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ATTENTION  Do not open this booklet until the exam begins. 

 Try to respond to both activities. 

 Write your texts in your notebook. Use a pen, not a pencil. 

 Do not write your name in or under either of your texts.  

 You have 90 minutes to complete this exam. 
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ACTIVITY 1 

The article below reports views against social media and their use. Write a similar article (180-200 
words) arguing in favour of social media. Here are some ideas that might help you: 

 They help the shy and those with disabilities people to socialize 

 They help people connect and converse 

 They provide professionals with networking space 

 They allow businesses and public entities to promote products and services inexpensively. 

 They allow for grass-roots causes to organize 

 They allow social-cause organisations to recruit new members, spread their messages, etc. 

 

 

 

Social Media? No thanks! 

Not everyone is in favour of using the social media, 
despite what we may think. Even some of our 
youngest readers are sceptical, especially about 
compulsive social media users! One of the most 
important con arguments that they mention is that 
posted information is never fully secure. Even 
safeguarded information is stolen by hackers. 
Moreover, personal information posted is frequently 
misused and lent to bullies who are keen on 
spreading destructive information, photos or lies 
about people.  

Their second most frequent argument is that the so-called social media may lead 
people to being a-social! Online interaction can become a substitute for actual 
meetings, which can hurt social development and isolate people from one 
another. In fact, some people strongly believe that the systematic use of social 
media can destroy marriages by providing covert connections with others that 
lead to infidelity.  

It is also true, most of our readers believe, that they cause users to spend less 
time outdoors, to suffer from lack of exercise, to not take care of their physical 
appearance.   

A large percentage of our readers who question the frequent use of social media 
say that it’s a waste of time, especially for those who constantly check and update 
them. For employers that means lost productivity. 

Last but not least, some of our readers are of the opinion that the social media 
bring out the nastiest conversations, because participants feel at a distance from 
those they are insulting. 
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ACTIVITY 2 

Write an article (180-200 words) for the “European Youth” website to advocate higher studies in 
Greece. Use information from the text website below. 

 

 

 

 

 

 
Σπουδές στην Ελλάδα  
 

Αν έχετε πάρει ήδη την απόφασή σας να σπουδάσετε στο εξωτερικό, 

τότε προφανώς έχετε καταλήξει και στα κριτήρια αυτής σας της 

επιλογής. Αν, όμως, δεν έχετε πάρει αυτή την απόφαση ακόμα, τότε 

καλό θα ήταν να σκεφτείτε και τους παρακάτω παράγοντες, που 

πιθανόν θα σας οδηγήσουν στην Ελλάδα. Σήμερα υπάρχει στην Ελλάδα 

ένας μεγάλος αριθμός ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, τα οποία προσφέρουν 

προγράμματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων σπουδών. 

Το επίπεδο σπουδών στην Ελλάδα παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά 

επίπεδα, παρόλα τα 

«παράπονα» που 

ακούγονται. 

Το συνολικό κόστος 

σπουδών σας θα είναι 

τελικά χαμηλότερο, 

ακόμα και αν φοιτήσετε 

σε σχολή που δεν είναι 

κοντά στον μόνιμο τόπο κατοικίας σας. 

Δεν θα χάσετε πολύτιμο χρόνο για την «περίοδο προσαρμογής» σε μία 

ξένη χώρα και θα αποφύγετε τις σχετικές δυσκολίες. 

Όλες οι εργασίες, συνεντεύξεις, κλπ. που θα κληθείτε να κάνετε κατά τη 

διάρκεια των σπουδών σας θα γίνουν εντός ελληνικού εδάφους, που θα 

σας επιτρέψει να μην χάσετε την επαφή σας με την ελληνική 

πραγματικότητα, είτε επαγγελματικά (μελλοντικά), είτε ακαδημαϊκά.  

Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών χρόνων δημιουργούνται φιλίες που 

κρατάνε μια ζωή. Έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα που έχουν σπουδάσει 

στον τόπο καταγωγής τους έχουν διατηρήσει αυτές τις φιλίες, ενώ τα 

άτομα που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό χάνουν τις επαφές με τους 

φίλους τους μετά την επιστροφή τους (εφόσον φυσικά επιστρέψουν). 

Τέλος, όσοι από εσάς θελήσετε κατά η διάρκεια των σπουδών σας να 

έχετε την εμπειρία του εξωτερικού που θα σας δώσει πολλά ερεθίσματα 

σε σχέση με την κουλτούρα άλλων λαών, υπάρχουν τα προγράμματα 

ανταλλαγής φοιτητών (Erasmus), καθώς και η δυνατότητα 

παρακολούθησης μέρους των σπουδών στο εξωτερικό, που προσφέρουν 

κάποιες συμφωνίες μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ. 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


