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Μία ωραία, ανοιξιάτικη μέρα εσύ και οι φίλοι σου, Γιώργος, Κώστας και Γιάννης αποφασίζετε 

να κανονίσετε να πάτε έναν περίπατο στο κοντινό δάσος. Ο Γιώργος και ο Γιάννης έχουν πάει 

ξανά σε αυτό το δάσος. Είναι και οι δύο έμπειροι πεζοπόροι ενώ εσύ και ο Κώστας δεν έχετε 

εμπειρία σε αυτό. Ο Κώστας όμως έχει πολύ καλή αίσθηση προσανατολισμού∙ μπορεί εύκολα 

να βρει τον Βορρά, βλέποντας τον ήλιο ή παρατηρώντας τα βρύα που φυτρώνουν σε δέντρα και 

βράχους. 

Το επόμενο πρωί πρέπει να ξυπνήσετε πολύ νωρίς για να έχετε αρκετό χρόνο να ολοκληρώσετε 

την εξόρμησή σας. Αποφασίζετε ότι θα συναντηθείτε μπροστά από το παλιό εκκλησάκι στα 

δυτικά προάστια της πόλης στις 7 ακριβώς. Για να είστε στο σωστό μέρος τη σωστή ώρα, εσύ κι 

οι φίλοι σου αποφασίζετε ότι: 

 

a) Μόλις ξυπνήσει κάποιος από σας, θα πρέπει να τηλεφωνήσει και στους υπόλοιπους για 

να τους ξυπνήσει κι αυτούς, έτσι ώστε να είναι όλοι έτοιμοι στην ώρα τους. 

 

b) Θα πρέπει να βάλετε όλοι ξυπνητήρι στις 6 π.μ. και μετά να επικοινωνήσετε μεταξύ 

σας για να βεβαιωθείτε πως όλοι θα είστε έτοιμοι στην ώρα σας.  

 

c) Να βάλει ξυπνητήρι ο καθένας την ώρα που ξυπνά κανονικά. 
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Έφτασε το επόμενο πρωί∙ η ώρα είναι 7. Εσύ, ο Γιώργος και ο Γιάννης έχετε φτάσει στο σημείο 

συνάντησης στην είσοδο του δάσους, όπως είχατε συμφωνήσει χθες. Ωστόσο, ο Κώστας δεν 

είναι εκεί, αν και του τηλεφωνήσατε και βεβαιωθήκατε ότι ξύπνησε στην ώρα του. Τι θα κάνεις; 

 

a) Μπαίνεις στο δάσος με τον Γιώργο και τον Γιάννη και ξεκινάτε να περπατάτε πολύ αργά, 

σκεπτόμενοι ότι ο Κώστας θα μπορέσει να σας προλάβει όταν έρθει.   

 

b) Εσύ και ο Γιώργος μπαίνετε στο δάσος, ενώ ο Γιάννης μένει πίσω για να περιμένει τον 

Κώστα. Ο Κώστας έχει καλή αίσθηση προσανατολισμού και έτσι εκείνος και ο Γιάννης θα 

μπορέσουν να σας βρουν εύκολα μέσα στο δάσος.  Αν όχι, τουλάχιστον θα είναι μαζί.    

 

c) Αποφασίζετε να περιμένετε να έρθει και ο Κώστας πριν ξεκινήσετε, αφού το σχέδιο 

ήταν να πάτε όλοι μαζί στο δάσος. 
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Ενώ ακόμα αναρωτιέστε τι πρέπει να κάνετε, δεκαπέντε λεπτά αργότερα εμφανίζεται ο Κώστας. 

Είναι ντυμένος σαν ένας σωστός πεζοπόρος, είναι όμως κατακόκκινος, προφανώς επειδή 

έτρεχε. Σας λέει: «Συγγνώμη που άργησα, η μαμά μου μού ζήτησε να τη βοηθήσω να καθαρίσει 

τον κήπο πρωί πρωί και δεν μπορούσα να μην τη βοηθήσω». Πώς αντιδράς; 

 

 

a) Νιώθεις ενοχλημένος που αναγκάστηκες να τον περιμένεις και του λες: «Αυτό είναι δικό 

σου πρόβλημα, δεν έπρεπε να αργήσεις τόσο χωρίς να ειδοποιήσεις.  Προτιμώ να πάω 

στο δάσος χωρίς εσένα».  

