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Σάββατο 4 Απριλίου 2021 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Η νέα τάξη των «απόκληρων» 

 Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν παραγωγή και πλούτο χωρίς πολλούς ή και καθόλου εργαζομένους. 

H τεχνολογική επανάσταση φέρνει βιβλικών διαστάσεων αλλαγές στην εργασία, τόσο στον δυτικό όσο και 

στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Όλες οι προηγούμενες «επαναστάσεις» (αγροτική, βιομηχανική κ.λπ.) είχαν 

βασικό άξονα το ότι υπήρχε ανάγκη χεριών, εργατικού δυναμικού δηλαδή. Ακόμα και στις περιπτώσεις 

κατάφωρης εκμετάλλευσης του μόχθου του εργαζομένου, η συμμετοχή του ήταν απαραίτητη για την 

πλουτοπαραγωγική διαδικασία.  

Όμως, η μοντέρνα ψηφιακή επανάσταση που ζούμε στις αρχές του 21ου αιώνα μάς έχει δώσει το 

διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο, αλλά την ίδια στιγμή διαταράσσει και «διαιρεί» τον κόσμο σε κλίμακα 

μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε δει εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Οι νέες τεχνολογίες, δηλαδή το Ίντερνετ, η 

μηχανική νοημοσύνη και η προηγμένη ρομποτική, άρχισαν ήδη να παράγουν πρωτοφανείς καινοτομίες. 

Κατασκευάζονται πια οχήματα χωρίς οδηγό, αεροσκάφη χωρίς πιλότους, φορτηγά πλοία δίχως πλήρωμα, 

μηχανές που μεταφράζουν στο λεπτό εκατοντάδες γλώσσες και τεχνικά μέσα που μηδενίζουν την απόσταση 

μεταξύ γιατρού και ασθενούς, καθηγητή και μαθητή. Για παράδειγμα μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η 

οδήγηση αυτοκινήτου θεωρούνταν από τα πολύπλοκα πράγματα που μόνο ο άνθρωπος μπορούσε να κάνει 

κι όχι ένα κομπιούτερ. Ακόμη, το 2011 μεγάλη διαδικτυακή επιχείρηση ανακοίνωσε ότι δημιουργεί 

παντελώς αυτόνομα οχήματα, χωρίς ανάγκη ανθρώπινης πλοήγησης. Το να οδηγεί κάποιος ταξί ή φορτηγό 

ήταν ώς τώρα επάγγελμα, μέσω του οποίου ο εργαζόμενος μπορούσε να εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή 

διαβίωση. Η οδήγηση χωρίς... οδηγό, όμως, έρχεται να βάλει ένα τέλος σε αυτό. Ήδη η αντίστροφη 

μέτρηση έχει αρχίσει, καθώς μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες δημιουργούν το αυτοκίνητο που... πηγαίνει 

μόνο του.  

Στο άμεσο μέλλον, φυσικά, είναι δεδομένο ότι οι «βαριές» συνέπειες θα γίνουν αισθητές απ’ όλους 

σχεδόν τους εργαζομένους παγκοσμίως. H άνοδος της «μηχανικής νοημοσύνης» σημαίνει ότι όλο και 

περισσότεροι εργαζόμενοι πρόκειται να δουν τις θέσεις τους να απειλούνται. Κι αυτό δε θα ισχύσει μόνο για 

ανειδίκευτους εργάτες, αλλά και για δουλειές που βρίσκονται πολύ πιο ψηλά στην κλίμακα δεξιοτήτων, 

όπως καθηγητές και γιατροί. Ήδη η τηλεϊατρική θεωρείται ότι θα ρίξει το κόστος της υγειονομικής 

περίθαλψης, ενώ στην ανώτατη εκπαίδευση τα διαδικτυακά μαθήματα θα επιτρέπουν σε έναν μόνο 

καθηγητή να κάνει τη δουλειά που πριν απαιτούσε δεκάδες καθηγητές (και μαθητές) με φυσική παρουσία 

