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ΟΜΙΛΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2021 

 

ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1: ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ 

Νέοι και πολιτισμός, μια σχέση απρόθυμη 

1η Υπάρχει μια παράδοση στις έρευνες που σφυγμομετρούν τις προτιμήσεις του κοινού 

για τον πολιτισμό, τις επιθυμίες ή την αδιαφορία του, τι κερδίζει την προσοχή του, ποια 

τέχνη γνωρίζει άνοδο και ποια πτώση. Συνήθως, θρηνούμε με τα αποτελέσματα, κουνάμε 

με νόημα το κεφάλι για τα χαμηλά ποσοστά των Ελλήνων που επισκέπτονται μουσεία, 

που διαβάζουν βιβλία, που πηγαίνουν θέατρο ή κινηματογράφο. Σαν να επιβεβαιώνονται 

τα χειρότερα προγνωστικά για το μέλλον της χώρας, αναλαμβάνουμε, όσοι αγαπάμε τον 

πολιτισμό εν τη πράξει, να σχολιάσουμε με πικρία, ειρωνεία ή καθ’ υπερβολή τα, κάθε 

φορά συγγενή, δεδομένα. Πρόσφατα εκπονήθηκε από το ΕΚΠΑ, για λογαριασμό του 

υπουργείου Πολιτισμού, μια νέα έρευνα που ανιχνεύει τη σχέση των παιδιών, των νέων 

και των ευάλωτων ομάδων με τον πολιτισμό, στα χρόνια της κρίσης, καλύπτοντας ένα 

φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η ανάγνωση, ο κινηματογράφος, oι επισκέψεις 

αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων, κ.ά. Ενδιαφέρουσα· και όχι υποχρεωτικά για να 

ερμηνεύσουμε τις αρνητικές πτυχές ως προϊούσα παρακμή. Αναφέρουμε ενδεικτικά: 

2η Το 2015, στην Ελλάδα, το 77,8% των νέων (περίπου 8 στους 10), από 16 έως 24 

ετών, δήλωσε ότι δεν επισκέφθηκε κανένα αξιοθέατο μέσα στον χρόνο. Για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος, για τις ίδιες ηλικίες, είναι 52,5%. Το 2007 οι εισπράξεις 

των κινηματογραφικών ταινιών καταγράφονται σε 104,2 εκατ. ευρώ, ενώ το 2017 σε 

58,5 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες των νοικοκυριών για εφημερίδες και περιοδικά στα χρόνια 

της κρίσης μειώθηκαν κατά 50%. Στους λόγους μη συμμετοχής σε πολιτιστικές 

δραστηριότητες νέων 16-24 χρόνων (για το 2015), προηγείται θεαματικά η έλλειψη 

ενδιαφέροντος (εάν υπολογίσουμε έναν μέσο όρο). Στην περίπτωση των παραστάσεων 

ένα 49,4% δηλώνει ότι δεν πήγε για οικονομικούς λόγους, ενώ ένα 44,2% από έλλειψη 

ενδιαφέροντος. Η διαφορά είναι μικρή. Το 2015-2016 ο αριθμός των θεατρικών έργων 

υπερδιπλασιάστηκε, οι παραστάσεις αυξήθηκαν κατά 30%. Προσφορά (έως και 

υπερπροσφορά) υπάρχει. Η κοινωνία, όμως, ανταποκρίνεται;  
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3η Ο κόσμος αλλάζει προς αδιευκρίνιστες ακόμα κατευθύνσεις. Δεν είναι μόνο το 

ψηφιακό μέλλον, το Netflix που κερδίζει διαρκώς θεατές, η οθόνη του υπολογιστή και 

του κινητού, το διαρκές σκρολάρισμα, το τσεκάρισμα των λογαριασμών μας στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, που ευθύνονται για πολυδιάσπαση (και ελάχιστα λεπτά 

συγκέντρωσης σε ένα θέμα). Είναι, πιο δομικά, η σχέση μας με την εικόνα, οι οξυμένες 

και την ίδια στιγμή ταλαιπωρημένες προσλαμβάνουσες, τα ερεθίσματα που πυκνώνουν 

και προσφέρονται ποικιλοτρόπως μέσα στο σπίτι· δεν χρειάζεται κανείς να μετακινηθεί. 

Η ηλεκτρονική επαφή δυναμώνει. Δεν είναι εύκολο να πει κανείς αν, ταυτόχρονα, η 

φυσική επαφή εξασθενεί. Όμως, η πρώτη, ασφαλώς εδραιώνεται.  

