
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΑ»; 
ΟΧΙ στην ΚΥΠΡΟ 

Περίληψη 
 
Συγκρίναμε οκτώ πόλεις της Ευρώπης με πληθυσμό περίπου 180.000 κατοίκους. Όσο δηλαδή και η πόλη της Λεμεσού και τα μέσα μεταφοράς που υπάρχουν. Η σύγκριση αυτή έγινε στα πλαίσια των εκπομπών CO2 που 
αποτελούν το 22,2 % του συνόλου των εκπομπών στην ατμόσφαιρα. Αυτό έγινε με αφορμή το σκάνδαλο συγκεκριμένης αυτοκινητοβιομηχανίας που κατηγορήθηκε για παραποίηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2), χρησιμοποιώντας λογισμικό. 
Η Κύπρος μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξήσει τις εκπομπές CO2 από το 1990.  
Πρέπει να αρχίσουμε τη δενδροφύτευση, να μειώσουμε τη χρήση των αυτοκινήτων, να σκεφτούμε πράσινα. 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ 
Το CO2 είναι το κύριο αέριο του φαινομένου του θερμοκηπίου και η αύξησή του συνδέεται με αναπνευστικά, περιβαλλοντικά και διάφορα προβλήματα. Σύμφωνα με έρευνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 22,2% του CO2 

προκαλείται από τα μέσα μεταφοράς, δηλαδή η μετακίνησή μας στοιχίζει στον πλανήτη το 1/4 περίπου της ποιότητας «ζωής» του. Για να εξουδετερωθεί πρέπει να αυξηθούν οι φωτοσυνθέτοντες οργανισμοί δηλαδή τα φυτά. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι ο μέσος όρος εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα για ένα αυτοκίνητο κατασκευής μετά το 2007 είναι 118 γρ./χλμ ενώ ένα λεωφορείο 63 g/km. Επιπρόσθετα το τραμ εκπέμπει 23 γρ./χλμ ενώ το μετρό 
30,5 γρ./χλμ. Αντίστοιχα, η μετακίνηση με ποδήλατο ή με τα πόδια είναι μηδενική ενώ το συμβατικό μοτοποδήλατο 77 g/km.  
 
Η Κύπρος είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης όπου υπάρχουν οδηγίες και κανονισμοί που αφορούν την μετακίνηση και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Όμως από το 1990 μέχρι σήμερα οι εκπομπές CO2 έχουν αυξηθεί 
στο 43%. Ο κανονισμός της Ευρώπης υποχρεώνει τα νέα αυτοκίνητα να μην εκπέμπουν περισσότερο από 130 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο (γρ. CO2/χλμ) μέχρι το 2015. Οι άδειες κυκλοφορίας στην Κύπρο μετά το 2012 έχουν 
συνδεθεί απόλυτα με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ένα αυτοκίνητο με εκπομπές 120 γρ./χλμ και άνω πληρώνουν 3 ευρώ το γραμμάριο ενώ μεγαλύτερες εκπομπές πληρώνουν μεγάλα ποσά. Μέχρι το 2019 οι ποινές 
στην Ευρωπαϊκή ένωση θα αυξηθούν μέχρι και 95 ευρώ το γραμμάριο. Την στιγμή που η ΕΕ πιέζει να μειωθούν οι εκπομπές πώς γίνεται εμείς να τις αυξάνουμε; Μήπως αυξήσαμε την μετακίνησή μας με αυτοκίνητα και 
ταυτόχρονα μειώσαμε την δενδροφύτευση στο βωμό της ανάπτυξης; 
Πόλεις της Ευρώπης του ίδιου μεγέθους με την Λεμεσό διαθέτουν τραμ, ανεπτυγμένο σύστημα λεωφορείων ακόμα και μετρό,  ενώ η Λεμεσός προσπαθεί να συντηρήσει ένα μηδαμινό σύστημα λεωφορείων που χρησιμοποιείται 
κατά κύριο λόγο από έφηβους και άτομα τρίτης ηλικίας. 
 
