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Τίτλος ιστορίας: Μια βόλτα στην πόλη 

Σελίδα 1 

 

a) Καλή επιλογή! Με το να προτιμήσεις να πάρεις το ποδήλατο σημαίνει ότι ενεργείς 

οικολογικά και συμβάλλεις με υπεύθυνο τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 

b) Δεν θα ήταν καλύτερο να σκεφτείς κάποιο άλλο τρόπο για να φτάσεις στο σημείο 

συνάντησης; Ένας σύντομος περίπατος μέχρι εκεί μπορεί να σε τονώσει. 

 

c) Δεν θα ήταν καλύτερα να ορίσεις μια συγκεκριμένη ώρα για να ξεκινήσεις να πας στο 

σημείο συνάντησης με το τραμ και να βεβαιωθείς ότι θα είσαι εκεί στην ώρα σου; 

 

Σελίδα 2 

a) Ίσως θα μπορούσες να βρεις έναν άλλο τρόπο για να απαλλαγείς από τα σκουπίδια και να 

ενεργήσεις πιο υπεύθυνα; Η ρύπανση του περιβάλλοντος μας αφορά όλους. 

 

b) Εξαιρετική επιλογή! Σε ενδιαφέρει το περιβάλλον και δίνεις ένα παράδειγμα για το πώς 

μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα με οικολογικό και υποδειγματικό τρόπο. 

 

c) Δεν θα ήταν καλύτερα να είσαι πρότυπο για την προστασία του περιβάλλοντος; Θέλεις 

πραγματικά να φύγεις και να αφήσεις τα σκουπίδια έτσι; 

 

Σελίδα 3 

a) Δεν θα ένιωθες καλύτερα αν έδειχνες περισσότερη ενσυναίσθηση και κατανόηση προς την 

Άντρεα; Δεν είσαι περίεργος να μάθεις περισσότερα για εκείνη; Θα μπορούσε να είναι μια 

ενδιαφέρουσα προσθήκη στη ζωή σου.  

b) Δεν θα ήταν πιο συναρπαστικό και διασκεδαστικό αν περνούσατε όλη τη μέρα μαζί; Το να 

περνάς τον χρόνο σου με άλλους μπορεί έχει θετική επίδραση στη διάθεσή σου! 

 

c) Εξαιρετική επιλογή! Είσαι πολύ ευγενικός και κάνεις την Άντρεα να αισθάνεται 

ευπρόσδεκτη, αντί να χάσεις την ευκαιρία να την γνωρίσεις καλύτερα. 

 

Σελίδα 4  

a) Δεν υπάρχει κάποιο παιδί στη γειτονιά σας που δεν έχει αρκετά χρήματα για να αγοράσει 

καινούργια ρούχα; Δε θα ένιωθες καλύτερα αν του έδινες το μπλουζάκι; 
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b) Εξαιρετική απόφαση! Ενδιαφέρεσαι για την οικολογική χρήση των ρούχων κι έτσι 

συμβάλλεις θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, νοιάζεσαι για τους 

γύρω σου. 

 

c) Δεν θα ήταν πιο αποτελεσματικό να ρωτήσεις τον Άρη αν θέλει να σου δανείσει το 

μπλουζάκι του αντί να αλλάξεις το χρώμα του δικού σου με μια διαδικασία που δεν είναι 

φιλική προς το περιβάλλον; 

 

Σελίδα 5  

a) Ίσως να πρέπει να ξανασκεφτείς την πρότασή σου. Δε θα μπορούσε το λουράκι να 

αξιοποιηθεί με άλλο τρόπο; 

 

b) Πιστεύεις πραγματικά ότι είναι απαραίτητο να αγοράσει ένα νέο ρολόι μόνο και μόνο 

επειδή το λουράκι του ρολογιού είναι κομμένο; 

 

c) Καλή επιλογή! Προτείνοντας αυτή τη λύση στον φίλο σου ενεργείς με οικολογικό τρόπο 

και ο Χρήστος εξακολουθεί να έχει τη χαρά του να φοράει ένα καινούργιο ρολόι. 

 

Σελίδα 6 

a) Δεν θα ήταν επίσης μια καλή επιλογή για σένα να επιλέξεις τοπικά προϊόντα και επομένως 

να στηρίξεις τους αγρότες στη χώρα σου; 

b) Δεν θα ήταν πιο αποτελεσματικό να αγοράζεις εποχιακά λαχανικά και φρούτα ως μέρος 

ενός πιο βιώσιμου και υγιεινού τρόπου ζωής; 

 

c) Καλή επιλογή! Είσαι συνειδητοποιημένος για τις αγορές σου σε τρόφιμα και 

ενδιαφέρεσαι πολύ για την ποιότητα του φαγητού σου. 

 

Σελίδα 7 

a) Δεν θα ήταν καλύτερο να δείξεις στον Άρη ότι η συμπεριφορά του είναι επιπόλαιη και 

ακατάλληλη; 

 

b) Καλή επιλογή! Βρήκατε έναν κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη την 

ειδική συνθήκη σε σχέση με την εποχή της αναπαραγωγής των πάπιων. Αυτό δείχνει μια 

αίσθηση υπευθυνότητας σε σχέση με το κοινό καλό.  

 

c) Τι λες να δοκίμαζες να ενημερώσεις τον Άρη για την κακή του συμπεριφορά, εξηγώντας του 

πώς να πλησιάσει τις πάπιες χωρίς να τις τρομάξει; 
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Σελίδα 8 

a) Εξαιρετική επιλογή! Αν όλοι οι νέοι σκεφτόντουσαν σαν τον Άρη, τότε η γη θα ήταν σε 

καλύτερα χέρια! 

 

b) Αυτό δεν είναι και η καλύτερη ιδέα. Δεν θα ήταν καλύτερα να μιλήσεις στους φίλους σου γι’ 

αυτό και να ενεργήσετε ανάλογα; 

 

c) Το να κατηγορείς αθώους ανθρώπους δεν είναι κι η πιο υπεύθυνη πράξη. Δεν θα ήταν 

καλύτερη ιδέα να το ξανασκεφτείτε και να βρείτε μια πιο υπεύθυνη λύση για εσάς και το 

περιβάλλον; 

 

Σελίδα 9 

a) Δεν νομίζεις ότι το να μοιράζεσαι κάτι μπορεί να είναι πιο ικανοποιητικό από το να το 

κρατάς για τον εαυτό σου; 

 

b) Δεν θα ήταν καλύτερα να προσφέρεις στους φίλους σου λίγη σοκολάτα και να την 

απολαύσετε όλοι μαζί; 

c) Εξαιρετική απόφαση! Δείχνεις γενναιοδωρία προς τους φίλους σου και η καλύτερη 

ανταμοιβή γι’ αυτό είναι τα χαμόγελα στα πρόσωπα τους! 

 

Σελίδα 10 

a) Δεν είναι κακή ως σκέψη, αλλά έχεις ενδιαφερθεί ποτέ να μάθεις περισσότερα για τα 

βιολογικά γεύματα;   

 

b) Αντί να πάτε για φαστ φουντ, δεν θα ήταν σίγουρα καλύτερο να σκεφτείτε καλύτερες 

επιλογές για υγιεινή διατροφή, ειδικά για λόγους υγείας; 

 

c) Καλή επιλογή! Έχεις επίγνωση του τι σημαίνει υγιεινή διατροφή και κατανοείς τις 

αρνητικές επιπτώσεις της κακής διατροφής. Πολύ εντυπωσιακό! 
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