είς τά κάτω μέρη τήν κοίτην των κεκαλυμμένην διά χονδρών καί πυκνών χαλίκων. Οί ποταμοί οί όποιοι ρέουν πρός βορράν έκβάλλοντες είς τήν θάλασσαν Καραμανίας είναι βραχείς, πολύ άπότομοι καί χειμαρρώδεις. ‘ Η άπότομος κλίσις τών μεγαλυτέρων ποταμών δέον νά ληφθή υπ’ δψιν.



20Ούτω ό Κούρης, έκβάλλων πλησίον τής Λεμεσού, πηγάζει έκ της Χιονίστρας (του ορούς Τροόδους) 6,400 πόδας ύπεράνω τής επιφάνειας τής θαλάσσης, καί φθάνει εϊς την θάλασσαν είς άπόστασιν 22 μιλίων. ‘ Ο Καργιώτης πη- γά^οον έκ τής βορείου πλευράς του ίδιου όρους, εκβάλλει είς τόν κόλπον Μόρφου, είς άπόστασιν 17 μιλίων. ‘ Ο ποταμός τής ’'Θεούσας πηγάδων έκ τοϋ δάσους τής Πάφου είς ύψος 4,600 ποδών, ρέει νοτίως έκβάλλων είς την θάλασσαν είς άπόστασιν μόνον είκοσι τεσσάρων μιλίων. Αί βαρεϊαι αύται κλίσεις έχουν σπουδαίαν οικονομικήν έπίδρασιν υπό έποψιν διαφυλάξίως τής χειμερινής ροής.41. ’ €κτός μερικών, οί ποταμοί ανήκουν είς τήν Κυβέρνησιν ή δέ κατασκευή αρδευτικών έργων έντός τούτων εύρίσκεται υπό τόν έλεγχον τοϋ Επαρχιακού Διοικητού. Οί κατοικούντες παρά τούς ποταμούς απολαμβάνουν τού συνήθους δικαιώματος τού νά λαμβάνουν ύδωρ δΓ οικιακήν χρήσιν καί νά ποτίζουν τά ^ώα των, άλλ’ ή λήψις ύδατος προς άρδευσιν ρυθμίζεται έπί τή βάσει παλαιών συνηθειών, κακώς καθωρισμένων καί μή διατυπωμένων. Τό ύδωρ έλαμβάνετο άπό τούς ποταμούς διά φραγμάτων καί προχείρων δειμμάτων άπό χονδρά χαμόκλαδα ή χάλικας, ένίοτε δέ διά λιθόκτιστων φραγμάτων. Πολλά έκ των προσωρινών ή έλαττωματικών τούτων φραγμάτων άντικατεστάθη- σαν ύπό στερεών καί βελτιωμένων τοιούτων. Τούτο σημαίνει ότι ένώ κατά τά έτη συνήθους όμβρήσεως,τά έργα υδροληψίας δύνανται νάπεριλάβουν τήν άνα- λογίαν τής ροής τών ποταμών εις τήν οποίαν έκαστος αυλαξ δικαιούται, έν τού- τοις είς έτη ροής περισσοτέρας τής συνήθους, καίτοι τό ύδωρ θά ήτο δυνατόν νά χρησιμοποιηθή, τά έργα υδροληψίας είναι άνεπαρκή διά νά τό κατευθύνουν έντός τών αύλάκων. ’ (Επιπλέον βαρεία πρόσχωσις, μέ συνέπειαν τήνάνύ- ψωσιν τού έπιπέδου τών άρδευομένων γαιών, παρουσιάζει πρόβλημα διαρκώς έπαναλαμβανόμενον, διότι έάν δεν είναι δυνατόν νά άλλαχθοΰν τά έργα ύδροληψίας καί οί αύλακες, τό ύδωρ παύει έν τέλει άπό τού νά φθάνη τάς ύψηλοτέρας γαίας. Τούτο οδηγεί είς συνεχείς προστριβάς μεταξύ τών χωρίων, Ιδίως είς τήν άνατολικήν Μεσαορίαν, τών όποιων οί κάτοικοι δυνατόν νά έξαφθοΰν μέχρι τοιούτου σημείου ώστε νά προβοΰν οί ίδιοι εϊς ένεργείας, οπότε κατεδαφίζονται άρδευτικά έργα άτι να ώς ούτοι διατείνονται άνυψώ- θησαν παρανόμως. Τούτο συμβαίνει είς έτη κατά τά όποια ή ροή τών ποταμών είναι ομαλή μέ έλαχίστας σφοδράς πλημμυρίσεις ώς καί είς έτη χαμηλής όμβρήσεως.42. Μερικοί ποταμοί είς τήν έπαρχίαν Πάφου, τών όποιων οί σπουδαιότεροι είναι ό τής ’'(Ε^ουσας (Ά χέλια ) καί ό Διόρυ^ος (Κούκλια), ονομάζονται «ιδιωτικοί». Οί ποταμοί ούτοι, ώς καί όλον τό ύδωρ των άπό τών πηγών μέχρι τών έκβολών, άνήκουν είς ίδιώτας καί δέν ύπόκεινται είς τούς νόμους ή τάς συνήθειας ύπό τών όποιων διέπονται οί άλλοι ποταμοί. ’ Αποτελούν δεσμόν μεταξύ τής Διοικήσεως τής προηγηθείσης τής Βρεττα- νικής καί τής Βρεττανικής καί παρεχωρήθησαν διά φιρμανίου τής Υψηλής Πύλης είς τό μέσον τού δεκάτου έννάτου αίώνος, όμού μετά μερικών γαιών καί μετά τού δικαιώματος ώρισμένων δεκατειών. Τό δικαίωμα είσπράξεως δεκατειών ήγοράσθη ύπό τής Κυπριακής Κυβερνήσεως, άλλ’ ή παράδοξος ανωμαλία τών ιδιωτικών τούτων ποταμών ισχύει είσέτι, διατελεΐ όμως ύπό μελέτην.ΑΠ ω Λ ΕΙΑ Υ Δ Α Τ Ο Σ  Π Ρ Ο Σ  Τ Η Ν  Θ Α Λ Α Σ Σ Α Ν .43. ‘ Η απώλεια ύδατος προς τήν θάλασσαν ήτις δύναται νά προληφθή δέν είναι σήμερον σοβαρά καί μέ τήν κατασκευήν περισσοτέρων όσημέραι έργων διά άρδευσιν άπ ’ εύθείας έκ τής ροής καθίσταται διαρκώς μικροτέρα. Δέον νά κατανοηθή ότι απαιτούνται πρός άρδευσιν γή εϊς κατάλληλον θέσιν καθώς καί ύδωρ, καί ότι τό ύδωρ τό ρέον πρός τήν θάλασσαν είς περιοχήν τινα είς τήν όποιαν δέν ύπάρχουν άρδεύσιμοι γαϊαι, δυσκόλως δύναται νά θεωρηθή ώς άπώλεια. ‘ Ο Συνταγματάρχης ’'£λλις είς τήν έκθεσίν του τού Μαρτίου 1922, σελίς 6, λέγει « . . .  μοί ένεποίησε μεγάλην έντύπο:σιν ή έκτασις μέχρι τής οποίας χρησιμοποιείται όλον τό άπ’ εύθείας έκ τής ροής διαθέσιμον πρός άρδευσιν ύδωρ, έν συγκρίσει πρός τό ύδωρ, τό διαθέσιμον πρός άρδευσιν



έκ δεξαμενών». ’ Εντός τών τελευταίων τεσσάρων ετών έπερατώθησαν ττλεϊστα έργα έξασφαλί3οντα κατάλληλον χρήσιν τών εκ τών πλημμυρών ύδάτων πρός άρδευσιν, καί δεν άπέχει πολύ ή ήμερα καθ’ ήν 6ά τύχη παρομοίου χειρισμού κάθε ποταμός μεταφέρων μετρίαν ποσότητα ύδατος καθ’ οίανδήποτε εποχήν. Δέν κατανοοϋνται γενικώς ή εκτασις καί τά χωρία τά εξυπηρετούμενα έκ τών έργων τούτων. Ή  γη ή συνορεύουσα προς τόν κόλπον Άμμοχώ στου άπό τό Λάπαθος μέχρι τών Λειβαδιών εξυπηρετείται ύπό σειράς έργων είςτά χωρία Λάπαθος, Σύγκρασιν, Τρίκωμον, "Αγιον Ήλίαν καί Μοναρκάν, Γαστριά, Πατρίκι καί Λειβάδια. 'Υπάρχει σκέψις νά κατασκευασθοΰν καί άλλα έργα εις Μηλιάν καί Γύψον. 'Η  άπώλεια ύδατος έκ τού λεκανοπεδίου τής άνατολικής Μεσαορίας, διά τού συστήματος Γίεδιαίου-Ίδαλία, είναι άσήμαντος εις ομαλά έτη καί μέ τήν άνάληψιν βελτιώσεων καί επεκτάσεων τών άρδευτικών έργων καθίσταται όσημέραι περισσότερον άσήμαντος. "Ολοι οί ποταμοί οί ρέοντες πρός νότον άπό τής Λάρνακος μέχρι τής Εύδήμους έχουν έφοδιασθή ή θά έφοδιασθούν συντόμως διά φραγμάτων. ‘ Ο ποταμός Τρέμιθος, παρά τήν Λάρνακα, έχει εξ φράγματα καθ’ δλον τό μήκος του. "Εχει δοθή προσοχή εις όλους τούς ποταμούς τούς ευρισκομένους έπί τής δυτικής πλευράς τής Νήσου κατά μήκος τής Τηλλυρίας έκ τής Πόλεως μέχρι τού Πύργου, καί δπουύπάρχει γή τόύδωρ τών πλημμυρών είναι δυνατόν νά έκτροπη πρός αύτήν. ’ Εσημειώθη έν γένει κατά τά πρόσφατα έτη μεγάλη αΰξησις εις τήν διά μηχανών άντλουμένην ποσότητα ύδατος καί ύπάρχει κάθε ένδειξις περί τού ότι μόλις υπάρξουν διαθέσιμοι μη χάνι καί άντλίαι έν άφθονία ή ποσότης αύτη θά αύξηθή καί πάλιν πάρα πολύ. Τούτο συντείνει εις τήν έλάττωσιν τής διαρροής καθότι διαρκώς περισσότερον ύδωρ εισχωρεί έντός τών χαλίκων τών ποταμών καί χάνεται ούτω άπό τήν έπιφανειακήν ροήν.44. Κατά μήκος τής βορείου άκτής τό ύδωρ ρέει πράγματι άχρησιμο- ποίητον πρός τήν θάλασσαν, δέν πρέπει όμως νά λησμονήται ότι τά όρη κεϊνται κατά μήκος τής άκτής καί ότι ή τοπογραφία τής περιφερείας καθιστά ταύτην άκατάλληλον έν γένει πρός άρδευσιν διά πλημμυρίσεως. ’ Απομένει τώρα νά έξετάσωμεν έν ακόμη λεκανοπέδιον, τό τής δυτικής Μεσαορίας, καί είναι τούτο κυρίως πού ένδιαφέρει εκείνους οί όποιοι παραπονούνται διά τό ότι ύδωρ παραμένει άχρησιμοποίητον. 'Ο  Μέντλικοττ περί τά τέλη τού παρελθόντος αίώνος προέτεινε τήν μεταστροφήν μερικών έκ τών ποταμών τούτων έκ τού δυτικού πρός τό ανατολικόν λεκανοπέδιον καί έκτοτε ή προσοχή συνεκεντρώθη έπ’ αύτών. Φαίνεται πιθανόν ότι κατά τήν έποχήν έκείνην οί ποταμοί ούτοι εΐχον κατά τόν χειμώνα μεγαλυτέραν ή σήμερον ροήν, καίτοι οί έπικριταί δυνατόν νά μή άντιλαμβάνωνται τούτο. Κατά τά τεσσαράκοντα τελευταία έτη ή έπαναδάσωσις, ή κατασκευή δομών, ή κατασκευή νέων άρδευτικών αύλάκων, ή άντλησις ύδατος διά μηχανών καί ιδίως διά τών άλύσεων φρεάτων, μετέβαλον έξ ολοκλήρου τήν κατάστασην τών ποταμών τούτων καί δέν υπάρχει σήμερον τό πλεόνασμα ύδατος τό όποιον υπήρχε πρότερον. Αί καταστρ;πτικαί πλήμμυραι έχουν σχεδόν έκλείψει. Μέ τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τής θερινής άρδεύσεως έκ φρεάτων έφωδιασμέ- νων δΓ άντλιών εις τήν έναντι τού κόλπου Μόρφου περιφέρειαν, ή ποσότης τού ύδατος, όπερ χάνεται εις τήν θάλασσαν διά τής επιφανειακής ροής έκ τού λεκανοπεδίου τούτου, θά μειωθή καί διά τής βελτιώσεως άρδευτικών έργων θέλει μειωθή έτι περισσότερον.45. Είναι βέβαιον ότι έάν έγένετο σήμερον ή εΐσήγησις νά τεθή εις εφαρμογήν τό σχέδιον τού Μέντλικοττ περί μεταστροφής μεγάλη κατακραυγή θά ήγείρετο έκ τής δυτικής Μεσαορίας, καί είναι έξ ίσου βέβαιον ότι τό σχέδιον ώς άρχικώς διετυπώθη θά άπετύγχανε λόγω έλλείψεως ύδατος έκ πλημμυρών κατά τόν χειμώνα. ’ Ανταποκριτής τής έφημερίδος «’ Ελευθερία», γράφων τήν 18ην ’ Ιανουάριου, 1940, καί άναφερόμενος είς τό σχέδιον τούτο^ έλεγεν ότι «οί ποταμοί τού ’ Ακακίου καί τής Περιστερώνας, (οί περί ών ό λόγος ποταμοί είναι ό Μέρικας καί ό τού ’ Ακακίου: ό τής Περιστερώνας δέν έχει σχέσιν), ρέουν καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής χειμερινής περιόδου μέχρι
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22τέλους τής άνοίξεως». Έ ν  τή πράγματι κότητι κατά την ημέραν έκείνην ό Μέρικας καί ό τοΰ ’ Ακακίου ήσαν εντελώς ξηροί ό δέ τής Περιστερώνας ολίγον μόνον περιείχε ύδωρ. £ίς την γέφυραν Μόρφου ό ποταμός Σεράχης του οποίου ό τοΰ ’ Ακακίου καί ό τής Περιστερώνας όμοϋ μετά τοΰ Μέρικα αποτελούν παραποτάμους, ήτο όλως διόλου ξηρός. Σημαντικαί ποσότητες χρησιμοποιήσιμου ύδατος έχάνοντο προς την θάλασσαν, ίσως μέχρι τής τελευταίας δεκαετίας, άλλ’ ή απώλεια αΰτη δέν ύπήρξεν έκτοτε τόσον σοβαρά καί καθίσταται όλιγώτερον σοβαρά άπό έτους εις έτος.Σ Χ Ε Δ ΙΟ Ν  Μ € Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Η Σ  ΕΝ ΤΗ Δ Υ Τ ΙΚ Η  Μ Ε Σ Α Ο Ρ ΙΑ .46. Άνεφέρθημεν ήδη είς τό Σχέδιον περί Μεταστροφής του Μέντλικοττ. Παραθέτομεν τώρα περιγραφήν έν συντόμω καί υπολογισμόν τής σημερινής δαπάνης. Τό Σχέδιον, ώς έτροποποιήθη ύπό του Ταγματάρχου Έλλις, άπεσκόπη είς τό νά ληφθή εκ του ποταμού του ’ Ακακίου παρά τον "Αγιον Ίωάννην όλη ή ποσότης ύδατος ή ΰπερβαίνουσα τούς 100 κυβικούς πόδας κατά δευτερόλεπτον καί νά διοχετευθή διά σήραγγος είς παραπόταμόν τινα τοΰ Μερίκα. Παρά τούς 'Αγίους ΤριμηΘιάς τόυδωρ τούτο όμού μετά τής ροής τού Μερίκα θά κατηυθύνετο διά φράγματος έντός διώρυγος άγούσης είς τά άνω μέρη τού ποταμού Ό β γ ο ύ . Έ ν  τέλει ό Ό β γός θά άνεκόπτετο παρά τόν Γερόλακκον δι’ άναχώματος καί όλόκληρος ή ροή θά μετεοτρέφετο διά τομής τίνος έν τω μεταιχμίω είς τό ανατολικόν λεκανοπέδιον όπου καί θά περισυνελέγετο έντός μεγάλης δεξαμενής τρία μίλια άνατολικώς τού Γερολάκκου. Ή  δεξαμενή αυτή προωρΐ3ετο νά περιλαμβάνη 443 έκατομμύρια κυβι κών ποδών καί λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής έξατμίσεως καί άπορροφήσεως κατά την διάρκειαν τής άποθηκεύσεως, άνεμένετο ν’ άρδεύη 9,000 στρέμματα κατά τό θέρος διά περίοδον μεγαλυτέραν των πέντε καί ήμισυ μηνών, παρέ- χουσα συνολικώς πότισμα 2 \ ποδών. Δέν συμπεριελήφθησαν έν τώ σχε- δίω παραύλακες ούτε καί έλήφθη ύπ’ όψιν οίαδήποτε έλάττωσις λόγω άπωλείας ύδατος κατά τήν διανομήν. ‘ Η άναθεωρηθεισα όλική προπολεμική δαπάνη ήτο £142,000. Ούδέν περαιτέρω έγένετο έν σχέσει μέ τό σχέδιον τούτο ένεκεν τής απειλής τής μαλαρίας, τών τότε πληρωνομένωνύψηλών τόκων, όπερ έσήμαινε ύψηλά ετήσια δικαιώματα διά πότισμα, καί τής γενικής καχυποψίας περί τών σχεδίων διαφυλάξεως. Τά πιθανά αποτελέσματα τού σχεδίου τούτου, ώς έκτίθεται άνωτέρω, έξογκώθησαν πολύ. ’ €γένετο ό ύπαινιγμός ότι θά έλυε τό όλον πρόβλημα υδατος τής ανατολικής Μεσαορίας άλλ’ ούδείς πρόσφατος υπαινιγμός ύπάρχει ότι τό ύδωρ τής δεξαμενής θά Ίχρησιμοποιεϊτο οπουδήποτε έκτος είς μέρη παρά τήν Λευκωσίαν κείμενα χαμηλότερον τής δεξαμενής, καί ότι μόνον τέσσαρα καί ήμισυ περίπου τετραγωνικά μίλια ήτο δυνατόν νά άρδευθούν διά δημητριακά καί βάμβακα.47. Φαίνεται πιθανότερον τό σχέδιον νά άφεθή τό έκ τής μεταστροφής ύδωρ όπως τρέξη ά π ’ εύθείας έντός τού συστήματος Πεδιαίου χωρίς τήν χρή- σιν δεξαμενής καί νά χρησιμοποιηθή διά χειμερινήν καί εαρινήν άρδευσιν ύπό ’ Αρδευτικών Διαμερισμάτων άντλούντων ύδωρ έκ τού Πεδιαίου. Δέον συναφώς νά ένθυμούμεθα ότι ένεκεν τής βαρείας καί αυξανόμενης άντλήσεως είς τά άνω μέρη του ό Πεδιαΐος μεταφέρει όλιγώτερον ύδωρ ή πρότερον. Τό έκ τής μεταστροφής ύδωρ θά συνέτεινε είς τήν άναπλήρωσιν τού ύδατος τούτου καί θά είσήρχετο είς τό σύστημα τού ποταμού Πεδιαίου χαμηλότερον τής περιφέρειας τής βαρείας άντλήσεως. ‘ Οπωσδήποτε ή ποσότης, ήτις πιθανόν νά μεταφερθή είς τό ανατολικόν λεκανοπέδιον, δέον νά έπαναξετασθή. ‘ Ο  Συνταγματάρχης Έ λλις προέτεινε όπως δοθούν έν Ά κα κίω  δικαιώματα προτεραιότητος έπί ποσότητος ύδατος 100 κυβικών ποδών κατά δευτερόλεπτον. Ύπελόγι^ε έπίσης έπί ώρισμένων ποσοτήτων έκ τής δεξαμενής Γερολάκκου, αΐτινες θά έρρεον κατ’ εύθεΐαν έντός αύτής, καθώς έπίσης καί έπί τού ποταμού ’ Οβγού. Είσηγούμεθα ότι δέν πρέπει νά κατασκευασθή δεξαμενή καί ότι δέν δυνάμεθα νά βασ^ώμεθα είς τό ότι ό ποταμός Ό βγός θά άποδώση τίποτε. Ό  Μερίκας είναι έπίσης πτωχός ποταμός· αί πηγαί του άρχΐ3ουν πολύ χαμηλά έπί τών όρέων καί έλάχιστον ύδωρ μεταφέρουν.



23‘ Ολόκληρος ή περιοχή άποστραγγίσεως ή συμβάλλουσα εις την μεταστροφήν δεν δύναται νά θεωρηθή ώς ύπερβαίνουσα τά τεσσαράκοντα τετραγωνικά μιλιά αποτόμου αλλά καλώς κεκαλυμμένης Οπό δασών ορεινής χώρας. 'Η κατά μέσον όρον όμβρησις έπ’ι τριάκοντα κα’ι εν έτη, ληφθεΐσα εν Παλαι- χωρίω, είναι 24.6 ϊντ^αι συμπεριλαμβανομένων μόνον τών χειμερινών μηνών από του ’ Οκτωβρίου μέχρι τοΰ Μαρτίου. ’'€χοντες υπ’ όψιν ότι οί πρώτοι εκατόν κυβικοί πόδες κατά δευτερόλεπτον θά άφεθοΰν νά ικανοποιήσουν τά υφιστάμενα δικαιώματα, είναι άπίθανον ότι Θά είναι δυνατόν εις έτος μέσης όμβρήσεως νά μεταστροφή ποσότης διαρροής μεγαλυτέρα τών τριών ίντ^ών. Τοΰτο ϊσοδυναμεϊ προς 7.68 εκατομμύρια τόνους (273 εκατομμύρια κυβικούς πόδας)· ύπολογί^οντες δέ 200 τόνους άνά στρέμμα, δηλαδή 6 ϊντ^ας δι’ εν μόνον πότισμα δημητριακών, Θά ήτο δυνατόν νά άρδευθοΰν 38,400 στρέμματα. Κατά τήν περίοδον όμβρήσεως τριάκοντα καί ενός ετών, ή όμβρησις κατά τά εννέα έτη ήτο κάτω τού μέσου όρου καί κατά τά δύο εξ αύτών αϋτη ήτο εντελώς άνεπαρκής. ‘ Η έκτασις αύτη είναι περίπου τά δύο τρίτα τής ολικής έκτάσεως τής διευθυνουμένης ύπό τών ’ Αρδευτικών Διαμερισμάτων έν τή επαρχία Άμμοχώστου. Κατά τά έτη καλών βροχών πρόσθετος γή θά ήτο δυνατόν νά άρδευθή, είς πενιχρότερα δέ έτη θά ύπήρχε άσφάλειά τις χειμερινής άρδεύσεως. Φαίνεται επίσης ότι κατόπιν τής ένι- σχύσεως τούτης τού ανατολικού λεκανοπεδίου ή δεξαμενή τών Κουκλιών θά ήτο πλήρης συχνότερον κατά τήν άνοιξιν. Θά ήτο τότε δυνατόν νά άναδιοργανωθή ή δεξαμενή ώς είσηγούμεθα κατωτέρω, ή άλλη τις προσπάθεια νά γίνη προς περιορισμόν τών κωνώπων καί διαφύλαξιν τού ϋδατος διά θερινήν χρήσιν. ‘ Η δεξαμενή πλήρης θά έπότι^ε 20,000 στρέμματα κατά τήν άνοιξιν ή θά ήρδευε 5,000 στρέμματα κατά τό θέρος.48. ‘ Η δαπάνη διά τό Σχέδιον, συμπεριλαμβανομένης καί τήςδεξαμενής Γερολάκκου, ύπολογΐ3εται είς £142,000. ‘ Η δαπάνη διά τό Σχέδιον άνευ τής δεξαμενής άπλώς καί μόνον διά τήν μεταφοράν τού ϋδατος έντός τοΰ λεκανοπεδίου τοΰ Πεδιαίου υπολογίζεται είς £77,000. ‘ Ηέγκατάλειψις τής ιδέας περί δεξαμενής ελαττώνει επίσης τήν έτησίαν δαπάνην διά τό προσωπικόν καί τήν συντήρησιν άπό £1,600 είς £800 περίπου κατ’ έτος. Αί δαπάναι αυται βασίζονται όλαι επί προπολεμικών τιμών. Τό Σχέδιον ομοιάζει προς όλα έκεϊνα τά έν Κύπρω σχέδια, άτινα βασΐ3θνται επί τής επιφανειακής ροής : ή επιτυχία του πρέπει νά έξαρτηθή έκ τών ιδιοτροπιών τής όμβρήσεως. Τό Σχέδιον έπανεξητάσθη τό 1940 έν σχέσει με τήν άνακούφισιν τής άνεργίας, ότε καί άπεφασίσθη ότι δεν ήτο αρκετά ελκυστικόν ώστε νά άναληφθή.
ΣΤΟ ΑΙ Δ ΙΗ Θ Η Σ ε ω Σ  ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ  ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΑΙ.49. ’ €νώ αί επικρίσεις τών αδαών παρατηρητών στρέφονται κατά τής άπωλείας τοΰ επιφανειακού ϋδατος έκ τών ποταμών προς τήν θάλασσαν, έλάχιστα έλήφθη υπ ’ όψιν ή υπόγειος διαρροή διά μέσου τών χαλίκων τών ποταμών, ήτις είς πολλάς περιπτώσεις συνεχΐ3εται καθ' όλην τήν διάρκειαν τοΰ έτους. ’ Εκείνα άτινα ιδιαιτέρως έπηρεά3ονται είναι τά έκ τοΰ Σεράχη μεγάλα ρεύματα πλησίον τού Μόρφου, καθ’ όλην τήν δυτικήν καί νότιον άκτήν διά τής Πάφου μέχρι τοΰ Βασιλοπότάμου, ολίγα μιλιά δυτικώς τής Λάρνακος. Πλεϊστοι τών ποταμών τούτων παρουσιά3ουν έπιφανειακήν ροήν προς τά τέλη τής άνοίξεως ήτις χρησιμοποιείται πρός άρδενσιν άλλ’ έλαχίστη κατεβλήθη μέχρι σήμερον προσπάθεια πρός ανακοπήν τής έντός τών χαλίκων αφανούς ροής.50. ‘ Η μέθοδος πρός άνάκτησιν τοΰ ϋδατος τούτου έξαρτάται έκ τής γεωλογίας τής κοιλάδος τοΰ ποταμού. Αί κοιλάδες δυνατόν νά προέρχωνται έκ τοΰ σχηματισμοΰ κοιλωμάτων έντός τών πυριγενών ή ΰδατογενών πετρωμάτων. £ίς τά πυριγενή πετρώματα, άτινα σ χημάθουν άδιαπέραστον πυθμένα διά τούς χάλικας οί οποίοι καλύπτουν τήν κοίτην, ό υπόγειος ύδα- τοφράκτης θά έξαναγκάση τό ϋδωρ τοΰτο νά άνέλθη είς τήν έπιφάνειαν.



24Έ) ύπόγειος ύδατοφράκτης είναι άδιαπέραστον διάφραγμα κατασκευα30μενον διά μέσου των διαπερατών χαλίκων καί ένσφηνούμενον κατά τάς πλευράς καί την βάσιν εντός των αδιαπέραστων πετρωμάτων. 'Η  κατασκευή του είναι σχετικώς εύθηνή καθ' ότι στηρίζεται επί των χαλίκων οϊτινες τον προστατεύουν. Δεν υπόκειται εις καταστροφήν έκ των σφοδρών πλημμυρών ούτε καί έκ τής προσχώσεως. Τό ύδωρ του δεν υπόκειται εις έξάτμισιν ούτε εγείρει προβλήματα μαλαρίας. ‘ Η χρήσις τού υπογείου ύδατοφράκτου εντός υδατογενών στρωμάτων ενδέχεται νά είναι ανεπιτυχής λόγω απουσίας εντελώς άδιαπεράστου πετρώματος ή στρώματος εντός τού όποιου νά ένσφηνωθή ή οίκοδομή, καί ούτω θά ύπάρχη διαρροή υπό τον ύδατοφράκτην. ‘ Υποτίθεται ότι, μακραί στοαί διηθήσεως διεισδύουσαι βαθέως εντός τών χαλίκων θά άπεστράγγι^ον τό ύδωρ καί θά έξηνάγκα3ον τούτο νά άνέλθη εις τήν επιφάνειαν, άλλ’ εις ώρισμένους ποταμούς με στενάς καί αποτόμους κοιλάδας ή εργασία θά είναι δύσκολος καί θά διεξάγεται εντός ύδατος.51. Οί ποταμοί κατά μήκος τού κόλπου άπό τού Μόρφου προς τον ίΕερόν έχουν τά κάτω μέρη των εντός υδατογενών στρωμάτων, εκείνοι δέ εντός τών όποιων δεν έχουν είσέτι κατασκευασθή στοαί διηθήσεως δύνανται, όπου υπάρχει χαλικώδες στρώμα αρκετού βάθους, νά τύχουν παρομοίου χειρισμού. Στοά διηθήσεως εΰρίσκεται υπό κατασκευήν εις τόν ποταμόν Ιερόν άνω τών Μανδριών τής επαρχίας Πάφου. Παρόμοιαι έργασίαι θά ήτο δυνατόν νά γίνουν επί τών άλλων μεγάλων ποταμών τής Πάφου, τού τής Χρυσοχοΰς, τής ’'^ουσας, τού Δΐορύ3ου καί τού Χά. 'Ο  υπόγειος ΰδατο- φράκτης δύναται νά χρησιμοπ;οιηθή εις τόν Λιμνίτην καί εϊς άλλους αρκετά μεγάλους ποταμούς τής Τηλλυρίας. Τό ότι ή μέθοδος αύτη τής διασώσεως υδατος είναι εφικτή έχει ήδη άποδειχθή διά τών υπογείων ΰδατοφρακτών τών κατασκευασθέντων εις τάς κοιλάδας Πύργου καί Μαραθάσης.Π Ε Ρ ΙΣ Υ Λ Λ Ο ΓΗ  Υ Δ Α Τ Ο Σ .52. Τά μόνα έργα τά κατασκευασθέντα εν Κύπρω προς περισυλλογήν ύδατος επί μεγάλης κλίμακος έσχεδιάσθησαν καί έξετελέσθησαν πρό 40 καί πλέον έτών υπό τού κ. Μέντλικοττ. Τά έργα ταύτα, αί έν τή ’ Ανατολική Μεσαορία δεξαμεναί, έπρόκειτο ν’ άποτελέσουν μέρος πολύ μεγαλυτέρου σχεδίου, όπερ θά έστοίχ^ε £400,000 περίπου. ’ Επειδή όμως εις τήν περί- πτωσιν τού πρώτου μέρους τού σχεδίου αί ούτως είπεϊν πλήρεις ελπίδων προσδοκίαι τού μηχανικού δέν έξεπληρώθησαν ούδέν περαιτέρω έγένετο. Πλεΐστοι λόγοι εδόθησαν διά τήν αποτυχίαν τού νά εκπληρώσουν αί δεξαμεναί τής ανατολικής Μεσαορίας ό,τι άνεμένετοπαρ’ αύτών, άλλ’ ό κύριος λόγος ύπήρξεν ή άβεβαιότης τής όμβρήσεως έν Κύπρω. Ούδέν σταθερόν σχέδιον άρδεύσεως ήτο δυνατόν νά καταστρωθή έκ τών προτέρων. Αί δεξαμεναί θά έπληροΰντο τό έν έτος, τό δέ επόμενον θά ήσαν σχεδόν κεναί. Οί γεωργοί προετίμων νά κάμουν ό,τι ήδύναντο μέ τά δημητριακά κατά τόν χειμώνα μάλλον παρά νά διακινδυνεύσουν περιμένοντες νά σπείρουν καλοκαιρινά προϊόντα διά τά όποια πιθανόν νά μή υπήρχε ύδωρ. Έάν ήτο βέβαιον ότι αί δεξαμεναί θά ήσαν πλήρεις προς χρήσιν έκαστον θέρος έλάχισται δυσκολίαι θά συνηντώντο εις τό νά άποβή τό σχέδιον επιτυχές, καί νά πεισθοΰν οί γεωργοί νά φυτεύουν καλοκαιρινά προϊόντα. ’ Εκτός τής άβεβαιότητος τής όμβρήσεως ή άπειλή τής μαλαρίας έβλαψε τό σχέδιον καί μέχρι σήμερον ούδεμία οικονομική μέθοδος άνεκαλύφθη προς καταπολέμησιν τών κωνώπων εντός καί πέριξ τών έργων.53. Τό 1921 ό Συνταγματάρχης Έλλις υπέβαλε έκθεσιν έπί τών δυνατοτήτων τής περισυλλογής ύδατος έν Κύπρω. * Η εκθεσις τού ’Έλλις,(παράγραφος 17) δίδει περιεκτικήν περιγραφήν τής καταστάσεως ύπό έποψιν περισυλλογής.«'Η ποσότης τού ύδατος τού άπαιτουμένου προς άρδευσιν είναι τόσον μεγάλη ώστε ή διά δεξαμενών άρδευσις, ακόμη καί όπου υπάρχουν κατάλληλα μέρη, είναι σύστημα δαπανηρότατον καί μόνον σπανίως δύναται νά κατασκευασθή επωφελώς δεξαμενή ώς δημόσιον έργον, έκτος



