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Κείμενο Ι  

Οι μύθοι της μετανάστευσης 

 

Σύμφωνα με έρευνα της διαΝΕΟσις που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες, το 56% των Ελλήνων 

πιστεύουν ότι ο αντίκτυπος της ύπαρξης μεταναστών στην ελληνική οικονομία είναι αρνητικός. Το 58% θεωρούν 

ότι η παρουσία μεταναστών στην Ελλάδα "αποτελεί κίνδυνο αλλοίωσης της εθνικής μας ταυτότητας". Το 53% 

πιστεύουν ότι η παρουσία τους “αυξάνει την εγκληματικότητα”. 

Αυτές οι απόψεις δεν είναι ρηξικέλευθες, ούτε περίεργες, ούτε σπάνιες. Πολλοί άνθρωποι σε πολλές 

χώρες του κόσμου τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα, ειδικά στην εποχή μας, όταν η συζήτηση για τη 

μετανάστευση γενικώς, με αφορμή τις προσφυγικές ροές του 2015, γίνεται σε συνθήκες πανικού. Κάποιοι συχνά 

παρερμηνεύουν τα αίτια πίσω από την άρνηση πολλών ανθρώπων να αποδεχτούν τη μετανάστευση ως ένα 

φυσιολογικό, διαχρονικό φαινόμενο και καταφεύγουν σε εύκολους και, ενίοτε, άδικους χαρακτηρισμούς. Τα 

αισθήματα φόβου απέναντι στο φαινόμενο είναι σε μεγάλο βαθμό φυσιολογικά -οι περισσότεροι άνθρωποι δεν 

θέλουν τις αλλαγές και τρομάζουν όταν ο κόσμος τους αλλάζει από παράγοντες που οι ίδιοι δεν ελέγχουν 

καθόλου. Οι συγκεκριμένες απόψεις, όμως, οι οποίες δεν εκφράζονται μόνο από ακραίους που φοβούνται δήθεν 

“εισβολές” αλλά και από την πλειοψηφία της κοινωνίας, είναι και κάτι άλλο: είναι λανθασμένες. 

Σε εκτενέστατο αφιέρωμά του τον περασμένο Νοέμβριο, ο Economist, μια εφημερίδα που δεν είναι δα 

και η πιο προοδευτική του κόσμου, τεκμηριώνει με πολλά στοιχεία συμπυκνωμένα σε λίγες σελίδες την άποψη 

ότι ο κόσμος και η οικονομική ανάπτυξη χρειάζονται περισσότερη μετανάστευση, όχι λιγότερη. Ότι τα οφέλη 

είναι πολύ μεγαλύτερα από τις (υπάρχουσες) δυσμενείς συνέπειες του φαινομένου. Μια σειρά από μελέτες και 

βιβλία που έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια, εξάλλου, επιβεβαιώνουν ξανά και ξανά τα ίδια ευρήματα και 

καταρρίπτουν ευρύτατα διαδεδομένους μύθους για το θέμα. 

Πρώτα απ’ όλα, το φαινόμενο είναι πολύ πιο περιορισμένο από ό,τι νομίζουν οι περισσότεροι. Σχεδόν 

όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο θέλουν να ζουν τις ζωές τους στις περιοχές στις οποίες γεννήθηκαν και μεγάλωσαν 

-μόνο μια μικρή μειοψηφία θέλει (ή αναγκάζεται) να φύγει. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σήμερα 270 εκατομμύρια 

άνθρωποι ζουν σε άλλη χώρα από αυτή που γεννήθηκαν (το 90% είναι οικονομικοί μετανάστες, οι υπόλοιποι 
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πρόσφυγες), δηλαδή μόνο το 3,5% του παγκόσμιου πληθυσμού. Και δεν είναι ένα ποσοστό που αυξάνεται 

ιδιαίτερα -ήταν ακριβώς το ίδιο και τη δεκαετία του ’60. Βεβαίως, υπάρχουν ακόμα πολλοί που θέλουν να 