 

b) Νιώθεις ενοχλημένος που αναγκάστηκες να τον περιμένεις και του λες: «Θα έπρεπε να 

πεις στη μαμά σου ότι είχες ήδη κανονίσει τον περίπατο από χθες και θα ήταν καλύτερα 

να καθαρίσει τον κήπο μόνη της. Τελοσπάντων, τώρα που είσαι εδώ μπορούμε να 

ξεκινήσουμε».  

 

c) Νιώθεις ενοχλημένος που αναγκάστηκες να τον περιμένεις, όμως προσπαθείς να 

ελέγξεις τα συναισθήματά σου και συνειδητοποιείς πως ο Κώστας δεν είχε άλλη 

επιλογή από το να βοηθήσει τη μαμά του. Έτσι του λες «καταλαβαίνω, όμως την 

επόμενη φορά σε παρακαλώ ενημέρωσέ μας ότι πρόκειται να αργήσεις».   
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Μέχρι να τελειώσεις το διάλογό σου με τον Κώστα, ο ήλιος είναι ψηλά και έχει αρχίσει να 

καταφθάνει κι άλλος κόσμος στην είσοδο του δάσους. Έχετε να διανύσετε μεγάλο δρόμο κι έτσι 

ανησυχείτε ότι έχετε ήδη αργήσει. Τι θα κάνεις στη συνέχεια; 

 

a) Λες στους υπόλοιπους ότι πρέπει να ξεκινήσετε να περπατάτε, μιας κι έχετε αργήσει 

ήδη. 

 

b) Διαθέτετε λίγο χρόνο για να συζητήσετε όλοι μαζί για το δρομολόγιο και τον 

εξοπλισμό σας και να καθορίσετε τις ευθύνες του καθενός.  

 

c) Αποφασίζεις να ξεκινήσεις να περπατάς με τον Γιάννη που ξέρει καλά το δάσος, ενώ οι 

άλλοι μένουν πίσω για να ετοιμάσουν τον εξοπλισμό για όλους. 
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Επιτέλους ξεκινάτε το περπάτημα στο δάσος. Ο καιρός φαίνεται υπέροχος, τα δέντρα είναι 

ολοπράσινα με τα νέα ανοιξιάτικά τους φύλλα, διάφορα λουδούδια έχουν φυτρώσει εδώ κι εκεί 

και τα πουλιά κελαηδούν, συνθέτοντας ένα μαγικό σκηνικό.  Περπατάτε στο δάσος εδώ και λίγη 

ώρα, όταν ξαφνικά βλέπετε κάτι που σας κάνει να σταματήσετε: ένας πεσμένος κορμός 

εμποδίζει τον δρόμο σας. Τι κάνετε;  

 

a) Παίρνεις την πρωτοβουλία και προσπαθείς να μετακινήσεις τον κορμό μόνος σου, αφού 

δε φαίνεται και τόσο βαρύς. 

 

b) Γυρνάς πίσω και ψάχνεις κάποιο άλλο μονοπάτι για να παρακάμψετε τον κορμό, χωρίς 

να εξηγήσεις στους υπόλοιπους τι θα κάνεις γιατί αυτό θα προκαλέσει κι άλλη 

καθυστέρηση.   

 

c) Εισηγείσαι να καταστρώσετε ένα σχέδιο όλοι μαζί: ο Γιώργος και ο Γιάννης θα πιάσουν 

τις δύο άκρες του κορμού ενώ εσύ και ο Κώστας θα πιάσετε τη μέση. Τότε θα 

προσπαθήσετε να τον σηκώσετε και να τον τοποθετήσετε στο πλάι του δρόμου όπου 

δε θα εμποδίζει κανέναν. 
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Καταφέρνετε να περάσετε το πρώτο εμπόδιο και τώρα νιώθετε κάπως πιο σίγουροι.  Στη 

συνέχεια, ακολουθείτε ένα ακόμη στενό μονοπάτι που εκτείνεται κατά μήκος της βόρειας 

πλαγιάς του φαραγγιού. Παρατηρείτε ότι υπάρχουν μικρές κατολισθήσεις εδώ κι εκεί και 

προχωράτε ο ένας πίσω από τον άλλο επειδή το μονοπάτι είναι πολύ στενό.  Σύντομα φτάνετε 

σε ένα επικίνδυνο σημείο όπου το φαράγγι γίνεται πολύ απότομο και το μονοπάτι σε κάποια 

σημεία είναι καλυμμένο με μικρές πέτρες και λάσπη. Προχωράς πρώτος στη σειρά κι έτσι 

εισηγείσαι: 

 

a) Να διασχίσετε το επικίνδυνο σημείο κρατώντας ο ένας τον άλλο, έτσι ώστε αν κάποιος 

γλιστρήσει να μπορούν οι υπόλοιποι να τον κρατήσουν. 

