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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το σύστηµα Νοτίου Αγωγού αποτελείται από 7 µεγάλα φράγµατα που είναι 
κατασκευασµένα στη νότια πλευρά της οροσειράς του Τροόδους και κεντρικό αγωγό µήκους 110 
Κm. Αυτό υδρεύει τις αστικές περιοχές της Λευκωσίας, Λεµεσού, Λάρνακας και Ελεύθερης 
Αµµοχώστου που αποτελούν το 76% του πληθυσµού της ελεύθερης Κύπρου και αρδεύει έκταση 
14,000 ha. 

Ενώ αρχικά ο στόχος ήταν η ικανοποίηση της υδρευτικής ανάγκης των περιοχών που αυτό 
καλύπτει µέχρι το 2010, αυτός απεδείχθη ανέφικτος λόγω των µειωµένων ροών των ποταµών που 
ήταν αποτέλεσµα των κλιµατικών αλλαγών. 

Το άρθρο παρουσιάζει τη λειτουργία του συστήµατος Νοτίου Αγωγού και το ρόλο των φραγµάτων 
στη διαχείριση των υδάτων, λαµβάνοντας υπόψη τα νέα δεδοµένα που προέκυψαν από µειωµένες 
ροές των ποταµών, λειτουργία µονάδων αφαλάτωσης και χρήση ανακυκλωµένου νερού από τα 
συστήµατα αποχέτευσης των αστικών περιοχών. 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Νότιος Αγωγός είναι το µεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που έγινε ποτέ στην Κύπρο. Σκοπός του 
είναι η µεταφορά νερού στο Νότιο µέρος του νησιού από τα κεντροδυτικά στα ανατολικά για 
σκοπούς ύδρευσης και άρδευσης. Αποτελείται από 7 φράγµατα, µε το µεγαλύτερο αυτό του 
Κούρη, χωρητικότητας 115 εκ. κ.µ. και 6 άλλα συνολικής χωρητικότητας 69.7 εκ. κ.µ, όλα 
λιθόρριπτα.  Αποτελείται επίσης από ένα κεντρικό αγωγό διαµ. 1400 – 1000 mm µήκους 110 km, 
14000 εκτάρια αρδευτικά δίκτυα, διυλιστήρια νερού, αντλιοστάσια κλπ. Τα διαγράµµατα 1 και 2 
δείχνουν την κάτοψη και τη µηκοτοµή του έργου αντίστοιχα. 

Το κύριο µέρος του Νότιου αγωγού κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1980. Είχαν προηγηθεί 3 
φράγµατα πριν την εισβολή που τώρα θεωρούνται µέρος του έργου (Γερµασόγειας, Πολεµιδιών, 
Λευκάρων). Η επιτακτική ανάγκη προώθησης του έργου ήταν οι αυξηµένες ανάγκες σε ύδρευση 
αλλά κυρίως η εξάντληση και η υφαλµύρυση του υδροφορέα Κοκκινοχωριών και η απειλή 
διακοπής της πατατοκαλλιέργειας. Τη δεκαετία του 1990 κατασκευάστηκε η σήραγγα ∆ιαρίζου, 
µήκους 14 km για ενίσχυση του φράγµατος Κούρη από τον ποταµό ∆ιάριζο, καθώς και το φράγµα 
Αρµίνου στον ποταµό αυτό.  

Το έργο υδρεύει το 76% του πληθυσµού της ελεύθερης Κύπρου, από τη Λεµεσό µέχρι το 
Παραλίµνι και τη Λευκωσία. 

Πολύ νωρίς αποδείχθηκε ότι οι φυσικοί πόροι του έργου δεν µπορούσαν να καλύψουν τις 
αυξανόµενες ανάγκες ύδρευσης αλλά και τις δηµιουργηµένες ανάγκες άρδευσης. Μία κλιµατική 
αλλαγή µείωσε τις βροχοπτώσεις από το 1970 κατά 15% και τις απορροές των ποταµών κατά 40%, 
ενώ το έργο είχε σχεδιαστεί έχοντας υπόψη συνθετικές απορροές βασισµένες σε βροχοπτώσεις από 
το 1916. Για παράδειγµα η απόδοση του φράγµατος Κούρη είναι γύρω στα 40 εκ. κ.µ. νερού αντί 
66 που είχε υπολογιστεί. 



