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Όνομα:  ________________________________  Τάξη: Ε΄  Ημερ.:_______ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο φίλος μας το περιβάλλον  

 Διάβασε το κείμενο και συμπλήρωσε τα κενά.  Στη συνέχεια 

απάντησε στις πιο κάτω ερωτήσεις. 

 

Εκστρατεία Δήμου Λεμεσού για την Ευρωπαϊκή μέρα κινητικότητας 
Φιλικοί δρόμοι υγείας 
 

                Όταν οι δρόμ_   γίνοντ_    αδιάβατ_    και η οδήγησ_   μαρτύριο, τότε το 

σύνθημα της φετινής διοργάνωσης της Εβδομάδας Κινητικότητας "Δρόμοι Φιλικοί 

στον Άνθρωπο" γίνετ_   πιο επίκαιρο, από ποτέ άλλοτε. Ο Δήμος Λεμεσού 

διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τις Επιτροπές Υγείας και 

Περιβάλλοντος και Ευρωπαϊκών Θεμάτων για να αντιμετωπίσ__  το πρόβλημα αυτό.   

Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Κινητικότητας, από τις 16 μέχρι τις 22 

Σεπτεμβρίου,  θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση του 

κοινού σε θέματα περιβάλλοντος και για την αναγκαιότητα μείωσης τ _ ς κίνησης 

στους δρόμους. Σήμερα πραγματοποιείτ_   η πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων στις 5 

το απόγευμα, στην Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου. Εκεί τα παιδιά θα ζωγραφίσουν για 

να δώσουν τις δικές τους προτάςσ _ ς, για τη σωτηρία τ _ ς Γης από την 

περιβαλλοντολογική καταστροφή. Θα ακολουθήσ_  μουσική με παιδιά από διάφορα 

μουσικά σχήματα.  Την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, θα 

παρουσιαστούν στο Δημοτικό Μέγαρο  διαλέξ _ ς  με θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος.  Τέλος το Σάββατο 22 του μήνα, από τις 9 μέχρι της 11 το πρωί, θα 

πραγματοποιηθ _   ο ποδηλατικός γύρος, με εκκίνησ _  και τερματισμό την Πλατεία 

Γρηγόρη Αυξεντίου, ενώ στις 5 το απόγευμα κάνοντας αρχή από το Δημοτικό 

Μέγαρο, θα διοργανωθ _  η ξενάγησ _   "Ο περίπατος τ _ ς Λεμεσού". 

              Ο Δήμαρχος Λεμεσού  σε διάσκεψη Τύπου που έδωσε για αυτό το θέμα, 

επισήμανε την αναγκαιότητα να δοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση περισσότερ _  πόρ 

_  , για να μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο άμεσα, το κυκλοφοριακό πρόβλημα που 

επιδεινώνετ _   διαρκώς.  Πάντως όπως διευκρίνισε, προχώρησε η μελέτη του 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου, με τη 

διασφάλιση πολλών πεζόδρομ _ ν, ποδηλατόδρομ _ ν.  Ακόμη αναμένεται η 

αντικατάσταση αρχικά 20 λεωφορείων με καινούρια, η επέκταση των 

λεωφορειογραμμών. 

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
Εφημερίδα Ο ΠΟΛΙΤΗΣ - 18/09/2007, Σελίδα: 51(διασκευή) 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Τι είδος κειμένου είναι αυτό που διάβασες;   

____________________________________________________________ 

2. Ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Λεμεσός, σύμφωνα με όσα διάβασες πιο πάνω; 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Γράψε τρεις δραστηριότητες που οργάνωσε ο Δήμος Λεμεσού για να 

ευαισθητοποιήσει τους κατοίκους σε θέματα περιβάλλοντος. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

4. Ποια μέτρα προγραμματίζει να πάρει ο δήμαρχος Λεμεσού για να λύσει το 

πρόβλημα στους δρόμους;  Γράψε τουλάχιστον δύο. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. Γράψε κι εσύ το δικό σου σύνθημα για την προστασία του περιβάλλοντος που                                  

να έχει σχέση με την κυκλοφορία στους δρόμους. (Πάρε ιδέες από το κείμενο.) 

 