25επί μεγάλης κλίμακος- διότι όσον μικρότερα είναι ή δεξαμενή τόσον μεγαλυ- τέρα είναι κατ’ αναλογίαν ή δαπάνη. Γενικώς ή υψομετρική διαμόρφω- σις τής Κυπριακής υπαίθρου, εξαιρέσει μερικών τόπων έν τή άνατολική Μεσαορία, δεν ευνοεί τήν κατασκευήν δεξαμενών, τοΰ κυβικού περιεχομένου τών άναγκαίων υδατοφρακτών όντος μεγάλου έν συγκρίσει πρός τήν Οπάρχουσαν προς περισυλλογήν Οδατος χωρητικότητα. Τούτο σημαίνει δαπανηρόν έναποθήκευσιν, ένώ άφ’ ετέρου ό χειμαρρώδης χαρακτήρ τής διαρροής συνεπάγεται τήν μεταφοράν μεγάλου ποσοστού στερεάς ουσίας έν αίωρήσει, ήτις διά τής άποθέσεως τής ίλύος συντελεί εις τήν ταχεϊαν έλάττωσιν τής πραγματικής χωρητικότητος τών δεξαμενών».Τά συμπεράσματά του έν σχέσει μέ τήν περισυλλογήν ΰδατος συνοψί- 
3ονται ώς εξής (ΐδε άνω έκθεσιν, σελίς 9, παράγραφος 25 Β) :—« . . .  ότι γενικώς ή διαμόρφωσις τής υπαίθρου δεν ευνοεί τήν κατασκευήν εύθηνών δεξαμενών καί ότι εις πλείστας περιπτώσεις ή δαπάνη κατασκευής δεξαμενών πρός άρδευσιν θά ήτο έντελώς δυσανάλογος πρός τάς διά τήν χρήσιν τοΰ ΰδατος εισπρακτέας προσόδους».54. ’ £ν σχέσει μέ τήν περισυλλογήν ΰδατος εις τά ορεινά μέρη άντιλαμ- βάνεταί τις ότι πρέπει νά κατασκευασθούν έργα εις μεγάλα ΰψη έντός στενών κοιλάδων καί έπί αποτόμων κλιτύων. Ιδέα τις περί τού αποτόμου τών κλι- τύων έδόθη ήδη κατά τήν έξέτασιν τοΰ συστήματος τών ποταμών. "Οπου ή γραμμή κατωφέρειας τών κοιλάδων άρχί^ει νά προσλαμβάνη όρι^οντίαν κατεύθυνσιν, πρόσχωσις έλαβε χώραν καί αί εύφοροι πεδιάδες ώς καί αί έχουσαι δόμας πλευραί τών κοιλάδων έχουν δενδροκήπους καί λαχανικά μεγάλης αξίας, ούτως ώστε δεν είναι δυνατόν νά κατασκευασθούν ύδατο- φράκται εις τοιαύτα σημεία, ακόμη καί έάνήθελον εύρεθή κατάλληλα μέρη, έίς τά πέριξ καθώς καί έπ’ αυτών τούτων τών πεδιάδων είναι ώκοδομημέναι αί κατοικίαι τών χωρικών, τών ιδιοκτητών τών δενδροκήπων καί τών φυτοκόμων. Οί ύδατοφράκται έπί τών άποτόμων τούτων κλιτύων πρέπει νά είναι πολύ υψηλοί ώστε νά δύνανται νά αποθηκεύουν μετρίαν ποσότητα ΰδατος καί θά έχρειά3θντο βαθέα θεμέλια ϊνα έξασφαλισθή ή στερεότης των.55. Οί ύδατοφράκται εις τά βουνά δυνατόν νά άποτελώνται έξ άπλών μεγάλων οικοδομών ή έκ σειράς μικροτέρων υδατοφρακτών κατά διαστήματα. Παραδείγματα πιθανών μερών έξελέγησαν εις τάς κοιλάδας Σολέας καί Γερμα- σόγειας καί υπελογίσθη ή δαπάνη ώς καί ή ποσότης τοΰ ΰδατος ήτις θά ήτο δυνατόν νά συγκεντρωθή. "Οσον άφορα τούς κατά διαστήματα ύδατο- φράκτας άπαιτούνται λιθόκτιστοι οίκοδομαί πρός διοχέτευσιν, τεσσαράκοντα πόδας ύπεράνω τής κοίτης τού χειμάρρου. Τό βάθος τοΰ άλλουβίου μέχρι τής βραχώδους κοίτης είναι είκοσι πόδες καί τό μήκος εις τήν βάσιν τετρακόσιοι πόδες. ‘ Η κατά μέσον όρον δαπάνη τής λιθοδομής θά ήτο δύο λίρας δΓ έκάστην κυβικήν υάρδαν. Συνεπώς ό ύδατοφράκτης θά έστοίχ^ε £50,000 χωρίς νάληφθή ύπ’ όψιν ό έκχειλιστήρ (χιονώστρα), οί ρυθμισταί, ό παροχετευτής, έργα κατά τής προσχώσεως, ή ή κατασκευή αύλάκων. ' Η κλίσις τής κοίτης τού ρεύματος είναι έν εις τά πεντήκοντά καί τών κλιτύων έν εις τό έν, ούτως ώστε θά περισυνελέγοντο τέσσαρα εκατομμύρια κυβικών ποδών ικανά διά πλήρη άρδευσιν κατά τό θέρος δΓ ούχί περισσότερα τών τριάκοντα επτά πλέθρων, όπερ είναι άσήμαντον. Τούτο ούδόλως αποτελεί ίδια30ντως ακατάλληλον μέρος άλλ’ είναι αντιπροσωπευτικόν όλων αύτών τών χαραδρών. ’ Εξητάσθη λεπτομερέστερον μέρος έκλεγέν δΓ έν μόνον μέγα φράγμα διά μέσου τής κοιλάδος Γερμασόγειας καί ήτοιμάσθη ό προϋπολογισμός τής δαπάνης καί τής ποσότητος τοΰ ΰδατος όπερ θά συνεκρατεϊτο- τούτο απέδειξε ότι τό σχέδιον δεν θά ήτο οικονομικόν.56. Τά σχέδια πρός περισυλλογήν ΰδατος εις ορεινά μέρη πρέπει κατ’ ανάγκην νά έπηρεά3οονται έκ τής ιδιοτροπίας τής όμβρήσεως όπως καί αί δεξαμεναί εις τάς πεδιάδας καίτοι εις πολύ μικρότερον βαθμόν. Ούτω τό ΰδωρ τό διαθέσιμον πρός έναποθήκευσιν θά ήτο τό έκ τής διαρροής άπομένον κατόπιν διηθήσεως, έξατμίσεως καί άπορροφήσεως υπό τών φυτών ήτοι



26θά ήτο ττερίττου το ίδιον κατ’ έτος. Τό διαθέσιμον προς άποθήκευσιν ύδωρ δεν θά ήτο ώς εκ τούτου άνάλογον προς την έτησίαν όμβρησιν καί εις έτη ήλαττωμένης όμβρήσεως θά ήτο πράγματι ολίγον. Δέον νά ένθυμούμεθα δτι υπάρχουν υφιστάμενα δικαιώματα επί τής καθαράς ροής του ύδατος όλων των ποταμών καί ότι έλάχιστον μέρος τοϋ υδατος τούτου χάνεται, έκτος εις μερικούς ποταμούς τής επαρχίας Πάφου (λόγω δυσκολιών ’ιδιοκτησίας)- τό πλεϊστον τούτου χρησιμοποιείται προς άρδευσιν πολυτίμων πρωίμων προϊόντων καί δενδροκήπων καί ούχί προς άρδευσιν δημητριακών. Τό μόνον ύδωρ τό διαθέσιμον δι’ έναποθήκευσιν είναι τό προερχόμενον έκ τών πλημμυρών. 'Ό ταν ύπάρχουν πολύ ραγδαϊαι βροχαί ή έκ τούτων προ- κύπτουσα αστραπιαία πλημμύρα συμπαρασύρει μεγάλας μά^ας χονδρού άλλουβίου ή σημαντικός ποσότητας σκυβάλων. ‘ Η άναχαίτησις τής ροής θά άπέφρασσε τον ύδατοφράκτην καί συνεπώς θά ήλάττωνε την ύπάρχουσαν ποσότητα υδατος. Τό ότι τό ύδωρ τούτο παρασύρει τοιαύτας ούσίας άπο- δεικνύεται έκ τών ύπολειμμάτων άτινα σχηματίζουν έμπόδια είς τούς έπί τών βουνών δρόμους κατόπιν καταιγίδος, καί έκ τού γεγονότος ότι οί χονδροί χάλικες είς τάς κοίτας τών ποταμών καί έπί τής παραλίας αποτελούνται ώς έπί τό πλεϊστον έκ πυριγενούς ούσίας παρασυρθείσης έκ τών όρέων Τροόδους. "Οπου οί χείμαρροι δεν είναι πάρα πολύ εύρεϊς, ή μεταφορά πολλού άλλουβίου δύναται νά έπιβραδυνθή σημαντικώς διά τής κατασκευής αναχωμάτων έκ ξηρών λίθων έγκαρσίως τής κοίτης τοΰ ποταμού, ούτως ώστε τελικώς ό ποταμός νά κατέρχεται άπό σειράν έπιπέδων μερών καί νά πίπτη μέ την ταχύτητά του πολύ ήλαττωμένην. ‘ Η συγκράτησις τοΰ λεπτού άλλουβίου τοΰ προερχόμενου έκ τής διαβρώσεως καλλιεργησίμων γαιών είναι δυσκολωτέρα καί ή άπομάκρυνσίς του θά άπήτη την χρήσιν μηχανής προς καθορισμόν τής λάσπης καθώς καί την ΰπαρξιν είς την κάτω τοΰ ύδατοφράκτου περιοχήν χώρου είς τον όποιον νά στοιβασθή ή λάσπη. Τούτο είναι αρκετά άπλούν άπό μηχανικής άπόψεως, άλλά ύψώνει την τιμήν τού ύδατος σημαντικά. ’ £άν τό ύδωρ ήθελε περισυλλεγή έντός ύδατοφρακτών έπί πυριγενούς πετρώματος καί ήθελε παρεμποδισθή ή έπαναπλήρωσις τών υδροφόρων στρωμάτων έκ τοΰ ύδατος τών χειμερινών πλημμυρών, τότε δεν θά ύπάρχη έγγύησις ότι αί προμήθειαι έκ τών φρεάτων θά διατηρηθούν είς μεγάλας ποσότητας. ’ €άν ήθελον κατασκευασθή ύδατοφράκται είς τά άνω μέρη τού λεκανοπεδίου τής άνατολικής Μεσαορίας, ή έπίδρασις θά ήτο τελικώς αισθητή είς όλους τούς πολυπληθείς .κατά τό θέρος άρδευτάς άπό τά βουνά μέχρι τής θαλάσσης, καί ώς γεγονός έγιναν ήδη παράπονα άπό μίαν περιοχήν ότι τό έπίπεδον τοΰ ύδατος κατέρχεται. Ή  χρήσις τού ύδατος τού έδάφους έγγυάται την ύπαρξιν ισοζυγίου μεταξύ έτών καλής καί έλλιπούς όμβρήσεως, μετριά3ουσα τάς συνέπειας τής όμβρήσεως κατά τρόπον πού δεν δύναται νά έπιτευχθή διά τής περισυλλογής. €ϊναι γεγονός ότι ή βροχή είναι ή πηγή όλων τών ύδάτων έν Κύπρω καί ότι δέν δύναται νά χρησιμο- ποιηθή δίς. ’ €άν ήθελε περισυλλεγή έντός ύδατοφρακτών έπί πυριγενούς πετρώματος ή έπί τών στρωμάτων Κυθραίας ή Ίδαλίου δεν δύναται νά κατα- στή διαθέσιμος διά την ύπόγειον άναπλήρωσιν. £ίναι άπίθανον νά είσηγηθή κανείς τήν κατασκευήν καί άλλων ύδατοφρακτών είς τό λεκανοπέδιον τής άνατολικής Μεσαορίας, δέον όμως νά άναγνωρισθή ότι οί είς τήν δυτικήν Με- σαορίαν ύδατοφράκται θά έπιδράσουν έπιβλαβώς μέχρι τινός έπί τών πολλών φρεάτων καί τών ήδη κατασκευασθεισών άλύσεων φρεάτων. Νομί^ομεν έπίσης ότι, ΐνα έλαττωθή ή δαπάνη τής κατασκευής αύλάκων καί ή άπώλεια τού ύδατος έκ τής κλοπής, τής διηθήσεως καί τής έξατμίσεως, τό ύδωρ τό όποιον θά ήτο δυνατόν νά έναποθηκευθή διά τών σχεδίων τούτων νά χρησιμοποιείται όσον τό δυνατόν πλησιέστερον πρός αύτά ταύτα τά σχέδια, ούτως ώστε πρόσωπα εύρισκόμενα είς μακρυνήν άπόστασιν, άτινα τώρα άπολαμβάνουν ποιάν τινα ώφέλειαν έκ τοΰ πλημμυροΰντος ύδατος τών ποταμών, είτε δι’ έπιφανειακής ροής είτε διά τής ύπογείου άναπληρώσεως, δέν θά λαμβάνουν τίποτε ύδωρ.



2757. "Ινα συνοψίσωμεν τό 3ήτημα τοΰτο τής περισυλλογής τά ακόλουθα απαιτούνται κυρίως διά σχέδιον περισυλλογής :—(α) ‘ Υδατοστεγής κοίτη δεξαμενής.(β) Περισυλλογή αρκετού ύδατος προς άρδευσιν λογικής περιοχής.(γ) Μέρος είς τό όποιον μικρός ύδατοφράκτης θά περισυνέλεγε μεγάλην ποσότητα υδατος.(δ) Μετρία κλίσις τοΰ ποταμού του φέροντος τό ύδωρ ούτως, ώστε ή πρόσχωσις νά μή είναι πολύ σοβαρά.(ε) Τό βάθος τού περισυλλεγησομένου ύδατος νά είναι μέγα εν συγκρίσει προς τήν έκτασιν τής δεξαμενής ούτως ώστε νά ελαττούται ή απώλεια ύδατος έξ έξατμίσεως, καί έ'κτασις επί τής όποιας απαιτείται νά ληφθούν μέτρα κατά τής προσχώσεως.(3) ’ Αρκετά μεγάλη περιφέρεια καλής γής καταλλήλως εύρισκομένη προς άρδευσιν καί ούχί πολύ μακράν τού ύδατοφράκτου.(η) Περιορισμός των κωνώπων έναντι μέτριας δαπάνης.‘ Υδατοφράκται δύνανται να κατασκευασθούν είς τά ’Ό ρη Τροόδους, είτε ύψηλά εις τάς χαράδρας είτε χαμηλότερον είς τάς ύπωρείας, είς τά βουνά Κυρηνείας, ή είς τήν ανατολικήν καί δυτικήν Μεσαορίαν. ΟΙ επί των όρεινών χαραδρών τοιοΰτοι δεν είναι πρακτικοί καθότι θά ήσαν πολύ δαπανηροί καί θά συνεκράτουν πολύ μικράν ποσότητα ύδατος. ‘ Η άπομάκρυνσις μεγάλων άποτριμμάτων έξ αύτών θά συνεπήγετο σημαντικήν δαπάνην. Τά πρώτα δύο μειονεκτήματα παρατηρούνται είς τά επί τών ύπωρειών μέρη, άλλ’ έφ’ όσον μέρη προσδιορΐ3ονται χαμηλότερον επί καλλιεργησίμων γαιών συναντώνται έπιπροσθέτως αύξανόμεναι δυσκολίαι εκ τής ίλύος. Γεννώνται επίσης δυσκολίαι με τά άπαιτούμενα (β) (γ) καί (ε). Τά βουνά Κυρηνείας είναι ακατάλληλα ύπό πάσαν σχεδόν έποψιν καί δεν παρίσταται ανάγκη περαιτέρω έξετάσεως τούτων. Εγιναν δοκιμαί διαφυλάξεως είς τήν ανατολικήν Μεσαορίαν τά δέ αποτελέσματα περιγράφονται εν λεπτομερεία κατωτέρω. Είς τήν δυτικήν Μεσαορίαν ή προμήθεια ύδατος θά ήτο περισσότερον βεβαία, άλλ’ αί κατωφέρειαι είναι διπλάσιαι τών είς τήν ανατολικήν Μεσαορίαν ούτως ώστε παρόμοια έργα θά συνεκράτουν πολύ όλιγώτερον ύδωρ καί θά έπηρεά3οντο πολύ ταχύτερον έκ τής ίλύος.
ΑΙ Δ Ε ΙΑ Μ Ε Ν Α Ι.58. ‘ Η σημερινή κατάστασις τών δεξαμενών είναι αξιοθρήνητος. Έ κ  τών άρχικώς σχεδιασθέντων έργων μόνον τρία έτέθησάν ποτέ είς λειτουργίαν σοβαρώς. Διά διαφόρους λόγους—νομικούς, αποτυχίας τών πρώτων έκτε- λεσθέντων έργων καί λειψυδρίας—τό μεγαλύτερου μέρος τοΰ σχεδίου, τό όποιον περιελάμβανε σειράν δεξαμενών άπό τον Γερόλακκον πλησίον τοΰ μεταιχμίου τών ύδάτων δυτικώς τής Λευκωσίας, μέχρι τής θαλάσσης Άμμοχώ στου έγκατελείφθη. Τά τρία συμπληρωθέντα έργα ήσαν αί δεξαμεναί Άχερίτου, Κουκλιών καί Συγκράσεως.59. ‘ Η δεξαμενή ’ Αχερίτου είναι τό μεγαλύτερον τών έργων καί έκάλυπτε έκτασιν δύο χιλιάδων πλέθρων περίπου. ‘ Η λεκάνη είχε έκτασιν 61 τετραγωνικών μιλίων, ή δέ χωρητικότης τής δεξαμενής ήτο οκτακόσια εκατομμύρια κυβικών ποδών. Τοΰτο προϋποθέτει 50% διαρροήν εκ τής λεκάνης, πράγμα τό όποιον πολύ άπέχει άπό τού νά είναι δυνατόν. ‘ Οπωσδήποτε όμως δεν ύπήρχε 3ήτη σ ·5 ύδατος, καί μόνον έκτασις 600 περίπου στρεμμάτων παρά τήν ’Έγκώμην ήρδεύετο. Βαθμηδόν διαρκώς καί περισσότερον μέρος τής κοίτης τής δεξαμενής ετίθετο ύπό καλλιέργειαν καί ούτω, ΐνα διασωθώσιν τά σπαρτά κατά τά έτη πού περισυνελέγετο ύδωρ, τό επίπεδον τού έκχει- λιστήρος (χιονώστρας) ήλαττούτο βαθμηδόν μέχρις ότου τό 1938 άπεκόπη μέχρι τοΰ επιπέδου τής κοίτης τή παρακλήσει τών καλλιεργητών καί έγκα- τελείφθη πάσα προσπάθεια προς έναποθήκευσιν ύδατος,



2860. ' Η δεξαμενή Κουκλιών ήτο εξ ϊσου μεγαλεπήβολον έργον, σχεδιασθεΐσα ϊνα συγκρατή τετρακόσια σχεδόν εκατομμύρια κυβικών ιτοδών καί ν’άρδεύη έκτασιν δέκα χιλιάδων -πλέθρων. ΊΗ κατά μέσον όρον πραγματική ετήσια έναποθήκευσις ήτο 83.2 εκατομμύρια κυβικών ποδών καί εις ώρισμένα έτη τό ύδωρ δέν φθάνει μέχρι τής δεξαμενής. ‘ Η κατά μέσον όρον αϋτη ποσότης δύναται ν’ άρδεύση 1,500— 1,700 πλέθρα βάμβακος (ή ύπό τήν δεξαμενήν εύρισκομένη γή απορροφά πολύ ύδωρ) άλλ’ ενεκεν τής πιθανότητος μαλαρίας τό ύδωρ δέν δύναται νά κρατηθή προς άρδευσιν κατά τό θέρος καί πρέπει νά έξέλθη τής δεξαμενής μέχρι τής 15ης ’ Απριλίου. * Η παρατηρουμένη επίσης κατ’ έτος μεγάλη παραλλαγή εις τήν ποσότητα άποτελεΐ δυσμενές σημεϊον καί παρεμποδίζει τά σχέδια τών γεωργών δι’ άποτελεσματικήν φύτευσιν. ‘ Η δεξαμενή είναι άβαθής καί απροστάτευτος ούτως ώστε κατά τό θέρος σημαντικοί ποσότητες θά έχάνοντο έκ τής έξατμίσεως. Είναι γνωστόν ότι όταν τό ύδωρ εναποθηκεύεται προς θερινήν χρήσιν τείνει νά καταστή κάπως άλμυρόν, αλλά παραμένει αρκούντως γλυκύ πρός άρδευσιν βάμβακος. Τά εντός τής κοίτης σηπόμενα φυτά προσδίδουν δυσοσμίαν εις τό ύδωρ καί άλλαγήν τού χρώματός του, άλλ’ άπό αρδευτικής άπόψεως τούτο δέν έχει καί μεγάλην σημασίαν. ‘ Η κατάστασις όσον αφορά τήν άρδευσιν δημητριακών κατά τήν άνοιξιν είναι παράδοξος. "Οταν ΰπάρχη επαρκές ύδωρ εντός τής δεξαμενής σημαίνει ότι ή όμβρησις ήτο επαρκής καί οΐ γεωργοί δέν χρησιμοποιούν τό ύδωρ καίτοι γνωρίζουν ότι ένα πότισμα θά ήτο ευεργετικόν. '(ύς γεγονός ή τάσίς είναι νά αρδεύουν μόνον όταν έπίκειται ή άπο- ξήρανσις ολοκλήρου τού προϊόντος. "Οταν χρειάζεται ύδωρ εις έποχάς ανεπαρκούς όμβρήσεως ή δεξαμενή είναι κενή ή τό επίπεδον τού εντός αύτής ύδατος πάρα πολύ χαμηλόν διά νά φθάση τάς ύψηλότερον εύρισκομένας άρδευσίμους γαίας. Τά αρδευτικά δικαιώματα ήλαττώθησαν είς 2 σελίνια καί 4.1 γρόσια διά τον σίτον καί 1 σελίνιον καί 41 γρόσια διά τήν κριθήν δι’ έκαστον στρέμμα, άλλα δέν υπάρχει άπήχησις. Προτού καταργηθή ή τακτική τής είσπράξεως άρδευτικών δικαιωμάτων είς είδος παραδιδόμενον είς τό άλώνιον υπήρχε μεγαλυτέρα 3'Π"ΓΤΪ δ ι ά  πότισμα, τώρα όμως ότε πρέπει νά πληρώνωνται τοϊς μετρητοϊς ή ^ήτησις ήλαττώθη, έστω καί άν δίδεται πίστωσις μέχρι τής πωλήσεως τών προϊόντων. 'Η  κατά μέσον όρον άρδευομένη έκτασις, όταν τό ύδωρ έπληρώνετο είς είδος, ήτο 3,878 στρέμματα: άφ’ ότου υίοθετήθη τό σύστημα τής πληρωμής είς μετρητά ή κατά μέσον όρον άρδευομένη έκτασις είναι 2,201 στρέμματα. Διαρκούντος τού πολέμου γίνεται πολύ περισσοτέρα χρήσις τού ύδατος τούτου καί τούτο φαίνεται ότι θά εξακολούθηση.61. 'Η δεξαμενή Συγκράσεως είναι μικρότερον έργον έχουσα κοίτην 200 πλέθρων καί έσχεδιάσθη ϊνα συγκρατή έβδομήκοντα εκατομμύρια κυβικών ποδών. Τό έκλεγέν μέρος ήτο πλησίον τών βουνών Κυρηνείας παρά τήν ένωσιν τών στρωμάτων Ίδαλίου καί Κυθραίας. Οί ποταμοί οί τροφοδο- τοΰντες τήν δεξαμενήν, μικροί ορεινοί χείμαρροι μεγάλης κλίσεως, διασχί- 
3οντες στρώματα εύκόλως επηρεαζόμενα έκ τής διαβρώσεως, συμπαρέσυραν μεγάλας ποσότητας ίλύος καί ή πρόσχωσις ήτο έντονος. Ή  χωρητικότης τής δεξαμενής ήλαττούτο ταχέως άλλά καίτοι περισυνέλεγε μικράν ποσότητα ύδατος, συνεκράτει ταύτοχρόνως μεγάλας ποσότητας ίλύος είς τρόπον ώστε οί γεωργοί οί έχοντες κτήματα είς μέρη χαμηλότερα τού αναχώματος (πάγκου) παρεπονούντο τακτικώς περί τήςάπωλείας τής γονιμότητος τών γαιών των. Ούδεμία προσπάθεια καταβάλλεται σήμερον πρός εναποθήκευσαν ύδατος- τό άνάχωμα (ό πάγκος) έχει έκκοπή μέχρι τού έπιπέδου τής κοίτης ή δέ γή έχει ένοικιασθή διά συνήθεις γεωργικούς σκοπούς.

ΑΛΥΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤωΝ (ΛΑΓΟΥΜΙΑ) .62. 'Η  «άλυσις φρεάτων» είναι είδος στοάς διηθήσεο^ς έπεκτεινομένη δΓ οχετού μικροτέρας κλίσεως παρά ή άνωθεν αύτού εύρισκομένη επιφάνεια τής γής, ήτις ούτω επιτρέπει εν τέλει είς τόύδωρ νά έκχυθή είς τήν επιφάνειαν,



Γά φρέατα είναι έν τη πράγματι κότη τι όπαί πρός αερισμόν και εύκολον άπομακρυνσιν του χώματος κατά την κατασκευήν. ’ Απέχουν άλλήλων 40-60 πόδας περίπου καί τό ύδωρ ανευρίσκεται διά τής στοάς τής ένούσης τάς όπάς ταύτας. Τά χαμηλότερα μέρη τής άλύσεων τούτων δεν είναι συνήθως παραγωγικά αλλά μόνον άπλοι οχετοί. Αί άλύσεις αυται των φρε- άτων έχουν μερικά πλεονεκτήματα. Οί χωρικοί δύνανται νά τάς κατασκευάσουν καί νά τάς συντηρήσουν. 'Ένεκεν τού γεγονότος ότι εισχωρούν είς σημαντικήν άπόστασιν έντός τού υδροφόρου στρώματος, μεγάλαι ποσότητες ύδατος διασύρονται έκ των άποτελουμένων έκ λεπτών κόκκων πετρωμάτων άτινα αποδίδουν ύδωρ βραδέως. Τά πετρώματα ταύτα οΰδέν Θά άπέδιδον διά τής άνορύξεως ενός φρέατος ή διά διατρήσεώς τίνος. 'ύθς γεγονός καίτοι έπικρατεί ή συνήθεια νά ΰποτιμώνται τοιαΰτα έργα διότι λόγω έλλείψεως ελέγχου, μεγάλαι ποσότητες ύδατος χάνονται κατά τον χειμώνα, τά έργα ταύτα καθιστούν διαθέσιμον ύδωρ τό όποιον δεν θά ήτο δυνατόν άλλως νά έξασφαλισθή κατά τρόπον οικονομικόν. To 31ί'ΠΊΙ-ια τού ελέγχου είναι δύσκολον καί θά συνεπήγετο ίσως την έπίστρωσιν έσωτερικώς διά σκυροκονιάματος ή λιθοδομής έκάστου οχετού είς σημαντικήν άπόστασιν όπερ είναι δαπανηρόν. Δυστυχώς είς πολλάς περιπτώσεις αί άλύσεις έχουν εκσκαφή πολύ πλησίον άλλήλων, καί τούτο είχεν ώς αποτέλεσμα νά δια- μοιρασθή τό διαθέσιμον ύδωρ μεταξύ πολλών εξ αύτών, όπερ σημαίνει σημαντικήν απώλειαν καί σπατάλην. ’ €νώ είς τό παρελθόν ήτο δύσκολον νά έξασφαλισθή τό ενδιαφέρον τού λαού διά σχέδια έκτελούμενα ύπό τής Κυβερνήσεως, έν τούτοις ό λαός υπήρξε πάντοτε πρόθυμος νά συνεισφέρη μεγάλα ποσά διά την εκσκαφήν άλύσεων φρεάτων καθ’ όν τρόπον ήθελον συνήθως ύποδείξει οί ραβδοσκόποι. Μερικαί έκ τών προσπαθειών τούτων άπεδείχθησαν ανεπιτυχείς καί όταν διεξήχθησαν έρευναι προς έξεύρεσιν τών αιτίων άπεδείχθη ότι αί χωροσταθμήσεις (φάδια) ήσαν λανθασμένοι ή ότι ή έκλεγεΐσα περιοχή δεν ήτο υδροφόρος καί ότι δεν είχον διενεργηθή δοκιμαστικοί διατρήσεις. ’ Ασκείται τώρα αύστηροτέρα έπίβλεψις επί τών ζητημάτων τούτων καί έχουν ληφθή μέτρα πρός προστασίαν τών ήδη κατασκευασθεισών άλύσεων.63. 'Αλύσεις φρεάτων είναι συνηθέσταται είς την δυτικήν Μεσαορίαν, μερικαί δέ έχουν σημαντικόν μήκος. 'Η  τού Μόρφου, κατασκευασθεϊσα υπό τής Κυβερνήσεως διά την δι’ οίκιακάς άνάγκας προμήθειαν τής κωμοπόλεως, είναι μήκους 2| μιλίων περίπου με 234 φρέατα καί αποδίδει ήμισυ έκατομμύριον γαλονίων ήμερησίως. ’Ά λλη  σπουδαία άλυσις είναι ή τού ’ Αράπ ’ Αχμέτ, ήτις προμηθεύει πόσιμον ύδωρ είς μέγα μέρος τής Λευκωσίας. Είναι μήκους 2| μιλίων καί περισσότερον, ’ εξ ίσου σπουδαία είναι ή άλυσις Μπεκήρ Πασά άποδίδουσα ήμερησίως τό όλιγώτερον έν έκατομμύριον γαλονίων διά τον Δήμον Λάρνακος. είναι μήκους δύο περίπου μιλίων. είς τήν ανατολικήν Μεσαορίαν, λόγω τής έλαφροτέρας κλίσεως τής επιφάνειας, αί άλύσεις είναι όλιγώτερον συνήθεις. ‘ Υπάρχει παλαιό τις άλυσις είς Κούκλια μέ πολύ κανονικήν ροήν, παρέχουσα 6,000 γαλονίων περίπου έκάστην ώραν πρός άρδευσιν. Τό σύνολον τών άλύσεων φρεάτων έν τη Νήσω είναι περίπου τετρακόσιαι πεντή κοντά, πλείσται όμως τούτων είναι βραχύτατοι.64. ' Υπάρχει τάσις νά θεωρώνται αί άλύσεις αυται ώς ακατάλληλοι πηγαί ποσίμου ύδατος, άλλ’ όταν τά φρέατα καλυφθούν καί προστατευθούν δεόντως καί ύπάρχη τακτική έπιτήρησις καθ’ όλον τό μήκος αύτών, θά είναι συνεπώς δυνατόν νά ληφθοΰν καλαί βακτηριολογικαί αναλύσεις. Δεν άρνούμεθα έν τούτοις ότι κατά τήν διάρκειαν σφοδροτάτων βροχών δυνατόν νά είναι έπιδεκτικαί μολύνσεως. Παρ’ όλα ταύτα είς χώραν ήτις χρειάζεται όλον τό ύδωρ, αί άλύσεις φρεάτων παρέχουν μεγάλας ποσότητας ύδατος, αϊτινες δεν θά ήτο δυνατόν άλλως νά καταστούν διαθέσιμοι κατά τρόπον οικονομικόν. £ίς τό μέλλον όμως είναι άπίθανον ότι θά γίνη οίαδήποτε περαιτέρω σημαντική κατασκευή άλύσεων φρεάτων. Πλεϊστα τών καταλλήλων μερών έξηρευνήθησαν καί νομικαί δυσκολίαι όσον αφορά τήν έπέμβασιν είς ιδιωτικήν γήν, έκτος έπί πληρωμή βαρείας άτπ^ημιώσεως, τείνουν επίσης νά παρεμποδίσουν νέας έπιχειρήσεις τοιούτου είδους.
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65. 'Η άλυσις φρεάτων, ή προσφάτως περατωθεϊσα εις Περιστερωνάρΐ ύπό τοΰ Τμήματος ‘ Υδατοπρομηθειών καί Άρδεύσεως, ενέχει ενδιαφέρον. ‘ Η άλυσις είναι μήκους 2,830 ττοδών καί περιλαμβάνει 53 φρέατα. Είναι έστρωμένη έσωτερικώς διά λιθοδομής καί ή ροή, εν τέταρτον τοΰ έκατομμυ- ρίου γαλονίων περίπου ήμερησίως, ρυθμίζεται κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε νά είναι δυνατόν νά διακοπή καθ’ οίανδήποτε ώραν. Ούτω τό όχληρόν καί σπάταλον νυκτερινόν πότισμα αποφεύγεται καί έξασφαλΐ3εται ή έπα- ναπλήρωσις τού υδροφόρου στρώματος κατά τήν διάρκειαν των χειμερινών μηνών δτε τό ύδωρ δεν χρειάζεται.
ΑΡΔ€ ΥΣΙΣ.

