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Το γρήγορο κουΐζ της Ώρας της Γης 
 
 

1.  Η Ώρα της Γης είναι το όνομα μιας νέας τηλεοπτικής εκπομπής για τους 
περιβαλλοντικούς τρομοκράτες 

σωστό ή λάθος* 
Η  Ώρα της Γης είναι ένα συμμεχικό γεγονός. Στις 28 Μαρτίου στις 8.30μμ πόλεις σε όλο τον κόσμο 
θα σβήσουν τα φώτα τους για μία ώρα – την Ώρα της Γης- για να δείξουν ότι είναι δυνατό να 
δράσουμε ενάντια στην υπερθέρμανση του πλανήτη. 
 
2. Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι ένας διαφορετικός όρος για το κύμα καύσωνα. 

σωστό ή λάθος* 
Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας της Γης. 
Ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως η καύση ορυκτών καυσίμων (όπως ο λιγνίτης), η αποψίλωση 
της γης και των καλλιεργειών, αυξάνουν τις συγκεντρώσεις των αερίων που παγιδεύουν θερμότητα. 
Η υπερθέρμανση του πλανήτη συνεισφέρει σε παγκόσμιες αλλαγές που γίνονται στο κλίμα. 
 
3. Τα αέρια του θερμοκηπίου βρίσκονται στην  επιφάνεια της Γης. 

σωστό ή λάθος* 
Τα αέρια του θερμοκηπίου βρίσκονται στην ατμόσφαιρα της Γης. Μέρος της θερμότητας που 
εκπέμπει η Γη συσσωρεύεται, κάνοντας την επιφάνεια και την κατώτερη ατμόσφαιρα πιο ζεστή. 
Αυτό επιτρέπει στην επιφάνεια του πλανήτη να ζεσταίνεται αρκετά ώστε να υπάρχει ζωή στη Γη. 
 
4. Η αύξηση της θερμοκρασίας προβλέπεται να είναι 1- 6οC μέχρι το 2100. 

σωστό* ή λάθος 
Η σημερινή τάση προβλέπει συνεχόμενη αύξηση των συγκεντρώσεων των αερίων θερμοκηπίου, που 
θα επιταχύνει περισσότερο την ‘θέρμανση’ του πλανήτη. 
 
5. Σύμφωνα με πρόσφατες προβλέψεις, η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει 9 - 20 
εκατοστά μέχρι το 2100. 

σωστό ή λάθος* 
Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει 9 - 88 εκατοστά καθώς ανεβαίνει 
η παγκόσμια θερμοκρασία εξαιτίας του λιώσιμου των παγετώνων και των πάγων στους πόλους και 
τη θερμική εξάπλωση των ωκεανών. 
 
6. Για κάθε μονάδα ηλεκτρισμού που χρησιμοποιούμε, δύο μονάδες ενέργειας 
χάνονται με τη μορφή θερμικής απώλειας στο σταθμό παραγωγής ενέργειας. 

σωστό* ή λάθος 
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7. Ένα μισογεμάτο πλυντήριο πιάτων χρειάζεται το ίδιο ποσό ενέργειας με ένα 
γεμάτο. 

σωστό* ή λάθος 
 
8. Ένα τετράλεπτο ντους χρειάζεται την ίδια ενέργεια  με μία κοινή τηλεόραση που 
είναι σε λειτουργία 16 ώρες  

σωστό* ή λάθος 
 
9. Η ενέργεια που καταναλώνουν οι συσκευές σε κατάσταση αναμονής μπορεί να         
φτάσει μέχρι και το 10% του λογαριασμού της ΔΕΗ ενός μέσου νοικοκυριού και να 
επιβαρύνει με 80 ευρώ επιπλέον το χρόνο. 

σωστό* ή λάθος 
 
10. Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας στο σπίτι καταναλώνει ενέργεια που αντιστοιχεί στο 
10% του λογαριασμού της ΔΕΗ σε ένα νοικοκυριό. 

σωστό ή λάθος* 
Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας στο σπίτι καταναλώνει το 37% του λογαριασμού της ΔΕΗ. 
 
Σημείωση: το * υποδεικνύει τη σωστή απάντηση. 
 
Πού θα βρείτε τις απαντήσεις: 

 
• Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

www.dei.gr  
 

• Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ 
www.eydap.gr 
 

• Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
www.cres.gr 
 

• Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
www.minenv.gr  
 

• Υπουργείο Ανάπτυξης 
www.ypan.gr  

 
• WWF Ελλάς 

www.wwf.gr  
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