Έτσι στο τέλος της δεκαετίας του 1990 άρχισαν να προστίθεται αφαλατώσεις (της ∆εκέλειας το 
1997 µε απόδοση 40.000 κ.µ./ηµ.) και το 2001 της Λάρνακας (52.000 κ.µ./ηµ.) ενώ 
προγραµµατίζονται πολλές άλλες. 

Μπορεί ορισµένα φράγµατα να µην είναι άµεσα συνδεδεµένα µε το σύστηµα, όµως θεωρούνται 
µέρος του γιατί εξυπηρετούν κοινές ανάγκες. Για παράδειγµα το φράγµα Γερµασόγειας 
εµπλουτίζει τον κατάντη υδροφορέα απ’ όπου υδρεύεται το ανατολικό µέρος της πόλης της 
Λεµεσού. Αν το φράγµα δεν έχει αρκετό νερό τότε ο υδροφορέας αυτός εµπλουτίζεται µε νερό του 
Νότιου Αγωγού. Αν πάλι το φράγµα υπερχειλίσει τότε το νερό εκτρέπεται στον υδροφορέα Κούρη, 
για  άρδευση της περιοχής Ακρωτηρίου, η οποία κανονικά αρδεύεται µε νερό του Νότιου Αγωγού. 

Το φράγµα της Άχνας χωρητικότητας 6,8 εκ. κ.µ. στην ανατολική άκρη του συστήµατος είναι το 
µόνο χωρίς φυσική εισροή και κατασκευάστηκε για να µειώσει τη φόρτωση του αγωγού για τους 
µήνες Μάρτιο και Απρίλιο όταν οι ανάγκες νερού για την εαρινή καλλιέργεια πατάτας είναι στο 
ζενίθ τους. 

Γενικά οι φυσικές εισροές στο σύστηµα είναι περί τα 73 εκ. κ.µ. συν άλλα 7 εκ. κ.µ. από 
γεωτρήσεις. Επιπρόσθετα έχουµε 30 εκ. κ.µ. από αφαλατώσεις και 5 εκ. κ.µ. από χρήση του 
ανακυκλωµένου νερού, δηλαδή σύνολο 115 εκ. κ.µ. Οι ανάγκες είναι 50 εκ. κ.µ. για τη Γεωργία 60 
εκ. κ.µ. για την ύδρευση, δηλαδή σύνολο 110 εκ. κ.µ. 

∆υστυχώς όµως το σύστηµα δε λειτουργεί µε µέσους όρους, και εδώ είναι που τα φράγµατα 
αναδεικνύουν το ρόλο τους. 

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 

Το στοιχείο που δόθηκε για τη χρήση υπόγειου νερού, 7 εκ. κ.µ. το χρόνο, δείχνει την καταστροφή 
που επήλθε στους υδροφορείς, όπως αυτό του Ακρωτηρίου και των Κοκκινοχωριών. Έτσι σε ξηρές 
χρονιές, το σύστηµα δεν µπορεί να βασιστεί στο υπόγειο νερό για ικανοποίηση σηµαντικών 
αναγκών. 

Η χωρητικότητα των 7 φραγµάτων είναι 185 εκ. κ.µ., που δείχνει ένα µέσο όρο αποθήκευσης προς 
εισροή 2.5. Αυτό θεωρείται ικανοποιητικό για ξηρασίες 2 χρόνων, αλλά για µακρότερες ξηρασίες 
τα φράγµατα δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν. ∆υστυχώς οι µακρόχρονες ξηρασίες δεν είναι 
σπάνιες και το κράτος αναγκάστηκε να εφαρµόσει πολιτική κάλυψης των αναγκών ύδρευσης των 
µεγάλων αστικών κέντρων µε αφαλατωµένο νερό. 

Ο ρόλος των φραγµάτων είναι γενικά συµπληρωµατικός της προµήθειας νερού για τις διάφορες 
ανάγκες. Όσον αφορά τις αφαλατώσεις τα συµβόλαια που είχαν υπογραφή δεν επέτρεπαν τη 
διακοπή της παραγωγής νερού σε εποχές που δε χρειάζονταν. Αργότερα έγινε αναβάθµιση του 
σταθµού ∆εκέλειας (2006) και το νέο συµβόλαιο επιτρέπει τέτοια διακοπή, οπότε όταν αυτό γίνει 
και µε τη µονάδα Λάρνακας οι αφαλατώσεις θα λειτουργούν ως συµπληρωµατικές στην προµήθεια 
πόσιµου νερού. 