Τ Α  Π Ρ ω Τ Α  ΑΡΔΕΥΤΙΚ Α ΕΡΓΑ.66. Τό πρόβλημα χρησιμοποιήσεως τού ύδατος τών ποταμών τής Κύπρου οϊτινες ρέουν κατά τον χειμώνα μελετάται άπό έκατοντάδων έτών. ‘ Οπουδήποτε ύπάρχει ύδωρ επιφάνειας καί κατάλληλος γή έγένοντο κάποτε προσπά- θειαι νά χρησιμοποιηθή τούτο προς άρδευσιν. Καθ’ δλην τήν Νήσον συναντά τις τά λείψανα οικοδομών άπό πολλοΰ περιελθουσών εις κακήν κατά- στασιν καί αχρηστίαν, αΐτινες κατεσκευάσθησαν κάποτε διά νά ρυθμί3ουν τά ύδατα τών ποταμών. Οί τύποι τών οικοδομών τούτων ποικίλλουν άπό φράγματα έκ χλωρών χαμοκλάδων, χώματος καί λίθων, άνεγερθέντα εις τό μέσον τής κοίτης τών ρευμάτων μέχρι τών καλώς σχεδιασθέντων καί κατασκευασθέντων έκ σκαλιστής λιθοδομής φραγμάτων, έφωδιασμένων δι’ υδροφρακτικών θυρίδων (πορτάλλων) λειτουργουσών διά κοχλίου, ρυθμιστών τών έκ τών πλημμυρών ύδάτων καί προστατευτικών τοίχων. Οί άντί- στοιχοι προς άρδευσιν αύλακες, τάς γραμμάς τών όποιων δύναται κανείς καί σήμερον άκόμη νά άνεύρη, φαίνονται ένίοτε νά άκολουθοΰν άσκοπον πορείαν χωρίς ώρισμένον σχέδιονπρός έπωφελή χρήσιν τοΰ ύδατος. ’Άλλοτε πάλιν κατεστρώθη έπιμελώς λεπτομερές σύστημα άρδεύσεως δι* άνοικτών αύλάκων, μετά παραλλήλων παραυλάκων διηκόντων έκ τών κυρίως αύλάκων, έκαστος τών όποιων είναι έφωδιασμένος μέ ’ίδιον ρυθμιστήν. Πολλά έκ τών παλαιών τούτων άρδευτικών συστημάτων ευρίσκονται έν λειτουργεία άκόμη καί σήμερον, είτε έν μέρει είτε έξ ολοκλήρου.67. Έ κ  πρώτης όψεως φαίνεται παράδοξον διατί τόσον ολίγα έκ τών πρώτων άρδευτικών σχεδίων τής Νήσου ήσαν έπιτυχή καί άπηλλαγμένα δυσκολιών, άλλ’ ύπάρχουν πλειστοι άλλοι λόγοι οϊτινες καθιστούν δύσκολον τήν όμαλήν λειτουργείαν οίουδήποτε συστήματος άρδεύσεως. Τά φυσικά αίτια τής άποτυχίας των είναι ή άπότομος κλίσις τοΰ έδάφους καί τών ποταμοκοιτών, συνέπεια τών όποιων είναι ή ταχεία διαρροή. Αί άπό καιρού είς καιρόν σφοδρότατοι πλήμμυραι ή καταρρακτώδεις βροχαί παρασύρουν τά έργα παροχετεύσεως, προσχώνουν καί καταστρέφουν τούς αύλακας. Έ άν τούτο ήθελε συμβ'ή περισσότερον τής μιας φοράς είς διάστημα ολίγων έτών οί άρδευταί άποθαρρύνονται καί τό σχέδιον περιέρχεται είς άχρηστίαν. Είς*σχέδια άρδεύσεως άπ ’ εύθείας έκ τής ροής είς τά όποια χρησιμοποιείται τό ύδωρ τών πλημμυρών, τό ύδωρ περιέχει μεγάλην άναλογίαν στερεών ούσιών, τόσον έν αίωρήσει όσον καί κυλιομένων κατά μήκος τής κοίτης τών ποταμών. 'Όπου δεν ύπάρχουν θυρίδες πρός καθαρισμόν οί αύλακες γεμΐ3ουν ταχέως καί έν τέλει άχρηστεύονται. Φράγματα κτισθέντα χωρίς έπαρκεϊς πτερυγοτοίχους καί κλίνας (ποδιάς) ύποσκάπτονται είς τά άκρα καί είς τά κάτω μέρη των. Έκτος τών φυσικών τούτων δυσκολιών υπήρχεν ή δυσκολία τοΰ προϋπολογισμού τών έξόδων καί τής χρηματοδοτήσεως. Κάθε προϋπολογισμός δστις ήτοιμά3ετο δι’ άρδευτικόν τι σχέδιον συνήντα ένστάσεις διά τον λόγον ότι ήτο πολύ υψηλός καί ότι ή έργασία θά ήτο δυνατόν νά γίνη μέ μικρότερον ποσόν. Ούτω ό προϋπολογισμός περιεκόπτετο παραλειπομένων ούσιωδών λεπτομερειών καί τό σχέδιον άπετύγχανεν. ‘ Υπάρχουν περιπτώσεις έργων άτινα κατεσκευάσθησαν έν μέρει, άλλ’ ούδέποτε έλειτούργησαν διότι δέν έσκάφησαν αύλακες. Έ ν  τέλει τά σχέδια άπε- τύγχανον λόγω έλλείψεως φροντίδος διά την συντήρησίν των. * Η πρόσχωσις τών αύλάκων έσυνεχί3ετο άπό έτους είς έτος μέχρις δτου ταΰτα καθίσταντο άχρηστα, οί δέ άρδευταί δέν ήδύναντο νά έξεύρονν τά χρήματα τά άπαιτούμενα

30



31διά την έκ νέου εκσκαφήν των. Μέ την σημαντικωτάτην βοήθειαν, ήτις χορηγείται τώρα έναντι τής αρχικής δαπάνης διά την κατασκευήν των αρδευτικών έργων, και την υπηρεσίαν έπιθεωρήσεως διά την συντήρησιν τούτων, τά ^ητήματΌ ταύτα εΰρίσκονται εις πολύ περισσότερον 'ικανοποιητικήν θέσιν. ‘ Η καταστροφή όλων των αρδευτικών έργων εν Κύπρω προέρχεται έκ τής ίλύος, τού άλλουβίου καί τών εντός τού ΰδατος έμπεριε- χομένων άποτριμμάτων. ΑΙ κλίσεις είναι πολύ άπότομοι καί οί ποταμοί μεταφέρουν μεγίστην ποσότητα υλών. 'Η  ιλύς επιδρά έπιβλαβώς κατά δύο τρόπους : προσχώνει τά έργα καί ανυψώνει τό επίπεδον τού έδάφους.68. Τά πρώτα αρδευτικά έργα, εις τά όποια έχρησιμοποιεϊτο τό ύδωρ τών καθ’ όλον τό έτος ρεόντων πηγών, ήσαν σχεδόν όλα ελαττωματικά. Πολύτιμον ύδωρ έκ τών πηγών άφήνετο νά ρέη έντός ποταμοκοιτών εις τό βάθος τών οποίων ύπήρχον χάλικες ή διωχετεύετο έντός άβαθών αύλάκων έκ χώματος έχόντων κακήν κλίσιν, υποκείμενον ούτω εις βαρείας απώλειας λόγω διηθήσεως καί έξατμίσεως. ’ θνάχισται έκ τών πηγών τούτων ήσαν έφωδιασμέναι μέ αρδευτικός δεξαμενάς, ούτως ώστε τό ύδωρ δεν ήδύνατο νά χρησιμοποιηθή έπωφελώς καθ' όλην τήν έκτασιν καί οί άρδευταί έξη- ναγκά3οντο νά ύπομένουν «τό αιώνιον βάσανον τής νυκτερινής άρδεύσεως». Τά ^ητήμκττα ταύτα έπίσης βελτιούνται άπό έτους εις έτος.69. Μέγα ιδιωτικόν τσιφλίκι εις τήν Ά χέλια ν τής ’ €παρχίας Πάφου, τό όποιον έχει άρδεύσιμον έκτασιν 1,700 πλέθρων, αντλεί τό πρός άρδευσιν ύδωρ του έκ τού ποταμού τής Ĝ oucrcxs, έπί όλων τών ύδάτων τού όποιου έχει δικαιώματα. Τό ύδωρ λαμβάνεται μόνον έκ τής έπιφανειακής ροής τού ποταμού δΤ αύλάκων ευρισκομένων εις άπόστασιν ενός περίπου μιλίου ύψηλότερον τών ορίων τού τσιφλικιού. Δέν ύπάρχουν οίαδήποτε έργα έντός τού ποταμού ϊνα ρυθμίζουν τήν ροήν ή νά έμποδί^ουν τό ύδωρ άπό τού νά χάνεται. Οί έντός τής κοίτης χάλικες άπομακρύνονται παρά τό στόμιον τών αύλάκων ΐνα έκτροπη τό ύδωρ. Οί κύριοι αύλακες παροχε- τεύσεως άποτελούνται έκ χώματος χωρίς έσωτερικήν έπίστρωσιν, έχουν μεάνδρους καί είναι πλήρεις ίλύος. Οί παραύλακες όπου ύπάρχουν άπο- τελούν άπλάς άμυχάς έπί τής έπιφανείας τού έδάφους. Ό  σχηματισμός καί ή ποιότης τών γαιών καθιστούν ταύτας ιδιαιτέρως καταλλήλους διά σχε- διασμένην καί συστηματικήν άρδευσιν, άλλ’ οΐ άπουσιά^οντες ίδιοκτήται καί ή έκ τούτου έλλειψις ένδιαφέροντος διά τήν άνάπτυξιν τής περιφερείας, έσχον ώς άποτέλεσμα τήν παραμέλησιν τών ύφισταμένων αύλάκων, ούτως ώστε σήμερον μόνον 200 περίπου πλέθρα άρδεύονται συνεχώς.70. Τό αύτό δύναται νά λεχθή καί διά τό παρακείμενον τσιφλίκι τών Κουκλιών, τό οποίον άποτελείται άπό δύο μεγάλα τεμάχια γής, έπί τής άριστεράς καί δεξιάς πλευράς τού ποταμού Διορύ3ου έκ τού όποιου άντλεΐ τό πρός άρδευσιν ύδωρ του. 'Ο  ποταμός Διόρυ3ος έχει ορεινήν λεκάνην 95 τετραγωνικών μιλίων καί όλα τά έπί τών ύδάτων αύτού δικαιώματα κατέχονται ύπό τών ιδιοκτητών τού τσιφλικιού. ’ Αρδεύονται περί τά 600 πλέθρα, έκ τών οποίων τά 135 εύρίσκονται έντός τού τσιφλικιού τού οποίου ή άρδεύσιμος έκτασις είναι 965 πλέθρα. Ούδέν έγένετο πρός βελτίωσιν ή έπέκτασιν τής άρδεύσεως τών δύο τούτων περιοχών άφ’ ής έποχής κατε- σκευάσθη τό άρχικόν σύστημα άρδεύσεως, πράγμα τό όποιον έγένετο προ 70 έτών καί περισσότερον άκόμη.71. Καλόν παράδειγμα λεπτομερούς σχεδίου άρδεύσεως δι’ άνοικτών αύλάκων, τό όποιον εύρίσκεται άκόμη έν λειτουργία κατόπιν πολλών έτών, είναι τό σχέδιον τού ποταμού Ίδαλία, τό όποιον άρδεύει γαίας άνηκούσας εις πέντε χωρία τής Κεντρικής Μεσαορίας, δηλαδή τήν Άφάνειαν, τήν ’Ά σσιαν, τον Στρογγυλόν, τήν Μουσουλίταν καί τήν Βατυλήν. Μέγας αυλαξ έκ χώματος δέχεται τό ύδωρ έκ τού ποταμού Ίδαλία, τό δε σύστημα τών κυρίων καί δευτερευόντων άρδευτικών αύλάκων έκτείνεται εις άπόστασιν μιλίων πρός τον ρούν τού ποταμού. Τό σύστημα είναι σχεδιασμένον κατά ορθογώνια τμήματα, καί άναχώματα έκ χώματος άνεγείρονται πρός συγκράτησιν τού ύδατος έντός ώρισμένων ορίων. Τά άναχώματα ταύτα



είναι έφωδιασμένα δΓ έκχειλιστήρων καί ύδροφρακτικών θυρίδων ΐνα ρυθμίζουν τά ττλεονά^οντα ύδατα των βροχών καί νά έπιτρέπουν είς τό πρός άρδευσιν Οδωρ νά έπανέρχεται εϊς τον ποταμόν έάν αί βροχα'ι είναι επαρκείς προς άρδευσιν. Δεν υπάρχουν έργα προς ρύθμισιν του υδατος εντός τοϋ ποταμού είς τό στόμιον τού κυρίως παροχετευτικού αύλακος, αλλά τά έργα ταΰτα δεν είναι άναγκαϊα όσον άφορά την αποτελεσματικήν λειτουργίαν τού συστήματος. Βαρεία πρόσχωσις λαμβάνει χώραν οσάκις ό ποταμός πλημμυρεϊ, ώς δύναταί τις νά ΐδη εκ των μεγάλων αναχωμάτων έξ ακαθαρσιών, άτινα άνηγέρθησαν παραλλήλως προς όλους τούς αρδευτικούς αύλακας, καθώς έπίσης καί έκ τής σημαντικής διαφοράς είς τό επίπεδον μεταξύ τών είς τά άνω καί κάτω μέρη τού ποταμού εύρισκομένων προστατευτικών αναχωμάτων, άλλ’ αί προσπάθειαι τών κατοίκων νά διατηρήσουν καθαρούς τούς αύλακάς των, τόσον τούς κυρίους όσον καί τούς δευτερεύοντας, έξησφάλισαν την αποτελεσματικήν λειτουργίαν τού σχεδίου συνεχώς άπό τής ένάρξεώς του.72. Βίς τον ποταμόν τής Σκυλλούρας ύπάρχουν πολλά σημεία παλαιών έργων, πλεϊστα τών οποίων δεν αποτελούν είμή αναμνήσεις διά τούς γε- ροντοτέρους τών κατοίκων. "Αλλα πάλιν κατεσκευάσθησαν άπό τής Βρετ- τανικής Κατοχής, όλα όμως έχουν τώρα περιέλθει είς παντελή αχρηστίαν καί ούδεμία χρήσις τούτων γίνεται. Κατεσκευάσθη κάποτε εντός τού ποταμού, είς άπόστασιν Π  καί 2 μιλίων ύψηλότερον τού χωρίου, σειρά φραγμάτων δίκην κλίμακος. ‘ Η ιδέα ήτο καί είναι ακόμη άρίστη. "Εκαστον μικρόν φράγμα προωρΐ3ετο νά έκτρέπη μικρόν μόνον μέρος τού έντός τού ποταμού ρέοντος υδατος, πρός άρδευσιν τής κοιλάδος τής κειμένης μεταξύ αύτού καί τού επομένου πρός τά κάτω τού ρεύματος φράγματος. Ή  συν- τήρησις τών οικοδομών τούτων θά ήτο σχεδόν μηδαμινή άλλ’ έκάστη είναι σήμερον έρείπιον. ‘ Η λιθοδομή έχει άποσυντεθή καί καταφαγωθή, οί πτε- ρυγότοιχοι κατέρρευσαν τά δέ θεμέλια καί αί κλίναι τών φραγμάτων σχεδόν δέν ύπάρχουν. Δεν ύπάρχουν έν χρήσει παροχετευτικοί ή αρδευτικοί αύλακες. ’ Αμέσως ύψηλότερον τού χωρίου έντός τού ποταμού ϊστανται ακόμη τά λείψανα καλώς σχεδιασμένου φράγματος έκ πελεκητής λιθοδομής. * Η οικοδομή είναι σχεδόν άθικτος έκ τής φθοράς καί τού χρόνου, άλλ’ ό ποταμός άνέσκαψε δΓ έαυτόν έντελώς νέον αύλακα όστις διέρχεται πέριξ τού ένός άκρου τού φράγματος. Δέν φαίνεται ότι κατεβλήθησαν προσπάθειαι νά έπεκταθούν οί πτερυγότοιχοι ϊνα προληφθή ή είς τά άκρα καταστροφή. ‘ Ο  λόγος πιθανόν νά οφείλεται είς τό γεγονός ότι, όταν ό ποταμός έρρευσεν διά πρώτην φοράν, έγένετο αντιληπτόν ότι τό έκλεγέν μέρος ήτο έντελώς άκατάλλη?νον δΓ οίονδήποτε τύπον ρυθμιστικών έργων. Είς τό μέρος έκεϊνο οΐοσδήποτε φραγμός αρκετά ύψηλός ώστε νά άνυψώνη τό ύδωρ είς τάς γαίας αϊτινες έπρόκειτο νά άρδευθούν θά κατέπνιγε κατ’ ανάγκην μέγα μέρος καλής' καλλιεργημένης γής κειμένης ύψηλότερον τού φράγματος. Έ ά ν  ή γή αύτη δέν έπρόκειτο νά πλημμυρισθή τό ύψος τού φραγμού θά έπρεπε νά περιορισθή, πράγμα τό οποίον θά έσήμαινε ότι άπειροστή ποσότης υδατος θά έξετρέπετο δΓ αρδευτικούς σκοπούς. "Εργα προσφάτως κατα- σκευασθέντα έντός τού ποταμού τούτου έθεσαν ύπό άρδευσιν άπ ’ ευθείας έκ τής ροής μεγάλην έκτασιν.73. ‘ Ο ποταμός Τρέμηθος, κάτω τού κυρίως δρόμου Λάρνακος-Λεμεσού, είχε σειράν καλώς κατασκευασμένων φραγμάτων, έξυπηρετούντων περίπου τρεις χιλιάδας πλέθρων γονίμου άλλουβιακής πεδιάδος διά συστήματος αύλάκων έκ χώματος. 'Υπάρχουν έπίσης σημαντικά έργα χρονολογούμενα άπό τής Ένετικής έποχής καί σήμερον πληρωθέντα ίλύος. ‘ Ο ποταμός ούτος ύπόκειται είς σφοδροτάτας αστραπιαίας πλημμύρας τό δέ ύδωρ είναι δυνατόν νά άντιπαρέλθη τά φράγματα τά κτισθέντα έντός τού εύθρυπτου άλλουβίου καί νά καταφάγη τά άκρα τούτων, οπότε γίνεται μεγάλη βλάβη είς τά σπαρτά καί τά δένδρα. Οί κάτοικοι άγωνί3ονται συνεχώς ΐνα κρατήσουν τον ποταμόν έντός τού ροΰ του. Μέ τήν ηύξημένην καλλιέργειαν καί τήν άπογύμνωσιν τού καλύμματος τής λεκάνης φαίνεται ότι τά πράγματα έχειροτέρευσαν κατά τά πρόσφατα έτη, ούτως ώστε παρά τήν ένίσχυσιν καί τήν έπανοικοδόμησιν τών φραγμάτων ό ποταμός ούτος παραμένει πηγή άνησυχίας.
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3374. Παρά την Κλαυδιάν υπάρχουν αρδευτικά τινα έργα, τά όποια καθ' όσον δύναται νά έξακριβωθή, κατεσκευάσθησαν κατά τάς άρχάς τής 'Οθωμανικής Κατοχής. Τά έργα ταΰτα άπετελοϋντο άρχικώς εξ υπογείου σήραγγος ήτις έδέχετο τό Οδωρ εκ του ποταμού καί τό μετέφερε διά μέσου του βουνού εις τό άνω μέρος των προς άρδευσιν γαιών. ‘ Η σήραγξ αυτή είχε περιέλθει είς αχρηστίαν οΰδείς δε γνωρίζει τι περί αυτής. ‘ Η παλαιά αυτή σήραγξ άνεκαλύφθη προ δεκαπέντε περίπου έτών καί προετάθη σχέδιον διά την εκ νέου χρησιμοποίησίν της. Κατεσκευάσθη φράγμα έκ λιθοδομής, μεθ' ύδατοφρακτικής θυρίδος προς ρύθμισιν τής ροής του ϋδατος του εισερχομένου παρά τά κυρίως έργα καί ρέοντος πρός την σήραγγα. Μεγάλαι ελπίδες έστηρίχθησαν επί τής άποτελεσματικότητος του σχεδίου τούτου, άλλ’ αύται διεψεύσθησαν ευθύς έξ αρχής. ‘ Η σήραγξ ακολουθεί πορείαν τά μάλιστα έλικτήν ποικίλλει δέ επίσης ώς πρός την διατομήν. Οί λόγοι ουτοι, όμοϋ μετά τής ταχείας έλαττώσεως τής ταχύτητος τού ΰδατος τού διερχομένου άπό τόν ποταμόν πρός την σήραγγα, ήτις σήραγξ έχει κλίσιν κατά πολύ μικροτέραν τής κοίτης τού ποταμού, προεκάλεσε την ταχεΐαν καί πλήρη πρόσχωσιν των άνω άκρων τής σήραγγος. ι Η πρός τά όπίσω ροή τού ϋδατος όφειλομένη είς την άποκοπήν τής διά τής σήραγγος ροής ύπέσκαψε τό όπισθεν μέρος τής σήραγγος καί ό ποταμός διήνοιξε δι' έαυτόν δίοδον πέριξ τού φράγματος. Τούτο έπεδιορθώθη άλλά τόν επόμενον χειμώνα έπανεσχηματίσθη. Νέον φράγμα κατεσκευάσθη προσφάτως είς ύψηλότερον μέρος πρός τά άνω τού ποταμού.75. Σύγχρονον άρδευτικόν σχέδιον, τό όποιον άπό τής ένάρξεώς του άπετέλεσε πηγήν άνησυχίας καί ένοχλήσεως, είναι έκεϊνο τό όποιον δέχεται ύδωρ έκ τού ποταμού Καφί^η καί τό μεταφέρει διά σωλήνος πρός ποτισμόν των πορτοκαλεώνων τής Λεύκας. Τό ύδωρ άνασύρεται εκ των χολικών τού ποταμού διά διατρύτου διχαλωτού σωλήνος. Κατόπιν μετά φέρεται είς άρδευτικήν δεξαμενήν εύρισκομένην είς άπόστασιν περισσοτέραν των 6 μιλίων, διά χαλύβδινου σωλήνος διαμέτρου 8 ίντ^ών, δστις είναι ηνωμένος είδικώς δΓ ελασμάτων καταλλήλων δι’ υψηλήν πίεσιν. ‘ Η δεξαμενή αυτή δεσπ03ει τής πρός άρδευσιν έκτάσεως. 'Ό λα καλά άχρις ώρας, άλλά τό σχέδιον τούτο ήτο δαπανηρόν καί άπέτυχεν λόγω τού ότι δεν έλήφθη πρόνοια διά τήν έπίστρωσιν (έπένδυσιν) των κυρίως αύλάκων : ή άπώλεια τού ϋδατος μεταξύ τής δεξαμενής καί τού άγροϋ είναι μεγίστη άνερχομένη κατά μέσον όρον ίσως είς πεντήκοντα τοις εκατόν. Ή  πτώσις των τιμών τών εσπεριδοειδών άποτελεϊ επί τού παρόντος έμπόδιον δι’ οίανδήποτε περαιτέρω δαπάνην διά τό σχέδιον τούτο.Α Ρ Δ Ε Υ Τ ΙΚ Η  Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η .76.’ Από τής Κατοχής τής Κύπρου τό 1878 μέχρι τής άμέσως προ τού πολέμου έποχής όλη ή πρός άρδευσιν ερευνητική εργασία κατηυθύνετο πρός τήν έκπόνησιν σχεδίων διαφυλάξεως επί μεγάλης κλίμακος καίπρός τήν άνα^ή- τησιν υπογείου ϋδατος διά διατρήσεων. Κατέστη προφανές ότι οίαδήποτε σχέδια πρός διαφύλαξιν μεγάλων ποσοτήτων ϋδατος θά ήσαν άνεπιτυχή καί οτι ή άνάπτυξις υπογείου ϋδατος διά τής έγκαταστάσεως μηχανών πρός άντλη- οιν δέν συνεβάδι^ε μέ τήν άνακάλυψιν σπουδαίων υδροφόρων στρωμάτων διά γεωφυσικών μεθόδων άκολουθουμένων υπό διατρήσεων. Ταύτοχρόνως εξετάσεις τών άποθεμάτων τής καθ’ όλον τό έτος άρδεύσεως, τών πηγών καί τής καθ’ όλον τό έτος ροής είς τά άνω μέρη τών ποταμών άπέδειξαν ότι τούλάχιστον τό ήμισυ τού ϋδατος έχάνετο ένεκεν τής ελαττωματικής κατασκευής τών έργων άτινα συλλέγουν τό ύδωρ καί διοχετεύουν τούτο είς καλλιεργησίμους γαΐας. Πλεϊσται πηγαί ρέουσαι καθ’ όλον τό έτος δεν έχρησιμο- ποιούντο ή είχον περιέλθει είς άχρηστίαν λόγω τής άνικανότητος τών χωρικών νάύπερπηδήσουν μικράς δυσκολίας μηχανικής φύσεως, ή λόγω άποτυχίας είς τό νά συμφωνήσουν περί τήν χρηματοδότη σι ν άρδευτικών έργων. Εις τούς ποταμούς, ιδίως εκείνους τούς ρέοντας πρός νότον καί πρός δυσμάς, μεγάλαι ποσότητες ϋδατος έκ πλημμυρών, τό όποιον θά ήτο δυνατόν νά χρη-



Μσιμοποιηθή προς άρδευσιν γεωργικών προϊόντων, Ιδίως δημητριακών, έχάνοντο εϊς την Θάλασσαν κατά τόν χειμώνα καί την άνοιξιν. Άπεφ α- σίσθη ώς εκ τούτου νά συγκεντρωθούν αί προσπάθεια! επί μικρών σχεδίων άντλήσεως, έκάστου έξυπηρετούντος 150-200 πλέθρα περίπου, έπί τής άναπτύξεως καί οίκονομικής χρησιμοποιήσεως οίουδήποτε διαθεσίμου υδατος, ρέοντος καθ’ όλον τό έτος καί επί τής χρησιμοποιήσεως τών έκ τών πλημμυρών τών ποταμών ύδάτων. Κατά τάς άρχάς του πολέμου κατέστη φανερόν ότι δέν ήτο δυνατόν νά εύρεθοΰν μηχαναί άντλήσεως εϊς επαρκή ποσότητα, ή δε Κυπριακή Κυβέρνησις, άναγνωρί^ουσα την άνάγκην άμέσου αύξήσεως τής παραγωγής τροφίμων, άπεφάσισεν όπως δοθή προώθησις εις τό νά κατα- στή διαθέσιμον προς άρδευσιν όλον τό ύδωρ τό δυνάμενον νά στραφή προς την γήν διά φυσικής πιέσεως, κάμνουσα χρήσιν μόνον επιτόπιων υλικών διά τόν σκοπόν τούτον. Τά επιτόπια ταύτα υλικά είναι κυρίως λίθοι καί άσβεστος, άμφότερα τών όπο'ων εύρίσκονται εν αφθονία, είναι δε καλής ποιότητος καί ευθηνά. ’ £ν τέλει έχρησιμοποιήθησαν καί μερικαί ποσότητες τσιμέντου προερχομένου έκ τής Μέσης ’ Ανατολής.77. Τά έργα είναι άπλουστάτου χαρακτήρος, δυνάμενα νά κατασκευα- σθοΰν ταχέως υπό ’ιθαγενούς επιστάτου με έλαχίστην έποπτείαν διότι ή έλλειψις προσωπικού καθώς καί οί περιορισμοί επί τών μεταφορικών μέσων καθιστούν άδύνατον την τακτικήν έπιθεώρησιν. Τά έκ τών πλημμυρών τών ποταμών Οδατα άνυψοΰνται διά λιθόκτιστων φραγμάτων στερεώς κατασκευασμένων εϊς αύλακας έκ χώματος οΐτινες συνήθως επιστρώνονται έσοοτερικώς διά μικρόν διάστημα. ‘ Υπάρχουν ύδροφρακτικαί θυρίδες λει- τουργούσαι διά κοχλιών, αΐτινες ρυθμίζουν τήν είσοδον τοΰ υδατος εντός τοΰ αυλακος, εις τό άκρον δέ τού πρώτου μέρους τοΰ αυλακος επιτρέπουν εϊς τήν ϊλΰν νά εξέρχεται όταν είναι άνάγκη. Τά φράγματα έχουν εύρεϊς πτερυγοτοίχους καί κλίνας (ποδιάς). Όκαστον τών σχεδίων τούτων ποτΐ3ει έκτασιν ένός έως πέντε τετραγωνικών μιλίων. Πολλοί έκ τών ποταμών ρέουν σχεδόν μέχρι τοΰ τέλους τής άνοίξεως άλλοι δέ έχουν μικράν ροήν καθ’ όλον τό έτος, ούτως ώστε, κατά γενικόν κανόνα, έπιπροσθέτως προς τήν κυρίως έκτασιν τών άρδευομένων δημητριακών, πιθανόν νά υπάρχουν μικρότεροι έκτάσεις οσπρίων άκόμη δέ καί γεωμήλων. Μέγιστος άριθμός καρποφόρων δένδρων, συμπεριλαμβανομένων καί έλαιών, άρδεύεται διά τών σχεδίων τούτων καί καταβάλλεται κάθε προσπάθεια όπως πεισθούν οί γεω- κτήμονές νά φυτεύουν έλαιόδενδρα κατά μήκος τών οχθών τών αύλάκων. ’ Εάν αί προς τό τέλος τής άνοίξεως βροχαί είναι εύνοϊκαί οί άγροί έντός τών οποίων φυτεύονται κατόπιν βάμβαξ καί σήσαμον πλημμυρί3θνται καί δέν αρδεύονται άργότερον.78. Τό άλλο είδος τών σχεδίων ο χ εύ ε τ α ι μέ τά ρέοντα καθ’ όλον τό έτος ύδατα καί κυρίως μέ τάς πηγάς. Αί πηγαί άνασκάπτονται καί κτί3ονται ϊνα προστατεύωνται έκ τών πλημμυρών. 'Όλον τό ύδωρ συλλέγεται καί μεταφέρεται διά κτιστού αυλακος εϊς άρδευτικήν δεξαμενήν, ικανήν νά περι- λάβη τήν ροήν τής πηγής δι’ οκτώ περίπου ώρας. ’ €κ τής άρδευτικής δεξαμενής τό ύδωρ διανέμεται εϊς τούς άγρούς δι’ αύλάκων έπιστρωμένων έσωτερικώς. Τά σχέδια ταύτα συμβάλλουν εϊς τό νά χρησιμοποιηθή κατά τόν πλέον οικονομικόν τρόπον πολύτιμον ύδωρ ρέον καθ’ όλον τό έτος, δι- πλασιά3οντα έν γένει τήν άρδεύσιμον έκτασιν. Ούτω άποφεύγεται ή σπάταλος άρδευσις έν καιρώ νυκτός. Τά σχέδια ταύτα εξυπηρετούν έκτάσεις ποικιλλούσας από 20 μέχρι 150 πλέθρων, καίτοι υπάρχουν μερικά μεγαλύτερα σχέδια. Τό ύδωρ χρησιμοποιείται διά τήν άρδευσιν κήπων καί περιβολίων έντατικώς καλλιεργουμένων διά τήν παραγωγήν γεωμήλων, παντοειδών λαχανικών καί φρούτων. Αί δεξαμεναί αύται είναι στερεώς έκτισμέναι καί ώραϊαι τό σχήμα. ’ Αποτελούν σπουδαΐον έξωραϊσμόν τών χωρίων καθότι χρησιμοποιούνται ύπό τών παιδιών διά κολύμβησιν. Διηυθετήθη υπό τού Γραφείου Παιδείας όπως δίδωνται μαθήματα κολυμβητικής όπου τούτο είναι δυνατόν, κατά τήν διάρκειαν περιόδων οργανωμένων προς ψυχαγωγίαν.