μεταναστεύσουν αλλά για κάποιους λόγους δεν μπορούν. Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα του ινστιτούτου 

Gallup, αυτοί που θα ήθελαν να ζήσουν και να δουλέψουν σε άλλη χώρα είναι 750 εκατομμύρια άνθρωποι -

σχεδόν το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, μάλιστα, καθώς η 

κλιματική αλλαγή θα κάνει όλο και περισσότερες περιοχές του πλανήτη αφιλόξενες για τους ανθρώπους. Και τα 

750 εκατομμύρια, πάντως, ακούγονται πάρα πολλά. Πολλοί φοβούνται ότι αν όλοι αυτοί πήγαιναν στις πλούσιες 

χώρες της Δύσης (σχεδόν όλοι εκεί θέλουν να πάνε) κάτι το τρομερό θα συνέβαινε. Σύμφωνα με τον κ. Μάικλ 

Κλέμενς, οικονομολόγο του Centre for Global Development, αυτό που θα συνέβαινε είναι ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ 

θα διπλασιαζόταν. 

Όταν εργαζόμενοι πηγαίνουν σε μια πλουσιότερη χώρα, γίνονται πιο παραγωγικοί από πριν, βγάζουν 

περισσότερα λεφτά και παράγουν περισσότερο πλούτο. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι μετανάστες 

που μεταναστεύουν από φτωχές σε πλούσιες χώρες βγάζουν από τρεις ως έξι φορές περισσότερα χρήματα από 

όσα έβγαζαν στη χώρα προέλευσής τους. Ειδικά εργάτες χαμηλής κατάρτισης μπορούν να βγάζουν ακόμα και 

δέκα φορές περισσότερα. Κι οι μετανάστες όχι απλά δεν “παίρνουν τις δουλειές” των γηγενών, αλλά 

δημιουργούν νέες. Ανοίγουν νέες επιχειρήσεις σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους γηγενείς, πληρώνουν φόρους, 

ενώ όπως δείχνουν πρόσφατες έρευνες ακόμα και οι ανεκπαίδευτοι ή χαμηλής κατάρτισης μετανάστες έχουν 

ελάχιστη ή και ανύπαρκτη επίπτωση στις απολαβές των γηγενών χαμηλής κατάρτισης εργατών. 

Συνήθως οι οικονομικοί μετανάστες έχουν δύο ειδών επιπτώσεις σε μια οικονομία: Οι καταρτισμένοι και 

οι μορφωμένοι έρχονται και δημιουργούν θέσεις εργασίας, ανοίγουν επιχειρήσεις, παράγουν πλούτο. Το 

παράδειγμα της Σίλικον Βάλεϊ, που απλά δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αν δεν είχε μηχανικούς από όλο τον 

κόσμο, είναι ίσως το πιο κραυγαλέο, αλλά δεν είναι το μόνο. Το 15% του πληθυσμού των ΗΠΑ είναι μετανάστες, 

αλλά το 45% των 500 μεγαλύτερων εταιρειών της χώρας έχουν ιδρυθεί από μετανάστες πρώτης ή δεύτερης 

γενιάς. Οι δε μη-καταρτισμένοι έρχονται και αναλαμβάνουν τις δουλειές που δεν θέλουν να κάνουν οι γηγενείς. 

Μαζεύουν τις φράουλες και τις ελιές, χτίζουν τις πολυκατοικίες, τους δρόμους και τα αεροδρόμια, φροντίζουν 

τους ηλικιωμένους και καθαρίζουν τα σπίτια. Εμείς ως χώρα έχουμε καλή εμπειρία από τη δεύτερη κατηγορία. 

Η ανάπτυξη της δεκαετίας του ’90 και το 2000 στην Ελλάδα “χτίστηκε” με χέρια μεταναστών. Αν δεν μας είχαν 

έρθει από μόνοι τους, θα έπρεπε να ψάξουμε να τους βρούμε, όταν τα λεφτά των Ευρωπαϊκών ταμείων άρχισαν 

να ρέουν στην οικονομία μας. 