Μελέτη που έγινε συγκρίνοντας τη χρήση του νερού για την περίοδο 1997-2006 µε ή χωρίς τις 
αφαλατώσεις, έδειξε ότι το 80% του νερού των αφαλατώσεων ωφέλησε την άρδευση έναντι 
παροχής µεγαλύτερης ασφάλειας στην ύδρευση. Αυτό γιατί σε εποχές ξηρασίας οι περικοπές νερού 
αρχίζουν από την άρδευση. 

Είναι σε εξέλιξη µελέτες που θα µας βοηθήσουν να έχουµε ένα εργαλείο ώστε να λαµβάνονται 
αποφάσεις όπως πότε σταµατούµε τη λειτουργία µιας µονάδας αφαλάτωσης ώστε να µειωθούν οι 
κίνδυνοι υπερχείλισης φραγµάτων και πότε αρχίζει πάλι η λειτουργία τους ώστε να µειωθούν οι 
κίνδυνοι ελλειµµάτων. Επίσης πότε αρχίζουν περικοπές στη γεωργία, πότε στην ύδρευση και πότε 
σταµατούν. 



Μπορεί βέβαια τα φράγµατα να µην αποδίδουν τα αναµενόµενα, όµως η ένταξη του 
αφαλατωµένου νερού στο υδατικό ισοζύγιο του συστήµατος δίνει µία άλλη προοπτική στο ρόλο 
τους. Το διάγραµµα αρ. 3  δείχνει τις τέσσερις πηγές νερού (επιφανειακό, υπόγειο, αφαλατωµένο, 
ανακυκλωµένο) και τις δύο κύριες χρήσεις και τις διαδροµές ικανοποίησής τους.  Βασικά αυτό 
δείχνει ότι οι τέσσερις πηγές νερού λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Η πηγή που 
προσφέρεται άµεσα για αύξηση, αν ληφθεί η σχετική απόφαση, είναι αυτή του αφαλατωµένου 
νερού. Εποµένως αυτή καθορίζει και το οριακό κόστος (marginal cost) του νερού. Και επειδή αυτή 
η πηγή παρέχει και το νερό µε το πιο ψηλό κόστος αυτό σηµαίνει ότι η αξία του νερού των 
υπολοίπων πηγών αυξάνεται ανάλογα. Για παράδειγµα το επιφανειακό νερό µπορεί να θεωρηθεί 
ότι έχει την αξία του αφαλατωµένου αφαιρουµένου του κόστους διύλισης, γιατί ενώ το 
αφαλατωµένο είναι πόσιµο το επιφανειακό πρέπει πρώτα να διυλιστεί. Έτσι ενώ αρχικά το κόστος 
του νερού των φραγµάτων (κόστος παραγωγής µόνο χωρίς µεταφορά κλπ) ήταν γύρω στα €0.40, 
επειδή το κόστος παραγωγής του αφαλατωµένου είναι γύρω στο €1.0, η αξία του νερού των 
φραγµάτων αυξάνεται στα €0.90 (κόστος αφαλάτωσης µείον €0.10 κόστος διύλισης). Αυτό δείχνει 
ότι παρά τη µείωση της παραγωγής νερού σε ένα µεικτό σύστηµα φραγµάτων - αφαλατωµένου 
νερού, η αξία των φραγµάτων κάθε άλλο παρά µειωµένη είναι. 