3579. Κατά τά πρώτα έτη τού προγράμματος τής κατασκευής τών σχεδίων τούτων ή έργασία έχρηματοδοτεϊτο εξ ολοκλήρου σχεδόν έκ δωρεών γενομένων δυνάμει τοΰ περί Αποικιακής Άναπτύξεως και Εύημερίας Νόμου, σή μερον όμως όλα τά χωρία, εκτός τών πτωχοτάτων, πρέπει νά συνεισφέρουν. Αί συνεισφορά! καθορΪ3ονται υπό τοΰ Διοικητοΰ τής ’ Επαρχίας έν συνεν- νοήσει μετά του Τμήματος ‘ Υδατοπρομηθειών καί Άρδεύσεως, ποικίλλουν δε έκ τοΰ κατά πόσον τό ύδωρ θά ρέη δΤ ώρισμένην έποχήν μόνον ή καθ’ όλον τό έτος. Ούτω οί ευεργετούμενοι έκ τών σχεδίων έξευρίσκουν άπό τό έν πέμπτον περίπου μέχρι τοΰ ήμίσεως τής δαπάνης είς μερικάς περιπτώσεις. ‘ Η έργασία είναι σήμερον πολύ δημοφιλής καί μικραί δυσκολίαι συναντώνται είς τό νά πεισθοΰν οί χωρικοί νά συνεισφέρουν : ή συνεισφορά δυνατόν νά δοθή ύπό τύπον έργασίας ή τοϊς μετρητοΐς ή καί είς άμφότερα. Τό χρήμα ένίοτε συλλέγεται ΰπ’ αύτοΰ τούτου τοΰ ένδιαφερομένου χωρίου ή είναι δυνατόν νά έξευρεθή διά μεσοπροθέσμου δανείου προς 3% παραχωρουμένου ύπό τών Δημοσίων Δανειστικών Επιτρόπω ν μεταξύ τών οποίων, έκτος άλλων, συγκαταλέγονται ό Διευθυντής τής Γεωργίας καί ό ‘ Υδραυλικός. Λαμβάνεται φροντίς όπως ούδέν χωρίον δανείζεται χρήματα τά όποια θά είναι υπερβολικά δύσκολον νά άποπληρώση έάν αί τιμαί ήθελον πέσει άποτόμως. Σχεδόν όλα τά σχέδια ταΰτα διευθύνονται δυνάμει τών περί ’ Αρδευτικών Διαμερισμάτων (Χωρίων) Νόμων (1938 καί 1944), οϊτινες προνοοΰν διά την σύστασιν ’ Αρδευτικής Επιτροπείας με τόν Επαρχιακόν Διοικητήν ώς Πρόεδρον. Κανονισμοί έκδιδόμενοι υπό τής ’ Αρδευτικής ’ Επιτροπείας προνοοΰν περί τής λειτουργίας τοΰ σχεδίου καί τής κατανομής τών άρδευτι- κών δικαιωμάτων, άτινα χρηματοδοτούν τήν υπηρεσίαν τοΰ δανείου καί τήν συντήρησιν τών έργων. Τό 1945 θέλει συσταθή ύπηρεσία έπιθεωρή- σεως ΐνα παρέχη συμβουλάς είς τάς ’ Αρδευτικός ’ Επιτροπείας όσον άφορα τήν συντήρησιν τών έργων. ‘ Η έτησία δαπάνη διά τήν συντήρησιν τοι- ούτων έργων είναι χαμηλή.
ΥΔω Ρ Α Π Α ΙΤ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Ν  Π Ρ Ο Σ Α Ρ Δ Ε Υ Σ ΙΝ .80. 'Η ποσότης τοΰ ΰδατος τοΰ άπαιτουμένου προς άρδευσιν ώρισμένης περιφερείας, δηλαδή ή ολική χορηγητέα ποσότης υδατος, μέχρις ώριμάνσεως τών προϊόντων, ποικίλλει φυσικά άναλόγως τοΰ προϊόντος, τής έποχής, τοΰ έδάφους καί τοΰ είδους τής καλλιέργειας. Καλά έδάφη, καλώς καλλιεργημένα καί καλώς λελιπασμένα, χρειά3ονται όλιγώτερον ύδωρ άπό έδάφη πτωχά, κακώς καλλιεργημένα καί μη λελιπασμένα. Οί κατωτέρω Κυπριακοί άριθμοί παραβάλλονται εύνοϊκώς μέ τούς ’ Αμερικανικούς άλλά δεν είναι άληθώς άντιπροσωπευτικοί καθ’ ότι προέρχονται άπό μεγάλας έπαύλεις ύπό καλήν διεύθυνσιν. Παχέα έδάφη, μακραί, πολύ θερμαί ήμέραι, ξηραντικοί άνεμοι καί άβαθής καλλιέργεια άπαιτοΰν πολλά ποτίσματα. Τά έδάφη τής Μεσαορίας, έάν δεν ποτισθοΰν καλώς ή δεν καλλιεργηθούν βαθέως, τείνουν νά σχηματίσουν βαθείας ρωγμάς καί τεράστιαι ποσότητες υδατος έάν υπάρχη, άπορροφώνται. Τούτο είναι ιδιαιτέρως άξιοσημείωτον κατά τήν άρδευσιν τών δημητριακών τόν χειμώνα καί νομΐ3ομεν ότι έπενεργεΐ ώς είδος έξαπλώσεως τοΰ υδατος καί ένισχύει τάς βαθύτερον εύρισκομένας υπογείους προμήθειας. Μικρά άμφιβολία υπάρχει ότι είς τάς κυρίας περιφέρειας άρδεύσεως ή βαθυτέρα άροτρίασις θά ηΰξανε τήν ένέργειαν τοΰ διαθεσίμου υδατος καί θά άπέφερε έπιπροσθέτους άποδόσεις συγκομιδών, άλλά τά κτήματα είναι μικρά καί οί κάτοχοί των δέν δύνανται νά ύποστούν τήν δαπάνην βαθυτέρας άροτριάσεως.81. 'Ο  άκόλουθος συγκριτικός πίναξ δίδει άριθμούς πραγματικών ποσοτήτων ύδατος χρησιμοποιηθέντος διά τήν καλλιέργειαν ώρισμένων προϊόντων είς έπαύλεις ύπό καλήν διεύθυνσιν. 'Ο  χωρικός γεωργός ρέπει είς τό νά χρη- σιμοποιή πολύ μεγαλυτέρας ποσότητας όταν έχη.
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Π ΙΝ Α 5  Δ β ΙΚ Ν Υ ω Ν  Τ Α Σ  €ΙΣ ΥΔέύΡ ΑΠ Α ΙΤ Η ΣΕ ΙΣ  Δ Γ  ΕΚΑΣΤΟΝ 
ΠΛΕΘΡΟΝ ΕΙΣ ΠΛΕΘΡΑ-ΠΟΔΑΣ Δ ΙΑ  Δ ΙΑΦΟΡΑ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Τ Α

Προϊόν Γ εωργικόν Τμήμα Κύπρου
Γ εωργικόν Τμήμα ‘ Ηνωμένων Πολιτειών Τεχνικόν Δελτίον 185

ΤσιφλίκιΚουκλιών
Βερύκοκκα 0.49 _ _ΤεΟτλα (τραττέ^ης) . . — 0.87— 1.37 —,, (σακχαροφόρα) — 1.77—2.72 —Κύαμοι . . 0.94 — —Σάρωθρον 0.77 0.97— 1.15 —Κράμβη ή λαχανώδης — 0.94— 1.49 —ΔαΟκοι (καρώτα) — 1.27— 1.60 —’ Ανθοκράμβη . . — 1.43— 1.77 —Σιτηρά (χειμώνος) 0.59 — 0.97— 1.30‘ Εσπεριδοειδή . .Τριφύλλιον τό * Αλεξανδρινόν 1.93(Μττερσίμ) . . — — 1.48Βάμβαξ 2.36 2.35—3.51 2.18—2.91Λουβιά . . 1.54 — —Σύκα 0.33 — —Λίνον 0.81 1.23— 1.59 —Δασικά δένδρα 0.55 —; —Όπωροφόρα δένδρα.. — — 1.23Φασόλια 2.43 — —Μαρούλια (θρίδαξ) — 0.72— 1.35 —Λινόσττορον 0.59 — —ΜέσττιλαΜυδική ή ήμερος (Τριφύλλι 0.66 — —ήμερον) .................................. 2.31 — —’ Αραβόσιτος ό κοινός 3.08 1.44— 1.99 —„  (ττρώϊμος) — — 2.47Πέττονες 1.50 — —’ Ελαϊαι . . 0.49 — —Κρόμμυα 1.15 0.73— 1.52 0.97—1.30Πι^έλια . . — 1.21— 1.56 —Δαμάσκηνα 0.66 — —Γεώμηλα . .  . . - 3.71 1.59—2.04 1.94—3.23Χλωρίς ή Γαϋανή — 3.49—4.43 —Σήσαμον 0.77 — —Σόϊα 1.92 1.66—2.81 —Σουλτανίνα* Ηλιάνθος ό ετήσιος (' Ηλιοτρό- 0.44 — —ττιον). . 1.32 — —Σουδανική Πόα 0.77 2.88—3.16 —’ εττιτραττέ^ιοι σταφυλαί 0.55 — —Τομάτες • — 0.95— 1.42 —Λαχανόκηπος . . 4.24 — —Βίκοι μετά βρωμών . . — — 0.65’Άμπελοι 0.34 — —Πλέθρον ποΰς =  272,250 γαλόνια δι’ έκαστον πλέθρον.,, ,, =  88,780 γαλόνια δΓ έκαστον στρέμμα.„  ,, =  400 τόνοι 5Γ έκαστον στρέμμα κατά προσέγγισή.



Λ

ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑ  ΤΟ ΥΔΟΙΡ ΚΑΙ Η ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΕωΣ ΑΠΟΔΟΣΙΣ.82. Παρετηρήθη τάσις τις» όφειλομένη κυρίως είς την έλλειψιν δεδομένων δσον άφορςί τήν δαπάνην του χωρικού γεωργού διά την παραγωγήν καί τά Αποτελέσματα, όπως βασί^ωνται ό προϋπολογισμός τής προς άρδευσιν δαπάνης καί ή άπόδοσις έπΐ αριθμών λαμβανομένων άπό Κυβερνητικάς έπαύλεις καί μεγάλα τσιφλίκια. Είς τήν περίπτωσιν των μεγάλων τσιφλικίων παρατηρεϊται πολύ ΰψηλότερον έπίπεδον γεωργίας καί καλύτεροι άγοραΐαι συναλλαγαί, τόσον όσον άφορα τήν διάθεσιν των προϊόντων όσον καί τήν άγοράν σπόρων καί λιπασμάτων. Μεγάλαι μονάδες διευθυνόμεναι υπό ένός, προσαρ- μό^οντος επιστημονικοί τω τρόπω τό προϊόν προς τήν γην καί τό ύπαρχον ύδωρ είναι προφανώς πλέον προσοδοφόροι άπό πολλά μικρά τεμάχια, έκαστον τών όποιων καλλιεργείται συμφώνως προς τήν ιδιοσυγκρασίαν τού ιδιοκτήτου. Είναι λογικόν νά υποθέσωμεν ότι αί μεγάλαι ίδιοκτησίαι καί αί Κυβερνητικά! έπαύλεις δύνανται νά πληρώσουν διπλάσια διά ύδωρ παρά οί χωρικοί γεωργοί. Αί έπΐ συνεργατικής βάσεως άγοραπωλησίαι θέλουν αύξήσει τά κέρδη τού μικρού γεωργού, άλλ’ είναι δύσκολον νά προΐδη τις σήμερον τίνι τρόπω είναι δυνατόν νά έπιτευχθή πολύ καλυτέρα γεωργία, έ κ τ ο ς  β α θ μ ι α ί ω ς  μ ε τ ά  π α ρ έ λ ε υ σ ι ν  μ α κ ρ ο τ ά τ η ς  π ε ρ ι ό δ ο υ .83. ‘ Ο Ακόλουθος πίναξ καταρτισθείς προσφάτως ύπό τού Τμήματος Γεωργίας, δεικνύει τήν κατά μέσον όρον άπόδοσιν μερικών Αρδευομένων προϊόντων :—
Προϊόν ‘Ολικόν δαπάνης δι’ έκαστον στρέμμα £

Κατά μέσον ορον άποδοσιςδι’ έκαστον στρέμμα εις οκάδες
Τιμή δι’έκάστηνόκάνπροϊόντοςΥΡ·

| Μέσος όρος άριθμοΰ | ποτισμάτων | ‘ Ολική άπό- | δοσις δι’ έκα- | στονστρέμμα £ σελ. γρ. Παρατηρήσεις
Σίτος 4 130 6 1-2 5 6 6 ’ Αξία άχύρου καί ξηράς νο-μή$ £1.Κριθή 3* 170 Η 1 5 0 0 ’ Αξία άχύρου καί ξηράς νομής £1.Κύαμοι 7 200 η 2 8 12 2Βάμβαξ 8* 150 12 9 10 0 0Γεώμηλα . . 23 1,200 4 15 26 13 3 Σημαντικαί παραλλαγαί ε ί ς τον άριθμόν τών ποτισμάτων είς διάφορα μέρη τής υπαίθρου.Φασίολοι . . 11 120 20 6 13 6 3Λαχανικά . . 35 — — 30 50 0 0Τ ρι φύλλιον 16 — — 20 25 0 0* Εσπεριδοειδή 20 — — 8 23 0 0



Ιδού καί έτερος πίναξ καταρτισθείς προ του πολέμου διά σχέδιον μή ώριμάσαν εις τό όποιον έχρησιμοποιεϊτο ποσότης δύο έκατομμυρίων γαλονίων ΰδατος ήμερησίως προς 15 παράδες τόν τόνον.
Προϊόν ’'€κτασιςειςστρέμματα

Ποτίσματα Ποσότηςύδατοςείςτόνουςδι’ έκαστον στρέμμα Έποχαί άρδεύσεως 'Ολική δαπάνη δΓ ύδωρ £
Σπόρος, έργασία δι’ υποζυγίου, Λίπασμα

'Ολικόνχροϊίντοςelsτόνους
’ Ακάθαρτοιπρόσοδοι£

ΚαθαραίπρόσοδοιχωρίςέργατικάΚριθή 1,000 1 120 15/2-26/2 252 150 150 750 348Σίτος Βίκος καί 1,000 1 120 4/3-16/3 252 200 120 1,080 628Βρώμη . . 250 2 240 (1) Νοέμβριος(2) 27/2-3/3 — 125 150 450 199Τ ρι φύλλιοντό ’ Αλεξανδρινόν (Μπερ- σίμ)’ Αραβόσιτος
250 5-6 600 (1) Νοέμβρ.-Δεκ.(2) 27/2-3/3(3) 17/3-20'3(4) 10/4-12/4

315 205 2,250 (ττρά? ivsv) 1,125 605
(πρώιμος) 1,500 2 300 (1) 20/3-10/4(2) 10/5-25/5 220 375(ώςφορβή) 2,250 1,400

Γεώμηλα . . 500 6-8 600 Αύγουστος-Δεκ. — 875 1,250 5,000 3,495Τριφύλλιον.. ’ Οπωροφόρα 500 8 1,000 Μάρτιος-Νοέμβρ. Ι,ΟοΟ 260 4,000(-ράσινον) 2,400 1,090
Δένδρα . . 1,000 4-6 500 ’Άνοιξις καί Θέρος 1,050 — — — —'Ολικόν . . 6,000 — — — — — . — — —€1ς τήν περίπτωσιν τούτην δεν συμπεριλαμβάνονται οίαδήποτε χωριστά έξοδα δΓ εργατικά. Τό σχέδιον ΐνα επιτυχή Θά έπρεπε νά διηυθύνετο έπί συλλογικής βάσεως. 'Η άπόδοσις εκ των δημητριακών είναι πολύ χαμηλή καί είναι πλέον ή αμφίβολον ότι είναι δυνατόν νά έπιβαρυνθοΟν διά τοιαύτης δαπάνης.



84. "Οσον άφορά την θερινήν άρδευσιν φαίνεται πιθανόν ότι προπολεμικώς δικαίωμα 5-9 παράδες δι’ έκαστον τόνον, διά πότισμα καθ’ δλην την περίοδον χιλίων τόνων δι’ έκαστον στρέμμα είναι εκείνο μέ τό όποιον τά προϊόντα δύνανται νά έπιβαρυνθοΰν. Τοΰτο καθιστά δυσκολώτερον τό ;§ήτημα διά σχέδια μικτών προϊόντων είς τά όποια χρησιμοποιείται άντλούμενον ύδωρ. ‘ Η δαπάνη διά την άντλησιν μόνον (καύσιμος ύλη, μηχανέλαιον, ανταλλακτικά, συντήρησις καί επιστασία) δεικνύεται εις τον ακόλουθον πίνακα.
"Αντλησιςγαλόνια/ώραι Βάθοςφρέατοςπόδες ΔύναμιςΙππων Τιμή καυσίμου ύλης (μέ άκά- θαρτον πετρέλαιο ν) κατά τόνον £12,000 50 7 57-10

9 9  ·  · 1012-10100 14 57-10
9 9 10

9 9  * · 9 9 9 9 12-1018,000 50 10 57-101012-10100 20 5
9 9 7-1010· * , , 9 9

12-10

Δαπάνη διά τό ύδωρ κατά τόνον—παράδες/τόνοι
’Ακάθαρτονπετρέλαιον Μηχα- νέλαιον Γ ράσον Συντήρησιςάνταλλακτικά ’ Εργατικά 'Ολικόν

1.05 0.12 0.21 3.83 5.211.58 0.18 0.32 3.83 5.912.10 0.23 0.42 3.83 6.582.03 0.30 0.53 3.83 7.292.10 0.23 0.42 3.83 6.583.15 0.35 0.63 3.83 7.964.20 0.46 0.84 3.83 9.335.25 0.58 1.05 3.83 10.711.00 0.11 0.20 2.55 3.861.50 0.16 0.30 2.55 4.512.00 0.22 0.40 2.55 5.172.50 0.27 0.50 2.55 5.822.00 0.22 0.40 2.55 5.173.00 0.33 0.60 2.55 6.484.00 0.44 0.80 2.55 7.795.00 0.55 1.00 2.55 9.10

ω
Ό

Σημείωσις :— Κατανάλωσις καυσίμου ύλης (δι’ ακαθάρτου πετρελαίου) διά δύναμιν ενός ίππου έκάστην ώραν. Μηχανέλαιον καί γράσον 11% τής δαπάνης διά καύσιμον ύλην.Συντήρησις καί άνταλλακτικά 20% τής δαπάνης διά καύσιμον ύλην.Διά τά εργατικά λαμβάνεται ως βάσις £250 τό έτος. ’ €ργάσιμαι ώραι 24 ώραι καθ’ ημέραν.



40‘ Η προπολεμική δαπάνη 5Γ ακάθαρτον πετρέλαιον ύπερέβαινε κατά τι τάς £5 δΓ έκαστον τόνον. Σήμερον υπερβαίνει τάς £10. ‘ Η παραβλητέα fπροπολεμική δαπάνη δι’ ύδωρ άντλούμενον έν τή Κεντρική Πειραματική ’ έπαύλει Μόρφου ήτο 6.5 παράδες. €ίς τά έξοδα άντλήσεως μόνον δέον νά προστεθή ό τόκος έπΐ του κεφαλαίου τοΰ έπενδυθέντος εις αύλακας και έξαρτή- ματα άντλήσεως. ’ £άν θεωρήται καλύτερα ή υπόγειος διανομή είναι αναγκαία άρχική δαπάνη (προπολεμική) τεσσάρων λιρών άνά παν στρέμμα. ’ £μβο- λική άντλία διά διατρήσεις εις βαθέα ύδατα (τουρπίνα) μετά καταλλήλου μηχανής, άπάντων Βρεττανικής κατασκευής, στοιχίζει ούχι όλιγώτερον των πεντακοσίων λιρών καί προστιθεμένων τών εξόδων διατρήσεως, σωλήνων, δεξαμενής καί κεντρικού σωλήνος διανομής, τό μέρος τούτο τοΰ σχεδίου θά στοιχίση σχεδόν χιλίας πεντακοσίας λίρας. Σχέδιον δυνάμενον ν’ άρδεύη τριακόσια πεντήκοντά στρέμματα θά στοιχίση £3,120. Ιδού αί λεπτομέρειαιαΐτινες άντιπροσωπεύουν τά πραγματικά έξοδα:—
£’ Αντλία καί μηχανή κα'ι έγκατάστασις τούτων . . 550’ Αρδευτική δεξαμενή (60'X 60'X 5') . .  . .  . .  700Κεντρικός σωλήν διανομής (τοποθετημένος) . .  235Σωλήνες διακλαδώσεως (τοποθετημένοι) . . . .  1,067’ Αρδευτικά! θυρίδες . .  . .  . .  . .  . .  288’'£κτακτα 10% κατά προσέγγισιν . .  . . . . 280£3,120Τά πραγματικά (προπολεμικά) έξοδα άντλήσεως διά τοΰ σχεδίου τούτου είναι 7.5 παράδες κατά τόνον καί είναι φανερόν ότι κατ’ άρχάς οί άρδευταΐ δεν θά δύνανται νά κάμουν άλλο τί παρά μόνον νά πληρώνουν τό ποσόν τούτο. Τό κεφάλαιον καί τά ποσοστά άποσβέσεως δέν είναι δυνατόν νά πληρωθούν. Αύτός είναι ό λόγος διά τον όποιον καθυστέρησεν ή προώθησις σχεδίων χρησιμοποιούντων ύδωρ εύρεθέν διά γεωφυσικών ερευνών έν τή ανατολική Μεσαορία. Τά σημερινά έξοδα διά τοιοΰτο σχέδιον με σύστημα διανομής ούχι τόσον λεπτομερές θά ήσαν £17-18 άνά στρέμμα.85. €1ς μερικάς περιπτώσεις πολύ υψηλά δικαιώματα πληρώνονται δΓ έν μόνον πότισμα κατά τό θέρος, είκοσι σελίνια δΓ έκαστον στρέμμα καί άκόμη μέγρι δύο καί τρεις λίρας, άλλ’ αύται είναι σπάνιαι περιπτώσεις. Οί ίδιο- κτήται τού ύδατος εις μερικά μέρη δύνανται νά λαμβάνουν ως πληρωμήν διά τό ύδωρ τό ήμισυ τοΰ άκαθάρτου προϊόντος τής άρδευομένης περιφερείας. ’ €ν γένει οί άρδευταΐ πληρώνουν είς ίδιώτας δικαιώματα άρδεύσεως πολύ μεγαλύτερα άπό έκεϊνα, άτινα είναι διατεθειμένοι νά πληρώσουν είς σχέδια έκτελούμενα ύπό τής Κυβερνήσεως.Α Π ω Λ £ΙΑ  Υ Δ Α Τ Ο Σ  Κ Α Τ Α  Τ Η Ν  Α Ρ Δ 6 Υ Σ ΙΝ .86. " Υδωρ δυνατόν νά χάνεται προτού φθάσει τον άγρόν καθώς καί έντός αύτοΰ τούτου τοΰ άγροΰ. ‘ Υπό συνήθεις Κυπριακός συνθήκας ή απώλεια εντός τοΰ αΰλακος είναι σοβαρά καί δύναται νά ύπερβαίνη τά 50% κατά τό θέρος. Τούτο οφείλεται είς τήν κακήν εύθυγράμμισιν καί κλίσιντών αύλάκων, είς τήν χρήσιν αύλάκων έκ χώματος, οί όποιοι είναι πολύ άκατάλληλοι καθότι διαφεύγει έκ τούτων ύδωρ πανταχόθεν, καί έκ τοΰ γεγονότος ότι μικρά φροντίς λαμβάνεται διά τήν συντήρησιν τών αύλάκων. ‘ Η πρόσχωσις άλλάσσει τήν κλίσιν τών αύλάκων καί ύποβοηθεϊ τήν έξάτμισιν. Άφθονώτατα 

3ΐ3άνια εύρίσκονται κατά μήκος τον αύλάκων καί μεγάλαι ποσότητες ύδατος χάνονται διά τής διά τών φυτών έξατμίσεως. * Η απώλεια τοΰ ύδατος είναι ένίοτε τόσον μεγάλη ώστε χάνεται σχεδόν όλον έντός τοΰ αΰλακος- ούτω άναγράφεται ότι ολόκληρος ή ροή τμήματός τίνος είς Κυθραίαν, περίπου 10,000 γαλονίων καθ’ ώραν, ένίοτε ήρκεσε διά νά ποτίση μόνον εξ έως όκτώ έλαιόδενδρα κατόπιν ροής δύο ωρών.
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87. Ή  άπώλεια έντός του άγροϋ είναι επίσης πολύ μεγάλη. ΤοΟτο οφείλεται εις πότισμα πέραν τοΟ δέοντος, είς άρδευσιν διά πλημμυρίσεως, εις κακήν καλλιέργειαν καί γενικώς είς απροσεξίαν. Τό υπερβολικόν πότισμα καί ή κακή καλλιέργεια συμβαδίζουν. Τοϋτο συνέβη καί είς άλλα μέρη, βαθμηδόν όμως έξέλιπεν. 'Η ετήσια Βίβλος του Τμήματος Γεωργίας των ‘ Ηνωμένων Πολιτειών τοϋ 1910, σελίς 140, λέγει: «"Οταν οί άρδευταί τής Κοιλάδος του Σάν Τ^οακεϊμ είς Καλλκρόρνιαν ήρχισαν διά πρώτην φοράν νά χρησιμοποιούν ύδωρ προς άρδευσιν άγρών, οΐτινες πρότερον παρήγον άνυδρα γεννήματα, συχνάκις έχρησιμοποίουν ΰδωρ περισσότερον τών έννέα ποδών. Σήμερον εν τρίτον περίπου τής ποσότητος εκείνης θεωρείται υπεραρκετόν. Οί κάτοικοι του Κρήλεϋ καί τών γειτονικών έπαρχιών του Κολο- ράτο, οί χρησιμοποιοΰντες ύδωρ, ένόμι^ον ότι τά προϊόντα των θά έξηραί- νοντο έάν δέν τους παρεχωρεϊτο μία * ϊντ^α ΰδατος ’ δι’ έκαστον πλέθρον. Σήμερον παράγουν προϊόντα τετραπλάσιας περίπου αξίας επί τοΰ ίδιου εδάφους, μέ τό εν τέταρτον του ΰδατος τό όποιον άλλοτε έχρησιμοποίουν. Μανθάνουν ότι ή καλλιέργεια αντικαθιστά έν πολλοΐς τήν άρδευσιν». Κατά τό θέρος παρατηρούνται συχνάκις έπί τοΰ εδάφους βαθεϊαι ρωγμαί ή δε άβαθής άροτρίασις, δεν δύναται νά τάς πληρώση. Τοιαΰτα έδάφη απορροφούν τεράστιας ποσότητας ΰδατος. * Η άρδευσις μεγάλων άγρών, μή διη- ρημένων είς μικρά τμήματα, είναι συνήθης, τοΰ ΰδατος άφηνομένου νά ρέη εκ τοΰ αυλακος άπό τό ΰνφηλότερον σημεϊον τοΰ άγροΰ καί νά έξαπλοΰται καθ’ όλη ν τήν περιφέρειαν. Τοΰτο προκαλεΐ μεγάλην άπώλειαν, ή όποια θά ήτο δυνατόν νά έλαττωθή σημαντικώς διά τής διαιρέσεως μεγάλων έκτά- σεων είς μικροτέρας μονάδας έξυπηρετουμένας υπό ξεχωριστών αΰλάκων. ' Η διά πλημμυρίσεως άρδευσις, μέ τήν άπώλειαν ΰδατος τήν όποιαν συνεπάγεται, συνηθΐ3εται είς μερικά χωρία άτι να παράγουν έσπεριδοειδή. £ίς πολλάς περιπτώσεις παρατηρεϊται έλλειψις φροντίδος όσον άφορα τήν χρήσιν τοΰ ΰδατος. Μεγάλαι ποσότητες ΰδατος λαμβάνονται έκ τών ποταμών άφηνόμεναι νά ρέουν πολΰ περισσότερον άπό ό,τι είναι άναγκαϊον : ούτως ώστε οί άρδευταί εις κατώτερα μέρη μένουν δίχως ύδωρ. Παράπονα τοΰ είδους τούτου έκ τοΰ νοτιοδυτικού μέρους τής Νήσου είναι συνήθη, έκεΐνοι δέ οΐτινες άρδεύουν άπό τά κάτω μέρη τοΰ ποταμοΰ λέγουν ότι ενίοτε είναι υποχρεωμένοι νά δωροδοκούν τούς άρδεύοντας άπό τά άνω μέρη τοΰ ποταμοΰ διά νά μή σπαταλοΰν τό ύδωρ καί νά τό άφήνουν νά φθάνη μέχρις αυτών.88. ’'£ρευνα γενομένη τό θέρος έν Κυθραία είς άγρόν αρδευόμενον άπέδειξεν ότι τουλάχιστον είς τήν περιφέρειαν τούτην ή άπώλεια τοΰ ΰδατος άνέρχεται είς τό έν τρίτον περίπου, δυνάμεθα δέ νά συμπεράνωμεν ότι ή απώλεια ΰδατος καθ’ όλην τήν Νήσον έν καιρώ θέρους είναι πολύ περισσοτέρα. Δέν ίσχυρι- 
30μεθα ότι όλον τοΰτο θά ήτο δυνατόν νά διασωθή, πιστεύομεν όμως ότι λογική συντήρησις τών αύλάκων θά έπέφερεν άμεσον βελτίωσιν. Οί αύλακες γεμί3ουν άπό ίλύν, 3ΐ;§άνια, έχουν σχήμα έλικοειδές, ύδωρ δέ διαφεύγει έκ τούτων. Ή  έπίστρωσις τών μεγαλυτέρων αύλάκων διά λιθοδομής θά έπέφερε σημαντικός οικονομίας, άλλ’ ή δαπάνη είναι βαρεία καί πέραν τής δυνάμεως τών συνήθων συνδέσμων άρδευτών. Αί άπώλειαι τοΰ ΰδατος έντός τών άγρών δύνανται νά έξουδετερωθούν έάν τό ύδωρ διανέμεται διά σωλήνων ή αύλάκων έκ σκυροκονιάματος, αλλά καί πάλιν ή δαπάνη είναι πολύ μεγάλη καί μόνον καλώς ώργανωμένα ιδρύματα μέ ύψηλόν γεωργικόν έπίπεδον δύ- νανται νά ύποστοΰν τήν δαπάνην. ‘ Υπάρχουν πολλά παραδείγματα έπι- μελοΰς χρήσεως τοΰ ΰδατος έν τή Νήσω, ιδίως πλησίον τής Λεμεσοΰ καί Άμμοχώστου, όπου τό ύδωρ αντλείται έκ διατρήσεων καί διανέμεται διά σωλήνων ή αύλάκων έκ σκυροκονιάματος. ‘ Η πείρα τοΰ Τμήματος ‘ Υδατο- προμηθειών καί Άρδεύσεως άπέδειξεν ότι οί έκ λιθοδομής καί σκυροκονιάματος αύλακες διπλασιά3ουν τήν ποσότητα τοΰ διαθεσίμου προς άρδευσιν ΰδατος.



