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Τίτλος ιστορίας: Μια βόλτα στην πόλη 
 

Σελίδα 1 

Είναι Σάββατο απόγευμα κι εσύ και οι καλύτεροι σου φίλοι Χρήστος και Άρης κανονίσατε να 
συναντηθείτε στο κέντρο της πόλης του Γκρατς για να περάσετε μαζί ένα χαλαρό απόγευμα. 
Αποφασίσατε να συναντηθείτε μπροστά από τον καθεδρικό ναό της πόλης, στις 3:00 μ.μ. 
ακριβώς. Μετά το μεσημεριανό γεύμα είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις. Για να φτάσεις εκεί 
εγκαίρως, φρόντισες να αναχωρήσεις μισή ώρα νωρίτερα. 
 

a) Παίρνεις το ποδήλατό σου από το υπόγειο γκαράζ και οδηγείς κατά μήκος του 

ποδηλατοδρόμου προς το κέντρο της πόλης. 

 

b) Ζητάς από τη μαμά σου να σε πάει στο σημείο της συνάντησης με το αυτοκίνητο, 

γιατί πιθανότατα θα είσαι πολύ κουρασμένος μετά την βόλτα στην πόλη για να 

κάνεις ποδήλατο μέχρι το σπίτι. 

 

c) Η μητέρα σου πρέπει να κάνει κάποιες δουλειές έτσι κι αλλιώς, επομένως μπορεί να 

σε αφήσει στην στάση του τραμ εκεί κοντά. 
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Σελίδα 2 
 
Στις 2:45 μ.μ. φτάνεις στο σημείο συνάντησης. Είσαι ο πρώτος που έχει φτάσει, γι’ αυτό 
αναγκάζεσαι να περιμένεις τους φίλους σου για λίγα λεπτά. Ενώ περιμένεις, ρίχνεις μια πιο 
προσεκτική ματιά στην πολυσύχναστη κεντρική πλατεία και βλέπεις ένα άδειο πλαστικό 
μπουκάλι νερό. Ίσως κάποιος το πέταξε σκόπιμα κάτω, ή μπορεί και να έπεσε από την τσάντα 
κάποιου. Τι κάνεις; 
 

a) Αφήνεις το μπουκάλι εκεί που είναι, γιατί δεν είναι δικά σου σκουπίδια και επομένως 

δεν είναι δική σου ευθύνη. 

 

b) Παίρνεις το μπουκάλι και το πετάς στον κάδο απορριμμάτων πλαστικού που 

βρίσκεται στη στάση του τραμ. 

 

c) Έχεις κι εσύ στο σακίδιό σου ένα άδειο πλαστικό μπουκάλι. Παίρνεις και το μπουκάλι 

από το έδαφος και αφήνεις και τα δύο δίπλα στον κάδο καθώς είναι ήδη γεμάτος. 
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Σελίδα 3 

Περίπου 15 λεπτά αργότερα, εμφανίζονται ο Χρήστος και ο Άρης. Προς έκπληξή σου, ο Άρης 

έφερε μαζί του ένα κορίτσι που δεν γνωρίζετε. Σας συστήνει την Άντρεα, η οποία πρόσφατα 

μετακόμισε από τη Σλοβενία στο Γκρατς με την οικογένειά της. Η Άντρεα ρωτάει εσένα και 

τον Χρήστο αν μπορεί να έρθει μαζί σας. Κοιτάζεις το πρόσωπο του φίλου σου και βλέπεις 

ότι δεν φαίνεται να είναι και πολύ χαρούμενος με αυτή την πρόταση. Πώς ανταποκρίνεσαι; 

a) Λέτε στην Αντρέα με πολύ φιλικό και ευγενικό τρόπο ότι έχετε σχεδιάσει να περάσετε 

το απόγευμα μόνο οι τρεις σας και γι 'αυτό το λόγο δεν μπορεί να έρθει μαζί σας.  

 

b) Θέλεις να μείνεις μόνος με τους φίλους σου αλλά επειδή η Άντρεα είναι καινούρια 

στην πόλη, θα της έδινες την ιδέα να πάει σε ένα ωραίο πολυκατάστημα όπου θα 

μπορούσε να περάσει ευχάριστα την μέρα της. 

