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Τίτλος ιστορίας: Ταξίδι στον Άρη 

Page 0  

Α) Μπράβο! Έφτασε η ώρα να ξεκινήσεις!  

Β) Αφού έχει τελειώσει η αναφορά, γιατί να πας πίσω; Δε θα ήταν χάσιμο χρόνου αυτό; 
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Α) Γιατί να χάνεις τον χασομεράς άδικα; Αυτό απλώς θα σου στοιχίσει πολύτιμο χρόνο. 

Β) Καλή επιλογή. Πλησιάζει η ώρα της εκτόξευσης! 
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Α) Πολύ καλά, όμως ας προχωρήσουμε τώρα! 

Β) Εδώ επιτελείται μια πολύ σημαντική δουλειά κι αυτή η αντιμετώπιση που είχες μπορεί να έχει 

αρνητικά αποτελέσματα. 

 

Page 3 

Α) Καλή επιλογή! Έφτασε η ώρα να πας στον πύραυλο για την εκτόξευση. 

Β) Αντί να χάνεις τον χρόνο σου, δε θα ήταν καλύτερα να συνεχίσεις την πορεία σου προς την 

πλατφόρμα εκτόξευσης; 
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Α) Δε θα ήταν καλύτερα να δοκιμάσεις τουλάχιστον; Έκανες πολύ κόπο μέχρι τώρα για να τα 

παρατήσεις όλα.   

Β) Η εκπαίδευση που ολοκλήρωσες είναι αυτή που σου έδωσε την ευκαιρία να πας στο διάστημα! 

 

Page 5 

Α) Πολύ καλά. Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια! 

Β) Δε θα ηταν προτιμότερο να φτάσεις εκεί λίγο πιο σύντομα; 
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Πολύ καλά! Έφτασε η ώρα να πας στον πύραυλο για εκτόξευση. 
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Α) Καλή επιλογή! Ώρα να πας στην πλατφόρμα εκτόξευσης. 

Β) Δε θα ήταν καλύτερα να δοκιμάσεις τουλάχιστον; Έκανες πολύ κόπο μέχρι τώρα για να τα 

παρατήσεις όλα τώρα.   
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Α) Καλή επιλογή! Έφτασε η ώρα να πας στον πύραυλο για εκτόξευση. 

Β) Δε θα ήταν καλύτερα να δοκιμάσεις τουλάχιστον; Πέρασες τόσα πολλά για να τα παρατήσεις όλα 

τώρα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


