
1.Τι είναι πλημμύρα?

Α.  Όταν το νερό καλύπτει το έδαφος που 

     συνήθως είναι στεγνό

Β.  Ο ανεμοστρόβιλος

Γ.  Η έντονη βροχή

Δ.  Όταν λιώνουν τα χιόνια

 

2.Ο καθαρισμός ρεμάτων:

Α.  Μολύνει τα ύδατα

Β.  Δε μειώνει τις δυσμενείς επιπτώσεις 

     από τις φυσικές πλημμύρες

Γ.  Είναι μια δράση που αποτρέπει

      τις πλημμύρες

3.Όταν συμβαίνει η πλημμύρα και βρισκόμαστε

σε ανοιχτό χώρο, τι πρέπει να κάνουμε:

Α.  Να μην διασχίσουμε χείμαρρο πεζή ή

      με αυτοκίνητο 

Β.  Να μείνουμε μακριά από ηλεκτροφόρα

      καλώδια

Γ.  Να εγκαταλείψουμε το αυτοκίνητο μας

      αν αυτό ακινητοποιηθεί από νερά

Δ.  Όλες οι παραπάνω απαντήσεις

4.Κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας, 

αν είμαστε μέσα σε κτίριο 

τι πρέπει να κάνουμε:

Α.  Να πάμε στο υπόγειο

Β.  Να πάμε σε υψηλό σημείο στο σπίτι

Γ.  Να πάμε κάτω από το τραπέζι

Δ.  Όλα τα παραπάνω

Ε.  Τίποτα από τα παραπάνω

5.Ποιο το ύψος νερού που μπορεί

να παρασύρει ένα όχημα,  

κατά τη διάρκεια πλημμύρας:

Α.  0,90 μέτρα

Β.  0,60 μέτρα

Γ.  1,20 μέτρα

9.Τα αέρια του θερμοκηπίου 

«παγιδεύουν» θερμότητα

Α.  Στην ατμόσφαιρα

Β.  Στο έδαφος

Γ.  Στα επιφανειακά νερά

6.Ποιες μπορεί να είναι οι 

επιπτώσεις των πλημμυρών?

Α.  Ζημιές σε υποδομές

Β.  Απώλειες ζωών

Γ.  Ασθένειες

Δ.  Όλα τα παραπάνω

Ε.  Τίποτα από τα παραπάνω

7.Ο ρόλος της φυσικής βλάστησης 

και των δασών στην αποτροπή 

μιας πλημμύρας είναι:

Α.  μηδαμινός

Β.  μικρός

Γ.  σημαντικός

8.Οι πλημμύρες προκαλούν:

Α.  Την έντονη διάβρωση των γυμνών εδαφών

Β.  Την απώλεια γόνιμου εδαφικού υλικού των 

      ανάντι περιοχών

Γ.  Σημαντικές οικονομικές ζημιές και 

     ανθρώπινα θύματα

Δ.  Όλα τα παραπάνω

10.Μπορούν οι ηφαιστειακές 

εκρήξεις να επηρεάσουν

το κλίμα του πλανήτη?

Α.  Ναι

Β.  Όχι

11.Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι:

Α.  Ένα ευεργετικό φυσικό φαινόμενο που μετατρέπεται

      σε σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα όταν ενισχύεται

      από εκπομπές λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων

Β.   Ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα για το οποίο

       ευθύνονται αποκλειστικά οι εκπομπές ρύπων λόγω

      ανθρώπινων δραστηριοτήτων

12.Η αποψίλωση των δασών ευθύνεται για περίπου

Α.  10% των παγκοσμίων εκπομπών CO2

Β.  20% των παγκοσμίων εκπομπών CO2  

Γ.  50% των παγκοσμίων εκπομπών CO2

13.Τα τελευταία 70 χρόνια 

η κατανάλωση νερού έχει:

Α.  Δεν έχει αλλάξει καθόλου

Β.  Εξαπλασιαστεί

Γ.  Τριπλασιαστεί

Δ.  Τετραπλασιαστεί

14.Ανακυκλώνοντας ένα γυάλινο 

μπουκάλι, εξοικονομούμε όση 

ενέργεια απαιτείται για τη 

λειτουργία μιας τηλεόρασης

για περίπου:

Α.  5 λεπτά

Β.  10 λεπτά

Γ.  90 λεπτά

15.Η τρύπα του όζοντος είναι:

Α.  Το αποτέλεσμα της ρύπανσης 

του περιβάλλοντος

Β.  Η αιτία της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος 

Γ.  Φυσικό φαινόμενο που δεν 

πρέπει να μας ανησυχεί

 

16.Το κλίμα μιας περιοχής εξαρτάται:

Α.  Αποκλειστικά από τη θερμοκρασία 

της περιοχής

Β.  Αποκλειστικά από τη έντασης των 

ανέμων της περιοχής

Γ.  Αποκλειστικά από τη υγρασία της 

περιοχής

Δ.  Καμία από τις παραπάνω επιλογές 

     δεν είναι σωστή
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17.Ποια είναι η αιτία δημιουργίας 

τσουνάμι;

Α.  Υποθαλάσσια κατολίσθηση 

Β.  Υποθαλάσσιος σεισμός

Γ.  Έκρηξη ηφαιστείου

Δ.  Όλα τα παραπάνω

18.Ποια προβλήματα θα 

μπορούσαν να αυξήσουν

 την πιθανότητα πλημμύρας;

Α.  Ρωγμές σε φράγματα 

Β.  Φραγμένα φρεάτια

Γ.  Μπάζα σε ποταμούς

Δ.  Όλα τα παραπάνω
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Σκοπός του παιχνιδιού είναι να φτάσει κάποιος από τους παίκτες πρώτος στο ΤΕΛΟΣ. Το παιχνίδι παίζεται με 2 - 4 παίκτες και ο καθένας διαλέγει από ένα πιόνι που βρίσκει διαθέσιμο, μπορεί να είναι 

πχ ένα καπάκι, ένα κουκούτσι κλπ. Όταν τοποθετηθούν όλα τα πιόνια στο πρώτο τετράγωνο (ΑΡΧΗ), οι παίκτες ρίχνουν το ζάρι. Παίζει πρώτος ο νεότερος παίκτης και προχωράει τόσα τετράγωνα όσα και 

ο αριθμός του ζαριού. Αν βρεθεί σε θέση με αριθμό απαντά στην αντίστοιχη ερώτηση. Αν απαντήσει σωστά πάει μια θέση μπροστά. Αν απαντήσει λάθος μένει στην ίδια θέση.

Κατά τη διαδρομή ο κάθε παίκτης συναντά σύννεφα και ομπρέλες και πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση που αντιστοιχεί ο αριθμός. Αν  απαντήσει σωστά στο σύννεφο πάει 3 θέσεις μπροστά, ενώ αν 

απαντήσει λάθος πάει όπου τον πάει η βροχή. Αν βρεθεί σε ομπρέλα και απαντήσει σωστά πάει 2 θέσεις μπροστά και αν απαντήσει λάθος πάει εκεί που τον οδηγεί η λαβή της ομπρέλας.

Προσοχή: αν ο παίκτης έχει ήδη απαντήσει την ερώτηση που του έτυχε απαντά την αμέσως προηγούμενη, πχ αν πρέπει να απαντήσει την ερώτηση 7 και του έχει ήδη τύχει, τότε απαντά την 6 ερώτηση.

Για να φτάσει κάποιος στο ΤΕΛΟΣ πρέπει να φέρει ακριβώς τον αριθμό του ζαριού για να καλύψει την απόσταση: πχ αν ο παίκτης είναι 3 θέσεις πριν το  τέλος πρέπει να φέρει στο ζάρι 3. Αν φέρει 5 ή 6 

θα πάει την διαφορά τους πίσω δηλ. αν φέρει 5 θα πάει 2 θέσεις πίσω από όπου βρίσκεται. Κερδίζει όποιος φτάσει πρώτος στο ΤΕΛΟΣ. 

