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Title of story: Ένα βράδυ χωρίς ηλεκτρισμό 
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Α) Καλή επιλογή! Άντλησες συμπεράσματα από την προηγούμενη εμεπειρία με τη διακοπή 

ρεύματος και αποφάσισες να λάβεις δράση.  

Β) Ίσως μπορείς να θυμηθείς αν έχει συμβεί ξανά κάτι παρόμοιο και πώς αντέδρασες τότε; 
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Α) Γιατί δε σκέφτεσαι λίγο αν υπάρχει κάτι που θα σε βοηθήσει να βρεις πιο εύκολα κάποια 

από τις συσκευές. 

Β) Πολή καλή σκέψη! Σκέφτηκες τις προηγούμενες σου εμπειρίες και βρήκες μια πολύ πρακτική 

λύση! 
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Α) Δεν προτιμάς να το σκεφτείς λίγο καλύτερα πριν κάνεις κάτι; Αυτό σίγουρα θα βοηθούσε! 

Β) Καλή επιλογή! Πάντα είναι καλό να σκεφτόμαστε κάτι καλά σε τέτοιες περιπτώσεις, για να 

βεβαιωνόμαστε πως θα κάνουμε τη σωστή επιλογή! 
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Α) Ίσως θα έπρεπε να δεις αν οι αποφάσεις που παίρνεις είναι κάπως αυθόρμητες. Αν 

διαθέσεις λίγο χρόνο για να σκεφτείς καλύτερα την κατάσταση, ίσως να πάρεις μια καλύτερη 

απόφαση! Θα καταφέρεις να στείλεις μήνυμα με το τάμπλετ ή τον υπολογιστή ενώ δεν έχει 

ρεύμα; Είναι συνδεδεμένο το ίντερνετ;  

Β) Καλή επιλογή! Σκέφτηκες πολύ ώριμα την κατάσταση και έδειξες διάθεση για να λύσεις 

όποιοδήποτε πρόβλημα βρεθεί στον δρόμο σου! 
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Α) Αν διαθέσεις λίγο χρόνο για να σκεφτείς καλύτερα την κατάσταση και να υπολογίσεις τους 

πιθανούς κινδύνους, ίσως να πάρεις μια καλύτερη απόφαση! 

Β) Καλή σκέψη! Αναγνώρισες τον πιθανό κίνδυνο του να περπατά κάποιος στο σκοτάδι και 

δίνεις λίγο χρόνο στον εαυτό σου για να αποφασίσεις τι θα κάνεις μετά. 
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Α) Καλή επιλογή! Χρησιμοποίησες τις γνώσεις και τις εμπειρίες σου για να βρεις μια λύση στο 

πρόβλημα που συνάντησες. 

Β) Είναι καλό το ότι βρήκες ένα τρόπο για να εκπληρώσεις τον στόχο σου, όμως τι λες να 

χρησιμοποιούσες τις γνώσεις και εμπειρίες σου για να βρεις μία ακόμα καλύτερη λύση; 
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Α) Καλή επιλογή! Ζύγισες τις επιλογές που είχες μπροστά σου με βάση τις γνώσεις σου και 

επέλεξες την καλύτερη! 

B) Μην απογοητεύεσαι! Αν καταφέρεις να ελέγξεις τα συναισθήματά σου ίσως καταφέρεις να 

βρεις λύσεις που να βασίζονται στις μέχρι τώρα γνώσεις και εμπειρίες σου. 
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A) Τι λες να διαθέσεις λίγο χρόνο για να σκεφτείς ποια από τις επιλογές που έχεις μπροστά σου 

είναι η καλύτερη; 

B) Καλή επιλογή! Σκέφτηκες καλά όλες τις πιθανές επιλογές και τις συνέπειες που θα έχει η 

καθεμιά, και όλα αυτά χωρίς να χάνεις την συγκέντρωσή σου για τον τελικό στόχο. 
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Α) Αν διαθέσεις λίγο χρόνο για να σκεφτείς καλύτερα την κατάσταση και να υπολογίσεις τους 

πιθανούς κινδύνους, ίσως να πάρεις μια καλύτερη απόφαση! 

B) Μπράβο! Χρησιμοποίησες τις γνώσεις και τις εμπειρίες σου για να βρεις μια λύση στο 

πρόβλημα που συνάντησες.  Επίσης σκέφτηκες να χρησιμοποιήσεις όσα κατάφερες για να 

βοηθήσεις κι άλλους! 
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Και κάπως έτσι φτάνει στο τέλος της αυτή η περιπέτεια! Ο αστράγαλός σου σε πονάει αρκετά, 

τουλάχιστον όμως τώρα θα νιώθεις ασφαλής. Την επόμενη φορά προσπάθησε να σκεφτείς 

καλύτερα τις επιλογές που έχεις και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν σε κάθε περίπτωση! 

Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχεις αποκτήσει μέχρι τώρα, μπορείς να 

βρίσκεις τις καλύτερες δυνατές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζεις!  
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Επιτέλους, αυτή η περιπέτεια έχει φτάσει στο τέλος της! Πρέπει να νιώθεις μεγάλη περηφάνεια 

γιατί τα έχεις πάει περίφημα! Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχεις αποκτήσει 

μέχρι τώρα, βρήκες τις καλύτερες δυνατές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετώπισες! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