Μήπως όμως “μας αλλοιώνουν την ταυτότητα”; Μήπως “μας κλέβουν/βιάζουν/σκοτώνουν”; Και, αν 

είναι να δεχτούμε ότι η μετανάστευση είναι τόσο καλό πράγμα, πώς το διαχειριζόμαστε; Τι σόι μετανάστευση 

θέλουμε για να έχουμε όλη αυτή την ανάπτυξη που λένε όλοι αυτοί, αλλά και να είμαστε και ήσυχοι;  Οι 

απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, οι οποίες δεν είναι τόσο προφανείς όσο φαντάζονται πολλοί, δεν χωράνε σε 

αυτό το σημείωμα, οπότε θα χρειαστεί να τα συζητήσουμε τα επόμενα Σάββατα. Ως τότε, σας αφήνω με μια 
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δήλωση του οικονομολόγου που σας ανάφερα προηγουμένως, του Μάικλ Κλέμενς, που βοηθάει να δούμε το 

θέμα στη ρεαλιστική του διάσταση: 

“Η μετανάστευση είναι επένδυση”, λέει ο κ. Κλέμενς. “Δεν είναι μόνο κόστος. Όπως κάθε επένδυση, μπορεί να 

έχει εφάπαξ κόστος στην αρχή. Αλλά όπως κάθε καλή επένδυση, οι μακροπρόθεσμες ωφέλειες το ξεπερνούν σε 

θεαματικό βαθμό”. 

Θ. Γεωργακόπουλος, Εφημερίδα «Η Καθημερινή», 25/01/2020 

 

Κείμενο ΙΙ 

 

«ΔΥΟ  ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΕΣ  ΣΤΟ  ΒΟΥΝΟ»  

Διαβάζουμε  στον  γαλλικό  Τύπο  ότι  το  «Μουσείο  της  Ιστορίας  και  των  Πολιτισμών  της  

Μετανάστευσης»  βρίσκεται  στο  στάδιο  της  εντατικής  προετοιμασίας  και  υπολογίζεται  να  

εγκαινιαστεί  το  2007 στο  Παρίσι.  Ένα  δημόσιο  μέγαρο  στο  οποίο  θα  τιμάται  ο  

Βορειοαφρικανός  εργάτης  της  Ρενό,  αλλά  και  ο  πολιτικός  πρόσφυγας  και  ο  αυτοεξόριστος  

καλλιτέχνης.  

Σκοπός  του  εγχειρήματος ,  δεν  είναι  η  καταγραφή  μιας  ιστορίας  πόνου  και  δακρύων,  με  

εικόνες  από  τενεκεδουπόλεις,  υποβαθμισμένα  προάστια  και  ρατσιστικές  εξάρσεις.  Οι  

σκοτεινές  κηλίδες  δεν  θα  αποσιωπηθούν ,  αλλά  δεν  θα  δίνουν  τον  γενικό  τόνο.  «Το  μουσείο,  

καθεαυτό,  δεν  είναι  πολιτικό»,  λέει  ο  Ζακ  Τουμπόν,  επικεφαλής  αυτού  του  προγράμματος,  

«είναι  ένα  μέσο  εκπαίδευσης  και  πολιτισμού.  Όμως  η  προσπάθεια  εγγράφεται  σε  ένα  πολιτικό  

όραμα».  

Κατά  την  προ-ευρωεκλογική  περίοδο,  το  θέμα  των  μεταναστών  στην  Ελλάδα  έλαμψε  δια  

της  απουσίας  του,  με  εξαίρεση  τις  ξενοφοβικές  κραυγές  της  Άκρας  Δεξιάς,  ενώ  υποτονικές  

έως  ανύπαρκτες  ήταν  και  οι  αναφορές  στον  κοινό  ευρωπαϊκό  πολιτισμό.  Ούτε  μία  από  τις  40 

ερωτήσεις  που  έπεσαν  στο  ντιμπέιτ  δεν  αφορούσε  τον  πολιτισμό,  παρ'  όλο  που  ο  υπουργός  