σε κάθε αίθουσα, κάτι που σημαίνει και φτηνότερο κόστος διδασκαλίας, με αντίστοιχες ελαφρύνσεις για τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

Επιπλέον, η δημιουργία πλούτου στην ψηφιακή εποχή αποδεικνύεται προς το παρόν πως γεννά 

ελάχιστες θέσεις απασχόλησης, συγκριτικά με το μέγεθος των εταιρειών και τα κέρδη τους. Δύο 

επιχειρήσεις, παγκόσμιοι γίγαντες της μοντέρνας οικονομίας, απασχολούν λιγότερους από 50.000 

ανθρώπους η καθεμιά. Σήμερα μάλιστα που το κόστος εργασίας κρίνεται ασύμφορο και το κόστος της 

αυτοματοποιημένης παραγωγής πέφτει, οι εταιρείες αλλάζουν τους εργαζόμενους με ρομπότ. Πρόσφατα, το 

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης πραγματοποίησε έρευνα όπου μελέτησε πάνω από 700 διαφορετικά 



επαγγέλματα για να διαπιστώσει το αν και πόσο εύκολα θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν, ώστε να μη 

γίνονται από ανθρώπους. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα ήταν εφιαλτικά! Το 47% των εργασιακών θέσεων 

στον δυτικό κόσμο κινδυνεύει σοβαρά να «αυτοματοποιηθεί» στα επόμενα 10-20 χρόνια. Η τεχνολογία, με 

τον τρόπο που αξιοποιείται, καταβροχθίζει θέσεις εργασίας, γεμίζοντας τη δεξαμενή ανέργων, 

εξαπλώνοντας διαρκώς το εύρος των εργασιών που μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Έτσι ο εργαζόμενος 

εξαναγκάζεται πλέον σε έναν ανταγωνισμό τόσο με τους υπόλοιπους εργαζόμενους όσο και με τις μηχανές. 

Ήδη η τωρινή γενιά των εργαζομένων στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια, αντιμετωπίζει την ανεργία, 

την υποαπασχόληση και τους στάσιμους μισθούς. Φαινόμενο που εκτιμάται ότι θα ενταθεί. Στο μεταξύ, 

πολλές από τις δουλειές που μπορούν να γίνουν από ανθρώπους χωρίς υψηλή εξειδίκευση (αλλά και όχι 

μόνο), σταδιακά αυτοματοποιούνται. Έτσι, οι στρατιές των ανέργων, που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για 

ειδικότητες που, ακόμη, οι μηχανές δεν μπορούν να κάνουν, διασφαλίζουν ότι οι μισθοί για τις 

περισσότερες δουλειές θα παραμείνουν χαμηλοί. 

Δημιουργείται μια πρωτόγνωρη κοινωνική βόμβα, λοιπόν. Μια νέα ραγδαία αυξανόμενη τάξη 

«απόκληρων», πενιχρά αμειβόμενων εργαζομένων και περιθωριοποιημένων ανέργων, στους οποίους η 

αγορά εργασίας δεν θα δίνει καμιά ευκαιρία να ξεφύγουν... 

Άρθρο δημοσιευμένο στην εφημ. Το Ποντίκι, 22/10/2014 (διασκευή) 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α1. Να παρουσιάσετε περιληπτικά (60 – 80 λέξεις) τις απόψεις του αρθρογράφου σχετικά με το γιατί στο 

άμεσο μέλλον οι συνέπειες της ψηφιακής επανάστασης θα γίνουν αισθητές από όλους τους εργαζομένους. 

μονάδες 15 

 

Α2. Τι εννοεί με τη φράση ο αρθρογράφος «η μοντέρνα ψηφιακή επανάσταση που ζούμε στις αρχές του 

21ου αιώνα μάς έχει δώσει το διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο, αλλά την ίδια στιγμή διαταράσσει 

και “διαιρεί” τον κόσμο σε κλίμακα μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε δει εδώ και πάνω από έναν αιώνα» 

(παράγραφος 2η); Να αναπτύξετε τη σκέψη σας σε 40-50 λέξεις.  