Μπορείτε να βρείτε και άλλα εκπαιδευτικά παιχνίδια στην ιστοσελίδα www.ermis.f.eu

Καλή διασκέδαση!

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

Προϋπολογισμός Έργου 1.159.248,00€          Προϋπολογισμός ΕΤΠΑ 985.361,00€          Διάρκεια Έργου 15/07/2017 - 30/06/2020

Λέσβου

Ημερομηνία εκτύπωσης: Ιούλιος 2019

Κλιµατική

Απαντήσεις: 

1.Α, 2.Γ, 3.Δ, 4.B, 5.B, 6.Δ, 7.Γ, 8.Δ, 9.A, 10.A, 

11.A, 12.B, 13.Β, 14.Γ, 15.A, 16.Δ, 17.Δ , 18.Δ   

 Η υπηρεσία πληροφοριών για τη Διαχείριση του Περιβαλλοντικού Κινδύνου ERMIS-F 

επικεντρώνεται σε έναν συγκεκριμένο κίνδυνο, τις Πλημμύρες, σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη 

περιοχή, στα νησιά του Αιγαίου, της Κρήτης και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Συνδυάζοντας συνέργεια με επιστήμονες, επαγγελματίες, δημόσιες αρχές, υπεύθυνους 

για τη χάραξη πολιτικής, περιβαλλοντικές οργανώσεις και το ευρύ κοινό και παρέχοντας 

ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε μια πλατφόρμα επιστημονικού διαλόγου, 

παρέχουμε μια συμμετοχική υπηρεσία για να μετατρέψουμε την κοινή ευθύνη σε προσω-

πική και συλλογική δράση. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Πλημμύρες 

ERMIS-F δίνει πρόσβαση σε χάρτες και τα εργαλεία κινδύνου πλημμύρας, συστήματα  

έγκαιρης προειδοποίησης σε πιλοτικές τοποθεσίες, crowdsourcing σε πραγματικό χρόνο με 

εικονογραφικές πληροφορίες για αναφορά γεγονότων που μπορεί να επηρεάσουν την 

περιοχή σας, Κοινωνικό Δίκτυο ειδικά για τους κινδύνους πλημμύρας για συντονισμό και 

ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Το ERMIS-F υλοποιήθηκε μέσω του Προγράμματος 

Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς   I N T E R R E G  V - A  Ε Λ Λ Α Δ Α - Κ Υ Π Ρ Ο Σ  2 0 1 4 - 2 0 2 0 

 

Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση, Συλλογική Δράση για τις πλημμύρες!  

www.ermis-f.eu 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Σκίτσα
Μαρία Κουρούτσαλτη 
(Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου)

Concept
Κρυσταλλία Δρυστέλλα 
(Ινστιτούτο Κύπρου)

Θανάσης Χατζηλάκος 
(Ινστιτούτο Κύπρου)

Μαρία Δασκαλάκη 
(Δήμος Χανίων)

Ερωτήσεις
Κώστας Χατζηθεοχάρους 
(Δήμος Χανίων)

Αθανασία Κοντοχρήστου
(Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου)

Γιάννης Γατσής 
(Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου)

Θεοδώρα Ευαγγέλου 
(Συμβ. Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας)

Δημήτρης Κατσούρας 
(Ινστιτούτο Κύπρου)

Ουρανία Τζωράκη 
(Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Αρχοντία Λύκου 
(Πολυτεχνείο Κρήτης)

Επιμέλεια Παραγωγής
 Χαζηράκης All to Print

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ζάρι είναι ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 5 ετών  

Δεν πρέπει να το χειρίζονται παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενηλίκων.
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