4η Όταν, από την άλλη, η «έλλειψη ενδιαφέροντος» συναγωνίζεται σε ποσοστά τους 

«οικονομικούς λόγους», τότε η αποχή από τα πολιτιστικά δρώμενα δεν έχει να κάνει μόνο 

με τα χρήματα. Κι αν η γλώσσα των θεαμάτων γίνεται όλο και πιο ανοίκεια για τους νέους 

16-24 χρόνων; Αν οι δημιουργοί και οι καλλιτέχνες επιβαρύνονται, από τη μετάβαση σε 

άλλη εποχή, με την υποχρέωση να επινοήσουν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης του 

κοινού; Ποιοι και πώς θα είναι οι τρόποι αυτοί επαφίεται στους αρμόδιους να δοκιμάσουν. 

Το εγχείρημα είναι κοπιαστικό αλλά την ίδια στιγμή και συναρπαστικό.  

5η Ακόμη μια παράμετρος, κομβική για τη σχέση των νέων με τον πολιτισμό, είναι η 

σχέση με την οικογένεια. Με έναν θεσμό που έχει υποστεί πιέσεις και αλλοιώσεις, συν-

διαμορφώνοντας μια γενιά παιδιών βουτηγμένων στον θυμό, στην επιθετικότητα, στην 

αδυναμία επαφής τόσο με το περιβάλλον όσο και με τον εαυτό τους.  

6η Ναι. Οκτώ στα δέκα παιδιά δεν επισκέφθηκαν κανένα μουσείο ή πολιτιστικό χώρο. 

Γιατί, όμως; 

Μαρία Κατσουνάκη 

Καθημερινή, 10.02.2019    

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2: ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γράμμα στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη 

Γράφει ο Μανώλης Γ. Αντωνόπουλος 

Αρχιστράτηγε, 

1η 200 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την εθνική παλιγγενεσία. Η Ελλάδα μας 

μεγάλωσε από την 4η Φεβρουαρίου 1843 ημέρα που άφησες τα εγκόσμια  και σήμερα η 

έκτασή της φτάνει τα 132.049 km2. Αυτός ο εθνικός χώρος αποκτήθηκε τμηματικά και 

κάθε σπιθαμή του ποτίσθηκε με το αίμα συνελλήνων. Τους ευγνωμονούμε. 

https://www.kathimerini.gr/author/maria-katsoynaki/
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2η  Είναι ευκαιρία  λοιπόν για έναν εθνικό αναστοχασμό. Στο εθνικό DNA ενυπάρχουν τα 

προτερήματα της φυλής μας και τα ελαττώματά μας. Αυτά που σε λίγα τετραγωνικά 

χιλιόμετρα έκτισαν οι πρόγονοί μας Παρθενώνες, ανέπτυξαν, τη φιλοσοφία, τις τέχνες 

και τα γράμματα τον 5ο αιώνα π.χ., τα οποία αποτελούν «κτήμα ες αεί» σε όλη την 

ανθρωπότητα. Τα δε ελαττώματά μας οδήγησαν σε εθνικές καταστροφές, εμφυλίους 

πολέμους, κρατικές πτωχεύσεις. Είναι τα ίδια ελαττώματα που σε οδήγησαν να πεις στην 

Ομιλία σου στην Πνύκα το Νοέμβριο του 1838 απευθυνόμενος στους νέους «εξ αιτίας 

της διχονοίας, μας έπεσε η Τουρκιά  επάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε και εις τους 

στερνούς επτά χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα»,  αναφερόμενος στους δύο 

εμφύλιους στα χρόνια της Επανάστασης. 

3η Η ιεραρχία των αξιών μας έχει γκριζάρει και οι προσπάθειες μας να τις 

πραγματοποιήσουμε δεν επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θέλουμε να τις 

κάνουμε ξάστερες, κτήμα όλων των συνελλήνων, είναι πολύτιμο αυτό γιατί έτσι οι θεσμοί 

μας θα μπολιαστούν με αυτές και θα λειτουργούν εύρυθμα για το γενικό καλό. Οι φίλοι 

μας οι Γάλλοι λένε οι καλοί θεσμοί  κάνουν καλούς ανθρώπους και οι καλοί άνθρωποι 

δημιουργούν καλούς θεσμούς. 

4η Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την ελευθερία που με τόσες θυσίες μας προσφέρατε. 

Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για τη χρήση της και την προστασία της. Δεν 

μεριμνούμε, δεν προετοιμαζόμαστε επαρκώς, αδιαλείπτως και με θυσίες για να μην τη 

χάσουμε. Δεν αγαπάμε, όπως αρμόζει σε απογόνους των αρχαίων Ελλήνων, την 

πειθαρχία, την πρόνοια, την εσωτερικότητα, την άσκηση χορηγίας, την εφαρμογή και την 

τήρηση των νόμων, το σεβασμό στους θεσμούς, δεν βρίσκεται στο επιθυμητό σημείο ο 

σεβασμός στους γηραιότερους, δεν μεριμνούμε για τη γλώσσα μας, μη έχοντας κατά νου 

την παρακαταθήκη του εθνικού μας ποιητή Δ. Σολωμού «δεν έχω άλλο στο νου μου παρά 

ελευθερία και γλώσσα» (συμπάθα με που το γράφω νεοελληνικά!, αλλά πάνε 40  χρόνια 

που τα αρχαία ελληνικά τα εξώσαμε από τα Γυμνάσια και τα Λύκεια).  

5η Ενώ τα κείμενα των Ελλήνων φιλοσόφων και επιστημόνων διδάσκονται σε όλο τον 

κόσμο, ως προσφέροντες το πρωτόλειο στις επιστήμες και τη φιλοσοφία, εμείς 

αρκεστήκαμε στην αναφορά ότι είμαστε απόγονοί τους. Η  επίκληση του 

αξιομνημόνευτου μεγαλείου της αρχαίας Ελλάδας χωρίς όμως σύνδεσή του και εφαρμογή 

του στο σήμερα, το οποίο θα φέρει νέα πρόοδο δεν αρκεί. Αναμέναμε ότι η επίκληση 

ήταν ικανός όρος για την ευημερία μας. Επιχειρούμε δε να οραματισθούμε το μέλλον μας 

χωρίς αναφορές στο παρελθόν και ό,τι αυτό συμβολίζει. Χάνουμε, κατά περιόδους, τα 

σημεία στήριξης και τότε έρχεται η διχόνοια, η αναποτελεσματικότητα, οι εθνικοί 

κίνδυνοι, η καταστροφή. 

6η Για την Ακρόπολη των Αθηνών και τους ναούς της έχω καλά νέα! Τη φροντίζουμε, 

όχι δίνοντας μολύβι στους Τούρκους όπως στις μάχες της Αθήνας, ώστε αυτοί να μην 

καταστρέψουν τους κίονες, αλλά κτίζοντας ένα Μουσείο εξαιρετικό και διεκδικούμε την 

επιστροφή των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο που ο Τόμας Έλγιν αφαίρεσε, 
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πολέμαγες την τουρκιά τότε, ο δε Λόρδος Βύρων –θυμάσαι– στα ποιήματά του στιγμάτισε 

την αήθη αυτή πράξη. 

7η Ο Ανδριάντας σου, έργο του Λ. Σώχου στέκεται στην οδό Σταδίου, ξέρεις, εκεί που 

ήταν το σπίτι του Αλέξανδρου Κοντόσταυλου, τον στείλατε το 1826 να αγοράσει 2 

φρεγάτες για τον Αγώνα του δυστυχούς τότε έθνους, αγόρασε 1 και με τα χρήματα της 

δεύτερης έκτισε το σπίτι και ταυτόχρονα αγόρασε μεγάλη έκταση στην Καρυστία. Οι 

Αθηναίοι όταν περνούσαν έξω από το σπίτι του φώναζαν «Κοντόσταυλε το σπίτι σου, εκ 

του μακρόθεν μοιάζει, τρικάταρτο Αμερικής, εξ ού αυτό πηγάζει!». Ναι, βρήκε μιμητές. 

Και στις μέρες μας. Έχουν και αυτοί αγάπη για περίλαμπρα σπίτια. 

Καπετάνιε, 

8η Εμείς οι απόγονοί σας πρέπει σε κάθε δράση μας να επιμένουμε στα θετικά όχι να 

καθηλωνόμαστε από τα αρνητικά. Να ξεπερνάμε τα εμπόδια. Να τιθασεύουμε τα «εγώ». 

Να συνθέτουμε το μεγάλο «εμείς» που λέει ο Μακρυγιάννης. Οι άνθρωποι έρχονται και 

παρέρχονται. Η ιδέα μένει. Ο Ελληνισμός  πρέπει να ζήσει και να ανθήσει όπως του αξίζει. 