μονάδες 15 

 

Β1. α. Να βρείτε 2 παραδείγματα μεταφορικής/ συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας και να εξηγήσετε τι 

επιτυγχάνει με τη χρήση τους σε κάθε περίπτωση ο αρθρογράφος. (μον. 6) 

β. «Ήδη η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει, καθώς μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες δημιουργούν το 

αυτοκίνητο που... πηγαίνει μόνο του.» (παράγραφος 2η): Να εξηγήσετε τη χρήση των αποσιωπητικών. 

(μον. 2) 

γ. Ποια είναι η νοηματική σχέση ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο του κειμένου; Με ποια 

διαρθρωτική λέξη επιτυγχάνεται; (μον. 2) 

μονάδες 10 

 

Β2. α. «Κι αυτό δε θα ισχύσει μόνο για ανειδίκευτους εργάτες, αλλά και για δουλειές που βρίσκονται 

πολύ πιο ψηλά στην κλίμακα δεξιοτήτων, όπως καθηγητές και γιατροί.» Στην παραπάνω περίοδο λόγου 

ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί μία αναφορική πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην 

κατηγορία είτε των αναφορικών προσδιοριστικών είτε των αναφορικών παραθετικών προτάσεων. Να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (μον. 4) 

β. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία και ο τρόπος ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου του κειμένου («Όμως, 

η μοντέρνα ψηφιακή επανάσταση… πηγαίνει μόνο του.»); Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο στην παράγραφο. 

(μον. 6) 

μονάδες 10 

 



Β3. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου που επισημαίνονται με έντονη γραφή, 

λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: παραγωγή, επανάσταση, δημιουργεί, δεξιοτήτων, κόστος. 

(Μπορείτε να τροποποιήσετε τον γραμματικό τύπο των λέξεων, δηλαδή τον αριθμό, την πτώση, το πρόσωπο, τον 

χρόνο κ.λπ.)  

μονάδες 10 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Σε συζήτηση που γίνεται στην τάξη σας σχετικά με τα νέα δεδομένα στον εργασιακό χώρο να εκφράσετε τις 

απόψεις σας σχετικά με:  

α. τις συνέπειες (θετικές και αρνητικές) που μπορεί να έχει η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εργασία για 

τους εργαζόμενους. 

β. τους τρόπους με τους οποίους οι αρνητικές συνέπειες μπορούν να αντιμετωπιστούν. (350 λέξεις) 

μονάδες 40 

 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ανδρέας Φραγκιάς 

Άνθρωποι και σπίτια 

Εισαγωγικό σημείωμα 

Ο Ανδρέας Φραγκιάς (1923-2002) γεννήθηκε στην Αθήνα κι εργάστηκε ως δημοσιογράφος. Στο πρώτο πολυσέλιδο 

μυθιστορήματά του «Άνθρωποι και σπίτια» (1955), από το οποίο είναι και το απόσπασμα που ακολουθεί, η υπόθεση 

τοποθετείται στα δύσκολα χρόνια που πέρασε η Ελλάδα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Ο Αργύρης και η γυναίκα του 

Γεωργία είναι δύο από τα βασικά πρόσωπα του μυθιστορήματος. Ύστερα από τους αγώνες και τις στερήσεις της 

Κατοχής, όλοι περίμεναν ένα καλύτερο μέλλον. Οι προσδοκίες τους όμως δεν επαληθεύτηκαν, γιατί στην Ελλάδα 

ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος. Όλες αυτές τις δυσκολίες, που περνούσε η χώρα μας, κι έχουν ως συνέπεια την ανεργία, 

θέλει να δώσει το μυθιστόρημα. Ο Αργύρης, όπως κι άλλοι πολλοί φίλοι του είναι άνεργος. Μάταια ψάχνει να βρει 

δουλειά. Αυτό έχει επιπτώσεις στην ψυχική του κατάσταση και στη σχέση του με τη γυναίκα του. 