 

b) Να περάσετε τρέχοντας όσο πιο γρήγορα από το επικίνδυνο σημείο για να αποφύγετε 

κάποια άλλη κατολίσθηση. 

 

c) Να περάσετε από το επικίνδυνο σημείο πατώντας ακριβώς πάνω στα βήματα που 

αφήνει το προπορευόμενο άτομο. 
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Είστε χαρούμενοι και ανακουφισμένοι που καταφέρατε να περάσετε από το επικίνδυνο σημείο 

με ασφάλεια. Προχωράτε ακόμη λίγο και το μονοπάτι δεν είναι τόσο στενό κι έτσι δε χρειάζεται 

πλέον να περπατά ο ένας πίσω από τον άλλο. Λίγο αργότερα φτάνετε σε ένα σημείο όπου το 

μονοπάτι χωρίζεται σε δύο άλλα μονοπάτια. Το πιο απότομο και πιο μακρύ μονοπάτι οδηγεί 

στους καταρράκτες, ενώ το πιο βατό και πιο σύντομο καταλήγει σε μια μικρή λιμνούλα με 

πάπιες και κύκνους. Ο Γιάννης λέει να ακολουθήσουμε το μονοπάτι που οδηγεί στη λίμνη, αφού 

το άλλο είναι πολύ μακρύ και ο ίδιος νιώθει ήδη κουρασμένος μετά τη χθεσινή τρίωρη εντατική 

προπόνηση που έκανε. Ο Γιώργος διαφωνεί έντονα και επιμένει ότι πρέπει να πάρουμε το 

μονοπάτι που οδηγεί στους καταρράκτες επειδή το τοπίο εκεί είναι πολύ πιο εντυπωσιακό. Τι 

κάνεις; 

 

 

a) Συμφωνείς με τον Γιώργο επειδή πάντα ήθελες να δεις τους καταρράκτες κι έτσι λες στον 

Γιάννη και τον Κώστα ότι θα πας με τον Γιώργο στους καταρράκτες.  Εκείνοι μπορούν να 

σας ακολουθήσουν ή να ακολουθήσουν το άλλο μονοπάτι αν θελουν. 

 

b) Δυσανασχετείς που βλέπεις τον Γιάννη και τον Γιώργο να λογομαχούν και τους λες ότι 

θα ήταν καλύτερα να επιστρέψετε πίσω. 

 

c) Προτείνεις να ακολουθήσετε το μονοπάτι που οδηγεί στη λίμνη έστω και αν θέλεις να 

δεις τους καταρράκτες, επειδή είναι πιο σημαντικό να είστε όλοι μαζί και να μπορέσει 

να έρθει μαζί σας και ο Γιάννης.  Μπορείτε να επισκεφτείτε τους καταρράκτες κάποια 

άλλη μέρα. 
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Ένας περαστικός σας λέει πως το μονοπάτι που οδηγεί στους καταρράκτες έιναι κλειστό για 

λόγους ασφαλείας, επειδή υπήρξαν αρκετές κατολισθήσεις λόγω της βροχόπτωσης των 

τελευταίων ημερών. Αυτό δίνει τέλος στη συζήτηση για το ποιο μονοπάτι να ακολουθήσετε μια 

και καλή! Μία ώρα αργότερα φτάνετε στη λίμνη, η οποία δεν ήταν καθόλου κακή επιλογή 

τελικά! Το τοπίο είναι μαγικό: κύκνοι και πάπιες κολυμπούν στο νερό και η επιφάνεια της λίμνης 

καλυπτεται από νούφαρα. Είναι ήδη μεσημέρι κι έτσι αποφασίζετε να καθίσετε στα παγκάκια 

κοντά στο νερό για να φάτε μεσημεριανό. Εκείνη τη στιγμή ο Κώστας συνειδητοποιεί ότι μέσα 

στη βιασύνη του το πρωί ξέχασε να πάρει μαζί του το φαγητό του. Τι κάνεις; 

 

a) Δεν κάνεις τίποτα γιατί πεινάς πολύ και το γεύμα σου είναι αρκετό μόνο για ένα άτομο. 

 

b) Μοιράζεσαι το γεύμα σου με τον Κώστα. 