Α Ρ Δ € Υ Σ ΙΜ Ο Σ  ΓΗ £Ν ΤΗ Μ 6 Σ Α Ο Ρ ΙΑ .89. £ίναι φανερόν ότι ττρέττει νά έξευρεθή κριτήριόν τι πρός καθορισμόν τής άρδευσίμου γης εν άντιθέσει πρός τήν καλλιεργήσιμον γην καί διά τους σκοπούς τής έκθέσεως τούτης ό ορισμός είναι: Τόση αρόσιμος γή καλής ττοιότητος όση είναι δυνατόν νά ττοτισθή έναντι μέτριας δαπάνης δΓ αύλάκων δεχόμενων ύδωρ έκ ποταμών, εντός των όποιων υπάρχει επαρκής ποσότης ύδατος, ή κάτωθεν τής οποίας εύρίσκονται υδροφόρα σχετικώς άβαθή στρώματα άποδίδοντα άφθονον ύδωρ. Ούτω είναι μάταιον νά διαθέτωμεν ύδωρ πρός άρδευσιν περιοχών πετρώδους γής ή πτωχού εδάφους, ή νά δοκιμά- 
3<ωμεν νά άντλώμεν ύδωρ άπό μεγάλα βάθη ή νά έκσκάττωμεν περισσοτέρους αύλακας άπό όσους ποταμός τις θά ήδύνατο, όμαλώς έχόντων τών πραγμάτων, νά τροφοδοτήση.90. ‘ Υπολογίζεται ότι εις τήν δυτικήν Μεσαορίαν υπάρχει έκτασις άρδευσίμου γής 65 περίπου τετραγωνικών μιλίων, καί ότι τό μεγαλύτερον μέρος τούτης θά ήδύνατο νά ώφελήται έκ τής χειμερινής άρδεύσεως έκ ποταμών οί όποιοι πηγάζουν έξ υψωμάτων έκτάσεως έκατόν περίπου τετραγωνικών μιλίων, ευρισκομένων εντός τής 3<ώνης ήτις έχει τήν μεγαλυτέραν όμβρησιν. Οΐ ποταμοί έκχύνονται αμέσως έντός τής Μεσαορίας καί δεν παρατηρεΐται μεγάλη απώλεια ύδατος λόγω άντλήσεως προτού φθάσουν τούτην. Μέρος τούτης είναι όροπέδιον είς τά πέριξ τής Κοκκινοτριμηθιάς καί ΓΤαληομετόχου κάτωθεν τοΰ οποίου υπάρχει ύδωρ είς μέτριον βάθος. ‘ Η κατεύθυνσις του υδροφόρου τούτου στρώματος άνευρέθη καί θά είναι δυνατή μικρά άρδευσις κατά τό θέρος δΓ άντλουμένου ύδατος. Δυτικώτερον πέριξ τής Περιστεριώνας, τής Αύλώνας, τής Κατωκοπιάς καί μέχρι σχεδόν τού Μόρφου γίνεται σημαντική άρδευσις κατά τον χειμώνα έκ τού ποταμού καί έκ τών άλύσεων φρεάτων, συνεχίζεται δε τούτο καί κατά τό θέρος καίτοι είς μικρότερον βαθμόν. ‘ Η περιφέρεια αΰτη έχει σχεδόν άναπτυχθή πλήρως ΰπό έποψιν άρδεύσεως. Δυτικώτερον κατά μήκος τοΰ κόλπου Μόρφου γίνεται σημαντική άρδευσις κατά τον χειμώνα άλλά κατά τό θέρος ή άρδευσις δεν έχει άκόμη φθάσει τήν πλήρη της άνάπτυξιν. Μεγάλαι ποσότητες δύνανται νά καταστούν διαθέσιμοι έκ διατρήσεων καί στοών διηθήσεως (λαγουμιών). 6ίς τήν δυτικήν Μεσαορίαν ύπάρχει συνήθως ύδωρ άρκετόν δΓ έφάπαξ πότισμα κατά τήν διάρκειαν τού χειμώνος τού πλείστου τής άρδευσίμου γής, λαμβα- νομένης ΰπ ’ όψιν τής υπό όργωσιν γής, καίτοι τό πότισμα τούτο δεν γίνεται ίσως τήν καταλληλοτέραν εποχήν. Πρέπει νά γίνη περαιτέρω πρόοδος όσον άφορα τήν προμήθειαν ύδατος κατά τό θέρος είς τήν άνατολικήν περιοχήν καί πλησίον τής θαλάσσης επί τής δυτικής πλευράς.91. Ή  άνατολική Μεσαορία εΰρίσκεται είς διάφορον μάλλον Θέσιν, καθότι ή γή ή όποια θά ήτο δυνατόν νά άρδευθή είναι κατ’ άναλογίαν περισσοτέρα άπό τό ύδωρ τό όποιον θά ήδύνατο ίσως νά καταστή διαθέσιμον δΓ οίουδή- ποτε μέσου. ' Η καλλιεργήσιμος γή, ήτις θά ήτο δυνατόν νά ώφεληθή έκ τής άρδεύσεως έάν υπήρχε διαθέσιμον ύδωρ, είναι περίπου 190 τετραγωνικά μιλιά. Τό ύδωρ τό οποίον δύναται νά χρησιμοποιηθή άποτελεΤται έκ τής άποστραγγίσεως 50 περίπου τετραγωνικών μιλίων τών βουνών Μαχαιρά καί μεταφέρεται διά τοΰ Πεδιαίου καί τού Ίδαλία, ως καί 100 τετραγωνικών μιλίων τής βορείου οροσειράς. ‘ Ο Πεδιαΐος καί ό Ίδαλίας δεν χύνονται είς τήν Μεσαορίαν άπ’ εύθείας έκ τών όρέων, άλλά διέρχονται ένδιάμεσόν τινα περιοχήν όπου μεγάλαι ποσότητες ύδατος χρησιμοποιούνται. ‘ Ο Πεδιαΐος προμηθεύει ύδωρ είς τό Πολιτικό, Πέρα, ’ €πισκοπιό, Ά ργάτες, Ψημολόφου, Δευτέράν, Λακατάμιαν, Στρόβολον καί Λευκωσίαν, ό δε Ίδαλίας είς τον Κοτσιάτην, Πέρα Χωρίον, Νήσου, Δάλι, Ποταμιάν, Πυρόϊ καί Μαρκό, ούτως ώστε, προτού φθάσουν τήν Μεσαορίαν, ή ποσότης τού ύδατος των έλαττούται κατά πολύ. ‘ Η άποστράγγισις έκ τής βορείου οροσειράς γίνεται δΓ άπει- ραρίθμων βραχέων καί άποτόμων ορεινών ρυάκων, ώς έπί τό πλεϊστον παραποτάμων τοΰ Πεδιαίου, οϊτινες δέχονται τό μεγαλύτερον μέρος τού ύδατος των μάλλον έκ τών στρωμάτων Κυθραίας παρά έκ τού άσβεστολίθου. Τά ρεύματα ταύτα δεν έχουν σταθεράν ροήν, μεταφέρουν δέ ύδωρ μόνον



κατόπιν σφοδράς βροχής, ή δέ ροή των σταματά σχεδόν άμέσως μετά την βροχήν. ‘ Η συνολική ποσότης τοΰ διαθεσίμου Οδατος εις το ανατολικόν μέρος τής Μεσαορίας είναι πολύ μικρότερα τής τής δυτικής, ένώ ύττάρχει αφετέρου μεγαλυτέρα έκτασις ττρός άρδευσιν. ‘ Η ύπό άρδευσιν έκτασις άτΓοτελεϊται έξ 60,000 στρεμμάτων ώργανωμένων εϊς Αρδευτικά Διαμερίσματα άτινα αναμένουν χειμερινήν αρδευσιν κατ' έτος: έξ 7,000 στρεμμάτων κυρίως έσττεριδοειδών είς την περιοχήν Άμμοχώ στου άρδευομένων δι’ άντλουμένου υδατος : έξ 6,000 κατά μέσον όρον στρεμμάτων, άτινα δύνανται νά ποτισθοΰν κατά τον χειμώνα έκ τής δεξαμενής Κουκλιών καί 4,000 στρεμμάτων άρδευομένων χαμηλότερον τής Συγκράσεως, ήτοι σύνολον 77,000 στρεμμάτων. 6ίς τήν έκτασιν τούτην πρέπει νά προστεθούν αί περιοχαί πλησίον τοΰ ’ Ορνίθι, τής "Ασσιας, Βατυλής, Λύσης, Κοντέας καί ή μεταξύ τής Σαλαμϊνος καί Τρικώμου περιοχή, όπου ύπάρχουν πάρα πολλά φρέατα μερικά τών όποιων είναι έφωδιασμένα δΓ άντλιών άλλα δέ δι’ άλακατίων, ώς καί μερικαί άλύσεις φρεάτων. 1 Η έκτασις τών περιοχών τούτων ύπολογί^εται είς 10,000 στρέμματα. Τό σύνολον είναι περίπου 87,000 στρέμματα. Είς έτη καλής όμβρήσεως άρδεύεται πολύ μεγαλυτέρα έκτασις.92. Τό πρόβλημα τής αύξήσεως τής ύδατοπρομηθείας τούτης είναι δύ- σκολον. Τά άρδευτικά έργα δύνανται νά βελτιωθούν καί ν’ άναπτυχθοΰν αί δι’ άντλιών προμήθειαι έκ τών ύδροφόρων στρωμάτων τών άνακαλυ- φθέντων διά τών γεωφυσικών ερευνών. Δυνάμεθα νά έξετάσωμεν διά μίαν άκόμη φοράν τήν δυνατότητα τοΰ νά θέσωμεν είς εφαρμογήν τό σχέδιον τοΰ Μέντλικοττ περί Μεταστροφής. Δυνάμεθα νά εξοικονομήσω μεν ύδωρ διά καλυτέρας καλλιέργειας τών γαιών, φυτεύοντες έλαιόδενδρα καί δασικά δένδρα ώς ό εύκάλυπτος. Τά κτήματα τών ιδιωτών είναι δυστυχώς διεσκορπισμένα είς μικρά τεμάχια τήδε κακεϊσε, ούτως ώστε μηχανική καλλιέργεια δεν είναι δυνατή άκόμη καί διά τούς μεγαλυτέρους γαιοκτήμονας. ‘ Η θέσις τών γαιών, αΐτινες ούδόλως είναι τόσον γόνιμοι όσον γενικώς πιστεύεται, τάς καθιστά ίδεωδώς καταλλήλους διά είδος τι συλλογικής καλλιέργειας, καίτοι τά αισθήματα τοΰ πληθυσμού θά ήσαν έναντίον τοιαύτης ιδέας. Θά ύπήρχον τότε άροτρα συρόμενα ύπό τράκτορ, άτινα θά έξησφάλι^ον βαθυτέραν καλλιέργειαν, ούχί άναγκαίως κατ’ έτος, καί ή συγκομιδή θά έγένετο ύπό οργανισμών άποφευγομένων ουτω τών τρομερών συνεπειών τών κατά τάς άρχάς τοΰ θέρους βροχών, αΐτινες πίπτουν άνα- ποφεύκτως όταν τά γεννήματα εύρίσκονται έκτεθειμένα είς τά άλώνια. ‘ Η μέθοδος αυτή τής καλλιέργειας θά ήτο μία άσφάλεια ότι τό διαθέσιμον ύδωρ θά έχρησιμοποιεΐτο έπωφελέστερον. Μέχρις δτου καταστρωθοΰν σχέδια διά τήν χρήσιν τών γαιών τής περιφέρειας τούτης καί διευθετηθή ή συνέ- νωσις τών κτημάτων φαίνεται άδύνατος οίαδήποτε ούσιώδης πρόοδος ιδίως είς τά χωρία εκείνα όπως τό Πραστειόκαίό Γαϊδουράς, π .χ . άτινα παράγουν κυρίως δημητριακά καί όπου αί προσδοκίαι ηύξημένης ύδατοπρομηθείας είναι πενιχραί. Δ ΙΑ Τ Ρ Η Σ Ε ΙΣ  Π Ρ Ο Σ Α Ν Ε Υ Ρ Ε Σ ΙΝ  Υ Δ Α Τ Ο Σ .93. Σήμερον εξ διατρητικαί μηχαναί χρησιμοποιούνται διά τήν διενέργειαν διατρήσεων προς άνεύρεσιν υδατος. ’ Εν όλω 830 περίπου διατρήσεις διενερ- γήθησαν κατά τά τελευταία εΐκοσιν έτη έπί έκτάσεως 940 τετραγωνικών μιλίων εντός τών Πλειόκαινων, Πλειστοκαίνων καί Προσφάτων πετρωμάτων τής Μεσαορίας καί τών παρακτίων λωρίδων. ’ Από πολλών ετών λειτουργεί σχέδιον έπιχορηγούμενον ύπό τής Κυβερνήσεως συμφώνως προς τό όποιον διενεργοΰνται διατρήσεις διά γεωργούς, έναντι ποσού δεκαπέντε λιρών σύν πέντε διά έξοδα προς μεταφοράν τής διατρητικής μηχανής, καταβαλλο- μένων ύπ ’ αύτών. ‘ Η ύπηρεσία αΰτη ήτις καθιστά ικανόν τον μικρόν γεωργόν νά έπιτυγχάνη έναντι μικράς δαπάνης ύδωρ προς άρδευσιν ενός μόνον τεμαχίου γής καθίσταται όσημέραι δημοφιλεστέρα. Έξασφαλί3ει τήν άνάπτυξιν υδροφόρων στρωμάτων έχόντων μικράν ή μετρίαν μόνον άπόδοσιν είς μέρη όπου δεν είναι δυνατόν νά έφαρμοσθή σχέδιον μεγάλης άντλήσεως.
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94. Πάντοτε έπιδεικνύεται έν Κύττρω μέγα ενδιαφέρον διά τά άρτεσιανά φρέατα, φρέατα δηλαδή άτινα ρέουν άφ’ έαυτών. Ai μεγαλύτεροι ροαΐ έκ τοιούτων φρεάτων έπετεύχθησαν εις την περιοχήν Συριανοχωρίου παρά τον κόλπον Μόρφου έπΐ τής δυτικής άκτής. Έ ν  των φρεάτων τούτων διατρηθέν τό 1944, χρησιμοποιείται ϊνα προμηθεύη ύδωρ διά πειραματικόν ϊχθυοτροφεΐον. Προσφάτως, τόν Μάρτιον τού 1945, διενηργήθη διάτρησις έν περίπου μίλιον άνατολικώς των φρεάτων Συριανοχωρίου άποδίδουσα έν τέταρτον τού εκατομμυρίου γαλονίων ήμερησίως. Ή  έργασία εις τήν περιοχήν αυτήν συνεχίζεται προς τήν κατεύθυνσιν Μόρφου. Ροαί έπετεύ- χθησαν έπίσης εις τό Πογά3ΐ τής Κυρηνείας, εις τό χωρίον Πλατάνι πέραν τού Λευκονοίκου, έπΐ τής οδού Λευκωσίας Μόρφου παρά τό 11 μίλιον, καί εις τό Προδρόμι τής Πόλεως και είς τό Σκοΰλλι έντός τής Κοιλάδος Χρυσοχοΰς.ΥΔω Ρ Π Ρ Ο Σ  Α ΡΔΕ ΥΣΙΝ  ΚΑΙ Δ ΙΑ Τ Η Ρ Η Σ ΙΣ  Τ Ο Υ  Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ .95. Είς περιοχήν έξαρτωμένην έξ άρδεύσεως άπ’ ευθείας έκ τής ροής, ώς είναι ή ανατολική Μεσαορία, φαίνεται ότι έκτεταμένα έργα διατηρήσεως τού έδάφους θά ήλάττωνον κατ’ ανάγκην τό προς άρδευσιν ύδωρ. Είς τάς πεδιάδας τά έργα διατηρήσεως τού έδάφους θά συνίσταντο έξ εύρέων τήν βάσιν άναχωμάτων, άνεγειρομένων έπΐ των ύψι μετρικών καμπύλων, καί θά έσχεδιά^οντο είς τρόπον ώστε νά συγκρατούν τό μεγαλύτερον μέρος τής όμβρήσεως ΐνα τούτο άπορροφάται ύπό τής γής. Οϋτω άκόμη καί κατά τήν διάρκειαν των πλέον καταρρακτωδών βροχών, όπότε σήμερον παρατηρεϊται σημαντική απώλεια λόγω διαρροής άκόμη καί άπό έδάφη έχοντα έλαφροτάτην κλίσιν, δέν θά ύπήρχε απώλεια ύδατος. Τούτο θά συνέβαλλε είς τήν άντικατάστασιν τού ύδατος δπερ χάνεται κατά τήν άρδευσιν άπ’ ευθείας έκ τής ροής. Δυνάμεθα έπίσης νά είπωμεν άσφαλώς ότι είναι άπίθανον ότι τά έργα διατηρήσεως τού έδάφους θά φθάσουν ποτέ μέχρι τοιαύτης κλίμακος ώστε νά συγκροτούν δλον τό ύδωρ είς μεγάλην τινά λεκάνην. Τά έπΐ τών πεδιάδων έργα συγκρατήσεως τού έδάφους θά συντείνουν είς τήν έξάπλωσιν τού ύδατος καί θά βοηθήσουν ώστε νά έξασφα- λισθή ό άνεφοδιασμός τών υδροφόρων στρωμάτων, πράγμα τόσον άναγκαϊον ιδίως εις τήν άνατολικήν Μεσαορίαν.Υ Δ Α Τ Ο Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΑ Ι Δ Γ  Ο ΙΚ ΙΑ Κ Α Σ  Α Ν Α Γ Κ Α Σ .AI Ε2 Κ ΥΡΙΑ Ι Π Ο Λ ΕΙΣ.96. Έ ν  Λευκωσία ή κυρία ύδατοπρομήθεια διευθύνεται ύπό τής έπΐ τών * Υδάτων ’ Επιτροπής Λευκωσίας δυνάμει τών προνοιών τού Νόμου 22 τού 1919 ώς ούτος έτροποποιήθη ύπό τών Νόμων 21 τού 1933 καί 1 τού 1939. Έ ν  Λάρνακι ή μόνη υπάρχουσα ύδατοπρομήθεια άνήκει είς τό Έβκάφ και ώς τοιαύτη διευθύνεται ύπό τού Τμήματος έκείνου συμφώνως τών όρων τής Πράξεως Άφιερώσεως. Αί υδατοπρομήθειαι τών άλλων τεσσάρων πόλεων, Λεμεσού, Άμμοχώ στου, Πάφου καί Κυρηνείας, ευρίσκονται ύπό τήν άμεσον διεύθυνσιν τών Δήμων καί διέπονται ύπό τών προνοιών τών κανονισμών τών ψηφισθέντων ύπό τών οικείων δήμων.97. Τό μέτρονύδατος είς δλας τάς πόλεις είναι τό «μασούρι» (ύποδιαιρού- μενον είς τέσσαρα «σακκοράφια») τό οποίον δηλοϊ τό μέγεθος τής οπής έντός τού ύδραγωγείου ή τού κυρίως σωλήνος. Τό «μασούρι» ή τό «σακκοράφι» δέν δίδει είς τόν κάτοχον ώρισμένην ποσότητα ύδατος άλλ’ άπλώς τήν ποσότητα τού ύδατος τό όποιον θά διέλθη διά τής σχετικής οπής, τής ποσότητος τού ύδατος τού έν τή πράγματικότητι παραδιδομενού ποικιλλούσης άναλό- γως τού ύπάρχοντος έντός τών κεντρικών σωλήνων ύδατος. Καίτοι τό μασούρι δέν δίδει νομικώς τό δικαίωμα είς τόν κάτοχον έπΐ ώρισμένης ποσότητος ύδατος ύπελογίσθη ότι ύπό όμαλάς συνθήκας προμηθεύει έν τή πράξει ύδωρ ώς έξής :Έ ν  Λευκωσία . .  . .  . .  . .  1.1/3 γαλόνια άνά παν λεπτόνΈ ν  Λάρνακι ..................................................4 „  ,,Έ ν  Λεμεσφ . .  . .  . .  . .  1.2/3 ,, „Έ ν  ’ Αμμοχώστερ .................................. 1.1/3 „  „Έ νΠ ά φ ω  . .  . .  . .  . .  2.2/3 „  „Έ ν  Κ υ ρ η ν ε ί ς ι ..................................................1.1/3 „  „
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98. Εξαιρέσει τής Λάρνακος καί ’ Αμμόχωστου, όπου προμηθεύεται ύδωρ έπί 24 ώρας ήμερησίως καθ’ όλον τό έτος, εις τάς άλλας πόλεις ή ροή των πηγών έλαττοϋται προς τό τέλος τού θέρους μέχρι τοιούτου βαθμού ώστε ή προμήθεια είς τάς οίκίας νά είναι ανάγκη νά άποκόπτεται δΓ όλίγας ώρας ήμερησίως. ' Η Πόλις τής Λευκωσίας.99. Τό μέρος τής Λευκωσίας τό όποιον εύρίσκεται εντός των αρχαίων τειχών έξαρτάται όσον άφορα τό ύδωρ δΓ οίκιακάς άνάγκας σχεδόν εξ όλοκλήρου εκ τής προμήθειας ήτις διευθύνεται ύπό τής Επιτροπής ‘ Υδάτων, Λευκωσίας. Τό μέρος τής πόλεως τό εύρισκόμενον έκτος τών τειχών εξυπηρετείται κυρίως υπό ιδιωτικών‘ Εταιρειών : (α) ‘ Υδατοπρομήθεια‘ Ελληνικού Νεκροταφείου, (β) ‘ Εταιρεία ‘ Υδάτων Περνέρα, (γ) ‘ Υδατοπρομήθεια Δημητριάδου, (δ) ‘ Εταιρεία 'Υδάτων Πλάτυ, (ε) ‘ Εταιρεία "Υδατος Βου- δόμαντρας, καί είς μέρη όπου δεν έχουν τοποθετηθή σωλήνες ύπό τών ‘ Εταιρειών τούτων, τό ύδωρ λαμβάνεται εκ φρεάτων εύρισκομένων εντός τών αύλών καί τών κήπων. ’ Εκτός τής πόλεως Λευκωσίας ή ’ Επιτροπή ‘ Υδάτων Λευκωσίας, προμηθεύει ύδωρ είς τά γειτονικά χωρία τού Καϊμακλίου, τής Όμορφίτας καί τής Παλλουριωτίσσης.100. Μέχρι τού 1935 αί άλύσεις φρεάτων Ά ρ ά π  Ά χ μ 'τ  καί Σιλικτάρ, αΐτινες κατεσκευάσθησαν ύπό δύο Πασάδων φερόντων τά άνω ονόματα μετά τήν κατάκτησιν τής Νήσου ύπό τών Τούρκων, άπετέλουν τάς πηγάς προμήθειας τής επί τών ‘ Υδάτων Επιτροπής Λευκωσίας. Τό μήκος τής άλύσεως φρεάτων Ά ρ ά π  Ά χ μ έτ , ήτις διήκει νοτιοδυτικώς κατά μήκος τού ποταμού Πεδιαίου, είναι 2\  περίπου μιλιά. ‘ Η άλυσις φρεάτων Σιλικτάρ, ήτις σήμερον περιήλθεν είς αχρηστίαν, διήκει παραλλήλως πρός τήν άλυσιν φρεάτων Ά ρ ά π  Ά χ μ έ τ  δι’ εν περίπου μίλιον. Προ είκοσι πέντε περίπου ετών ή ροή τού ΰδατος εκ τών άλύσεων τούτων ήρχισε νά έλαττούται ση- μαντικώς ιδίως κατά τούς θερινούς μήνας, λόγω τής ηύξημένης ποσότητος ύδατος τής χρησιμοποιουμένης πρός άρδευσιν εν τη περιοχή τών λεκανών τούτων, παρέστη δέ ανάγκη νά έγκατασταθοΰν τό 1932 δύο μηχαναί άντλή- σεως παρά τό στόμιον τής άλύσεως Ά ρ ά π  Ά χ μ έ τ  πρός ένίσχυσιν τής ύδοτα- προμηθείας. ‘ Η μία αντλία έτοποθετήθη έπί διατρήσεως γενομένης είς ένα τών φρεάτων τής έπί τής άλύσεως Σιλικτάρ διακλαδώσεως, ένώ ή άλλη τροφοδοτείται έκ βραχείας άνεξαρτήτου άλύσεως φρεάτων ήτις διασταυρώνει τον Πεδιαίον ποταμόν είς τό ίδιον μέρος. Έκάστη άλυσις φρεάτων έξυπη- ρέτει ιδιαίτερα τμήματα τής πόλεως διά λιθόκτιστων ύδραγωγείων. "Οταν ή διεύθυνσις τής ύδατοπρο μη θείας περιήλθεν είς τήν έπί τών ‘ Υδάτων ’ Επιτροπήν Λευκωσίας, ήρχισε νά έξετά^εται σοβαρώς τό ζήτημα τής βελτιώ- σεώς της. Κατόπιν γενομένων καταμετρήσεων κατέστη φανερόν ότι πολύ μεγάλη ποσότης τού διαθεσίμου ύδατος έχάνετο λόγω διαρροής έντός τών ύδραγωγείων άτινα είχον περιέλθει είς κατάστασιν μή έπιδεχομένην έπιδι- ορθώσεις. ’Ά λλο  σπουδαϊον γεγονός όπερ παρετηρήθη ήτο ότι ή άλυσις Σιλικτάρ ούδένα σχεδόν έπωφελή σκοπόν έξυπηρέτει καί ότι έν γένει όταν ύπήρχεν ύδωρ έντός τής άλύσεως τούτης δεν έχρειά^ετο διότι τότε ή έκ τής άλύσεως Ά ρ ά π  Ά χ μ έ τ  ύδατοπρομήθεια ήτο έπαρκής. Άπεφασίσθη ώς έκ τούτου τό 1933, ότε συνήφθη δάνειον £8,000 πρός άντικατάστασιν τών ύδραγωγείων διά σωλήνων, νά χρησιμοποιηθή μόνον ή ροή τής άλύσεως Ά ρ ά π  Ά χ μ έ τ  έφ’ όσον έπήρκει καί νά συμπληρούται αύτη, οσάκις είναι ανάγκη, διά τών δύο αντλιών. ‘ Η συνήθης κατ’ οίκον ύδατοπρομήθεια έν Λευκωσία άποτελεΐται έξ ενός «σακκοραφίου» όπερ είναι τό μικρότερον μερίδιον τό όποιον δύναταί τις νά κατέχη. ’ Εάν ύπολογίσωμεν τήν ήμερη- σίαν ύδατοπρομήθειαν είς οκτώ ώρας τό κατώτερον όριον καί ύπό τήν προϋ- πόθεσιν ότι αί οίκίαι τών μετόχων αποτελούνται κατά μέσον όρον άπό πέντε πρόσωπα, θά ϊδοομεν ότι έν «σακκοράφιον» έξασφαλΐ3ει είς έκαστον πρόσωπον 32 τούλάχιστον γαλόνια ήμερησίως. Έ πί τή βάσει ταύτη ύπολογί^εται ότι ή ποσότης ύδατος ή παρεχομένη είς τούς μετόχους κατά τήν περίοδον καθ’ ήν ή προμήθεια παρέχεται είς τό κατώτερον όριον τών 8 ωρών ήμερη-
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46σίως, είναι 400,000 γαλόνια ήμερησίως. Τό ύδωρ διανέμεται έκ πολλών fκέντρων όπου χωρίζεται διά μικρών φραγμάτων έκ χάλκινων έλασμάτων εις τό μερίδιον τό αναλογούν εις έκάστην οικίαν. Ό  φόρος ό πληρωνόμενος σήμερον είναι μία λίρα καί πέντε σελίνια δι’ έκαστον «σακκοράφιον» κατ’ έτος.' Η ποιότης τού ύδατος τούτου έβελτιώθη μεγάλως κατά τά πρόσφατα έτη διά μετατροπών καί επιδιορθώσεων, ώς καί δΓ αύστηράς έποπτείας.101. Αί Ιδιωτικά! έταιρείαι είναι μικρά! επιχειρήσεις προμηθεύουσαι ύδωρ ώς έξης :(α) ‘ Η ' Υδατοπρομήθεια ' Ελληνικού Νεκροταφείου . .  360 σακκοράφια (β) 'Η  Εταιρεία Ύδάτων Περνέρα . .  . .  . .  418 ,,(γ) ' Υδατοπρομήθεια Δη μητριάδου . .  . .  . . 6 0  ,,
(6) ' Εταιρεία ' Υδάτων Πλάτυ . .  . .  . .  40,000 γαλ. ήμερησίως(ε) 'Η 'Ε ταιρεία  Βουδόμαντρας . .  . .  . .  . .  178 σακκοράφια’ Από τής ένάρξεως τού πολέμου μετεφέρθη ε!ς Λευκωσίαν διά σωλήνων έπιπρόσθετον ύδωρ 150,000 περίπου γαλονίων ήμερησίως έκ τής σήραγγος Συγχαρί, διανέμεται δε τούτο διά τών σωλήνων τής έπί τών ‘ Υδάτων ’ Επιτροπής Λευκωσίας.102. 'Ομολογεϊται γενικώς ότι ή σημερινή υδατοπρομήθεια τής πρω- τευούσης τής ’ Αποικίας δεν δύναται νά θεωρήται ώς Ικανοποιητική· τό ζήτημα καλυτέρας ύδατοπρομηθείας έπαρκούσης δι’ όλας τάς άνάγκας τής πόλεως άποτελεϊ έπείγουσαν ανάγκην. Μέρος τοΰ ύδατος τής πηγής Κυθραίας θά ήτο χρησιμώτατον διά τον σκοπόν τούτον, άλλά τά απειράριθμα ιδιωτικά δικαιώματα έπ! τού ύδατος τούτου παρημπόδισαν μέχρι σήμερον τελείως τήν έκτέλεσιν τοιούτου σχεδίου. Τό 1939 έξεπονήθησαν σχέδια πρός χρήσιν άλλων πηγών κα! υπεβλήθησαν πρός τούς πρός γνωμοδότησιν μηχανικούς, άλλ’ ούδεμία πρόοδος έγένετο λόγω τού πολέμου. Τό σχέδιον τοΰ νά μετα- φερθή τό ύδωρ τής πηγής Κυθραίας ε!ς Λευκωσίαν εύρίσκεται διαρκώς ύπό μελέτην κα! ένδέχεται νά τροποποιηθή καθ’ ότι νέαι ύπόγειοι προμήθειαι άνεκαλύφθησαν πέριξ τής πόλεως.* Η Πόλις τής Λάρνακος.103. "Οπως ε!ς τήν περίπτωσιν τής Λευκωσίας ούτω κα! ή Λάρναξ λαμβάνει τήν ύδατοπρομήθειάν της εξ άλύσεως φρεάτων μήκους δύο περίπου μιλίων, ήτις κατεσκευάσθη τό 1745 υπό τοΰ Ά π ο ύ  Πεκήρ Πασά κα! έδωρήθη ύπ’ αύτού πρός χρήσιν τής πόλεως. Δυνάμει τών όρων τής Πράξεως Άφιερώ - σεως ή διαχείρησις τής προμήθειας ταύτης άνατίθεται έξ όλοκλήρου είς τό Τμήμα τού Έβκάφ. Τό κατώτερον όριον προμηθείας ύπολογΐ3εται είς 980,000 γαλόνια ήμερησίως ήτοι 80 κατά μέσον όρον γαλόνια κατ’ άτομον ήμερησίως, αλλά διά μέγα μέρος τού έτους ή ποσότης τοΰ ύδατος είναι μεγα- λυτέρα κατά τό ήμισυ. ’ Από τοΰ στομίου τής άλύσεως φρεάτων, εύρισκο- μένου είς σημεΐον άπέχον περισσότερον τών τριών κα! ήμίσεως μιλίων έκ Λάρνακος, τό ύδωρ διωχετεύετο είς τήν πόλιν διά λιθόκτιστων υδραγωγείων τών όποίων τά τμήματα τά διερχόμενα διά τών τριών κοιλάδων υπεβαστά- 