 

c) Προσκαλείς την Αντρέα να έρθει μαζί σας γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι πιθανότατα δεν 

έχει κάνει ακόμα φίλους στο Γκρατς. Ίσως με τον χρόνο που θα περάσετε μαζί να 

αποκτήσεις μια νέα φίλη.  
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Σελίδα 4 

Κατευθύνεστε προς την πλατεία όπου βρίσκεται το αγαπημένο σας υπαίθριο καφέ. Στο 

δρόμο μιλάτε για τα σχέδια που έχετε για τις τελευταίες εβδομάδες του καλοκαιριού. Μετά 

από λίγο ο Άρης σου λέει ότι του αρέσει πολύ το μπλουζάκι που φοράς σήμερα. Εξηγείς στον 

φίλο σου ότι δεν σου αρέσει πλέον το σχέδιο που έχει στο πίσω μέρος. Σου αρέσει 

περισσότερο το μπλουζάκι που φοράει αυτός σήμερα. Ο Άρης και εσύ φοράτε περίπου το 

ίδιο μέγεθος. Τι θα κάνεις; 

a) Αποφασίζεις να ζητήσεις αργότερα από τη μαμά σου να σου αγοράσει ένα μπλουζάκι 

με το νέο αγαπημένο σου σχέδιο. Δεν θα χρειάζεσαι πλέον το παλιό μπλουζάκι κι έτσι 

θα μπορείς να το πετάξεις. 

 

b) Παρόλο που σου αρέσει περισσότερο το μπλουζάκι του Άρη, θα συνεχίσεις να 

φοράς το δικό σου, αρκεί να είναι άνετο. Στη συνέχεια, θα το πάρεις στο Caritas 

μαζί με άλλα μεταχειρισμένα ρούχα. 

 

c) Αναρωτιέσαι εάν θα αλλάξεις το χρώμα της μπλούζας σας αργότερα, έτσι ώστε 

τουλάχιστον το χρώμα να είναι παρόμοιο με το μπλουζάκι του Άρη. Σίγουρα θα έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, αλλά είναι μια οικονομική εναλλακτική λύση σε 

σύγκριση με την αγορά μιας καινούργιας μπλούζας. 
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Σελίδα 5 

Καθώς περπατάτε, ο Χρήστος σταμάτησε ξαφνικά. Παρατήρησε ότι έχασε το πορτοκαλί 

αθλητικό ρολόι που φοράει πάντα. Όλοι γυρνάτε και περπατάτε προς τα πίσω για μερικά 

μέτρα και εντοπίζετε το ρολόι να βρίσκεται στο έδαφος. Όταν ο Χρήστος προσπάθησε να το 

φορέσει στο χέρι του, παρατήρησε ότι το λουράκι του ρολογιού ήταν κομμένο. Είναι πολύ 

λυπημένος για αυτό. Τι θα κάνεις; 

 

a) Τον καθησυχάζεις και του λες ότι είναι καλό το ότι το λουράκι του ρολογιού είναι 

κατασκευασμένο από πλαστικό. Ο φίλος σου μπορεί να το πετάξει στο κοντινότερο 

κάδο απορριμμάτων. 

 

b) Λυπάσαι για τον φίλο σου και ελπίζεις ότι οι γονείς του θα του αγοράσουν ένα ωραίο 

καινούργιο ρολόι. 

 

c) Λες στον φίλο σου ότι είδες πρόσφατα τον αδερφό σου να αλλάζει τα λουριά του 

ρολογιού του, άρα δεν είναι απαραίτητο να αγοράσει ένα καινούργιο ρολόι. Αυτή 

τη φορά μπορεί να επιλέξει ένα δερμάτινο λουράκι αντί για το πλαστικό. 
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Σελίδα 6 

Φτάσατε επιτέλους στην πλατεία και συνειδητοποιήσατε ότι το καφέ είναι κλειστό σήμερα. 