Αποφασίσαμε να συγκρίνουμε με εικόνες μερικές από τις ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν πληθυσμό στα πλαίσια της Λεμεσού, δηλαδή περίπου 180.000 κατοίκους. Οι πόλεις αυτές φαίνονται πιο κάτω: 

GRONINGEN, ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
Πληθυσμός: 197,823.  

Μέσα μεταφοράς: Τραμ, Λεωφορείο, ποδήλατο, αυτοκίνητο 
Συνδέεται με τρένο με την υπόλοιπη Ολλανδία και Ευρώπη 

SALZBURG, ΑΥΣΤΡΙΑ 
Πληθυσμός: 146,631  

Μέσα μεταφοράς: Άμαξα, Λεωφορείο, ποδήλατο, αυτοκίνητο 
Συνδέεται με τρένο με την υπόλοιπη Αυστρία και Ευρώπη. 

 

UPPSALA, ΣΟΥΗΔΙΑ 
Πληθυσμός: 140,454  

Μέσα Μεταφοράς: Τραμ, Λεωφορεία, αυτοκίνητα, ποδήλατα 
Συνδέεται με τρένο με την υπόλοιπη Σουηδία και Ευρώπη 

 

 

GRENOBLE, ΓΑΛΛΙΑ 
Πληθυσμός: 156,659. 

Μέσα Μεταφοράς: Τραμ, Λεωφορεία, αυτοκίνητα, ποδήλατα 
Συνδέεται με τρένο με την υπόλοιπη Γαλλία και Ευρώπη 

PILSEN, ΤΣΕΧΙΑ 
Πληθυσμός: 178,064 

Μέσα Μεταφοράς: Τραμ, Λεωφορεία, αυτοκίνητα, ποδήλατα 
Συνδέεται με τρένο με την υπόλοιπη Τσεχία και Ευρώπη 

 

 

LIEGE, ΒEΛΓΙΟ 
Πληθυσμός: 186,805. 

Μέσα Μεταφοράς: Λεωφορεία, αυτοκίνητα, ποδήλατα 
Συνδέεται με τρένο με το υπόλοιπο Βέλγιο και Ευρώπη 

ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΔΑ 
Πληθυσμός: 171,616 

Μέσα Μεταφοράς: Λεωφορεία, αυτοκίνητα, ποδήλατα 
Συνδέεται με τρένο με την υπόλοιπη Ελλάδα 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Η Λεμεσός θα πρέπει να παραδειγματιστεί από παρόμοιες πόλεις του εξωτερικού και να ζητήσει ευρωπαϊκά ή άλλα κονδύλια για να εισάγει εναλλακτικούς 
τρόπους μεταφοράς στην καθημερινότητα. Η Πάτρα στην Ελλάδα έχει ήδη κάνει διαβήματα για να αποκτήσει τραμ. 
Η Κύπρος ως χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης θα πρέπει να κατανοήσει ότι τα πρόστιμα και οι κυρώσεις όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της 
χώρας μας θα πρέπει να μηδενιστούν και ότι ένα πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι ο τρόπος μετακίνησής μας ακόμα και η αγορά καινούριου αυτοκινήτου 
προτιμώντας υβριδικά (89 γρ./χλμ). Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια οι πολίτες λαμβάνουν υπόψη τις κινήσεις της Ευρώπης για πράσινη ανάπτυξη και αρκετοί 
λαμβάνουν υπόψη ακόμα και στην αγορά αυτοκινήτου τις εκπομπές.  
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MÜLHEIM AN DER RUHR, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Πληθυσμός: 167,108. 

Μέσα μεταφοράς: τραμ, λεωφορεία, αυτοκίνητα, ποδήλατα.  
Συνδέεται με τρένο με την υπόλοιπη Γερμανία και Ευρώπη 

ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ 
Πληθυσμός: 180,000 
Μέσα Μεταφοράς: 

Λεωφορεία, αυτοκίνητα, 
ποδήλατα 

 

 