9η Η  ελευθερία και η ανεξαρτησία δεν φτάνει να κατακτηθούν μια φορά. Χρειάζονται 

συνεχή αγώνα και απαιτούν πίστη, προθυμία για θυσίες και ομόνοια. Αυτό το χρέος μας 

το επιβάλλει η ιστορία και η παράδοσή μας. Μόνον το πάθος μας για την Ελλάδα μας 

αποτελεί τη σταθερά που θα μας οδηγήσει στην εθνική ασφάλεια και την κοινωνική 

ευημερία. Εσύ δίδαξες με το παράδειγμά σου την ώρα της μάχης και με τις διδαχές σου 

την ώρα της ειρήνης. Σε εμάς μένει να τιμάμε το παρελθόν και να μεριμνούμε για το 

μέλλον του Έθνους.  

Καθημερινή, 04.03.2021    

* Ο κ. Μανώλης Γ. Αντωνόπουλος είναι Δικηγόρος – DEA στο δημόσιο δίκαιο Παν. Rene 

Descartes ( PARIS V ) πτυχιούχος πολιτικών επιστημών.Το άρθρο αφιερώνεται στη 

μνήμη του προπάππου του παππού μου Κοσμά που έλαβε «για τα προς την πατρίδα 

εκδουλεύσεις την προαγωγή του στον βαθμό του εκατόνταρχου». (Απόφαση υπ. αριθμ. 

1865/1832 της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος). 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ 

Ο Κλεομένης Γ΄ υπήρξε βασιλιάς της Σπάρτης στην Ελληνιστική εποχή κι επιχείρησε να 
αναδιοργανώσει τη χώρα του στα ελληνιστικά χρόνια (3ος αιώνας π.χ.), ώστε να μπορέσει για μία 
ακόμη φορά η Σπάρτη να αποτελέσει κυρίαρχη δύναμη στην Πελοπόννησο πράγμα που του 
κόστισε το θρόνο. Έτσι αναγκάστηκε  ζητήσει τη βοήθεια του βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου 
Γ΄(από τη δυναστεία των Λαγιδών) για να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του  στην Πελοπόννησο 
και να ανακτήσει τον θρόνο του. Ο Πτολεμαίος φάνηκε πρόθυμος να βοηθήσει τον Κλεομένη υπό 
την προϋπόθεση ότι θα λάμβανε ως ομήρους τη μητέρα του Κλεομένη, την Κρατησίκλεια, καθώς 
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και τα παιδιά του. Ο Αλεξανδρινός  ποιητής  Κ. Καβάφης εξαίρει το ήθος της Κρατησίκλειας, που 
δεν δίστασε να εκπληρώσει το καθήκον της ως αρχόντισσας της Σπάρτης, σε μια  εποχή παρακμής 
και κάμψης της αρετής. 
 

«Ἐν Σπάρτη» 

Δεν ἤξερεν ὁ βασιλεύς Κλεομένης, δεν τολμοῦσε – 

δεν ἤξερε ἕναν τέτοιον λόγο πῶς νά πεῖ 

πρός τήν μητέρα του: ὅτι απαιτοῦσε ὁ Πτελεμαῖος 

γιά ἐγγύησιν τῆς συμφωνίας των ν’ ἀποσταλεί κι αὐτή 

εἰς Αἴγυπτον καί νά φυλάττεται∙ 

λίαν ταπεινωτικόν, ἀνοίκειον πρᾶγμα. 

Κι ὅλο ἤρχονταν γιά νά μιλήσει∙ κι ὅλο δίσταζε. 

Κι ὅλο ἄρχιζε νά λέγει∙ κι ὅλο σταματούσε. 

 

Μά ἡ υπέροχη γυναῖκα τόν κατάλαβε 

(εἶχεν ἀκούσει κιόλα κάτι διαδόσεις σχετικές), 

καί τόν ἐνθάρρυνε νά ἐξηγηθεῖ. 

Καί γέλασε∙ κ’ εἶπε βεβαίως πηαίνει. 

Και μάλιστα χαίρονταν που μποροῦσε να ‘ναι 

στό γῆρας της ὠφέλιμη στήν Σπάρτην ἀκόμη. 

 

Ὅσο γιά τήν ταπείνωσι – μά ἀδιαφορούσε. 

Το φρόνημα τῆς Σπάρτης ἀσφαλῶς δεν ἦταν ἱκανός 

νά νοιώσει ἕνας Λαγίδης χθεσινός∙ 

ὅθεν κ’ ἡ ἀπαίτησίς του δεν μποροῦσε 

πραγματικῶς νά ταπεινώσει Δέσποιναν 

Ἐπιφανή ὡς αὐτήν∙ Σπαρτιάτου βασιλέως μητέρ 

[1928] 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Να συνοψίσετε τις απόψεις της δημοσιογράφου του Κειμένου 1 αναφορικά με τους 

λόγους της απρόθυμης σχέσης που φαίνεται να έχουν διαμορφώσει οι νέοι με τον 

πολιτισμό (70-80 λέξεις).  