 

— Χάνω κι αυτή τη δουλειά... 

— Άκουσε Θανάση. Τα εργαλεία λογαριάζω να τα πουλήσω... 

— Να πουλήσεις τα εργαλεία! Αυτά δίνουνε ψωμί... 

— Σε μένα όχι. Τα ’χω άχρηστα τόσον καιρό. 

— Γι’ αυτό να μου τα δώσεις εμένα, για δυο τρεις βδομάδες... 

Σταθήκανε κοντά στην πόρτα περιμένοντας. Ο Αργύρης ντρέπεται να τον δει κατάματα. Μήπως δεν είναι 

αλήθεια πως με τη Γεωργία σχεδιάζουνε να τα πουλήσουνε; 

— Τι θα γίνει Αργύρη; 

— Πάρ’ τα. Πάρε ό,τι θες. Τα πουλάω αργότερα. 

Κι έσυρε τα κασόνια απ’ το κρεβάτι. 

— Διάλεξε ό,τι σου κάνει. 

Ο Θανάσης τ’ αράδιασε όλα χάμω. Ξεχώρισε τις μανέλες, τους βιδολόγους, τα σιδεροπρίονα, τις τανάλιες 

για τους σωλήνες, κοπίδια, το ψαλίδι της λαμαρίνας. Μάζεψε τα δυο κασόνια απ’ τα τρία κι άδειασε όσα 

δεν του χρειάζονταν στο άδειο. Περισσέψανε αρκετά σκόρπια χάμω και θέλησε να τα μαζέψει. 

— Άστα, του ’πε ο Αργύρης, σα να ’χανε τελειώσει όλα. 

Όταν ο Θανάσης φορτώθηκε τα κασόνια, ο Αργύρης νόμισε πως δεν έχει πια αίμα στο κορμί του. Τούτα τα 

κουτιά ήτανε σαν κάποια δύναμη κάτ’ απ’ το κρεβάτι σου. Τώρα είσαι πια ολότελα άνεργος. Έπεσε 

μπρούμυτα στο κρεβάτι κι ήθελε να λιώσει τα μούτρα του στα σανίδια του. Αφού βρήκε δουλειά ο 

Θανάσης, πάει να πει πως δεν είναι και τόσο δύσκολο. Γατζώθηκε απ’ τα κάγκελα του κρεβατιού και 



τανύθηκε1 σα να ’θελε να ξεκλειδωθεί απ’ τους αρμούς, να μοιραστεί σε κομμάτια. Τα κάγκελα λυγίσανε κι 

όταν τα ’δε τρόμαξε. Τι θα πει, όταν τα δει και ρωτήσει η Γεωργία; Σηκώθηκε να τα ισιώσει, μα δεν τα 

κατάφερε να γίνουν όπως πρώτα. Δεν είχε τώρα τόση δύναμη. 

Μάζεψε τη γόπα που ’πεσε απ’ το στόμα του Θανάση. Κάθισε απ’ τη μεριά του παράθυρου να φουμάρει και 

να συλλογιστεί. Βήματα στο παράθυρο. Κοκάλιασε. Ο Γεωργιάδης. Χτύπησε τις γρίλιες. Σφίγγει τα σαγόνια 

του που τρέμουνε. Δε σάλεψε. Αυτός είναι, χτύπησε το τζάμι της πόρτας. Κοίταξε να δει, ν’ ακούσει και να 

καταλάβει. 

— Αργύρη, είμαι ο τσαγκάρης. 

Ο Αργύρης έσμιξε τους αγκώνες στα πλευρά και τα γόνατα μεταξύ τους. Το τσιγάρο καίει στο στόμα του. Η 

φωνή ήρθε πιο κοντά στο παράθυρο, μέσα στο μυαλό του. Κόλλησε το στόμα του στις γρίλιες. 

— Νόμιζα πως ήσουνα τίμιος άνθρωπος, Αργύρη... 

