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Κάναμε μια σύντομη έρευνα για τα μέσα μεταφοράς και το οδικό δίκτυο του Δήμου Δερύνειας και Σωτήρας και πιο κάτω σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μας. Προς το τέλος, 

προτείνουμε τρόπους βελτίωσης των μέσων μεταφοράς για την καλύτερη ασφάλεια των κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης.    

Α) Αποτελέσματα ερωτηματολογίων  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων, οι περισσότεροι κάτοικοι (65%) χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο για να πάνε στην δουλειά  ή στις διάφορες υποχρεώσεις τους 

ενώ το λεωφορείο χρησιμοποιείται περισσότερο από μαθητές (25%)  για την μεταφορά τους στο σχολείο και στα φροντιστήρια. Ελάχιστοι κάτοικοι (10%) χρησιμοποιούν 

ποδήλατο ή πάνε με τα πόδια διανύοντας μικρές αποστάσεις.  

Αρκετοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο μέχρι και 8 φορές την ημέρα. 

Έτσι ερευνήσαμε και για τους τύπους αυτοκίνητων που κυκλοφορούν στις περιοχές για να συμπεράνουμε αν είναι παλιά ή σύγχρονα και αν υπάρχει έντονη εκπομπή ρύπων 

στην ατμόσφαιρα. Όπως μας δείχνει η γραφική παράσταση (Εικόνα 1) οι κάτοικοι δεν ρυπαίνουν πολύ την ατμόσφαιρα με ρύπους  γιατί άνω το 80% έχουν σύγχρονα 

αυτοκίνητα.  (Εικόνα 2). 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 
 

 

Β)  Συνέντευξη με οδηγούς λεωφορείων  

Το λεωφορείο είναι το δεύτερο σημαντικό μέσο μεταφοράς για τους κατοίκους. Κάναμε σύντομη συνέντευξη με οδηγούς λεωφορείων.  Ένας οδηγός διανύει περίπου 18χιλιόμετρα 

καθημερινά  για να μεταφέρει 40-55 μαθητές και ξοδεύει 10-12 ευρώ για καύσιμα. Τα περισσότερα λεωφορεία είναι παλιάς κατασκευής. Οι οδηγοί προτιμούν τα παλιά 

λεωφορεία γιατί είναι φτιαγμένα από ανθεκτικότερο υλικό, έχουν περισσότερες θέσεις και κοστίζουν λιγότερα χρήματα. Όμως δεν είναι οικονομικά στα καύσιμα και ούτε 

φιλικά για το περιβάλλον.  

Γ) Συνέντευξη με μηχανικούς των περιοχών  

Πήραμε πληροφορίες από μηχανουργεία των περιοχών ότι εκτός από οχήματα οι μηχανικοί επιδιορθώνουν και γεωργικά μηχανήματα αφού αρκετοί κάτοικοι είναι γεωργοί 

(Εικόνα 3).  Χρησιμοποιούν κυρίως τρακτέρ, θεριστικές μηχανές και ανυψωτικά μηχανήματα. Αυτά είναι μεγάλου κυβισμού, σπαταλούν καύσιμα και εκπέμπουν ρύπους 

και η εντατική χρήση τους προκαλεί διάβρωση του εδάφους (Εικόνα 4). 

 

 

 

 

 

 

 
Δ) Οδικό δίκτυο  

Η Δερύνεια και η Σωτήρα έχουν αναπτυγμένο οδικό δίκτυο (Εικόνα 5). Οι περισσότεροι δρόμοι είναι ασφαλτοστρωμένοι και έχουν φωτισμό κατά την διάρκεια της νύχτας. 

Υπάρχουν χωματόδρομοι που οδηγούν στα χωράφια και σε περίπτωση κακοκαιρίας πλημμυρίζουν και δυσκολεύουν την μετακίνηση των αγροτών.  

Ε) Βελτίωση μέσων μεταφοράς και οδικού δικτύου (οι δικές μας εισηγήσεις)  

 Οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι  που δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση να βελτιωθούν.  

 Να γίνει ανακατασκευή του δρόμου Δερύνειας- Σωτήρας  που οδηγεί στο σχολείο και να δημιουργηθούν πεζοδρομία και ποδηλατοδρόμοι.  

  Να αντικαταστήσουν τα  παλιά λεωφορεία με σύγχρονα υβριδικά πούλμαν.  

 Να ενημερώσουμε τις κοινότητες μας με οργάνωση ημερήσιας εκστρατείας  ότι τα υβριδικά αυτοκίνητα είναι πιο οικονομικά και δεν εκπέμπουν ρύπους και όσοι 

μπορούν να αγοράσουν.  

  

Στ) Βελτίωση έρευνας  

 Να κάνουμε περισσότερα ερωτηματολόγια.  

 Να κάνουμε την έρευνα μας και σε άλλες περιοχές π.χ. Παραλίμνι και Αγία Νάπα και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα μας. 

 

Βιβλιογραφία:  

Έχουμε χρησιμοποιήσει μόνο πληροφορίες από την δικιά μας πρωτότυπη έρευνα . 

 

 

 

 

Εικόνα 3- Μηχανουργείο  

Εικόνα 4- Τρακτέρ  

Εικόνα 1- Τύποι μέσων μεταφοράς   

Εικόνα 5- οδικό δίκτυο  

Μαθητική ομάδα: 
Σάββας Παπαβασιλείου, Χρήστος Κουμή, Χρήστος Παναγή, Ανδρέας Κωστάρης, Θεμιστοκλής Ζαννούπας, Έλενα 

Γεωργίου, Φλωρεντία Κάτζη, Γεωργία Νικολάου, Νέλια Σταύρου  

Τμήμα: Β’1    

Σχολική χρονιά:  2015-2016 

Σχολείο: Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθερίας (Δερύνεια)  

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Φωτεινή Φωτίου (Γεωγραφία)  

Εικόνα 2- εκπομπή ρύπων   