Συμφωνείτε λοιπόν να κατευθυνθείτε προς το πάρκο της πόλης. Όταν καταλαβαίνετε πως 

είστε όλοι πεινασμένοι και διψασμένοι, κάνετε μια στάση σε ένα μίνι μάρκετ που βρίσκετε 

στον δρόμο σας για να προετοιμαστείτε κατάλληλα για την βόλτα στο πάρκο. Τι τραβάει η 

όρεξή σου; 

 

a) Επιλέγεις ισπανικές μπανάνες και συσκευασμένα μήλα, ψωμί από σιτάρι κομμένο σε 

φέτες και ένα μπουκάλι μεταλλικό νερό και τα βάζεις όλα σε μια πλαστική σακούλα. 

 

b) Δεδομένου ότι δεν είναι η εποχή που βγαίνουν ωραίες ντομάτες, αλλά έχεις διάθεση 

για ντομάτες, επιλέγεις μια ιταλική ποικιλία ντομάτων σε κονσέρβα. Μαζί με αυτό, 

θα πάρεις επίσης ένα συσκευασμένο τυρί και μια μεγάλη σοκολάτα. 

 

c) Εφόσον οι γονείς σου έχουν αλλάξει τη διατροφή τους αγοράζοντας βιολογικά 

προϊόντα εδώ και πολύ καιρό, παίρνεις φρέσκα βιολογικά φρούτα, βιολογικά 

τυριά και ψωμί ολικής άλεσης και παίρνεις μεταλλικό νερό σε ένα γυάλινο 

μπουκάλι. 
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Σελίδα 7 

Λίγο πιο πέρα, απέναντι από το ποτάμι που χωρίζει το Γκρατς, φαίνεται το πάρκο της πόλης 

που μοιάζει με ένα καταπράσινο νησί στη μέση του Γκρατς. Πολλά παιδιά τρέχουν στην 

τεράστια παιδική χαρά δίπλα σε καροτσάκια, ενώ άλλοι κάθονται άνετα κάτω από τις 

καστανιές ή στα παγκάκια του πάρκου. Το απόγευμα πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να 

συναντιούνται εδώ για ένα ποτό σε μια από τις καφετέριες. Σήμερα όλα τα τραπεζάκια είναι 

κατειλημμένα, επομένως εσύ και οι φίλοι σου αναζητάτε ένα άδειο και άνετο παγκάκι για να 

ξεκουραστείτε κοντά στη λίμνη με τις πάπιες. Λίγα μέτρα πιο κάτω, υπάρχει μια πινακίδα 

που λέει ότι είναι περίοδος αναπαραγωγής για μερικά σπάνια είδη πάπιων και οι άνθρωποι 

που βρίσκονται εκεί γύρω θα πρέπει να κάνουν ησυχία. Τι συμβαίνει τότε; 

 

 

a) Ο Άρης είναι περίεργος να δει τις πάπιες, αφήνει το παγκάκι και πλησιάζει πιο κοντά 

στη λίμνη στο σημείο που είναι κρυμμένες οι φωλιές των πάπιων. Βρίσκει μία και 

αμέσως φωνάζει δυνατά ότι πρέπει να πάτε να τη δείτε κι οι υπόλοιποι. 

 

b) Εσύ και οι φίλοι σου ρίχνετε μια ματιά σε αυτό το όμορφο σκηνικό και 

παρακολουθείτε τις πάπιες, τα πουλιά και τα ψάρια να παίζουν στο νερό. Ενώ 

απολαμβάνετε το φαγητό που έχετε μαζί σας, παραμένετε όλοι ήσυχοι. 

Επικοινωνείτε κυρίως με τα χέρια σας ή ψιθυρίζετε όσο το δυνατόν πιο ήσυχα. 

 

c) Ο Χρήστος ακολουθεί τον Άρη, και όταν φτάνει στη λίμνη, αρχίζει να ταΐζει τις πάπιες 

ρίχνοντας ψίχουλα από ψωμί στο νερό. 
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Σελίδα 8 

Μετά από τη σύντομη ξεκούραση στη λίμνη, εσύ και οι φίλοι σου αποφασίζετε να 

περπατήσετε για λίγο στο πάρκο. Μετά από ώρα αισθάνεστε όλοι πραγματικά διψασμένοι, 

όμως δυστυχώς έχουν ήδη αδειάσει τα μπουκάλια σας. Τότε ο Άρης παρατηρεί μια βρύση 

