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Ερωτθματολόγιο ςχετικά με τθν προβολι τθσ ταινίασ: Μετά την Επόμενη Μέρα  
 

Μετά τθν επόμενθ Μζρα 
Στοιχεία Ταινίασ 

Χώρα Παραγωγήσ: ΗΠΑ 

Ζτοσ Παραγωγήσ: 2004 

Πρωτότυποσ τίτλοσ: The Day After Tomorrow 

Διάρκεια: 124’  

Υπόθεςη: Μετά τθν αποκόλλθςθ ενόσ τεράςτιου 

κομματιοφ πάγου ςτθν Ανταρκτικθ, ο 

κλιματολόγοσ Τζακ Χολ προςπακεί να 

προειδοποιιςει τθν κυβζρνθςθ των ΗΠΑ για μια 

ςειρά ακραίων κλιματολογικών αλλαγών που κα 

επιφζρουν μια νέα εποχή παγετώνων. 

Όταν θ Νέα Υόρκη κα ςκεπαςτεί απ’ τουσ πάγουσ, 

κα προςπακιςει να φτάςει ωσ εκεί για να ςϊςει 

το γιο του που ζχει παγιδευτεί ςε μια βιβλιοκικθ. 

Θέμα:  Η ταινία πραγματεφεται την καταςτροφή του πλανήτη από ακραία 

κλιματολογικά φαινόμενα. Το ςενάριο βαςίηεται ςτθν κεωρία ότι θ υπερκζρμανςθ 

του πλανιτθ κα μποροφςε να προκαλζςει μια απότομθ κλιματική αλλαγή που κα 

μασ ζφερνε προ των πυλϊν μιασ νζασ Εποχισ των Παγετϊνων. 
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Ερωτήςεισ Κατανόηςησ 

1. Αναφζρετε (κυκλώνοντας ςχετικά) ποια από τα παρακάτω είδθ φυςικϊν καταςτροφϊν 

βλζπουμε ςτθν ταινία: 

Α. χαλάηι   Β. καταιγίδα  Γ. ανεμοςτρόβιλοσ   Δ. τςουνάμι  Ε. πλθμμφρα 

ΣΤ. καφςωνασ 

2. Σφμφωνα με τθν ταινία, θ άνοδοσ τθσ κερμοκραςίασ του πλανιτθ που οφείλεται ςτο 

φαινόμενο του κερμοκθπίου, κα οδθγιςει ςε νζα εποχι παγετϊνων! Μπορείτε να 

περιγράψετε πωσ ςυμβαίνει αυτό; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Γιατί πζφτουν τα ελικόπτερα ςτθ ςκθνι ςτθ Σκωτία; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Γιατί ο νεαρόσ Σαμ, φωνάηει ςτουσ ανκρϊπουσ να μθ βγουν από τθ βιβλιοκικθ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Για ποιο λόγο θ κυβζρνθςθ των ΗΠΑ δεν ακοφει τισ προειδοποιιςεισ του Τηακ Χολ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Ποιο μζλλον για τον πλανιτθ μασ περιγράφει θ ταινία; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Ποιοσ κα ζχει τθν ευκφνθ, αν ζνα μζλλον ςαν αυτό που περιγράφει θ ταινία γίνει 

πραγματικότθτα; …………………………………………………………………………………………………………  

8. Μπορείτε να γράψετε τι καταλαβαίνετε με τον όρο ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ και ποιεσ 

νομίηετε ότι κα είναι οι ςυνζπειεσ τθσ για τθ ηωι μασ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….  