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ο συντάκτης του γράμματος προς τον Κολοκοτρώνη (Κείμενο 2) αναφέρει στην 8η 

παράγραφο: «Να τιθασεύουμε τα «εγώ». Να συνθέτουμε το μεγάλο «εμείς». Πώς 

αντιλαμβάνεστε το περιεχόμενο αυτής της άποψης; Να κάνετε τις προεκτάσεις σας σε 

μια παράγραφο 80-100 λέξεων.  

Μονάδες 15 

 

Β2. α) Ποιο σχήμα λόγου διακρίνετε στο ακόλουθο απόσπασμα του Κειμένου 1 και ποια 

πρόθεση του συντάκτη εξυπηρετεί.  

«Δεν είναι μόνο το ψηφιακό μέλλον, το Netflix που κερδίζει διαρκώς θεατές, η οθόνη του 

υπολογιστή και του κινητού, το διαρκές σκρολάρισμα, το τσεκάρισμα των λογαριασμών 

μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ευθύνονται για πολυδιάσπαση» 

Μονάδες 7 

      

β) Να ξαναγράψετε τα παρακάτω αποσπάσματα του Κειμένου 2, αντικαθιστώντας τις 

υπογραμμισμένες φράσεις με άλλες, όπου η γλώσσα χρησιμοποιείται κυριολεκτικά/  

δηλωτικά. 

• «Η ιεραρχία των αξιών μας έχει γκριζάρει και οι προσπάθειες μας να τις 

πραγματοποιήσουμε δεν επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.» (3η 

παράγραφος) 

• «Θέλουμε να τις κάνουμε ξάστερες, κτήμα όλων των συνελλήνων, είναι πολύτιμο 

αυτό γιατί έτσι οι θεσμοί μας θα μπολιαστούν με αυτές και θα λειτουργούν εύρυθμα 

για το γενικό καλό.» (3η παράγραφος) 

• Να τιθασεύουμε τα «εγώ»… (8η παράγραφος) 

Μονάδες 8 

 

Β3. Να συγκρίνετε τα Κείμενα 1 και 2 ως προς τον βαθμό της αντικειμενικότητας με την 

οποία εκφράζει τις απόψεις του ο συντάκτης καθενός από αυτά. Στη σύγκριση αυτή, 

εκτός από γλωσσικές επιλογές και κειμενικούς δείκτες, να λάβετε υπόψη το εκάστοτε 

επικοινωνιακό πλαίσιο. 

Μονάδες 10 

  



 

7 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Να διατυπώσετε το ερμηνευτικό σας σχόλιο για το αφήγημα. Να υποστηρίξετε την άποψή 

σας με αναφορά σε τρεις κειμενικούς δείκτες. Ποια είναι η δική σας άποψη σχετικά;  

Μονάδες 15    

 

ΘΕΜΑ Δ.  

Δ.  Είδος: Επιχειρηματολογικό άρθρο σε τοπική εφημερίδα, στο πλαίσιο αφιερώματος 

του τοπικού Τύπου στη λαϊκή παράδοση.  

Ιδιότητα: Είστε μαθητής/μαθήτρια Γ΄ Λυκείου, από τον οποίο/την οποία ζητείται να 

εκφράσει τη γνώμη του/της, γιατί έχει άμεση εμπειρία της παρουσίας ή μη της λαϊκής 

παράδοσης στη ζωή τους. 

Θέμα: Λαμβάνοντας υπόψη τα δύο μη λογοτεχνικά κείμενα που διαβάσατε αλλά και τις 

δικές σας εμπειρίες, να εξηγήσετε πού οφείλεται η «ψυχρή σχέση» των νέων με το 

παρελθόν και την παράδοση. Επιπλέον, να προτείνετε τρόπους με τους οποίους η 

εκπαίδευση μπορεί να αποκαταστήσει τη σχέση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη ότι πλέον 

διαθέτει και νέα σύχρονα ψηφιακά μέσα που μπορούν να διευκολύνουν το έργο της. Να 

παρουσιάσετε τις θέσεις σας σε ένα κείμενο 350 – 400 λέξεων. 

Μονάδες 30 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην 

ααντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις 

σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.  

3. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  

5. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης 

μελάνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.  

6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  

7. Διάρκεια εξέτασης: τρείς (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων 


