
Το δίλημμα του Γιώργου 

George’s dilemma 



Στην πόλη όπου μένει ο Γιώργος, ένας μαθητής Ε’ τάξης, 

ένας σκουπιδότοπος καθαρίστηκε από το Δήμο.  Όλοι 

τώρα ασχολούνται με το πώς θα αξιοποιηθεί μια τόσο 

μεγάλη έκταση. 

 

 

In the small town where George, a student of 

5th class, lives, a garbage dump cleaned by 

the Municipality. The local community deals 

now how to make a better use of this large 

area. 



Το Δημοτικό Συμβούλιο 
The City Council 

Κάποιοι από τους δημοτικούς συμβούλους 

υποστηρίζουν ότι η κατασκευή εμπορικού 

κέντρου  θα ανοίξει πολλές θέσεις εργασίας  

Some of the Municipal Councilors support that 

the construction of a Mall will open new jobs. 

 



 Η ένσταση 

The objection 

 

 

 

 

 

Ένα από αυτά είναι και το 
μαγαζί που έχουν οι γονείς 
της Αλίκης, αγαπημένης 
φίλης του Γιώργου.  

 

One of them is the shop 
that own the parents of 
George’ s friend, Alice. 

Πολλοί κάτοικοι όμως υποστηρίζουν 

πως το εμπορικό κέντρο θα κλείσει 

πολλά μαγαζιά στο κέντρο της 

πόλης. 

Many of the citizens believe that 

the Mall will close local stores in 

the city center. 



   

Στο σπίτι του Γιώργου 

όλοι χαίρονται γιατί η  

κατασκευαστική 

εταιρεία του πατέρα 

του, πρόκειται να 

αναλάβει την 

κατασκευή του 

εμπορικού κέντρου.  

 

At George’s home 

everyone is happy 

as the company of 

his father might 

undertake the 

construction of the 

mall 



Για να συμπαρασταθούν στην συμμαθήτρια τους, Αλίκη, η τάξη του 

Γιώργου αποφασίζει να αναπτύξει δράσεις για τη δημιουργία πάρκου 

στην περιοχή έναντι εμπορικού κέντρου. 

 

 

To support their classmate, Alice, children of 

George’s  class decide to act in the creation of a 

park  instead of a mall. 



     Είναι διχασμένος γιατί …  

      He has a dilemma ‘cause … 

από τη μια πλευρά 

θέλει να στηρίξει τη 

δράση της τάξης του  

 

on the one hand 

wants to support the 

acts of his class 

Αλλά …  

But … 

Από την άλλη θέλει να 

στηρίξει και τον πατέρα του 

 

On the other wants to 

support his father 



Να πάρει ο Γιώργος  μέρος σε αυτή τη 
δράση της τάξης του; Γιατί ;;; 

 

Should George take part in this action 
of his class? Why ??? 


