
Αναβρασμός Επικρατεί σε Χωριά της Κύπρου Λόγω  Ακατάλληλου Νερού. 

Προβλήματα πόσιμου νερού εντοπίστηκαν στις περιοχές Πέρα Χωρίου-Νήσου, Αγία Βαρβάρα και 

Αλάμπρας σύμφωνα με τις εργαστηριακές αναλύσεις που έγιναν από το κρατικό χημείο στις 29 

Αυγούστου 2014. 

Το Υπουργείο Υγείας  με ανακοίνωσή του ενημέρωνε τους κατοίκους των παραπάνω χωριών  ότι 

μετά από εργαστηριακές εξετάσεις που έγιναν από το Γενικό Χημείο του Κράτους σε δείγματα 

πόσιμου νερού, που λήφθηκαν από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και το Τμήμα Αναπτύξεως 

Υδάτων στο δίκτυο υδατοπρομήθειας των κοινοτήτων τους, διαπιστώθηκε ότι το πόσιμο νερό που 

διοχετεύεται είναι ακατάλληλο προς πόση και χρήση για παρασκευή τροφίμων. Χάρη στους 

συχνούς ελέγχους του Υπουργείου Υγείας εντοπίστηκε εγκαίρως το πρόβλημα και στάλθηκε 

ανακοίνωση στα ΜΜΕ για την ενημέρωση των κατοίκων. 

 

   

 Παλιοί αγωγοί μεταφοράς νερού προς τα υδραγωγεία των κοινοτήτων μέχρι το φθινόπωρο του 2014, για τους οποίους                   

έχει αρχίσει το έργο αντικατάστασής τους. 

 

Σε συνέντευξη που πήραμε από την κυρία Καλλιόπη Θεοδόση, υγειονομικό λειτουργό της 

κοινότητας Πέρα Χωρίου Νήσου, το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την φθορά της εσωτερικής 

επίστρωσης του αγωγού της Υδατοπρομήθειας. Η αιτία αυτού του προβλήματος είναι η 

παλαιότητα του αγωγού. Ο αγωγός αυτός, μήκους 2,3 χιλιόμετρων, μετέφερε νερό και στη 

Λευκωσία, αλλά λόγω της απόστασης οι βλαβερές ουσίες αραίωναν και έτσι δεν υπήρξε 

πρόβλημα στην πρωτεύουσα. Το Τμήμα Υδάτων ως αρμόδιος φορέας δήλωσε ότι ανέμενε αυτή 

την φθορά σε 10 χρόνια, αλλά λόγω της αυξημένης κατανάλωσης και κατά επέκταση της 

αυξημένης πίεσης που ασκείτο στον αγωγό, ο τελευταίος φθάρθηκε πολύ νωρίτερα από όσο 

προέβλεπαν. Το πρόβλημα εντοπίστηκε όταν εμφανίστηκαν μικρά μαύρα κομμάτια από την 

εσωτερική πλαστική επίστρωση των αγωγών στα ρολόγια νερού και αυτά σταμάτησαν να 

λειτουργούν.   

Επιπρόσθετα, η κυρία Θεοδόση μας ανάφερε πως η μη παροχή καθαρού νερού ανησύχησε πάρα 

πολύ τους κατοίκους των προαναφερόμενων χωριών και ότι τα τηλέφωνα χτυπούσαν ασταμάτητα 

στα γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων από κατοίκους που είχαν απορίες  και ανησυχία για την 

υγεία των ιδίων και των παιδιών τους. Όμως, όπως δήλωσε η αρμόδια λειτουργός,  δεν θα έπρεπε 

να ανησυχούν γιατί αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει στον οργανισμό πρόβλημα, μόνο αν 

γινόταν συνεχόμενη χρήση αυτού του νερού για 15-20 χρόνια, χωρίς αυτό να είναι επιστημονικά 



τεκμηριωμένο. Ακολούθως, εξήγησε πως η λύση του προβλήματος ήταν η αντικατάσταση του 

προβληματικού αγωγού.  

                  

  Πύργος αποσυμπίεσης  αγωγών νερού.                                      Υδραγωγεία στο Πέρα Χωρίο Νήσου.  