3οντο υπό άψίδων. Με τήν παρέλευσιν τοΰ χρόνου τό σύστημα περιήλθεν ε!ς τόσον κακήν κατάστασιν, ώστε όχι μόνον μεγάλαι ποσότητες ύδατος έχάνοντο έκ τής διαρροής άλλ’ επίσης ή ύδατοπρομήθεια ύπέκειτο είς μόλυνσιν καθ’ όλον σχεδόν τό μήκος τοΰ υδραγωγείου. 'Υπό τάς συνθήκας ταύτας συνεφωνήθη μεταξύ τής Κυβερνήσεως, τού Τμήματος Έβκάφ κα! τών Δημοτικών ’ Αρχών Λάρνακος ότιύπήρχεν άμεσος άνάγκη βελτιώσεως. Τον Ιο ύ νιον τού 1938 κατηρτίσθη σχέδιον τό όποιον προύνόει διά τήν άντικατάστασιν τού ύδραγωγείου καθώς κα! τοΰ σημερινού συστήματος διανομής εντός τής πόλεως διά σωλήνων έξ άμιάντου κα! τσιμέντου έναντι συνολικής δαπάνης προυπολογισθείσης είς 24,000 λίρας. Τά χρήματα έξηυρέθησαν διά δανείου Vμέ χαμηλόν τόκον παραχωρηθέντος υπό τής Κυβερνήσεως πρός τό ΤμήμαΈβκάφ εν συνεννοήσει μετά του Δήμου Λάρνακος τον ’ Απρίλιον τοΰ 1939 ότε καί παρηγγέλθησαν ο! άναγκαΐοι σωλήνες κα! τά εξαρτήματα. Τό σχέδιον τούτο έπερατώθη τό 1941 ή δε Λάρναξ καυχάται ότι κατέχει τήν καλυτέραν



A)

\  ύδατοπρομήθειαν οίουδήττοτε Δήμου τής Νήσου, ύδατοπρομήθειαν ήτιςθά είναι επαρκής την ποσότητα δι’ οίανδήποτε λογικήν ή προβλεπομένην αύξησιν του πληθυσμού καί άρίστη την ποιότητα. Έάν παραστή ανάγκη προς έγκατάστασιν μηχανημάτων προς μαλάκυνσιν ή άπολύμανσιν τού ύδατος διά χλωρίνης τούτο δύναται νά γίνη χο^ρίς δυσκολίαν διότι έλήφθη τοιαυτη πρόνοια κατά τήν έκτέλεσιν του σχεδίου.'Η Πόλις της Λεμεσού.104. * Η ύδατοπρομήθεια τής πόλεως τούτης προέρχεται άπό τρεΤς χω- ριστάς πηγάς, δηλαδή :·—(α) Τό ύπερεκχείλισμα έκ τής δεξαμενής άποθηκεύσεως έν τω Στρατο- πέδω Πολεμιδιών, ήτις τροφοδοτείται έκ τής πηγής 'Αγίας Ειρήνης, (β) Τήν άλυσιν φρεάτων τήν όνομα^ομένην Κιτρομίλι έντός τής κοίτης τού ποταμού Γαρίλλη.(γ) Τήν άλυσιν φρεάτων είς Τσιφλικούδια δυτικώς τής πόλεως οΰχί μακράν τής άκτής.Ά π ό  τήν πηγήν τής Α γ ία ς Ειρήνης τό ύδωρ διοχετεύεται είς τήν δεξαμενήν άποθηκεύσεως είς Πολεμίδια διά σωλήνος έκ χώματος διαμέτρου 10 ίντ^ών, μήκους 28,000 ποδών, μικρά τμήματα τού όποιου άντικατεστάθησαν άπό καιρού είς καιρόν διά σιδηροσωλήνων. "Οπως σνμβαίνει με τάς περισ- σοτέρας ύδατοπρομηθείας παρομοίας φύσεως, ή ροή έκ τής πηγής αύξάνεται κατά τον χειμώνα καί τό ποσόν τού ύδατος τό υπερβαΐνον τήν χωριτικότητα τού κυρίως σωλήνος ύπερεκχειλΐ3ει καί χάνεται πλησίον τού μέρους τής ύδροληψίας. Τήν ΙΟην Ίανουαρίου, 1940, ή ποσότης τού ύδατος ήτις διωχε- τεύθη είς τήν δεξαμενήν άποθηκεύσεως τού Στρατοπέδου ήτο 86,400 γαλόνια ήμερησίως, ένώ τό παρά τήν πηγήν ύπερεκχείλισμα ύπελογίσθη είς 130,000 γαλόνια ήμερησίως. Κατά τούς θερινούς μήνας όμως ή ροή έλαττούται σημαντικώς. Τό περίσσευμα έκ τού Στρατοπέδου μεταφέρεται εις δεξα- . μενήν εύρισκομένην όπισθεν τής πόλεως. "Οταν δεν σταθμεύουν στρατεύματα είς Πολεμίδια, ολόκληρον σχεδόν τό ύδωρ τό διοχετευόμενον είς τήν δεξαμενήν άποθηκεύσεως διατίθεται προς χρήσιν τής πόλεως. 'Η  άλυσις φρεάτων Κιτρομίλι έχει μήκος ήμίσεος περίπου μιλίου έντός τής κοίτης τού ποταμού Γαρίλλη. ‘ Η ροή έκ τής άλύσεως τούτης διοχετεύεται έπίσης είς τήν δεξαμενήν ύδατοπρομηθείας τής πόλεως. Λέγεται ότι ή έκροή έκ τής πηγής τής Α γία ς Ειρήνης όμοΰ μετά τής ροής τής άλύσεως Κιτρομίλι κατήλθε κατά τήν διάρκειαν ξηράς περιόδου μέχρι των 52,800 γαλονίων ήμερησίως. ’ Ενόσω ρέει ύδωρ έντός τού ποταμού Γαρίλλη ή προμήθεια τής πόλεως έκ των δύο τούτων πηγών είναι έπαρκής. Ά ντλίαι άνυψώνουν τό ύδωρ έκ τής άλύσεως Τσιφλικουδιών καί παραδίδουν τούτο είτε είς τον Πύργον τού 'Υδραγωγείου είτε άπ’ εύθείας είς τήν πόλιν. ‘ Η έγκατάστασις αύτη έγένετο προ 50 περίπου έτών, άλλ’ άντικατεστάθη κατά τά τελευταία έτη σχεδόν " έξ ολοκλήρου διά νέων μηχανών καί άντλιών.105. 'Η άνάγκη έπαρκεστέρας ύδατοπρομηθείας διά τήν Λεμεσόν δεν έλησμονήθη, έγένοντο δέ έρευναι πηγών έντός τού λεκανοπεδίου τού ποταμού Κούρη βορειοδυτικώς τής Λεμεσού. Αί έρευναι αυται, γενόμεναι έν συνεργασία μετά τού Δημοτικού Μηχανικού υπόσχονται πολλά καί δεικνύουν ότι σημαντική βελτίωσις δύναται νά γίνη είς τήν ύδατοπρομήθειαν Λεμεσού μόλις ύπάρξουν σωλήνες διαθέσιμοι.‘ Η Πόλις τής Άμμοχώστου.106. ’ Εν Ά μμοχώ στω  τό ύδωρ άνεπτύχθη κατά τύχην διά μικρών σχεδίων γενομένων είς διάφορα μέρη τής πόλεως, ή όποια τώρα έξαρτάται έκν τών άκολούθων τεσσάρων πηγών :—(α) Τής πηγής Παναγιάς.(β) Τών δύο διατρήσεων είς τήν τοποθεσίαν Σταυρού.(γ) Τού έπί τών Τειχών φρέατος.(δ) Τού παρά τήν Α γ γλ ικ ή ν  Λέσχην φρέατος.



48Αί πρώται δύο ττηγαΙ εξυπηρετούν κυρίως τό μέρος τής πόλεως τό γνωστόν ώς Βαρώσια, ή τρίτη πηγή την παλαιάν πόλιν ’ Αμμοχώστου. * Η πηγή τής Παναγίας παράγει ό,τι είναι ϊσως τό καλλίτερον ύδωρ τής περιφερείας. ’ £κ τής πηγής ταύτης τό ύδωρ μεταφέρεται εις τήν πόλιν 6Γ ένός παλαιού λιθόκτιστου υδραγωγείου, τό όποιον λέγεται ότι είναι Όνετικής κατασκευής, μήκους δέκα σχεδόν μιλίων. 'Η μικροτέρα ποσότης ή είσερχομένη εντός τού υδραγωγείου τούτου είναι 55,000-60,000 γαλόνια ήμερησίως. Κατά τό θέρος σημαντική αναλογία τής άρχικώς είσερχομένης έντός τού ύδρα- γωγείου ποσότητος, χάνεται λόγω κλοπής, διαρροής, έξατμίσεως καί άπορ- ροφήσεως ύπό των φυτών. Τήν Μην ’ Ιουλίου, 1937, ή ποσότης τούΰδατος ή είσερχομένη εντός τού ύδραγωγείου κατεμετρήθη εις 97,200 γαλόνια ήμερησίως ή δε άπόδοσις τήν ιδίαν ή μέραν ήτο περίπου τό ήμισυ τού αριθμού τούτου. ' Η διαφορά είναι σημαντική άνερχομένη εις εξ γαλόνια κατ’ άτομον. Αΐ δύο διατρήσεις εις Σταυρόν αποτελούν τήν κυρίαν πηγήν τής ύδατοπρο- μηθείας τής πόλεως, ποσότης δε περίπου 155,000 γαλονίων αντλείται ήμερησίως καί χύνεται έντός τού Πύργου τού ' Υδραγωγείου τού άνεγερθέντος έκεϊ πλησίον. Δυστυχώς επετράπη νά άναγερθοΰν κτίρια εις άπόστασιν ολίγων μόνον ποδών έκ τού Σταθμού τούτου άντλήσεως, δημιουργουμένης ούτω πηγής εύκολου μολύνσεως ήτις δύναται νά άποφευχθή μόνον διά τής εφαρμογής αύστηρών ύγιειονομικών συνθηκών έντός καί πέριξ τών παρά τον Σταθμόν οικιών. Όξεφράσθησαν φόβοι όσον άφορα τήν αύξανομένην άλμυρότητα τού ύδατος τούτου. Ό  Δήμος τής πόλεως συναισθάνεται πλήρως τήν σοβαράν τούτην απειλήν, έφρόντισε δε διά τήν διενέργειαν διατρήσεων είς τήν συνοικίαν 'Αγίου Μέμνονος καί παρά τον ποταμόν Χά- ραγκαν. Αί διατρήσεις αυται δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν προς άντικα- τάστασιν τής ύδατοπρομηθείας τού Σταυρού όταν ύπάρξουν τά αναγκαία έφόδια. 97,000 περίπου γαλόνια ήμερησίως άντλοΰνται έκ τού έπί τών τειχών φρέατος τό όποιον είναι ή τρίτη σπουδαία πηγή ύδατοπρομηθείας. ’ €κ τού άπομένοντος φρέατος παρά τήν ’ Αγγλικήν Λέσχην άντλεϊται ύδωρ δΓ άνεμομύλου· καί ώς έκ τούτου ή πραγματική ποσότης ποικίλλει άναλόγως τών έπικρατούντων ανέμων. Δυνάμεθα όμως νά ύποθέσωμεν ότι τούλάχι- στον 13,000 γαλόνια ύδατος διατίθενται ήμερησίως έκ τού φρέατος τούτου.107. "Όσον άφορα τήν δυνατότητα βελτιώσεως τών σημερινών προμηθειών ή πηγή Παναγιάς εχει ήδη άναπτυχθή πλήρως. 'Η ποσότης όμως τού ύδατος τού παραδιδομένου είς τήν πόλιν διά τού παλαιού λιθοκτίστου ύδραγωγείου θά ήδύνατο νά διπλασιασθή διά τής άντικαταστάσεως τούτου ΰπό ύδατοσωλήνος. Τό σχέδιον τούτο είναι δαπανηρόν λόγω τής άποστά- σεως. 'Η  δαπάνη έπί τή βάσει προπολεμικών τιμών υπελογίσθη είς £10,000. Ό σ ο ν  άφορα τάς άλλας πηγάς ούδεμία βελτίωσις δικαιολογούσα τήν προς τούτο δαπάνην είναι δυνατή. ‘6ός άντιλαμβάνεται ό Δήμος, ήλθεν ό καιρός νά έγκαταλειφθοΰν αί διάφοροι υδατοπρομήθειαι αΐτινες σήμερον χρησιμοποιούνται καί νά έξευρεθή νέον ύδωρ μακράν τής περιοχής τής κεκαλυμμένης υπό κτιρίων. ‘ Η Πόλις τής Πάφου.108. Αί πηγαί Κούρκας καί Κάλαμος όμού μετά τής άλύσεως φρεάτων είς Μεσόγην άποτελοΰν τάς πηγάς προμήθειας τής πόλεως ταύτης. ‘ Η μικροτέρα ήμερησία ροή έκάστης δύναται νά ύπολογισθή είς 22,000, 18,000 καί 30,000 γαλονίων, συνολική δηλαδή άπόδοσις 70,000 γαλονίων ήμερησίως ή κατά μέσον όρον περισσότερον τών 15 γαλονίων ήμερησίως κατ’ άτομον (τού όλου πληθυσμού Πάφου καί Κτήματος άνερχομένου είς 4,500). Τό ύδωρ μεταφέρεται δι’ ύδατοσωλήνος έκ τής πηγής Κούρκας είς τήν πηγήν Κάλαμος, όπόθεν κοινός σωλήν μεταφέρει όλον τό ύδωρ είς τήν δεξαμενήν άποθηκεύσεως παρά τό Κυβερνητικόν Φυτώριον. "Αλλος υδατοσωλήν μεταφέρει τό ύδωρ έκ τού στομίου τής άλύσεως Μεσόγης είς τήν ιδίαν δεξαμενήν. Ενόσω  αί πηγαί ρέουν διά 24 ώρας ήμερησίως είναι δυνατόν νά παρέχεται κανονικώς ύδωρ είς τάς οικίας, μόλις όμως ή ροή τών πηγών έλαττωθή κατά τό θέρος, είναι άνάγκη νά άποκοπή ή ύδατοπρομήθεια δι’



49ώρισμένας ώρας τής ημέρας· ή ανωμαλία εις την παροχήν υδατος εις τάς οικίας είναι αναπόφευκτος ενεκεν τοΰ ελαττωματικού συστήματος διανομής. Τούτο δύναται νά διορθωθή έναντι ούχί μεγάλης δαπάνης.109. 'Η άλυσις Μεσόγης κεϊται σχεδόν έντός του ομωνύμου χωρίου. *00ς εκ τούτου ή εκ τής πηγής τούτης προμήθεια δύναται νά προστατευθή εκ τής μολύνσεως μόνον δΤ αύστηράς έπιθεωρήσεως. Μόλις έξευρεθοΰν επιπρόσθετοι προμήθειαι εκ των πηγών των εύρισκομένων ύψηλότερον επί των βουνών ή πηγή αυτή πρέπει νά έγκαταλειφθή. €ίναι δυνατόν τελικώς νά θεωρηθή προτιμότερον όπως ληφθή προμήθεια έκ τών χαλίκων του ποταμού τής ’'€^ουσας, άνατολικώς τής πόλεως, όπου ύπάρχει άφθονον ύδωρ.' Η Πόλις τής Κυρηνείας.110. Μέχρι τοΰ Φεβρουάριου τοΰ 1936 ή προμήθεια τοΰ υδατος ή εύρι- σκομένη ύπό τόν έλεγχον τοΰ Δήμου ήτο έκείνη ήτις προήρχετο έκ τών άκολούθων τριών άλύσεων φρεάτων :—(α) Τής άλύσεως Θέρμιας.(β) Τής άλύσεως τοΰ Νοσοκομείου.
(γ )  Τής έπί τής όδοΰ Λευκωσίας άλύσεως.Ή  ολική ποσότης έκ τών τριών τούτων άλύσεων καταμετρηθεϊσα τήν 17ην 'Οκτωβρίου, 1938, ήτο 48,000 γαλόνια ήμερησίως. ‘ Η ποσότης αΰτη δύναται νά θεωρηθή ώς άντιπροσωπεύουσα τήν έλαχίστην ροήν. * Η προμήθεια ή γνωστή ώς ύδωρ Πογα^ίου, ήτις άρχικώς έγκατεστάθη υπό τής Κυβερνήσεως διά τά Γραφεία, τό Φρούριον καί τό Νοσοκομεΐον, παρεδόθη προσφάτως εις τόν Δήμον. 'Η  μικροτέρα ποσότης ύδατος ή λαμβανομένη έκ τής πηγής Πογα^ίου άνέρχεται είς 38,000 γαλόνια ήμερησίως. Τοΰτο αντιπροσωπεύει τό μερίδιον τής Κυβερνήσεως άνερχόμενον είς τό έν τέταρτον τής πηγής Πλατάνου, ενός συμπλέγματος έκ τριών πηγών κειμένων είς τήν δίοδον Πογα^ίου μεταξύ Λευκωσίας καί Κυρηνείας, τών ύπολοίπων τριών τετάρτων άνηκοντών είς ίδιώτας μυλωθρούς καί άρδευτάς. 'Η μικροτέρα συνολική ήμερησία προμήθεια, ή  διαθέσιμος εκ τών τριών τούτων άλύσεων φρεάτων όμοΰ μετά τής πηγής Πογα^ίου, ανέρχεται είς 86,000 γαλόνια, ήτοι κατά μέσον όρον 38 γαλόνια ήμερησίως δΓ ένα έκαστον τοΰ πληθυσμού (2,279). "Απασαι αί τρεις άλύσεις κεϊνται έντός τής πόλεως περιστοιχι- 

30μεναι ύπό κτιρίων. ‘ύύς τοιαΰται ύπόκεινται είς μόλυνσιν καί είναι ώς έκ τούτου άκατάλληλοι δι’ οικιακήν χρήσιν. ’ 6γένοντο σημαντικαί έρευναι πρός άνεύρεσιν νέας πηγής υδατος διά τήν Κυρήνειαν. Διενεργήθη άρτε- σιανή διάτρησις είς τό Πογά^ι τής Κυρηνείας, διά τοΰ οποίου διέρχεται ό δρόμος Λευκωσίας Κυρηνείας. 'Η διάτρησις αΰτη χρησιμοποιουμένη καθ’ όλην τήν έκτασίν της θά παράσχη άφθονον προμήθειαν έπαρκή διά τάς άνάγκας τοΰ Δήμου τούτου διά πολλά έτη είς τό μέλλον. ’ €κτελοΰνται τώρα έργα πρός μεταφοράν μέρους τοΰ υδατος τούτου είς τήν πόλιν.Υ Δ Α Τ Ο Π Ρ Ο Μ  ΗΘ€Ι ΑΙ ΧωΡίωΝ.111. Τό 3ήτημ« παροχής βελτιωμένων ύδατοπρομηθειών είς τά χωρία ήρχισε νά μελετάται άμέσως μετά τήν Βρεττανικήν Κατοχήν τής Νήσου. Κατά τάς πρώτας ή μέρας ή βοήθεια ή παρεχομένη ύπό τής Κυβερνήσεως είς τάς κοινότητας, ήτο υπό τύπον δωρεών έναντι τής διά τά αναγκαία έργα δαπάνης. ’ €φ’ όσον κατενοοΰντο τά οφέλη τά προκύπτοντα έκ βελτιωμένων ύδατοπρομηθειών δΓ οίκιακάς άνάγκας, αί αιτήσεις διά παρομοίαν βοήθειαν ηΰξανον σημαντικώς τόν αριθμόν βαθμηδόν δε ολόκληρος ή έργασία, τόσον όσον άφορα τήν χρηματοδότησιν όσον καί τήν έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου, προσελάμβανεν οριστικήν μορφήν. Σήμερον τά χωρία πρέπει κατά κανόνα νά συνεισφέρουν τό ήμισυ τής υπολογισμένης δαπάνης τοΰ σχεδίου διά νά δικαιούνται είς τήν δωρεάν παραχώρησιν τοΰ άλλου ήμίσεος, οπότε τό Τμήμα 'Υδατοπρομηθειών καί Άρδεύσεως αναλαμβάνει τήν έκτέλεσιν τής •ργασίας. Ό  σκοπός τής Κυβερνήσεεος είναι τελικώς ή παροχή καλής διά σωλήνων ύδατοπρομηθείας δΓ όλα τά χωρία, ούδεμία δέ κοινότης θεω-



50ρεΐται τόσον μικρά ώστε νά είναι άναξία προσοχής. Τουναντίον, ύπό τον δρον ότι θά ήθελεν outgo συστήσει ό Διοικητής· τής ’ Επαρχίας, πολΰ πτωχά χωρία ευνοούνται ιδιαιτέρως διά Κυβερνητικής δωρεάς μεγαλυτέρας των 50% τής όλικής δαπάνης του σχεδίου. Ικανοποιητική χημική καί βακτη- ριολογική άνάλυσις είναι πρωτίστους αναγκαία διά παν ύδωρ χρησιμοποι- ούμενον συνεπεία των σχεδίων τούτων, Είς τάς περισσοτέρας περιπτώσεις αΐ όρεινα'ι πηγα'ι αποτελούν τάς πηγάς ύδατοπρομηθείας. Αί πηγαί αύται κτί3ονται και προστατεύονται έκ τής μολύνσεως, τό ύδωρ δέ τούτων διοχετεύεται διά φυσικής πιέσεως διά γαλβανισμένων σωλήνων έκ χάλυβος εντός δεξαμενής άποθηκεύσεως έκ σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος, κατα- σκευα3θμένης εις κατάλληλον μέρος, όπόθεν διανέμεται εντός τοΰ χωρίου διά κρηνών. "Οπου δεν υπάρχουν πηγαί έκσκάπτονται φρέατα καί διε- νεργούνται διατρήσεις έξω των χωρίων προστατευόμεναι έκ τής μολύνσεως. ’ Εκ τούτων τό ύδωρ ύψούται είτε δΓ ανεμομύλων είτε διά μηχανοκινήτων αντλιών.112. Ή  έργασία αύτη έπεταχύνετο σημαντικώς κατά τά αμέσως προ τού πολέμου έτη, άλλ’ έκτοτε έσταμάτησεν σχεδόν ένεκεν έλλείψεως σωλήνων. "Ολα τά χωρία τής Νήσου ανέρχονται εις 647. Έ κ  τούτων έβελτιώθη ή ύδατοπρομήθεια εις 158 χωρία, ένώ άφ’ έτέρου κατηρτίσθησαν σχέδια δ ι’ άλλα 200 χωρία. Παρ’ δλον δμως πού έβελτιώθη ή ύδατοπρομήθεια 158 χωρίων, μόνον τά εκατόν περίπου δύνανται νά θεωρηθούν ώς έχοντα έντε- λώς ικανοποιητικήν ύδατοπρομήθειαν, ούτως ώστε έν συνόλου ή ΰδατοπρο- μήθεια 547 χωρίων χρή^ει ακόμη προσοχής. Κατηρτίσθη πρόγραμμα διά τά χωρία ταΰτα κατ’ έπαρχίαν, ούτως ώστε έντός λογικώς μικρού χρονικού διαστήματος έκαστον νά έχη έπαρκή καί καθαράν ύδατοπρομήθειαν δι’ οίκι- ακάς άνόιγκας.113. Τά σχέδια ύδατοπρομηθείας είς τά χωρία έτυχον πάντοτε ένθουσι- ώδους υποδοχής υπό τών κατοίκων, είς πολλάς δέ περιπτώσεις έπέφερον ρφκήν μεταβολήν είς την 3ωήν των. Αί γυναίκες άπηλλάγησαν έκ τοΰ δυσκόλου μόχθου τού νά μεταφέρουν τό ύδωρ, πράγμα δπερ συνεπήγετο την απώλειαν χρόνου. Ούτω κατέστη διαθέσιμος περισσότερος χρόνος, δστις δύναται νά άφιερωθή είς τήν καλυτέραν φροντίδα τών παιδιών καί είς τά τού οίκου. Δύναται τώρα νά δοθή περισσοτέρα προσοχή είς τήν μαγειρικήν καί νά έπιτευχθούν άνώτερα έπίπεδα διατροφής. Καθαρά καί άφθονος ύδατοπρομήθεια είναι βάσις διά τήν βελτίωσιν τής δημοσίας ύγείας καί δΓ έπιπροσθέτους κατ’ οίκον εύκολίας είς τά χωρία. ‘(Ορισμένα σχέδια προνο- ούν διά πλεονά3ον ύδωρ, δπερ χρησιμοποιείται διά τούς κήπους, ίδίως είς τά σχολεία δπου τά παιδία δύνανται νά διδαχθούν τήν κηπουρικήν, "ίνα κα- ταστή δυνατόν νά προχωρήση ή έργασία ύδατοπρομηθείας όμαλώς καί χωρίς κωλύματα θεωρείται έπάναγκες όπως δοθούν έξουσίαι : (1) νά αποκτηθούν έπί πληρωμή άπο3ημιώσεως τά ύδατα τών πηγών τών κειμένων είτε έντός είτε έκτος τής περιοχής τού ένδιαφερομένου χωρίου καί (2) νά καταστή νόμιμον όπως τή συστάσει τοΰ Διευθυντοΰ ’ Ιατρικών Υπηρεσιώ ν προχωρή ή έγκατάστασις ύδατοπρομηθείας χωρίου τίνος καί φορολογηθή τό χωρίον διά τό ήμισυ τής δαπάνης, ή δΓ δ μικρότερον ποσόν τό χωρίον δύναται νά καταβάλη.Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ ΙΑ  ΑΦΟΡΟύΣΑ ΤΗΝ Υ Δ Α Τ Ο Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΑ Ν .114. Ή  Κύπρος έχει καλήν νομοθεσίαν καλύπτουσαν πλείστας πλευρά5 τής ύδατοπρομηθείας καί είς περιπτώσεις δπου δέν δύναται νά έφαρμοσθή ό νόμος ύπάρχει ό Μετ3ελές ( ’ Οθωμανικός ’ Αστικός Κώδιξ). ‘ Ο έλεγχος έπί τών μεθόδων ύδατοπρομηθείας είναι σήμερον σχετικώς αυστηρός, άλλ’ ύπήρξε μακρά περίοδος χαλαρότητος. ‘ Η έλλειψις νόμου άπαιτοΰντος δπως τά χωρία έφοδιασθοΰν μέ ύδατοπρομήθειαν δΓ οίκιακάς άνάγκας είναι έπίσης παράδοξος καίτοι δεν προύξένησε σοβαράς δυσχερείας. Δυνάμεθα γενικώς όμιλοΰντες νά εΐπωμεν ότι ύπάρχει έπαρκής προστασία διά τά έπί τών ύδάτων δικαιώματα, είτε ταύτα είναι ιδιωτικά ή κοινοτικά- ύπάρχουν πρόνοιαι διά τούτο τόσον είς τήν ’ Οθωμανικήν Νομοθεσίαν δσον καί είς τά



ΜΝομοθετήματα, ττ.χ. ΐδε άρθρου 124 τού έπί τώυ Γαιώ ν’ Οθωμανικού Κωδικός, παράγραφοι 1 (2) καί 6, κ.τ.λ., τού περί Κυβερνητικών ’ Αρδευτικών ’Έργων Νόμου του 1928 καί παράγραφος 41 τών περί ’ Αρδευτικών Διαμερισμάτων (Χωρίων) Νόμων, 1938 καί 1944. Τά άκόλουθα είναι περίληψις τής πραγματευόμενης τό ύδωρ καί την άρδευσιν Νομοθεσίας :—‘ Ο Μετ^ελές (’ Οθωμανικός ’ Αστικός Κώδιξ) :115. ’Άρθρα 1234 1239.— Αί πρόνοιαι τών άρθρων τούτων καθορίζουν την έκτασιν τού δικαιώματος τό όποιον πρόσωπόν τι έχει επί ύδατος, είτε τό ύδωρ τούτο ρέει υπογείως είτε ευρίσκεται έντός φρεάτων συχνάκις χρησιμοποιούμενων υπό τού κοινού, είτε έντός θαλασσών καί μεγάλων λιμνών, είτε εντός δημοσίων ποταμών. Τά άρθρα ταΰτα καθορίζουν ότι τό ύδωρ τό όποιον ρέει υπογείως δεν είναι «μούλκ» (ιδιοκτησία) οίουδήποτε (ίδέ τον περί Κυβερνητικών ’ Αρδευτικών Έ ργω ν Νόμον τού 1928).116. ’Άρθρα 1262 1269.— Τά άρθρα ταΰτα καθορΪ3ουν την εκτασιν τοΰ δικαιώματος τό όποιον πρόσωπόν τι έχει ΐνα έκτρέπη ύδωρ προς άρδευ- σιν έκ τών δημοσίων ποταμών ή ρευμάτων, ή έκ ποταμών ή ρευμάτων κατε- χομένων άπό κοινού ώς κτήμα «μούλκ» καί τό δικαίωμα νά πίνη ύδωρ, όπερ δικαίωμα είναι άπεριόριστον, είτε τό ύδωρ προέρχεται άπό πηγήν, ή φρέαρ, ή ποταμόν, κ.τ.λ., δστις είναι δημοσία ή Ιδιωτική περιουσία. Δεν ύπάρχει πρόνοια έντός τώυ άρθρων τούτων παρέχουσα τό δικαίωμα εις πρόσωπόν τι νά κατασκευάση ύδατοφράκτην ή φράγμα ή άλλου φραγμόν έντός δημοσίου ποταμού, ρεύματος, αΰλακος ή ρύακος προς του σκοπόν τού νά έκτρέπη ύδωρ προς άρδευσιν.117. ’Άρθρα 1281-1291. — Τά άρθρα ταΰτα καθορί3ουν τά δικαιώματα τής περιφερείας τών φρεάτων, τών πηγών, τών μεγάλων ποταμών καί τών μικρών ποταμών. Τά δικαιώματα τής περιφερείας : —(α) Τών φρεάτων είναι 80 πόδες.(β) Πηγής τίνος 1,000 πόδες.(γ) Μεγάλου ποταμού μη χρεια3θμένου συχνά καθαρισμόν, τό ήμισυ τού πλάτους αύτού εκατέρωθεν.(δ) Μικρού ποταμού χρεια3ομένου συχνά καθαρισμόν, γήν έπί έκάστης πλευράς άρκετήν διά νά ριφθοΰν οί λίθοι καί ό πηλός.(ε) 1 Υδατοσωλήνων ή υπογείων οχετών τών οποίων τό ύδωρ ρέει έπί τής έπιφανείας τής γής, 1,000 πόδες.Φρέατα δύνανται υά ορυχθούν έπί περιουσίας «μούλκ» άνεξαρτήτως .των δικαιωμάτων περιφερείας γειτονικού τίνος φρέατος ή πηγής, ’ tv  σχέσει μέ τάς προνοίας τών άνω άρθρων, ίδέ τον περί Φρεάτων Νόμον τοΰ 1896, Νομοθετήματα Κύπρου, Τόμος I, σελίς 943.118. ’Άρθρου 1675.— Συμφώυως προς τό άρθρου τούτο ούδέν προσώπου δύυαται ν’ άποκτήση κατοχήν έπί δημοσίου ποταμού διά κεκτημένου δικαιώματος, άνεξαρτήτως τού άριθμού τών έτών κατά την διάρκειαν τών όποιων εΐχεν αποκλειστικήν καί αναμφισβήτητου χρήσιν τού ποταμού. Έ ν  σχέσει μέ τά άνω, ίδέ άρθρον 102 τοΰ περί Γαιών ’ Οθωμανικού Κώδικος καί τον ορισμόν τής γής τής γνωστής ώς « Ά ρ α 3Ϊ Μετρουκέ» τό όποιον σημαίνει: (α) τόπους άφεθέντας διά την χρήσιν τοΰ κοινού γενικώς καί (β) τόπους άφεθέντας διά την χρήσιν ιδιαιτέρας τίνος κοινότητος, ή συμπλέγματος κοινοτήτων. ’ Επίσης ίδέ τάς παραγράφους 5 καί 7 τοΰ περί ’ Ακινήτου Περιουσίας Νομοσχεδίου, τοΰ δημοσιευθέντος είς την έκτακτου έκδοσιν τής Κυβερνητικής ’ Επισήμου Έφημερίδος τής 11ης ’ Απριλίου, 1944.119. ‘ Ο περί Φρεάτων Νόμος τοΰ 1896.—'Ο  Νόμος ούτος έθεσπίσθη διά την καλυτέραν προστασίαν τών φρεάτων καί τών έπί ύδάτων δικαιωμάτων. Παρέχει τό δικαίωμα άγωγής δΓ άπο3ημιώσεις έάν ήθελε προξε- υηθή 3τ1ύία είς ύπάρχουτα φρέατα ή άλύσεις φρεάτων ή πηγάς διά τής άυο- ρύξεως νέων φρεάτων έπί έδάφους κατηγορίας άλλης παρά «μούλκ» εις ώρισμέυας άποστάσεις δηλαδή 80 πόδας άπό οίουδήποτε φρέαρ ή 600 πόδας άπό οΐανδήποτε άλυσιν φρεάτων ή πηγήν. Αί Δημοτικοί ή Χωριτικαί