σε έναν χώρο ανάπαυσης στη μέση του πάρκου. Μια πινακίδα λέει ότι το νερό είναι πόσιμο 

κι έτσι σιγά-σιγά γεμίζετε όλοι τα σας μπουκάλια με νερό. Ενώ έχετε ήδη απομακρυνθει από 

την περιοχή, κοιτάτε πίσω και συνειδητοποιείτε ότι ξεχάσατε να κλείσετε τη βρύση και το 

νερό συνεχίζει να τρέχει. Τι θα κάνετε τώρα; 

 

 

a) Ο Άρης τρέχει πίσω στη βρύση και την κλείνει. Δεν πρέπει να σπαταλάμε νερό αν 

μπορούμε να το αποφύγουμε. 

 

b) Το αγνοείτε και ελπίζετε ότι κανείς δεν θα παρατηρήσει ότι εσύ και οι φίλοι σου είστε 

αυτοί που ξεχάσατε να κλείσετε τη βρύση. Έπειτα συνεχίζετε κανονικά την πορεία 

σας. 

 

c) Συνεχίζετε να περπατάτε και διαμαρτύρεστε στους πεζούς που περνούν ότι κάποιοι 

άλλοι νεαροί δεν έχουν κλείσει το νερό. Τι μεγάλη σπατάλη! 
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Σελίδα 9 

Στο μεταξύ έχει έρθει το βράδυ και επιστρέφετε προς την πλατεία. Σου άρεσε πολύ που 

πέρασες το απόγευμα με τους φίλους σου. Στο δρόμο της επιστροφής συζητάτε για τα 

βραδινά σας σχέδια και τα γενέθλια του Χρήστου. Μετά από λίγο πεινάς ξανά και θυμάσαι 

τη μεγάλη σοκολάτα που έχεις στην τσέπη σου. Γνωρίζεις ότι είσαι ο μόνος που έφερε 

σοκολάτα και ότι οι άλλοι δεν έχουν γλυκά μαζί τους. Τι θα κάνεις; 

 

 

a) Έχεις μια λιγούρα, αλλά προς το παρόν συγκρατείς την επιθυμία σου για γλυκά και 

αφήνεις τη σοκολάτα στην τσέπη σου. 

 

b) Είσαι χαρούμενος που έφερες τη σοκολάτα και την απολαμβάνεις μόνος σου. 

 

c) Κόβεις τη σοκολάτα μικρά κομμάτια και προσφέρεις ένα σε κάθε φίλο σου. 

Βλέποντας τα χαρούμενα πρόσωπά τους, καταλαβαίνεις αμέσως ότι αυτή ήταν η 

σωστή επιλογή! 
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Σελίδα 10 

Μέχρι τις 18:00 έχετε επιστρέψει στην κεντρική πλατεία. Όντας πολύ πεινασμένοι και 

διψασμένοι, αποφασίζετε τελικά να πάτε να φάτε δείπνο κάπου στην πόλη. Στη συνέχεια, 

ενημερώνετε τους γονείς σας ότι θα αργήσετε λίγο να πάτε σπίτι. Πού θα φάτε; 

a) Το εστιατόριο που επιλέγετε χρησιμοποιεί προϊόντα που παράγονται τοπικά και δεν 

εισάγονται από άλλες χώρες.  Επίσης έχει προϊόντα εποχής. 

 

b) Επιλέγετε μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες fast food στον κόσμο, γνωστή για την 

πώληση «γρήγορου και εύκολου φαγητού». Το αγαπημένο σου γεύμα από εκείνη την 

αλυσίδα είναι ένα χάμπουργκερ με κέτσαπ, μουστάρδα, φέτες τουρσί και κρεμμύδια 

σε ένα φρυγανισμένο ψωμάκι. 

 

c) Προτιμάτε ένα βιολογικό εστιατόριο με αποκλειστικά βιολογικά τρόφιμα, αφού οι 

βιολογικές τροφές δεν περιέχουν ορμόνες και αντιβιοτικά κι έτσι είναι πιο υγιεινές 

από οποιαδήποτε άλλα fast foods. Επιπλέον, προσφέρουν διαφορετικά μεγέθη 

μερίδων και οικολογικά κουτιά για τα απομεινάρια των φαγητών.  

 