 

Στη συνέχεια, διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Κυριάκος Κύρου έδωσε οδηγίες 

όπως αποκατασταθεί προσωρινά η παροχή με καλής ποιότητας νερό από τον αγωγό της 

κοινότητας Τερσεφάνου. Σήμερα το πρόβλημα της ακαταλληλότητας του νερού έχει 

αποκατασταθεί, ήδη από τις 30 Οκτωβρίου 2014 αλλά ακόμα συνεχίζονται τα έργα για 

αντικατάσταση των αγωγών. Το επεισόδιο προκάλεσε τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των 

κατοίκων προς τις αρχές του κράτους, τις κοινοτικές αρχές αλλά και για την καταλληλότητα του 

νερού της βρύσης.  

Αποφασίσαμε να φτιάξουμε το πιο κάτω ερωτηματολόγιο και να το δώσουμε προς συμπλήρωση 

στους κατοίκους των τριών κοινοτήτων. Τα αποτελέσματα ήταν τα πιο κάτω. 

 

 

   Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους κατοίκους . 

 



 

 

                                                                     

 

                                                                        

 

Ως μέλη των κοινοτήτων θα θέλαμε να εισηγηθούμε κάποιες πιθανές λύσεις του προβλήματος 

αυτού. Πρώτα , καλό θα ήταν το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων να ερευνήσει αν παρόμοιοι αγωγοί 

υπάρχουν και σε άλλες περιοχές ώστε να προβούν σε άμεσες ενέργειες για την προστασία των 

κατοίκων. Για τις περιοχές που έχουν πληγεί χρειάζεται περισσότερη έρευνα, καλύτερη διαχείριση 

και πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών. Επίσης προτείνουμε όπως τα περιφερειακά σχολεία  

συνεισφέρουν σε αυτούς τους στόχους μέσα από τα περιβαλλοντικά προγράμματα με κατάλληλες 

εργασίες. Σε συνεργασία με άλλους οργανωμένους φορείς να ενισχύσουν το έργο των Κοινοτικών 

Συμβουλίων. Τέλος, να γίνουν ενέργειες και μελέτες που θα πείσουν τους  κατοίκους των 

κοινοτήτων για την ποιότητα του νερού της βρύσης.  
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  Αγωγοί μεταφοράς νερού από το  υδραγωγείο προς τις κατοικίες.         Η κατάληξη του πόσιμου νερού στα σπίτια. 

 

Η σημαντικότητα της καλής ποιότητας νερού είναι γνωστό εφόσον και το μεγαλύτερο μέρος των 

περισσότερων οργανισμών αποτελείται από νερό. Σε πολλές χώρες της Αφρικής η έλλειψη 

καθαρού νερού καταλήγει στην εμφάνιση ασθενειών με υψηλή θνησιμότητα. Η διαθεσιμότητα 

καλού νερού σε επαρκείς ποσότητες προκαλούν ψυχολογική σταθερότητα στους πολίτες και 

προκαλεί αίσθημα ασφάλειας και εργασιακής αγωνιστικότητας, συντείνει στην αειφόρο ανάπτυξη. 

                          

 Οι νέοι δημοσιογράφοι σε συνεδρία  με τους αρμόδιους λειτουργούς των κοινοτήτων  Πέρα Χωρίου και Νήσου και σε συντονισμό  

με τον υπεύθυνο καθηγητή.  

 

 

Αλίκη Χριστοδούλου   

Ματαλίνα Χαλίτσκι   

Πηγές: www.moh.gov.cy/,  www.sigmalive.com/, www.youngreporters.org, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια. 

 

 

 

 

http://www.moh.gov.cy/
http://www.sigmalive.com/
http://www.youngreporters.org/


Οι Νέοι Δημοσιογράφοι Αλίκη Χριστοδούλου και Ματαλίνα Χαλίτσκι  βραβεύτηκαν με Έπαινο για 

την εργασία τους στο διαγωνισμό της CYTA. Έγινε απονομή βραβείων σε τελετή την Πέμπτη 30 

Απριλίου 2015 στα Κεντρικά Γραφεία της CYTA.  

. 

 

 