Από πλευράς αειφόρου διαχείρισης, η πηγή η οποία προσφέρεται για αύξηση της συνεισφοράς της 
στο σύστηµα είναι αυτή του ανακυκλωµένου νερού. Όλες οι πόλεις του συστήµατος (Λεµεσός, 
Λάρνακα, Παραλίµνι - Αγία Νάπα και Λευκωσία) είναι σε φάσεις επέκτασης των αποχετευτικών 
συστηµάτων τους. Ειδικά το νέο σύστηµα της Λευκωσίας αναµένεται να αρχίσει λειτουργία στο 
τέλος του 2009 αρχικά µε 10.000 κ.µ. ηµερησίως που θα φθάσει τις 45.000 κ.µ. το 2030. Για τα 
δύο τρίτα του νερού προγραµµατίζεται η ένταξη του στο Νότιο Αγωγό µετά από αφαλάτωση 
χαµηλής ενέργειας ώστε η ποιότητα του νερού να είναι εφάµιλλη αυτής των φραγµάτων για να 
είναι αποδεκτή από τους γεωργούς. Έτσι θα µειωθεί η λήψη νερού από τα φράγµατα για 
γεωργικούς σκοπούς, περισσότερο νερό θα δοθεί για ύδρευση από τα φράγµατα και θα µειωθεί η 
αφαλάτωση θαλασσινού νερού. Αυτό δείχνει ότι µία πηγή νερού κόστους €0.50 µπορεί να 
αντικαταστήσει µία άλλη κόστους € 1.0.  Η αξία δηλαδή του ανακυκλωµένου νερού είναι πολύ 
µεγαλύτερη του κόστους του. Το ανακυκλωµένο νερό όµως χρειάζεται αποθήκευση το χειµώνα 
και για µια πόλη µη τουριστική η αποθήκευση αντιστοιχεί µε 120 ηµέρες παραγωγής. Το φράγµα 
της Άχνας στο οποίο το νερό θα αποθηκεύεται το χειµώνα, δείχνει µε ακόµα πιο δραµατικό τρόπο 
την αξία του. Ενώ είχε στοιχίσει £1.7 εκ το 1999 (ή περί τα €6 εκ. σε σηµερινές τιµές), 
αντικαθιστά αποθηκευτικό χώρο που θα έπρεπε να κατασκευαστεί στην περιοχή Λευκωσίας µε τη 
µορφή λιµνοδεξαµενών και που θα στοίχιζε περί τα €45 εκ. 

Παρόµοια είναι η περίπτωση για τη χρήση του ανακυκλωµένου νερού Λάρνακας. 
Προγραµµατίζουµε αφαλάτωση του και ένταξη του στο δίκτυο Κιτίου, µέρος του Νοτίου Αγωγού,.  
Για χειµερινή αποθήκευση προγραµµατίζουµε κατασκευή φράγµατος χωρητικότητας 4 εκ. κ.µ. µε 
κόστος €10 εκ., ενώ αν αυτό αποθηκευόταν σε λιµνοδεξαµενές, το κόστος θα ήταν πολλαπλάσιο 
(της τάξης των €30 εκ.). 

3. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

Θα ανάµενε κάποιος ότι λόγω της µείωσης των βροχοπτώσεων οι µειωµένοι υδάτινοι πόροι θα 
εξυπηρετούσαν περισσότερο την ύδρευση παρά την άρδευση. Η δηµιουργία όµως  των µονάδων 
αφαλάτωσης µεταφέρει νερό από την ύδρευση στη γεωργία. Κοινωνικά µπορεί να ειπωθεί ότι τα 
φράγµατα για τα οποία έχουν πληρώσει βασικά οι κάτοικοι των πόλεων, θα εξυπηρετούν σχεδόν 
αποκλειστικά τους γεωργούς, οι οποίοι είναι ένθερµοι υποστηρικτές των αφαλατώσεων. Αυτό 
αποξενώνει τον κάτοικο του νησιού από τους φυσικούς υδάτινους του πόρους και δηµιουργεί µία 
κοινωνική αδικία αφού ενώ ο µέσος κάτοικος θα πληρώνει ακριβά το αφαλατωµένο νερό ο 
γεωργός θα απολαµβάνει φθηνό επιφανειακό νερό για καλλιέργειες που ως επί το πλείστον 



επιβιώνουν µέσω επιδοτήσεων. Η αδικία φαίνεται ακόµα µεγαλύτερη γιατί οι γεωργοί ευθύνονται 
για την καταστροφή των υδροφορέων, που αφαίρεσαν την υδατική ασφάλεια από το σύστηµα 
ύδρευσης και αναγκάστηκε το κράτος να προσφύγει στις αφαλατώσεις. Όταν όµως δεν υπάρχει 
νερό όλοι ζητούν επιπρόσθετες αφαλατώσεις και διερωτώνται γιατί κατασκευάστηκαν τόσα 
φράγµατα που δεν αποδίδουν νερό. 