Ά ρ χ α ί δύνανται ύπό ώρισμένας περιστάσεις και έπί πληρωμή λογικής άπο- 
3ημιώσεως νά άνορύξουν φρέατα, κ.λ.π. εντός των αποστάσεων των καθο- ρισθεισών άνωτέρω, διά την δημοσίαν χρήσιν των κατοίκων. Έξεδόθη Διάταγμα (σελ'ις 817, τόμος II των Νομοθετημάτων) δυνάμει του άρθρου 8 τοΰ Νόμου τούτου, απαιτούν όπως όλα τά φρέατα προστατεύονται διά καλύμματος εκ λιθοδομής ή λίθινου δρυφράκτου ύψους τούλάχιστον 2 ποδών ούτως ώστε νά μή αποτελούν πηγήν δημοσίου κινδύνου.120. Οί περί Κατασκευής Κτιρίων, ‘ Οδών και Φρεάτων έπΐ «’ Apcgi Μιριέ» Νόμοι, 1927 έως 1938.— Συμφώνως πρός τό άρθρον 9 των Νόμων τούτων ούδέν φρέαρ δύναται νά άνορυχθή έπΐ γής «Άρα^Ι Μιριέ» έκτος κατόπιν άδειας χορηγουμένης πρός τόν σκοπόν τούτον υπό τοΰ Διοικητοΰ, όστις δύναται νά έπιβάλη τοιούτους όρους οϊους ήθελε νομίσει αναγκαίους ή επιθυμητούς. ’ Απαιτείται έπίσης άδεια διά την χρησιμοποίησιν ύδατος εύρε- θέντος εντός φρέατός τίνος, ή οποία παρέχεται δυνάμει τοΰ περί Κυβερνητικών ’ Αρδευτικών ’Έργων Νόμου τοΰ 1928. ‘ Υπάρχει πρόνοια διά τιμωρίας διά την άνόρυξιν φρέατος χωρίς άδειαν μεταξύ τών οποίων είναι υποχρεωτική ή πλήρωσις διά χώματος ή τό κλείσιμον τοΰ ούτω άνορυχθέντος φρέατος, εκτός έάν ό ενδιαφερόμενος Διοικητής ήθελε δώσει έκ τών υστέρων τήν συγκατάθεσίν του. Γή Ά ρ ο φ  Μιριέ λέγεται έκείνη τής όποιας ή πραγματική Ιδιοκτησία ανήκει εις τό Κράτος άλλ’ ή όποια δύναται νά άποκτηθή δυνάμει τίτλου έκδιδομένου κατ’ έντολήν τού Κράτους. Ή  καλλιεργήσιμος γή είναι συνήθως κατηγορίας ’ A p aji Μιριέ.121. ‘ Ο  περί Κυβερνητικών ’ Αρδευτικών ’'Εργων Νόμος τοΰ 1928.—‘ Ο Νόμος ούτος—(ί) παραχωρεί είς τήν Κυβέρνησιν τήν Ιδιοκτησίαν—(α) όλων τών ύπογείων ύδάτων (συμπεριλαμβανομένων τών ήμι- αρτεσιανών ύδάτων) διά τά όποια δεν είχον ληφθή, μέχρι τής ημέρας τής δημοσιεύσεως τού Νόμου, μέτρα ϊνα άχθοΰν είς τήν επιφάνειαν ή νά ρεύσουν έπΐ τής έπιφανείας· καί (β) όλων τών ύδάτων τών χανομένων έξ οίονδήποτε ποταμού, πηγής.ρεύματος ή ρύακος· καί (γ) όλων τών άλλως χανομένων ύδάτων καί άπαγορεύει τήν λήψιν ή χρησιμοποίησιν τών ύδάτων τούτων έκτος κατόπιν γραπτής άδειας παρά τοΰ Διοικητοΰ, καί (ϋ) δίδει έξουσίαν είς τήν Κυβέρνησιν—(α) νά άναλαμβάνη καί έκτελή άρδευτικά έργα διά τό ύδωρ οίουδήποτε ποταμού, πηγής, ρεύματος ή ρύακος, ή δι’ οίονδήποτε άλλο ύδωρ έπί τοΰ οποίου ύπάρχουν Ιδιωτικά δικαιώματα ή όχι, τό όποιον ύδωρ άφοΰ ληφθή πρόνοια διά τήν ίκανοποίησιν ύπαρχόντων δικαιωμάτων περιέρχεται ύπό τήν άπόλυτον Ιδιοκτησίαν τής Κυβερνήσεως, καί(β) νά θεσπί^η κανονισμούς διά τήν διαχείρισιν τών έργων τούτων καί νά έπιβάλλη δικαιώματα ή έπιβαρύνσεις έν σχέσει πρός τήν οικονομικήν πλευράν τής διαχειρίσεως.Γή δύναται νά άποκτηθή καταναγκαστικώς καί νά άρθή ή παραμε- ρισθή οίονδήποτε κώλυμα κατά τήν έκτέλεσιν οίουδήποτε άρδευτικοΰ έργου. Τά Άρδευτικά 'Έργα τής ’ Ανατολικής Μεσαορίας ύπάγονται όσον άφορφ τήν διαχείρισιν των είς τόν Νόμον τοΰτον, άλλά έκτος τών περί ’ Αρδευτικών Δικαιωμάτων Κανονισμών τοΰ 1931 καί 1937, οΐτινες δίδουν εις τόν Διευθυντήν τής Γεωργίας έξουσίαν νά καθορί^η τά πληρωτέα δικαιώματα, άτινα δεν 6ά είναι όλιγώτερα ούτε καί περισσότερα προκαθορισθέντων ποσών, διά τήν άρδευσιν έκ τών άνω έργων, χειμερινών καί καλοκαιρινών προϊόντων, δεν έθεσπίσθησαν άλλοι κανονισμοί.122. Ό  Περί Δημοσίας ‘ Υγείας (Ελώδεις Περιοχαί) Νόμος τοΰ 1930.— Ό  Νόμος ούτος προνοεϊ ότι οίαδήποτε γή, είτε καλυπτομένη ύπό ύδατος είτε όχι, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων, ύδάτων καί δικαιωμάτων έπί ύδάτων, δύναται νά άποκτηθή καταναγκαστικώς ύπό τής Κυβερνήσεως έπί πληρωμή άπο3ημιώσεως διά ν’ άποξηρανθή.
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53123. Οί περί ’ Αρδευτικών Διαμερισμάτων (Χωρίων) Νόμοι, 1938 καϊ 1944.— Οί Νόμοι ούτοι καθιστούν δυνατήν την ϊδρυσιν ’ Αρδευτικού Διαμερίσματος δι’ όλους ή δι* οίονδήποτε των ακολούθων σκοπών :—(α) Την κατασκευήν, βελτίωσιν, συντήρησιν ή έπιδιόρθωσιν οίωνδήποτε αρδευτικών έργων (τών όποιων ό ορισμός είναι αρκούντως εύρύς) κειμένων έξ ολοκλήρου ή έν μέρει εντός τών γαιών χωρίου τίνος ή συνοικίας ή συμπλέγματος χωρίων(β) Τήν προστασίαν κοινών ύδάτων ή ρυάκων καί τήν ρύθμισιν τής χρήσεως τούτων(γ) Τήν διατήρησιν ή προστασίαν τών επί τών ύδάτων δικαιωμάτων τών γαιοκτημόνων.'Η ϊδρυσις ’ Αρδευτικού τίνος Διαμερίσματος άποφασί^εται ύπό τής πλειονότητος τών κατόχων τής γής. ήτις ωφελείται ή δύναται νά ώφεληθή ύπό τού τοιούτου ’ Αρδευτικού Διαμερίσματος, οί όποιοι δυνατόν νά παρευ- ρίσκωνται εις δημοσίαν συνέλευσιν συγκαλουμένην προς τον σκοπόν τούτον ύπό τού Διοικητού, είτε τή ύποδείξει του είτε τή αιτήσει ούχί όλιγωτέρων τών δέκα ενδιαφερομένων γαιοκτημόνων καί ύπό τήν προεδρίαν αύτού- καθ’ όμοιον τρόπον άποφασί^ονται όλα τά ζητήματα ή λαμβάνονται άπο- φάσεις άφορώσαι ’ Αρδευτικόν τι Διαμέρισμα.124. ‘ Ο Νόμος προνοεϊ διά τήν εκλογήν ’ Επιτροπείας ύπό τήν προεδρίαν τού Διοικητού. ‘ Η ’ Επιτροπεία έχει τήν γενικήν έποπτείαν καί τον έλεγχον τών ’ Αρδευτικών "Εργων ώς επίσης καί τήν εξουσίαν νά συνάπτη δάνεια καί νά δαπανά χρήματα. ‘ Ο Νόμος προνοεϊ περαιτέρω περί τής συντάξεως Κανονισμών διά τήνδιοίκησιν ’ Αρδευτικού τίνος Διαμερίσματος καί συμφώνους τών κανονισμών τούτων δύνανται νά είσπραχθούν δικαιώματαή επιβαρύνσεις. Πρότυπον τών κανονισμών τούτων συμφώνως τού άρθρου 19 παρατίθεται εις τό Παράρτημα 1. ’ Επί πληρωμή λογικής άπο^ημιώσεως δύναται νά άποκτηθή καταναγκαστικώς γή ήτις χρειά3εται διά τήν κατασκευήν αρδευτικού τίνος έργου. ‘ Ο αριθμός τών ’ Αρδευτικών Διαμερισμάτων έν τή Νήσω άνέρχεται μέχρι σήμερον εις 230.125. ‘ Ο  Περί Προστασίας τών Δημοσίων Ποταμών Νόμος τού 1930.— Διά τού Νόμου τούτου είναι δυνατόν νά ληφθούν από καιρού εις καιρόν μέτρα διά τήν προστασίαν τών δημοσίων ποταμών. ‘ Ο  σκοπός τών μέτρων τούτων είναι νά παρεμποδί^η τούς άνθρώπους άπό τού νά βλάπτουν ή καταστρέφουν οίανδήποτε όχθην ή πλευράν ποταμού τίνος, ή νά λαμβάνουν χώμα ή χάλικας, κ.τ.λ. άπό τήν ποταμοκοίτην ή νά στοιβά3ουν χάλικας, σκύβαλα, κ.τ.λ. εντός αύτής, τά μέτρα δέ ταύτα λαμβάνονται όταν, δυνάμει Διατάγματος τού Κυβερνήτου έν Συμβουλίω, δημόσιός τις ποταμός κηρύσσεται ώς ποταμός διά τούς σκοπούς τού Νόμου τούτου καί διά δημοσιεύσεως ύπό τού Διοικητού εις τήν επαρχίαν τού όποιου κεϊται ό ποταμός απαγορευτικών ειδοποιήσεων είς τήν Κυπριακήν ’ Επίσημον ’ Εφημερίδα. Μέχρι σήμερον μόνον δύο ποταμοί έκηρύχθησαν ποταμοί διά τούς σκοπούς τού Νόμου τούτου, δηλαδή ό Πεδιαϊος καί ό Γαρίλλης, επηρεάζονται δέ μόνον τά μέρη των, τά κείμενα παρά τήν Λευκωσίαν καί Λεμεσόν.126. 'Ο  Περί 'Υδάτων τής Πόλεως Χρυσοχούς Νόμος τού 1900.—'Ο  Νόμος ούτος έθεσπίσθη διά νά έξευρεθή ύδωρ διά τήν Πόλιν τής Χρυσοχούς προς πόσιν καί δι’ οίκιακάς άνάγκας. Διά τον σκοπόν τούτον έδόθη έξουσία εις τήν Κυβέρνησιν νά αποκτά τό άποκλειστικόν δικαίωμα έπί τής πηγής Φορτίνι είς τό χωρίον Πελαθούσα (έπαρχίας Πάφου) καταβάλλουσα άπο- 
3ημίωσιν είς τά πρόσωπα τά ένδιαφερόμενα είς τό ύδωρ τής πηγής τούτης καί λαμβάνουσα πρόνοιαν διά τας προς πόσιν καί δι’ οίκιακάς άνάγκας άπαιτή- σεις τού χωρίου τούτου καί τών ^ώων του. ’Έκτοτε τό ύδωρ τής πηγής τούτης μετεφέρθη είς τήν περί ής ό λόγος πόλιν.



54127. 01 περί Διευθύνσεως τής ‘ Υδατοπρομηθείας Λευκωσίας (Άράττ fΆ χ μ έ τ  καί Σιλικτάρ Βάκφς) Νόμοι, 1919 έως 1939.—Διάτω ν Νόμων τούτωνιδρύεται ’ Επιτροπή ‘ Υδάτων εις την όποιαν ανατίθεται ή διεύθυνσις καί ό έλεγχος τής 'Υδατοπρομηθείας τής Λευκωσίας (Ά ρ ά π  Ά χ μ έ τ  καί Σιλικτάρ Βάκφς). ’ Εν τή ενασκήσει των εξουσιών δι’ ών περιβέβληται καί τή έκπλη- ρώσει των υποχρεώσεων των έπιβαλλομένων έπ’ αυτής ή ’ Επιτροπή ‘ Υδά- των δύναται:—(α) Τή έγκρίσει του Κυβερνήτου νά διορί3η τους αναγκαίους λειτουργούς καί ύπαλλήλους.(β) Νά συντάσση κανονισμούς διά την διεξαγωγήν των εργασιών και τών συνεδριάσεών της.(γ) Νά συντάσση κανονισμούς διά την διανομήν τού ύδατος καί τήν εΐσπραξιν τών φόρων ύδατος.(δ) Νά έξοδεύη χρήματα και νά συνάπτη τή συναινέσει καί έξουσιοδο- τήσει τού Κυβερνήτου, δάνεια.Γή, πηγαϊ ή ύδωρ δύνανται νά αποκτηθούν έπι πληρωμή λογικής άπο- ^ημιώσεως είτε κατόπιν συμφωνίας είτε καταναγκαστικώς διά τάς άνάγκας τής ύδατοπρομηθείας. 'Ο  Νόμος προνοεΐ διά τήν τιμωρίαν τών παραβατών τού Νόμου καί τών κανονισμών. Τά άνω συμπληρούνται διά τών Κανονισμών ‘ Υδατοπρομηθείας Λευκωσίας, 1924 έως 1943.128. Οί Νόμοι ‘ Υδατοπρομηθείας Λευκωσίας (Ειδικά! Έξουσίαι), 1932 καί 1933.— Οί Νόμοι οΰτοι έθεσπίσθησαν διά νά άντιμετωπισθή έλλειψις ύδατος ε!ς τήν Λευκωσίαν καί νά προστατευθή τό πόσιμον ύδωρ εκ τής μολύνσεως. Εγκαθιδρύεται Συμβούλιον εις τό όποιον ό Κυβερνήτης δύναται διά διατάγματος έν Συμβουλίω νά δώση μεταξύ άλλων καί τάς ακολούθους εξουσίας :—(α) Νά λαμβάνη, διευθύνη καί έλέγχη τάς ύδατοπρομηθείας Λευκωσίας ή μέρος τούτων διά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τούς δώδεκα μήνας άπό τής ή μέρας τού τοιούτου διατάγματος υπό τό κράτος ώρισμέ- νων έπι φυλάξεων.(β) Νά ίδρύη ταμεϊον είς τό όποιον νά πληρώνωνται δλαι αί είσπράξεις τού Συμβουλίου όποθενδήποτε καί άν προέρχωνται.(γ) Νά δαπανά χρήματα διά τους άνω σκοπούς και νά συνάπτη δάνεια, καί(δ) Νά συντάσση κανονισμούς διά τήν έκπλήρωσιν τών άνω σκοπών καί νά όρί^η τήν κλίμακα τών είσπραχθησομένων δικαιωμάτων.01 Νόμοι έπι βάλλουν εις τον Δήμον Λευκωσίας τήν ύποχρέωσιν νά πλη- ρώνη είς τό ταμεϊον τού Συμβουλίου τοιοΰτον ποσόν χρημάτων ως ήθελε άπαιτηθή διά τήν άντιμετώπισιν τής έλλείψεως ύδατος καί έξουσιοδοτούν τούτον νά συνάπτη δάνεια διά τον σκοπόν τούτον καί νά έπιβάλλη ειδικήν διά τον σκοπόν τούτον φορολογίαν διά τήν εΐσπραξιν τού ποσού τούτου.Προνοεϊται ότι οί σωλήνες οί άγορασθέντες και τά έργα τά έκτελεσθέντα τή δαπάνη τοΰ Δήμου θά παραδοθοΰν είς τον Δήμον άνευ πληρωμής προς μόνιμον όφελος τών κατοίκων. 01 Νόμοι ούτοι έθεσπίσθησαν προς άντι- μετώπισιν τής έκτάκτου άνάγκης τών έτών 1932 καί 1933 τής όφειλομένης εις τήν άνομβρίαν, ούδέποτε όμως έφηρμόσθησαν.129. Οί Περί Βελτιώσεως τής 'Υδατοπρομηθείας Κυθραίας Νόμοι, 1928 έως 1933.— 01 Νόμοι οΰτοι έθεσπίσθησαν ϊνα δυνηθή ή κωμόπολις Κυθραίας νά μεταφέρη, τή έξουσιοδοτήσει τοΰ Κυβερνήτου καί άφοΰ συμμορφωθή προς ώρισμένους όρους και διατυπώσεις, ύδωρ διά σωλήνων τής Πηγής Κεφαλοβρύσου είς Κυθραίαν δι’ οίκιακάς άνάγκας τών κατοίκων. Οί Νόμοι προύνόουν διά τήν καταναγκαστικήν άπόκτησιν, έναντι πληρωμής άπο^η- μιώσεως τής γής τής άπαιτουμένης διά τον άνω σκοπόν. Δυνάμει τού άρθρου 15 τών Νόμων τούτων ό Δήμος Κυθραίας δύναται τή έγκρίσει τού Κυβερνήτου νά συντάσση κανονισμούς διά τήν διεύθυνσιν καί τον έλεγχον τής ύδατοπρομηθείας Κυθραίας. 01 κανονισμοί οΰτοι συνετάχθησαν καί έδη- μοσιεύθησαν είς τήν Κυπριακήν Επίσημον ’ Εφημερίδα τής 28ης Ιουλίου,1933, έκτοτε δε ή Κυθραία έφωδιάσθη δι’ ύδατος μεταφερομένου διά σωλήναν.



55130. 'Ο  Περί Βελτιώσεως τήζ ' Υδατοπρομηθείας Κεφαλοβρύσου Νόμος του 1932.—‘ Ο Νόμος ουτος, όστις είναι επί των ιδίων γραμμών ώς ό περί Βελτιώσεως τής ‘ Υδατοπρομηθείας Κυθραίας Νόμος του 1928, έθεσπίσθη ϊνα δυνηθοΰν τά κάτωθι άναφερόμενα χωρία νά μεταφέρουν, τή εξουσιοδοτήσει του Κυβερνήτου καί άφοΰ συμμορφωθούν προς ώρισμένους όρους καί διατυπώσεις, ύδωρ διά σωλήνων εκ τής πηγής Κεφαλοβρύσου διά τάς οίκιακάς των άνάγκας, εις ποσότητας μή ύπερβαινούσας τάς έναντι τούτων άναγραφομένας :—Μπέη Κιογιού . .  . .  . .  . .  665 γαλόνια ημερησίουςΈ πιχώ  ’Όξω Μετόχι Νέον Χωρίον Παλαίκυθρον Τραχώνι Βώνη
5.600 6,550 9,8507.600 3,200 4,400"Οπως είς την περίπτωσιν τής Κυθραίας ό Νόμος προΰνόει διά την κατα- ναγκαστικήν άπόκτησιν, έναντι πληρωμής άπο^ημιώσεως, γής άναγκαίας διά την έγκατάστασιν των ύδατοπρομηθειών. Ό κτοτε όλα τά χωρία έγκατέστησαν ύδωρ διά σωλήνων. Αί ’ Επίτροποί των χωρίων δύνανται τή έγκρίσει τοϋ Κυβερνήτου νά συντάσσουν κανονισμούς διά την διεύθυνσιν καί τον έλεγχον των ύδατοπρομηθειών των καί διά την εΐσπραξιν δικαιωμάτων ή φόρων καί διά νά δαπανούν χρήματα. .Οί κανονισμοί ούτοι συνε- τάχθησαν καί έδημοσιεύθησαν είς τό Παράρτημα ύπ’ άριθμόν3τής Κυπριακής ’ Επισήμου Έφημερίδος τής 13ης Μαΐου, 1943.131. Δεν ύπάρχει ειδική νομοθεσία άφορώσα την προμήθειαν ύδατος προς πόσιν καί δι’ οίκιακάς άνάγκας είς χωρίον τι. Συμφώνως προς γνωμο- δότησίν τινα τών Νομικών Λειτουργών πρός τήν Κυβέρνησιν, οί Περί Άποκτήσεως Γής Νόμοι, 1899 έως 1944, δεν δύνανται νά έφαρμοσθοΰν είς μικρά τοπικά σχέδια εύεργετούντα ώρισμένας κοινότητας. Τούτο ισχύει διά σχέδια ύδατοπρο μη θείας είς χωρία τοιαύτης φύσεως καί συνεπώς ούδέν ύδωρ άνήκον εις ίδιώτας, είτε τούτο ευρίσκεται εντός τού ενδιαφερομένου χωρίου είτε έντός άλλου χωρίου, δύναται νά άποκτηθή καταναγκαστικώς πρός όφελος τής κοινότητος έν γένει. ‘ύ)ς έχουν σήμερον τά πράγματα ή προμήθεια ποσίμου ύδατος έξαρτάται καθ’ όλοκληρίαν έκ διοικητικών μέτρων καί έκ τής πρωτοβουλίας τού ενδιαφερομένου χωρίου. Δεν υπάρχει νόμος παρέχων είς τήν Κυβέρνησιν την εξουσίαν νά προβαίνη είς τήν έγκα- τάστασιν ύδατοπρομηθείας είς χωρίον όπου ή ύγεία καί αί ύγιειονομικαί συνθήκαι καθιστούν τήν τοιαύτην έγκατάστασιν αμέσως άναγκαίαν.132. "Οσον άφορα τήν χρηματοδότησιν σχεδίων ύδατοπρομηθείας εις χωρία ή Κυβέρνησις συνεισφέρει συνήθως τό ήμισυ τής δαπάνης καί τό Ενδιαφερόμενον χωρίον τό άλλο ήμισυ· όσον άφορα όμως χωρία άτινα είναι πτωχά ή Κυβέρνησις είναι διατεθειμένη τή συστάσει τού Διοικητοΰ νά συ- νεισφέρη περισσότερον τού ήμίσεος τής δαπάνης. 'Όσον άφορφ: τήν έξεύρεσιν τού μεριδίου τής δαπάνης τών χωρίων παρέχονται είς ταύτα εύκο- λίαι δίκην μεσοπροθέσμων δανείων με χαμηλόν τόκον συναπτομένων καί έξασφαλ^ομένων δυνάμει τών προνοιών τών περί ‘ Υποχρεώσεων τών Χωρίων Νόμων, 1901 έως 1939. Τά δάνεια ταύτα χορηγούνται ύπό τών Δημοσίων Δανειστικών’ Επιτρόπων άπό Ταμεϊον εύρισκόμενον είς τήν διάθεσίν των δυνάμει τών προνοιών τών Περί Δημοσίων Δανείων Νόμων, 1897 έως 1940. Δυνάμει τού άρθρου 6, υποδιαιρέσεις (1) καί (2) τού Νόμου τούτου, οί Δανειστικοί ’ Επίτροποι δύνανται να χορηγούν δάνεια τ ρός τήν Κυβέρνη- σιν διά τήν κατασκευήν δημοσίων έργων, καί είς οίονδηποτε Δημοτικόν Συμβούλιου ή ’ Επιτροπήν, ή είς οίανδήποτε κοινότητα χωρίου διά τήν κατασκευήν έργων δημοσίας ώφελείας, ή πρός οίονδήποτε σώμα ή σύνδεσμον, ή πρός οίονδήποτε άτομον χάριν τής γενικής βελτιώσεως τής καλλιεργησίμου γής ή διά τήν ϊδρυσιν, διεξαγωγήν, άνάπτυξιν ή έπέκτασιν οίασδήποτε γεωργικής ή βιομηχανικής έπιχειρήσεως, ή διά τήν προμήθειαν οίασδήποτε



56μηχανής εις οίανδήποτε τοιαύτην έτπχείρησιν. Τό ποσόν τού δανείου τό όποιον δύναται νά χορηγηθή είς άτομα ΐνα διευκολύνη ταϋτα είς τήν κατασκευήν φρεάτων—άφοΰ δοθή καλή έγγύησις διά τήν χρησιμοποίησιν του χρήματος διά τον σκοπόν τούτον—περιορί3εται είς τό ή μι συ τής διά τήν εργασίαν δαπάνης.133. Είς τόν Περί ’ Ακινήτου Περιουσίας (Κατοχή, Έγγραφή καί Έ κτί- μησις) Νόμον, οστις πρόκειται νά θεσπισθή, νομοσχέδιον τοϋ όποιου έδη- μοσιεύθη είς τήν έκτακτον έκδοσιν τής Κυπριακής ’ Επισήμου ’ £φημερίδος τής 11ης 'Απριλίου, 1944, τά ακόλουθα άρθρα άφοροΰν τό ύδωρ καί τήν άρδευσιν :—’Άρθρον 5, δυνάμει του όποιου ή ιδιοκτησία όλων των λιμνών, των ποταμών, τών πηγών, κ.τ.λ. οΐτινες δέν ανήκουν είς ίδιώτας περιέρχεται είς τήν Κυβέρνησιν. ‘ Υπάρχει πρόνοια όπως γίνωνται σεβαστά τά δικαιώματα επί τοΰ υδατος τά όποια—(α) ήσκοΰντο διά 30 έτη πρό τής ένάρξεως του νόμου τούτου·(β) παρεχωρήθησαν διά Φιρμανίου ή άλλου έγκυρου εγγράφου γενομένου πρό τής 4ης ’ Ιουνίου, 1878*(γ) ασκούνται δυνάμει οίουδήποτε έκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου.’Άρθρον 12, τό όποιον προνοεϊ ότι τή αιτήσει τοΰ κατόχου δουλεύοντος κτήματος ό Διευθυντής τοΰ Κτηματολογίου καί Χωρομετρίας δύναται νά καθορίση ή νά άλλάξη τήν θέσιν οίουδήποτε αυλακος αλλά μόνον κατά τοι- οΰτον τρόπον ώστε τό δεσπό^ον κτήμα νά μή έπηρεά^εται ούσιωδώς ή νά παραβλάπτεται έκ τούτου.’Άρθρον 13, τό όποιον προνοεϊ ότι όπου γή άνήκουσα είς περισσοτέρους τοΰ ενός ίδιοκτήτας αρδεύεται έξ αυλακος ό Διευθυντής τοΰ Κτηματολογίου καί Χωρομετρίας δύναται, τή αιτήσει τοΰ ιδιοκτήτου τής γής διά τής όποιας διέρχεται τό άνω μέρος τοΰ αυλακος, νά άλλάξη τήν θέσιν τούτου, αλλά μόνον κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε τά συμφέροντα τούτου νά μή έπηρεά^ωνται ούσιωδώς ή νά παραβλάπτωνται έκ τούτου. Είς περιπτώσεις έπίσης όπου περισσότερα τοΰ ενός πρόσωπα δικαιοΰνται είς ύδωρ ρέον έντός αυλακος, τά πρόσωπα ταΰτα θά καθαρί3ουν καί θά διατηροΰν είς καλήν κατάστασιν τόν αύλακα άναλόγως τοΰ μεριδίου των έπί τοΰ υδατος ϊνα προλαμβάνεται οίαδήποτε άπώλεια υδατος. Αί πρόνοιαι τοΰ άρθρου τούτου δέν θά Ισχύουν διά τά Αρδευτικά Διαμερίσματα τά ιδρυόμενα δυνάμει τών Περί Αρδευτικών Διαμερισμάτων (Χωρίων) Νόμων 1938 καί 1944.’Άρθρον 14, τό όποιον προνοεϊ ότι τό δικαίωμα άρδεύσεως θά έπεκτείνεται εις δικαίωμα έπί ενός αύλακος, ρύακος, υδραγωγείου, φρέατος ή άλύσεως φρεάτων, είς τό όποιον τό δικαίωμα τούτο άναφέρεται. ‘Έκαστον τοιοΰτον έργον θεωρείται ότι περιλαμβάνει χώρον ούχί μεγαλύτερον τών 5 ποδών έξ έκατέρου άκρου διά καθαρισμόν, έπιδιόρθωσιν καί προστατευτικούς σκοπούς.’Άρθρον 21, ύποδιαίρεσις (4), ήτις προνοεϊ ότι οίαδήποτε πηγή, φρέαρ, ρύαξ ή αύλαξ, ευρισκόμενος είς οίανδήποτε γήν θά θεωρήται περιουσία τοΰ Ιδιοκτήτου τής γής, έκτος έάν άλλο πρόσωπον Είναι έγγεγραμμένον ή δικαιούται νά έγγραφή ώς ό ιδιοκτήτης· καί πάσα πράξις έπηρεά3ουσα τήν γήν θά θεωρήται ώς περιλαμβάνουσα οίανδήποτε πηγήν, φρέαρ, ρύακα ή αύλακα ευρισκόμενον έντός ταύτης, ό όποιος είναι περιουσία τοΰ ιδιοκτήτου τής γής. Αί πρόνοιαι οίουδήποτε νόμου άφορώντος τά φρέατα δέν θά έπηρεά3ωνται υπό τής ΰποδιαιρέσεως ταύτης.’Άρθρον 80, τό όποιον προνοεϊ όπως μεταξύ άλλων Νόμων καί Θεσπισμάτων, τά ’Ά ρθρα 1234-1239, 1262-1269, 1281-1291 καί 1675 τοΰ Μετ3ελλέ τά άναφερόμενα είς τάς άνω παραγράφους 115-118, άντικατασταθοΰν όταν ό νόμος ούτος θεσπισθή.