Έφυγε. Χάθηκε ξανά στο σκοτάδι της κάμαρης. Αν πουλούσε τουλάχιστον τα εργαλεία, θα τα ξόφλαγε και 

δε θα του έλεγε αυτό. Απόψε δεν είσαι τίμιος άνθρωπος, όπως νομίζει ο τσαγκάρης, και δεν έχεις εργαλεία. 

Δηλαδή δεν έχεις τίποτα. 

Κι απόμεινε μόνο η Γεωργία. Τώρα όμως λείπει. Κι αυτό κάνει τον Αργύρη πιο μόνο. Άρχισε να ξυλιάζει, 

όχι μόνο απ’ την ακινησία. Το πρωί έλεγε στη Γεωργία πως όλα τα πράματα είναι ξεβιδωμένα. Χάσανε το 

ρέγουλό τους2... Αυτή όμως σα να μην τον πρόσεξε κι ο Αργύρης δεν μπόρεσε να συνεχίσει το συλλογισμό 

του. Θα ’θελε να της πει ακόμα πως έχει μια φοβερή τύψη, γιατί δεν μπορεί να ξεχωρίσει πώς μπλέκεται η 

δική του αδυναμία με τη δυσκολία του καιρού. Ίσως όμως η Γεωργία να βαριέται, γι’ αυτό λείπει τώρα. 

Απ’ τα βήματα κατάλαβε πως είναι αυτή. Μπήκε και ρώτησε αμέσως πού βρίσκεται ο Αργύρης. 

— Εδώ, τυλίχτηκα γιατί κρύωνα. Γιατί δεν μπορείς να μιλήσεις; 

— Έτρεχα να προλάβω το λεωφορείο στη στάση. Ήτανε μέσα τούτη η διπλανή που μας χρωστάει τα 

ραφτικά. Ήρθε ως το τέρμα με το ταξί, κατέβηκε με δυο βαλίτσες και μπήκε στο λεωφορείο. Έτρεξα ως τη 

γέφυρα να την προλάβω να της πάρω τα λεφτά... Εσύ την είδες; 

— Όχι, δεν την είδα. 

Στο σκοτάδι λες πιο εύκολα ψέματα3. 

— Αν ήμουνα δω θα την σταμάταγα κι άμα δε με πλήρωνε θα της έσκιζα το φουστάνι, είπε η Γεωργία. 

— Άκουσα κάτι χαιρετούρες στις πόρτες, την απέναντι που έλεγε «στο καλό». Αν ήταν αυτή που λες, τότε 

πρέπει να ’χει περάσει από νωρίς. 

— Ναι, ήταν πιο πριν. 

— Και γιατί είσαι λαχανιασμένη; 

— Έτρεχα να ’ρθω γρήγορα. Όταν γύρισα απ’ τη γέφυρα βρήκα τον Κοσμά και στάθηκα, γιατί ήθελε να 

μου μιλήσει. 

— Και τι σου ’λεγε; Μήπως βρήκε τίποτα; μήπως έμαθε; 

— Όχι, δε μου ’πε τίποτα. Ούτε για δουλειές, ούτε για σένα. 

— Τι σου ’λεγε; 

— Για τον έρωτά του. 

— Για ποιαν; 

— Για μια κοπέλα, απ’ το εργοστάσιο. 

— Μόνο αυτό; 

— Ναι, τον παράτησα κι ήρθα τρέχοντας. 

Ο Αργύρης δε ρώτησε άλλο... 

Το χέρι σου Γεωργία είναι ιδρωμένο. Το βρήκε όπως έψαχνε την κουβέρτα. Μην το τραβάς. Κάτσε να 

ξεκουραστείς και να ησυχάσεις. Ρίξε κάτι απάνω σου να μην κρυώσεις. 

— Βρήκα αγοραστή για τη μηχανή. 

                                                 
1 τανύω: τεντώνω 
2 χάσανε το ρέγουλό τους: χάσανε τον (κανονικό) ρυθμό τους. 
3 Στο σκοτάδι... ψέματα: ο Αργύρης την είχε δει, αλλά δε βγήκε να της ζητήσει τα λεφτά. 