 

c) Προτείνεις να βάλετε όλοι τα γεύματα σας στη μέση και να τα μοιραστείτε όλοι μαζί. 
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Απολαμβάνετε το γεύμα σας παρακολουθώντας τους κύκνους και τις πάπιες στη λίμνη και 

συζητάτε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Ο Γιώργος λέει ότι θα ταξιδέψει με την οικογένειά 

του στην Αυστρία για να περάσει λίγες μέρες σε μια φάρμα στις Άλπεις και ότι είναι πολύ 

ενθουσιασμένος γι’ αυτό.  Ο Κώστας λέει ότι θα επισκεφτεί τη γιαγιά του στην Ιταλία κι 

ανυπομονεί γι’ αυτό γιατί έχει έναν χρόνο να τη δει. Εσύ λες ότι θα περάσεις τις διακοπές σου 

στο εξοχικό της οικογένειάς σου σε μια παραθαλάσσια πόλη εκεί κοντά. Όταν ρωτάς τον Γιάννη 

τι θα κάνει το καλοκαίρι, αυτός απαντά πως δε θα κάνει κάτι. Πώς αντιδράς; 

 

 

a) Προσποιείσαι ότι δεν τον άκουσες και αλλάζεις θέμα συζήτησης, γιατί θεωρείς πως θα 

νιώσει άβολα αν του κάνετε κι άλλες ερωτήσεις γι’ αυτό το θέμα. 

 

b) Τον ρωτάς αν θέλει να σας εξηγήσει το λόγο που δε θα κάνει κάτι το καλοκαίρι και 

πώς νιώθει γι’ αυτό το γεγονός. Τον ακούς προσεκτικά και τότε προσπαθείς να τον 

κάνεις να νιώσει καλύτερα, προτείνοντας του να πάτε μαζί μια εκδρομή για να κάνει 

κάτι μέσα στο καλοκαίρι.  

 

c) Τον ρωτάς αν ζηλεύει που όλοι θα πάτε κάπου ενώ εκείνος θα μείνει σπίτι. 
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Τελειώνετε το μεσημεριανό και τη συζήτησή σας για τις καλοκαιρινές διακοπές και αποφασίζετε 

ότι ήρθε η ώρα να γυρίσετε πίσω. Επιλέγετε να ακολουθήσετε ένα άλλο μονοπάτι αυτή τη φορά, 

επειδή θέλετε να δείτε διαφορετικά τοπία. Ο Γιώργος λέει πως γνωρίζει ένα άλλο μονοπάτι και 

συμφωνείτε όλοι να τον ακολουθήσετε.  Ξεκινάτε να περπατάτε στο μονοπάτι που πρότεινε ο 

Γιώργος, όμως μισή ώρα αργότερα συνειδητοποιείτε πως το συγκεκριμένο μονοπάτι σε κάποια 

φάση διακόπτεται. Τι θα κάνεις τώρα που δεν έχετε σήμα στα κινητά σας τηλέφωνα και δεν 

είστε σίγουροι πως να βγείτε από το δάσος; 

 

a) Είσαι θυμωμένος με τον Γιώργο που σας έπεισε να ακολουθήσετε τον λάθος δρόμο και 

αρχίζεις να λογομαχείς μαζί του επειδή αυτός φταίει που τώρα πρέπει να γυρίσετε πίσω. 

 

b) Είσαι ενοχλημένος και απογοητευμένος που διαλέξατε τον λάθος δρόμο, όμως 

προσπαθείς να μην το δείχνεις γιατί αυτό θα κάνει τον Γιώργο να νιώθει άσχημα. 

Προτείνεις να εμπιστευτείτε την καλή αίσθηση προσανατολισμού του Κώστα και τις 

δεξιότητες ιχνηλάτησης του Γιάννη και του Γιώργου για να προσπαθήσετε να βρείτε 

το σωστό δρόμο για την επιστροφή. Μπορείς κι εσύ να βοηθήσεις, αφού χθες το 

βράδυ μελέτησες έναν χάρτη του δάσους και θυμάσαι κάποια πράγματα. 

 

c) Θυμώνεις με τον Γιώργο και του λες πως τώρα πρέπει να πάει πιο πέρα μόνος του για 

να ελέγξει αν υπάρχει κάποιο καλύτερο μονοπάτι.  Εσύ, ο Γιάννης και ο Κώστας θα 

μείνετε εκεί να τον περιμένετε. 

 