Μία άλλη συνέπεια της κατασκευής φραγµάτων είναι ότι ένα νησί χωρίς καµία φυσική λίµνη 
γλυκού νερού απέκτησε σε 30 χρόνια µερικές δεκάδες τεχνικές λίµνες, έστω και αν η στάθµη τους 
µεταβάλλεται ραγδαία. Αυτό είχε σαν συνέπεια τον εµπλουτισµό της ορνιθοπανίδας και τη 
δηµιουργία χώρων αναψυχής για τους κατοίκους του νησιού όπως τόπους για ψάρεµα και ψήσιµο 
της πατροπαράδοτης σούβλας. Στα αρνητικά όµως είναι η στέρηση της ροής του νερού κατάντη 
και η αλλοίωση της φυτοκοινωνίας της όχθης του ποταµού. Έµµεσα όµως υπήρξε µία αλλαγή 
πιθανώς ακόµα πιο σηµαντική. 

Η δηµιουργία τόσων νέων µεγάλων εκτάσεων αρδευτικών δικτύων συνοδευόµενων από δρόµους 
και αναδασµό προώθησε την κατασκευή εξοχικών κατοικιών, που συνδυάζουν το περιβόλι (µιας 
και υπάρχει νερό) µε τη γειτνίαση προς τη θάλασσα µιας και τα αρδευτικά δίκτυα είναι κοντά στην 
παραλία. Αυτό άλλαξε το τοπίο της υπαίθρου κατά τρόπο ανεπανόρθωτο. Βέβαια δεν είναι µόνο σε 
αρδευτικές περιοχές που κτίζονται εξοχικές κατοικίες, η γη όµως που διαθέτει νερό για δηµιουργία 
περιβολιού έχει ιδιαίτερη αξία, πολλαπλάσια ανάλογης ξερικής. Η αξία όµως δεν προέρχεται από 
τη δυνατότητα µεγαλύτερης γεωργικής παραγωγής. 

Τέλος τα φράγµατα έχουν σοβαρό αντιπληµµυρικό ρόλο αφού το πλείστο µέρος του χρόνου η 
στάθµη του νερού είναι πολύ πιο χαµηλή από τον υπερχειλιστή. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό παρά 
τις µειωµένες παροχές των ποταµών γιατί ταυτόχρονα υπάρχει αύξηση των ακραίων καιρικών  
φαινόµενων. 

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα κύρια συµπεράσµατα είναι: 

1) Τα φράγµατα δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα λόγω κλιµατικών αλλαγών και γιατί δεν µπορούν 
να αντεπεξέλθουν σε µακροχρόνιες ξηρασίες. 

2) Η σηµασία των φραγµάτων έχει µειωθεί από την κατασκευή µονάδων αφαλατώσεων οι οποίες 
προώθησαν µετακίνηση της χρήσης του νερού των φραγµάτων από την ύδρευση στην 
άρδευση. Όµως λόγω της απόλυτης αύξησης της αξίας του νερού η αξία τους έχει αυξηθεί. 

3) Τα φράγµατα αποτελούν τον µόνο χώρο αποθήκευσης νερού αφού οι υδροφορείς είναι 
κατεστραµµένοι και µη ελεγχόµενοι και είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη χρήση του 
ανακυκλωµένου νερού από τις πόλεις της Λευκωσίας και Λάρνακας. Επίσης δεν µπορεί να 
γίνει λόγος για ολοκληρωµένη διαχείριση των τεσσάρων πηγών νερού χωρίς σοβαρό 
αποθηκευτικό χώρο. 

4) Τα φράγµατα έγιναν αφορµή για αλλαγές στο κυπριακό τοπίο τόσο θετικές όσο και αρνητικές. 
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The role of dams in the Integrated Water Management in the 
Southern Conveyor System of Cyprus  

Sp. Stephanou 
Senior Water Engineer. Water Development Department, Cyprus. 

SUMMARY: The Southern Conveyor System consists of  7 large dams constructed in the southern 
slopes of Troodos range and a Conveyor 110 Km long. It supplies potable water to areas of 
Nicosia, Limassol, Larnaca and free Famagusta which include 76% of the population of free 
Cyprus and irrigates 14000 ha.  

While the initial target was the satisfaction of water demand of the areas it serves until 2010 this 
proved unattainable because of the reduced river flows as a result of climate change.  

This article presents the operation of the system of the Southern Conveyor and the role of the dams 
in the management of the water, taking into account the new realities from reduced river flows, 
operation of desalination plants and use of recycled water from the treatment plants of the nearby 
towns.    

 