Πολιτισμού  ήταν  παρών!  Το  δικαίωμα  σε  μια  Ιστορία,  έστω  σε  μία  «μικρή»  ιστορία,  το  έχουν  

και  οι  μετανάστες  που  ζουν  σήμερα  στη  χώρα  μας  και,  προς  το  παρόν,  μόνο  μερικοί  ευαίσθητοι  

καλλιτέχνες  ή  στοχαστές  έχουν  ασχοληθεί  με  κάποιες  όψεις  αυτής  της  σύντομης  ιστορίας,  που  

ωστόσο  έχει  σημαδέψει  το  σύγχρονο  ελληνικό  τοπίο.  

«Στη  Γαλλία  υπάρχουν  22 μουσεία  για  τα  «σαμπό»  (τα  ξυλοπάπουτσα),  αλλά  ούτε  ένα  για  

τη  μετανάστευση»,  λέει  ένας  ιστορικός  που  φέρνει  το  παράδειγμα  του  μουσείου  του  Έλις  

Αϊλαντ,  στην  είσοδο  του  λιμανιού  της  Νέας  Υόρκης.  Ασφαλώς,  η  Ελλάδα  και  η  Γαλλία  δεν  

είναι  συγκρίσιμα  μεγέθη,  αφού  στον  τόπο  μας  η  εισροή  μεταναστών  είναι  ένα  πρόσφατο  

φαινόμενο,  ενώ  στη  Γαλλία  ο  ένας  στους  πέντε  πολίτες  είναι  απόγονος  κάποιου  μετανάστη  

πρώτης  ή  δεύτερης  γενιάς.  
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Προς  το  παρόν,  οι  μετανάστες  βρίσκονται  στο  οικονομικό,  στο  πολιτιστικό,  στο  

εκπαιδευτικό,  στο  κοινωνικό,  στο  χωροταξικό  περιθώριο.  Πολλοί,  που  δεν  

αυτοπροσδιορίζονται  ως  ρατσιστές,  θυμούνται  τις  «δύο  γυφτοπούλες  στο  βουνό»  και  

τραγουδούν  «εμείς  ψωμί  δεν  έχουμε,  τον  ξένο  τι  τον  θέλουμε».  Εδώ  δύσκολα  μπορούν  να  

νομιμοποιηθούν  οι  250.000 Έλληνες  συμβασιούχοι,  είναι  δυνατόν  να  «τακτοποιηθούν»  οι  

εκατοντάδες  χιλιάδες  ξένοι;  

Η  Γαλλία  είναι  μια  χώρα  με  ισχυρή  και  μακρόχρονη  παράδοση  στην  άσκηση  μιας  πολιτικής  

ενσωμάτωσης.  Ταυτόχρονα,  είναι  μια  χώρα  με  αρκετή  αυτοπεποίθηση  ώστε  να  συνδέσει  δύο  

κατηγορίες  που  σε  πολλούς  φαίνονται  ασύμβατες:  τη  μετανάστευση  και  τον  πολιτισμό.  Μια  

χώρα  με  αρκετή  οξυδέρκεια  ώστε  να  κατανοήσει  ότι  ο  ξένος  δεν  είναι  συνώνυμο  της  απειλής.  

Η  Ελλάδα  έζησε  τον  καημό  της  ξενιτιάς,  αλλά  και  ωφελήθηκε  από  την  ύπαρξη  ενός  

Ελληνισμού  της  διασποράς.  Μένει  να  δούμε  αν  είναι  αρκετά  ακομπλεξάριστη,  ώστε  κάποτε  να 

γνωρίσει,  να  κρίνει,  να  αφομοιώσει  και  να  μετασχηματίσει  γόνιμα  τους  «πολιτισμούς»  που  

κουβαλούν  οι  ξένοι  οι  οποίοι  βρέθηκαν  στον  τόπο  μας  ή,  αντίθετα,  σαν  την  τσαπατσούλα  

νοικοκυρά,  θα  κρύψει  τα  σκουπίδια,  θα  κουκουλώσει  το  «πρόβλημα»  κάτω  από  το  χαλί.  