134. 'Ο  Περί Δημοσίας 'Υγείας (Άνθελονοσία) Νόμος τού 1944.—‘ Ο Νόμος ούτος, δστις άνακαλεϊ καί έτταναθεσττί^ει κατά τρόπον διαφορετικόν τον Περί Δημοσίας' Υγείας Άνθελονοσίας Νόμον τού 1944λαμβάνει καλυτέραν πρόνοιαν διά τήν πρόληψιν τής έξαπλώσεως τής μαλαρίας. 'Ο  Διευθυντής των ’ Ιατρικών ‘ Υπηρεσιών εξουσιοδοτείται νά είσέρχεται καί να έπιθεωρή οίαδήποτε κτίρια καί ελώδεις περιοχάς, αΐτινες κατά την γνώμην του είναι έστίαι μαλαρίας καί νά άπαιτή παρά τού ιδιοκτήτου ή τού κατόχου τών κτιρίων τούτων όπως προβή εις τοιαΰτα μέτρα άτι να θά παρημπόδ^ον τον πολλαπλασιασμόν καί έστίασιν τών κωνώπων.Τ Α ΑΠΟ Τ Ο Υ  1939 € Π ΙΤ € Υ Χ Θ € Ν Τ Α  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α .135. ’Έρευναι.— (1) Κατελήξαμεν όριστικώς εις συμπέρασμα όσον άφορα τά κατά τό 1908 άρξάμενα έπΐ τών βουνών Κυρηνείας έργα σηράγγων καί ήχθημεν εις συμπέρασμα ώς προς τάς προσδοκίας οίωνδήποτε παρομοίων έργων επί τών βουνών τούτων. "Υδωρ έκ τής σήραγγος Συγχαρί διωχε- τεύθη διά σωλήνων εις Λευκωσίαν.(2) ’ Επανεξετάσθη διά γεωφυσικών μεθόδων καί διατρήσεων ή περιοχή Μόρφου καί άπεδείχθη ότι τό υπάρχον εκεί ύδωρ είναι περισσότερον άπό ότι ύπετίθετο καί ότι εκτείνεται άνατολικώτερον. ‘ Η περιοχή τών ρεόντων φρεάτων έπεξετάθη προς άνατολάς.(3) Έξητάσθη τό 3ήτημα τή άπωλείας ύδατος προς την θάλασσαν διά τής επιφανειακής καί υπογείου ροής έκ τών ποταμών καί έπενοήθησαν μέτρα πρός άντιμετώπισιν τής άπωλείας τούτης.(4) Ούχί άπαξ άλλά πολ?\άκις έξητάσθη τό ζήτημα περισυλλογής υδατος άνα^ητούνται δέ άκόμη κατάλληλα μέρη. Διατελεϊ ύπό μελέτην τό ζήτημα τής χρησιμοποιήσεως τής λίμνης Παραλιμνίου δι’ έναποθήκευσιν υδατος μετά τον καθαρισμόν τής κοίτης έκ τοΰ άλατος.(5) Έπανεξητάσθη τό 31VrTlUcc βαθειών διατρήσεων έν τή Μεσαορία άπεκαλύφθησαν δέ τά πιθανά αποτελέσματα.(6) Έμελετήθησαν αΐ άλύσεις φρεάτων καί άπεδείχθη ότι ύπό ώρισμένας γεωλογικάς συνθήκας τό ύδωρ δύναται νά κρατηθή έντός τού ύδροφόρου στρώματος όταν δέν χρειάζεται.(7) Έπανεξητάσθη τό Σχέδιον Μεταστροφής εις την Δυτικήν Μεσαορίαν.(8) "Ολα σχεδόν τά άρδευτικά σχέδια τής Νήσου, είτε λειτουργούντα ε’ίτε μη, έξητάσθησαν πρός άνεύρεσιν πιθανών βελτιώσεων ή τών αιτίων αποτυχίας.(9) Διά τής έφαρμογής συγχρόνων μεθόδων γεωφυσικών έρευνών άνε- καλύφθησαν νέα ύδροφόρα στρώματα είς την Μεσαορίαν μία δέ μονάς γεωφυσικών έρευνών εϊτε αστική είτε στρατιωτική είργά3ετο είς τήν ύπαιθρον καθ’ όλον σχεδόν τον χρόνον.(10) Έγένετο έναρξις έργων πρός άνεφοδιασμόν τών ύδροφόρων στρωμάτων εις τήν περιοχήν Άμμοχώ στου.(11) Έγένοντο έρευναι πρός άνεύρεσιν ποσίμου υδατος διά περισσότερα τών 200 χωρίων.(12) Έγένοντο πολλαί έρευναι πρός βελτίωσιν τών ύδατοπρομηθειών τών Δήμων.(13) Καθ’ όλην τήν περίοδον έξητά3οντο συνεχώς προτάσεις διά σχέδια άρδεύσεως λειτουργούντα διά τού νόμου τής βαρύτητος.(14) Κατ’ άρχάς τέσσερα κατόπιν πέντε, σήμερον δέ εξ γεωτρύπανα χρησιμοποιούνται είς τήν ύπαιθρον, έγένετο δέ προσεκτική διαλογή στρωμάτων καίδοκιμαί άντλήσεως κατεχωρήθησανδέλεπτομέρειαι είς ειδικούς τύπους.Κατασκευή. -'Η κατασκευή άρδευτικών έργων έσημείωσε μεγάλην πρόοδον από τό 1940 όφειλομένην είς τήν άνάγκην αύξήσεως τής έπιτοπίου παραγωγής τροφίμων καί είς τάς γενναίας δωρεάς τάς γενομένας δυνάμει τών περί ’ Αποικιακής Άναπτύξεως καί Εύημερίας Νόμων. Κατά τήν διάρκειαν τού πολέμου άνελήφθη ή έκτέλεσις άρδευτικών σχεδίων είς 210 χωρία καί ύπολογΐ3εται ότι έκτασις υπερβαίνουσα τάς έκατόν πεντήκοντά



χιλιάδας στρεμμάτων ευεργετείται έκ των έργων τούτων. Λόγω δυσκολιών όσον άφορατήν έξεύρεσιν άντλητικών μηχανών καί σωλήνων πλεΐστα τούτων ήσαν σχέδια λειτουργοΰντα διά φυσικής τπέσεως μικρά δέ έσημειώθη άνά- τττυξις όσον άφορα τό διά μηχανών άντλούμενον ύδωρ εκτός του ΰττό τής Κυβερνήσεως επιχορηγούμενου σχεδίου διατρήσεων έπΐ τή βάσει τού όποιου διενεργήθησαν εκατόν τεσσαράκοντα καί τρεις διατρήσεις από τό 1939. Έ κ  τούτων αί όγδοήκοντά τέσσαρες ήσαν επιτυχείς και απέδωσαν κατά τήν διάρκειαν δοκιμών πέραν τών εννέα εκατομμυρίων γαλονίων εις είκοσι τέσσαρας ώρας.'Η εργασία έξευρέσεως προμηθειών δ ι’ οικιακός άνάγκας έπροχώρησε καλώς, άλλ’ ή σπάνις τών σωλήνων ή μπόδισεν οίανδήποτε πρόοδον κατά τήν διάρκειαν τών πολεμικών ετών. 'Η ^ήτησις ποσίμου ύδατος όπό τών χωρίων είναι σήμερον πολύ' μεγάλη.
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ΟΙ πβΡΙ Α Π Ο ΙΚ ΙΑ Κ Η Σ  ΑΝ ΑΠΤ Υ 2 Ε(α)Σ ΚΑΙ Ε Υ Η Μ Ε Ρ ΙΑ Σ ΝΟΜ ΟΙ.136. Ή  εργασία ή γενομένη προς έκτέλεσιν τών αρδευτικών σχεδίων κατά τήν διάρκειαν τού πολέμου κατέστη δυνατή διά γενναίων δωρεών γενομένων ύπό τής Κυβερνήσεως τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος δυνάμει τών Περί ’ Αποικιακής Άναπτύξεως καί Ευημερίας Νόμων. ’ Από τό 1937 έγέ- νοντο δωρεαϊ διά τήν μελέτην τών προβλημάτων ύδατοπρομηθείας συμπο- σούμεναι είς £55,000, καί δι’ αύτήν τούτην τήν κατασκευήν έργων προς άρδευσιν διά τής βαρύτητος παρεχωρήθησαν τά ακόλουθα ποσά : — £Σχέδιον ΰπ’ αριθμόν 44 „  Δ 87„ Δ 203„ Δ 373„ Δ 408
42,00028,730129,600260,95023,300' Ολι κόν 484,580Έ κ  τού ποσού τούτου παραμένει ακόμη άνεξόδευτον ποσόν £220,000 περίπου.137. Δωρεά έξ £103,180 έγένετο δϊ’ ανθελονοσιακήν εργασίαν κατά τό δεύτερον ήμιου τού 1944. 'Η δωρεά αυτή θά έξοδευθή διά τήν έκτέλεσιν σχεδίων ύπό τού Τμήματος ' Υδατοπρομηθειών καί Άρδεύσεως, σχεδίων άτινα όχι μόνον θά περιορίσουν τον πολλαπλασιασμόν τών κωνώπων, αλλά καί θά καταστήσουν διαθέσιμον περισσότερον ύδωρ προς άρδευσιν. Περαιτέρω, οί δυνάμει τώύ περί ’ Αποικιακής Άναπτύξεως καί Ευημερίας Νόμων ’ Επίτροποι ένέκριναν δωρεάν £200,000, άντιπροσωπεύουσαν τό εν τέταρτον τής προϋπολογισθείσης επί τή βάσει τών σημερινών τιμών δαπάνης, έν σχέσει μέ τήν έκτέλεσιν σχεδίου προνοούντος διά τήν προμήθειαν διασωληνομένου ύδατος είς όλα τά χωρία κατά τά ολίγα προσεχή έτη.Μ ΕΤ ΑΠ Ο Λ ΕΜ ΙΚ Η  Α Ν Α Π Τ Υ 2 ΙΣ .138. Διαρκούντος τού πολέμου αί μόναι δυναταί μέθοδοι προόδου ύπήρξαν : ή άνάπτυξις προμηθειών προς άρδευσιν διά τής βαρύτητος, ώς καί μικρών προμηθειών δι* άντλήσεως, έπΐ τή βάσει τού διά διατρήσεως έπιχορηγουμένου σχεδίου, αλλά κατά τήν μεταπολεμικήν περίοδον, όταν θά υπάρξουν σωλήνες καί μηχαναί άντλήσεως, θά χρειασθή σχέδιον επί καλλιτέρας βάσεως καί τό σχέδιον τούτο κατηρτίσθη ήδη. Τά σχέδια προς άρδευσιν διά τής βαρύτητος πρέπει νά θεωρούνται ώς τά σπουδαιότερα, άλλ’ έγένετο πρόνοια έν τώ προγράμματι διά περαιτέρω έρεύνας καί μελέτας τών προβλημάτων τού ύδατος, διά τήν ουνέχισιν τού έπιχορηγουμένου σχεδίου διατρήσεων, διά μεγαλύτερα σχέδια άντλήσεως ώς καί διά δημοτικάς καί χωριτικάς ύδατοπρομηθείας. Αντιλαμβάνεται τις τήν σπουδαιότητα τού τελευταίου ώς ουσιώδους ουντελεστοΰ είς τά περί δημοσίας ύγείας σχέδια τού Ιατρικού Τμήματος καί είς τάς ηύξημένας εύκολίας τών είς τάς πόλεις καί τά χωρία οικιών. Μελετάται ή προμήθεια διασωληνομένου ύδατος είς κάθε χωρίον εντός πέντε έτών άφ’ ής ημέρας ύπάρξουν διαθέσιμοι άφθονοι σωλήνες.



ΣΥΜ Π ΕΡΑΣΜ Α.139. 'Η ύδατοττρομήθεια τής Κύπρου έξαρτάται έκ τής όμβρήσεως. Αί προς άρδευσιν προμήθειαι πρόκειται νά αύξηθοΰν από μηχανικής άπόψεως διά τής έπιδιορθώσεως και επιμελούς συντηρήσεως των υπαρχόντων έργων καί διά τής κατασκευής νέων τοιούτων. Πρέπει νά γίνη ή άρίστη δυνατή χρήσις τοΰ υπάρχοντος υδατος. ’ Αλλ’ ή μηχανική άποψις δεν είναι ή μόνη. ’ έλέχθη έπανειλημμένως ότι ή αύξησις υδατος αποτελεί τό σπουδαιότερον πρόβλημα τής Κύπρου. Τό ζήτημα όμως τούτο είναι άφεύκτως συνυφασμένον μέ τά ζητήματα τής γεωργίας, μέ τάς μεθόδους καλλιέργειας καί μέ τά προϊόντα. "Οπου υπάρχει ύδωρ πρέπει νά έξοικονομηθή διά τής ηύξημένης καλλιέργειας, ή δέ ώφέλειά του νά έπαυξηθή διά τής φυτεύσεως ειδών άτινα χρειά3ονται ολίγον ύδωρ. Τά εϊδη ταΰτα είναι τά όπωροφόρα καί τά οικοδομήσιμα δένδρα. Δύναται νά υίοθετηθή ή τακτική τής τοποθετήσεως προσωρινών προς ποτισμόν γραμμών εις εκτάσεις εις τάς οποίας έφυτεύθησαν οικοδομήσιμα δένδρα, αϊτινες χρειάζονται ύδωρ διά δύο έποχάς μόνον. ‘ Η ξυλεία είναι προσοδοφόρον είδος, αλλ’ απαιτεί καιρόν όπως άποδώση ωφέλειαν. Τό αύτό είναι αληθές διά τά έλαιόδενδρα. "Οπου ύπάρχει άφθονον ύδωρ, ένδείκνυται όπως καλλιεργούνται χόρτα προς βοσκήν, τά όποια θά έχουν ώς αποτέλεσμα τήν αύξησιν τών 3φων και τής κόπρου, ή οποία είναι τόσον σπανία αλλά καί τόσον σπουδαία διά τήν Νήσον. Στενώς συνδεδεμένα μέ τό ζήτημα τής ύδατοπρομηθείας είναι τά 3ητήματα τών αγροτικών πιστώσεων καί ό περί κληρονομιών νόμος. Χωρικοί διαιτώμενοι μόνον μέ άρτον δέν έχουν κεφάλαια ϊνα άναλάβουν τοιαύτα έργα, ούτε καί νά στραφούν εις τήν παραγωγήν νέων προϊόντων, ούτε καί έχουν συχνά μεγάλην επιθυμίαν νά πράξουν τούτο. ‘ Ο περί κληρονομιών νόμος έχει ώς αποτέλεσμα τήν διαίρεσιν τής γής εις μικρότερα καί μικρότερα τεμάχια ούτως ώστε τόσα πολλά πρόσωπα ένδιαφέρονται εν τέλει εις μικρόν τι αρδευτικόν σχέδιον ώστε νά είναι αδύνατον νά έπιτευχθή συμφωνία επί τών διαφόρων λεπτομερειών τού σχεδίου τό όποιον ώς έκ τούτου αποτυγχάνει. ‘ Η υδατοπρομή- θεια δύναται νά αύξηθή αλλά δέν πρέπει νά θεωρήται ώς κάτι τό χωριστόν. "Ινα έξασφαλισθή πλήρης επιτυχία έκ τών έργων, δέον νά δοθή προώθησις εις τήν γεωργίαν καί εις τάς γενικάς κοινωνικός συνθήκας. Τούτο δέ θά άπαιτήση χρόνον. «’ Αντί μετωπί3θμεν μίαν κατάστασιν ούχί μίαν θεωρίαν».1η Ιουνίου. 1945.
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61Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α01 ΠΕΡΙ Α ΡΔΕ ΥΊΊ KC0N Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Ω Ν  (Χ ω Ρ ίω Ν ) ΝΟΜ ΟΙ,1938 ΚΑΙ 1944.Πρότυπον Κανονισμών συμφώνως προς τό άρθρον 17.1. Οί παρόντες κανονισμοί δύνανται νά καλώνται ώς οί περί ’ ΑρδευτικούΔιαμερίσματος............................................ Κανονισμοί, 19............2. £ίς τους παρόντας κανονισμούς, έκτος έάν τό κείμενον άλλως απαιτεί—«Διοικητής» σημαίνει τον Διοικητήν τής ’ Επαρχίας.......................................«’ επιτροπεία» σημαίνει τήν ’ Επιτροπείαν τού ’ Αρδευτικού Διαμερίσματος.«’ Αρδευτικόν Διαμέρισμα» σημαίνει τό ’ Αρδευτικόν Διαμέρισμα................«Νόμος» σημαίνει τούς περί ’ Αρδευτικών Διαμερισμάτων (Χωρίων) Νόμους, 1938 καί 1944.«Κατάλογος» σημαίνει τον κατάλογον τών ονομάτων καί τής διαμονής τών ιδιοκτητών καί τών γαιών, όμού μετά τής έκτάσεως τούτων αί όποΐαι 6ά ώφεληθοΰν ή είναι δυνατόν νά ωφεληθούν έκ τών έργων τών κατασκευα^ομενών δυνάμει τών προνοιών τού άρθρου 15 τού Νόμου, ώς τελικώς καταρτίζεται ούτος συμφώνως προς τάς προνοίας τού άρθρου 16 τού Νόμου.«έργα» σημαίνει τά άρδευτικά έργα τού ’ Αρδευτικού Διαμερίσματος.3. 'Η Επιτροπεία θά κατέχη τό άξίωμα διά περίοδον τριών έτών άρχο-μένην τή ν....................  Κατόπιν τούτου ή έκλογή τής Επιτροπείας θά λαμβάνηχώραν κάθε τρία έτη κατά τή ν.................. εβδομάδα τού μηνός....................θάκατέχη δέ τό άξίωμα διά περίοδον τριών έτών άπό τής.................. ήτις άκολουθεϊάμέσως μετά τήν έκλογήν της.4. —(1) Ή  ’ Επιτροπεία θά διορί^η Ταμίαν ό όποιος θά είσπράττη τά δικαιώματα καί τάς έπιβαρύνσεις τά έπιβαλλόμενα έπί τών ιδιοκτητών τών άναφερομένων έν τώ καταλόγω.(2) Τ ή ν .............έκάστου έτους ό Ταμίας θά έτοιμά^η έκθεσιν όλων τώνδικαιο^μάτο^ν κοί έπιβαρύνσεων άιινα οφείλονται καί παραμένουν άπλήρωτα κατά τήν ήμερομηνίαν έκείνην, θά άποστέλλη δέ τήν τοιαύτην έκθεσιν εις τον Διοικητήν.(3) 'Ο  Ταμίας δέν θά άμοίβεται. Νοούμενου ότι θά καταβάλλωνται είς αύτόν τοιαύτα πραγματικά έξοδα ο Ια ήθελε έγκρίνει ή ’ Επιτροπεία.(4) ‘ Ο Ταμίας θά διορί3εται διά τοιαύτην περίοδον οΐαν ήθελεν όρίση ή ’ Επιτροπεία, ουδέποτε όμως παρατεινομένην πέραν τής θητείας τής ’ Επιτροπείας ήτις ήθελε διορίσει τον τοιούτον Ταμίαν.5. "Εκαστος ιδιοκτήτης άναφερόμενος έν τώ καταλόγω δέον νά κατα-βάλλη δικαίωμα μή ύπερβαϊνου..................................................κατ’ έτος ώς ήθελεκαθορισθή άπό καιρού εις καιρόν ύπό τής ’ Επιτροπείας δι’ έκαστου Κυβερνητικόν στρέμμα γής τό όποιον κατέχει ό τοιοΰτος ιδιοκτήτης καί τό οποίον ώφελεϊται ή είναι δυνατόν νά ώφεληθή έκ τών έργων.6. "Ολα τά δικαιώματα τά έπιβαλλόμενα δυνάμει τών προνοιών τούΝόμου καί τών παρόντων κανονισμών θά πληρώνωνται τήν.................. έκάστουέτους ή ένωρίτερον.7. ‘ Ο κατάλογος θά έξετά^εται κατ’ έτος υπό τής ’ Επιτροπείας ούχίάργότερον τής........................έκάστου έτους, ήτις καί θά έχη έξουσίαν νά τροπο-ποιή τούτου ώς προνοεϊται είς τό άρθρου 16 (6) τού Νόμου.8 / 0  έτήσιος προϋπολογισμός τού ’ Αρδευτικού Διαμερίσματος δέον νά υποβάλλεται υπό τής ’ Επιτροπείας ε’ις τον Διοικητήν προς έγκρισιν ούχί άργότερον τής..................................έκάστου έτους.



629. 'Η ’ Επιτροπεία δέον αϊτό καιρού εις καιρόν νά έξουσιοδοτή τον Ταμίαν νά πληρώνη έκ των παρ’ αύτώ χρημάτων οίονδήποτε ποσόν όπερ άτταιτεϊται:(α) διά τά έργα ή διά την συντήρησιν ή έπιδιόρθωσιν τούτων, καί (β) δι’ οίονδήποτε σκοπόν έγκρινόμενον υπό του Διοιηκητοΰ σχετ^ίμενον μέ τάς εργασίας τού ’ Αρδευτικού Διαμερίσματος διά τόν όποιον έλήφθη πρόνοια εις οίονδήποτε προϋπολογισμόν έγκριθέντα υπό τού Διοικητοΰ, καί (γ) δι’ οίανδήποτε άπο^ημίωσιν πληρωτέαν δυνάμει των άρθρων 31 καί 33 τού Νόμου οσάκις υπάρχουν χρήματα εις την διάθεσιν τού Ταμίου ή τής ’ Επιτροπείας επαρκή διά τήν πληρωμήν οίουδήποτε ποσού πληρωτέου δίκην άπο3ημιώσεως δυνάμει των προνοιών των άρθρων τούτων.10. * Η ’ Επιτροπεία δύναται άπό καιρού εις καιρόν νά διορί^η τοιοΰτον πρόοωπον ή τοιαύτα πρόοωπα ώς ήθελε θεωρηθή άναγκαίον διά τήν έκτέ- λεσιν οίασδήποτε έργασίας ή καθήκοντος συμφώνως των προνοιών τού Νόμου ή ιώ ν παρόντων κανονισμών κοί νά όρί^η τήν άμοιβήν τού τοιούτου προσώπου ή τών τοιούτων προοώπων. Νοείται ότι τό πρόσωπον ή τά πρόοωπα ατινα ήθελον διορισθή διά τήν έκτέλεσιν οίασδήποτε έργασίας πρέπει πρώτον νά έχουν έγκριθή ύπό τού Διοικητού.11. Κατά τούς μήνας.......................................................έκάστου έτους ή ’ Επιτροπεία πρέπει νά φροντί^η όπως τά έργα καθσρί^ωνται καί έπιδιορθώνωνται καταλλήλως.12. — (1) Ούδέν πρόσωπον θά δικαιούται—(α) νά έπεκτείνη ή νά έλαττώνη τό πλάτος οίουδήποτε βοηθητικού ή κυρίου αυλακος·(β) νά σνοίγη νέον αύλακα-(γ) νά παρεμβαίνη καθ’ οίονδήποτε τρόπον εις τό ύδωρ ή τά έργα, χωρίς νά έχη προηγούμενους επιτύχει έγγράφως τήν άδειαν τής ’ Επιτροπείας, καί υπό τό κράτος τοιούτων όρων τούς οποίους ή ’ Επιτροπεία ήθελεν επιβάλει καί εάν πρόσωπον τι εις τό όποιον έχει δοθή τοιαύτη άδεια παρα- βαίνη ή παραλείπη ή άμελή νά τηρήση τούς όρους τής άδειας θά είναι ένοχος παραβάσεως τού κανονιο-μοΰ τούτου.(2) Ούδεμία άδεια θά παραχωρήται δυνάμει τού παρόντος κανονισμού προ τής παρελεύσεως δέκα ημερών άπό τής τοίχοκολλήσεως εις περίοπτονμέρος τού χωρίου.............................είδοποιήσεως ότι ύπάρχει πρόθεσις νά δοθήτοιαύτη άδεια, ούτως ώστε νά ύποβληθή οίαδήποτε ένστασις κατά τής παρα- χωρήσεως τής άδειας καί νά έξετασθή ύπό τής Επιτροπείας.13. "Εκαστος ιδιοκτήτης διά τών γαιών τού όποιου διέρχονται οίοιδήποτε αύλακες πρέπει νά διατηρή πάντοτε τό μέρος τών τοιούτων αύλάκων τό όποιον διέρχεται διά τών γαιών του καθαρόν καί άπηλλαγμένον οίοονδήποτε κωλυμάτων, εάν δέ ήθελε παραλείψει νά πράξη ούτω' ή ’ Επιτροπεία δύναται νά φροντί3η διά τήν άπομάκρυνσιν οίωνδήποτε κωλυμάτων άπό τό τοιούτον μέρος τού θύλακος, ή δέ προς τούτο δαπάνη δέον νά καταβάλλεται ύπό τού ενδιαφερομένου ιδιοκτήτου επιπροσθέτους προς τό δικαίωμα τό πληρωτέον υπό τού τοιούτου ιδιοκτήτου συμφώνους προς τόν κανονισμόν 5, χο;>ρίς νά έπηρεά3εται οίαδήποτε άλλη ΰποχρέωσις τού τοιούτου προσώπου διά τήν παράβασιν τού παρόντος κανονισμού.14. — (1) "Εκαστος ιδιοκτήτης διά τών γαιών τού οποίου διέρχονται οίοιδήποτε βοηθητικοί αύλακες οφείλει νά έπιδιορθώνη τούς τοιούτους αύλακαςκαί νά τούς καθαρΐ3η άπό όλα τά κωλύματα ούχί άργότερον τής..................................έκάστου έτους, έάν δέ ήθελε παραλείψει νά πράξη ούτω ή ’ Επιτροπεία οφείλει νά φροντι'3η διά τήν έπιδιόρθωσιν τούτων καί τήν άπομάκρυνσιν τών κωλυμάτων, ή δέ προς τούτο δαπάνη δέον νά καταβάλλεται υπό τού ενδιαφερομένου ’ιδιοκτήτου, έπιπροσθέτως προς τό δικαίωμα τό πληρωτέον υπό τού τοιούτου ’ιδιοκτήτου συμφώνως προς τόν κανονισμόν 5, χωρίς νά έπηρε- ά3εται οίαδήποτε άλλη ΰποχρέωσις τού τοιούτου προσώπου διά τήν παρά- βασιν τής παραγράφου τούτης τού παρόντος κανονισμού.



(2) ’ Εάν ύπάρχουν δύο ή περισσότερα πρόσωπα ενδιαφερόμενο δΓ οίουσδήποτε βοηθητικού? αύλακας καί δεν δύνανται να συμφωνήσουν μεταξύ των διά την έπιδιόρθωσιν οίωνδήποτε τοιούτων αύλάκων καί τον καθαρισμόν τούτων εξ οίωνδήποτε κωλυμάτων, ή ’ Επιτροπεία δέον νά φροντί^η διά την έπιδιόρθωσιν των τοιούτων αύλάκων καί διά τον καθαρισμόν οίωνδήποτε κωλυμάτων ή δέ προ? τούτο δαπάνη δέον νά καταβάλλεται ύπό των ενδιαφερομένων Ιδιοκτητών είς τοιαύτην αναλογίαν οΐαν ή Επιτροπεία ήθελε διατάξει, έπιπροσθέτως προς τό δικαίωμα τό πληρωτέον ύπό έκάστου τοιούτου ιδιοκτήτου συμφώνως πρός τόν κανονισμόν 5.15. 'Η Επιτροπεία δέον από καιρού είς καιρόν νά διανέμη τό ύδωρ είς έκαστον ιδιοκτήτην συμφώνως πρός τήν μέχρι σήμερον τηρουμένην τακτικήν όσον άφορα τήν σειράν άρδεύσεως καί τήν διανομήν τού τοιούτου ΰδατος, λαμβανομένης όμως ύπ’ όψιν τής ποσότητος τού διαθεσίμου υδατος καί τού αριθμού των στρεμμάτων γης άτινα έκαστος ιδιοκτήτης θά άρδεύη.16. ‘ Η Επιτροπεία δύναται τη συναινέσει τού Διοικητού νά συνάπτη οίανδήποτε συμφωνίαν ή νά προέρχεται είς οίανδήποτε διευθέτησιν μετά τής ’ Επιτροπείας οίουδήποτε άλλου ’ Αρδευτικού Διαμερίσματος συσταθέντος συμφώνως πρός τάς προνοίας τού Νόμου, όσον άφορα οίουσδήποτε ύδατο- φράκτας ή αύλακας των οποίων μετέχουν άπό κοινού τό ’ Αρδευτικόν Διαμέρισμα καί τό τοιοΰτον άλλο ’ Αρδευτικόν Διαμέρισμα, ή δέ ουντήρησις τούτων καί ή αναλογία οΐασδήποτε συνεισφοράς ■ δι’ οίαδήποτε σχετικά έξοδα νά πληρώνωνται ύπό τού ’ Αρδευτικού Τμήματος.17. -  (1) "Αματη ύποβολή αίτήσεως πρός τόν Διοικητήν ύπογεγραμμένης ύπό ούχί όλιγωτέρων των δύο τρίτων των ιδιοκτητών τών άναφερομένων έν τώ καταλόγω, αίτουμένων όπως διαλυθή τό ’ Αρδευτικόν Διαμέρισμα, ό Διοικητής δέον νά συγκαλή συνέλευσιν τών ιδιοκτητών ΐνα άποφασισθή κατά πόσον τό ’ Αρδευτικόν Διαμέρισμα πρέπει νά διαλυθή.(2) 'Εκάστη οϋτω συγκαλουμένη συνέλευσις δέον νά συγκροτήται τή παρουσία τοΰ Διοικητού είς τόν καθορι^όμενον χρόνον καί τόπον, καί έάν είς τήν τοιαύτην συνέλευσιν πλειοψηφία δύο τρίτων τών ιδιοκτητών, ή τών εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τούτων, οϊτινες είναι παρόντες, ήθελεν αποφασίσει όπως τό ’ Αρδευτικόν Διαμέρισμα διαλυθή τό ’ Αρδευτικόν Διαμέρισμα θά διαλύεται ούτω.Νοείται όμως ότι όλα τά δικαιώματα τά όφειλόμενα καί παραμένοντα απλήρωτα κατά τήν ή μέραν τής διαλύσεως θά είσπραχθούν καί πληρωθούν ώς έάν τό ’ Αρδευτικόν Διαμέρισμα δεν είχε διαλυθή.(3) Αί πρόνοιαι τών άρθρων 4, 6, 7, 8 καί 9 τού Νόμου όσον άφορα τάς δημοσίας συνελεύσεις θά έφαρμό^ωνται με τάς άναγκαίας τροποποιήσεις είς συνέλευσιν συγκαλουμένην συμφώνως πρός τάς προνοίας τοΰ παρόντος κανονισμού.(4) Οίαδήποτε χρήματα εύρισκόμενα είς χεϊρας τής ’ Επιτροπείας ή τού Ταμίου κατά τόν χρόνον τής διαλύσεως τού ’ Αρδευτικού Διαμερίσματος καί οίαδήποτε χρήματα άτινα ήθελον είσπραχθή καθ’ οίονδήποτε μετέπειτα χρόνον λόγω δικαιωμάτων όφειλομένων καί μή πληρωθέντων κατά τόν χρόνον τής τοιαύτης διαλύσεως, δέον νά πληρώνωνται είς τόν Διοικητήν καί νά κατα-χωρώνται είς τά βιβλία τού Διοικητού είς πίστιν τού χωρίου.............................θάδιατίθενται δέ ύπό τοΰ Διοικητού διά τοιοΰτον σκοπόν δηήοσίας ώφελείας τοΰ χωρίου..................................ώς ουτος ήθελεν εγκρίνει.
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