— Όχι Γεωργία, σ’ το ζητάω έτσι, σε παρακαλώ. Μη ράψεις ποτέ. Η μηχανή όμως πρέπει να βρίσκεται εκεί 

στη γωνιά σκεπασμένη με το σεντόνι. Πού είχες πάει απόψε; 

— Στου Λεωνίδα. 

Ο Αργύρης τυλίχτηκε μες στις κουβέρτες σα να ’θελε να πνιγεί. Κουλουριάστηκε και χτυπήθηκε. Ίσως να 

κοπάνησε και τα μούτρα του στα κάγκελα του κρεβατιού. 

— Και τι του είπες; 

— Αν ξέρει για καμιά δουλειά. 

— Για μένα; 

— Για σένα και για μένα. 

— Γιατί να το κάνεις αυτό Γεωργία; 

— Μα είναι φίλος σου ο Λεωνίδας... 

— Γι’ αυτό. Δεν είναι φίλος μου σαν τον Κοσμά. Δεν ήθελα ποτέ να μάθει πως είμαι χωρίς δουλειά και το 

χειρότερο να του ζητήσω... Τον ξέρω καλά το Λεωνίδα... Δε θέλω κανείς απ’ αυτούς, που ’μαστε πρώτα 

μαζί, να ξέρει πως είμαι τόσον καιρό άνεργος... Δεν ήθελα ποτέ να τους ζητήσω να βρούνε σε μένα 

δουλειά... Και τι σου είπε; 

— Ψάχνει κι αυτός, κάνει, λέει, σκόρπια μεροκάματα, όπου βρει... 

Ο Αργύρης ησύχασε. Μείνανε πολύ έτσι. Το σκοτάδι έπηξε κι η Γεωργία δε σάλεψε διόλου. Κι απόψε θα 

πλαγιάσουμε νηστικοί. Βρήκε το χέρι της Γεωργίας σφιγμένο στην κουβέρτα. Έτσι μπορούνε να μείνουνε 

όλη τη νύχτα. Έσφιξε το χέρι της και σα να χαιρετηθήκανε στα σκοτεινά.  

Ανδρέας Φραγκιάς, Άνθρωποι και σπίτια, εκδ. Κέδρος 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α1. Να αποδώσετε περιληπτικά το νόημα του αποσπάσματος σε 60 λέξεις. 

μονάδες 15 

 

Α2. Ποια είναι η ψυχική κατάσταση του Αργύρη όταν παραδίνει τα εργαλεία του και ποια όταν εμφανίζεται 

ο τσαγκάρης;  

μονάδες 15 

 

Β1. α. Πολλές φορές ο συγγραφέας στα αφηγηματικά μέρη χρησιμοποιεί το δεύτερο ενικό πρόσωπο. Αφού 

εντοπίσετε δύο (2) χωρία, να επισημάνετε τι πετυχαίνει μ’ αυτό τον τρόπο. (μον. 8) 

β. Γιατί ο συγγραφέας επιλέγει τον αφηγηματικό τρόπο του διαλόγου; (μον. 7) 

Μονάδες 15 

 

Β2. Να εντοπίσετε στο κείμενο μία (1) παρομοίωση, δύο (2) μεταφορές και έναν (1) μικροπερίοδο λόγο 

(σύντομες προτάσεις). Γιατί χρησιμοποιούνται ανά περίπτωση από τον συγγραφέα; 

Μονάδες 15 

 

Γ. Στο κείμενο παρουσιάζονται οι επιπτώσεις που έχει η ανεργία στον ψυχισμό του Αργύρη αλλά και στις 

σχέσεις του με τον κοινωνικό του περίγυρο. Ποιες είναι αυτές; Συμφωνείτε με τον τρόπο με τον οποίο 

αντιδρά στην κατάσταση; Να διατυπώσετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενο 200 λέξεων. 

Μονάδες 40 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

 

 



 