Της  Μαριάννας  Τζιαντζή  

 

Κείμενο  ΙΙΙ  

[Πατρίδα]  (απόσπασμα)  

Η  Ουαρσάν  Σάιρ  γεννήθηκε  στην  Κένυα  αλλά  μεγάλωσε  στην  Αγγλία.  Το  παρακάτω  ποίημά  

της  είναι  από  την  πρώτη  ποιητική  συλλογή  της  (2016). Έχει  ήδη  τιμηθεί  με  διάφορα  βραβεία,  

μεταξύ  αυτών  το  βραβείο  Αφρικανικής  Ποίησης  από  το  Πανεπιστήμιο  Brunel (2013).  

Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του, 

εκτός αν πατρίδα είναι το στόμα ενός καρχαρία 

τρέχεις προς τα σύνορα μόνο όταν βλέπεις 

ολόκληρη την πόλη να τρέχει κι εκείνη 

οι γείτονές σου τρέχουν πιο γρήγορα από σένα 

με την ανάσα ματωμένη στο λαιμό τους 

το αγόρι που ήταν συμμαθητής σου 

που σε φιλούσε μεθυστικά πίσω από το παλιό εργοστάσιο τσίγκου 

κρατά ένα όπλο μεγαλύτερο από το σώμα του 

αφήνεις την πατρίδα 

μόνο όταν η πατρίδα δε σε αφήνει να μείνεις. 

κανένας δεν αφήνει την πατρίδα εκτός αν η πατρίδα σε κυνηγά 

φωτιά κάτω απ’ τα πόδια σου 
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ζεστό αίμα στην κοιλιά σου 

δεν είναι κάτι που φαντάστηκες ποτέ ότι θα έκανες 

μέχρι που η λεπίδα χαράζει απειλές στο λαιμό σου 

και ακόμα και τότε ψέλνεις τον εθνικό ύμνο 

ανάμεσα στα δόντια σου 

και σκίζεις το διαβατήριό σου σε τουαλέτες αεροδρομίων 

κλαίγοντας καθώς κάθε μπουκιά χαρτιού 

δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να γυρίσεις. 

πρέπει να καταλάβεις 

ότι κανένας δε βάζει τα παιδιά του σε μια βάρκα 

εκτός αν το νερό είναι πιο ασφαλές από την ξηρά 

κανένας δεν καίει τις παλάμες του 

κάτω από τρένα, ανάμεσα από βαγόνια 

κανένας δεν περνά μέρες και νύχτες στο στομάχι ενός φορτηγού 

τρώγοντας εφημερίδες 

εκτός αν τα χιλιόμετρα που ταξιδεύει 

σημαίνουν κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι. 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.  Να παρουσιάσετε συνοπτικά τα επιχειρήματα του συγγραφέα του Κειμένου Ι σχετικά με τα οφέλη που 

προκύπτουν από την παρουσία μεταναστών στον οικονομικό τομέα. (60-80 λέξεις) 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση τα Κείμενα Ι και ΙΙ,  τις παρακάτω  

προτάσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε  

πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές  στα 

κείμενα:  

α.   Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων είναι θετική στην παρουσία μεταναστών 

στην Ελλάδα. (Κείμενο Ι)  

β.   Σύμφωνα με το Κείμενο Ι,  το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι πιο εκτεταμένο 

από όσο νομίζουν οι περισσότεροι.  

γ.    Το «Μουσείο της Ιστορίας και των Πολιτισμών της Μετανάστευσης» έχει  στόχο να 

εκπαιδεύσει και να προωθήσει  την πολυπολιτισμική ένωση των ανθρώπων.  

(Κείμενο ΙΙ)  



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

δ.   Η Ελλάδα ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με το θέμα των μεταναστών κατά την περίοδο 

που προηγήθηκε των ευρωεκλογών. (Κείμενο ΙΙ)  

ε.   Στην Ελλάδα, οι μετανάστες είναι πλήρως ενταγμένοι και αποδεκτοί στην κοινωνία. 

(Κείμενο ΙΙ)  

Μονάδες 10  

 

Β2.  α.   Ποια θεωρείτε ότι είναι η πρόθεση του συγγραφέα στην τέταρτη παράγραφο του 

Κειμένου Ι («Πρώτα απ’ όλα… θα διπλασιαζόταν»); Ποιους τρόπους και γλωσσικές 

επιλογές αξιοποιεί για να την εξυπηρετήσει; (8 μονάδες)   

 β.   Ποια είναι η βασική άποψη του συγγραφέα στην έκτη παράγραφο το υ Κειμένου Ι  

(«Συνήθως οι οικονομικοί μετανάστες… στην οικονομία μας.») ;  Με ποιους 

τρόπους την οργανώνει;  (7 μονάδες)  

Μονάδες 15  

 

Β3.  α.   Θεωρείτε ότι  σκοπός του συγγραφέα στην τελευταία παράγραφο του Κειμένου ΙΙ 

είναι:  α. να εξηγήσει, β.  να προβληματίσει ή γ.  να ενημερώσει;  

  Αφού επιλέξετε την απάντηση  που θεωρείτε ορθή, να τη δικαιολογήσετε με τρία 

(3) εκφραστικά μέσα που την επιβεβαιώνουν.  (6 μονάδες)  

 β.   «Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο θέλουν να ζουν τις ζωές τους στις περιοχές στις οποίες 

γεννήθηκαν και μεγάλωσαν» .  Στο παραπάνω χωρίο του Κειμένου Ι,  ο συγγραφέας 

χρησιμοποιεί  γ’ πληθυντικό πρόσωπο. Να μετασχηματίσετε το απόσπασμα 

χρησιμοποιώντας α’ πληθυντικό πρόσωπο. Τι αλλάζει ως προς το ύφος;  (4 

μονάδες)  

 γ.   Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις του Κειμένου ΙΙ (εγχειρήματος, 

αποσιωπηθούν, εγγράφεται, εισροή, οξυδέρκεια) με ισοδύναμες, που να 

καθιστούν το ύφος περισσότερο οικείο.  (5 μονάδες)  

Μονάδες 15  

 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.  Ποιοι είναι οι λόγοι που αναγκάζουν κάποιον να εγκαταλείψει την πατρίδα του, σύμφωνα 

με το Κείμενο ΙΙΙ;  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους κειμενικούς δείκτες (γλωσσικές επιλογές,  

εκφραστικά μέσα κ.λπ.),  να εξετάσετε αν το ποίημα έχει βιωματικό χαρακτήρα. Να 

διατυπώσετε το ερμηνευτικό σας σχόλιο σε ένα κείμενο 150 -200 λέξεων.  

Μονάδες 15  

 



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1. Παρατηρώντας την αντιμετώπιση  που  επιφυλάσσουν ορισμένες φορές συμμαθητές σας 

σε παιδιά άλλων εθνικοτήτων που φοιτούν στο σχολείο σας, συνειδητοποιείτε τις διαστάσεις 

του φαινομένου  και προβληματίζεστε .  Με αφορμή τα κείμενα που διαβάσατε, και 

αξιοποιώντας την προσωπική σας εμπειρία, αποφασίζετε να γράψετε ένα κείμενο που θα 

δημοσιευτεί στον ιστότοπο του σχολείου σας. Στο κείμενό σας, που θα έχει τη μορφή άρθρ ου, 

αναφέρεστε στη θετική πλευρά της παρουσίας μεταναστών για τις χώρες υποδοχής, αλλά και 

σε προτάσεις χειρισμού του υπαρκτού αυτού ζητήματος από το κράτος και την κοινωνία. 

Μπορείτε να αξιοποιήσετε δημιουργικά ιδέες από τα κείμενα που διαβάσατε. (350 -400 

λέξεις)  

Μονάδες 30   

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  

 


