
ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ 
 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016-2017 

Α΄ΛΤΚΕΙΟΤ 

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
 
1. ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ: ΣΑ ΟΡΙΑ ΣΗ ΛΕΞΗ 
2. ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΛΩΙΚΕ ΠΟΙΚΙΛΙΕ: 
- ΣΑ ΟΡΙΑ ΣΗ ΓΛΩΑ 
- ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΣΗ ΓΛΩΑ 
- ΟΠΣΙΚΕ ΣΗ ΓΛΩΑ 
- ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΛΩΑ 
- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
- ΕΙΔΙΚΕ ΓΛΩΕ 
- ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 
- ΘΕΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΖΗΣΗΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΗ – ΕΚΘΕΗ 
 
3. Ο ΛΟΓΟ 
- ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ 
- ΔΙΑΛΟΓΟ 
4. ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ. 
5. ΔΙΑΦΗΜΙΗ/ΜΟΔΑ 
6. ΝΕΟΙ 
7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
- ΓΕΝΙΚΕ  ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  
- ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΣΑ/ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
- ΕΚΦΡΑΗ/ΕΚΘΕΗ 
- ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

 
        8. ΔΟΜΗ & ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ, 
ΚΤΡΙΟΛΕΚΣΙΚΗ/ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΓΛΩΑ, 
ΤΝΟΧΗ/ΤΝΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ/ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ, ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΕ 
ΛΕΞΕΙ, ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ. 

ΟΙ ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ 
Α. ΚΑΛΦΑ 

Α. ΚΑΨΙΜΑΛΗ 
Γ. ΒΟΤΛΓΑΡΙΔΗ 



2. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ 
 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ:  
1. ΣΑ ΦΤΛΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 
2. ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΜΟΝΣΕΡΝΙΜΟ ΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΗ 

 
ΗΜΕΙΩΗ: Οι μαθητζσ θα εξεταςτοφν ςε ΑΔΙΔΑΚΣΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 

 

ΟΙ ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ 

Α. ΚΑΛΦΑ 

Α. ΠΟΣΑΜΙΑΝΟΤ 

Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ΙΣΟΡΙΑ 

 
1. Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ)  
- Ομηρική εποχή (πρϊτθ παράγραφοσ τθσ ενότθτασ), ς. 76  
- Αναλυτική παρουςίαςη: Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωςη, ς. 80-82.  

2. Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.)  
- Αρχαϊκή εποχή (2 ειςαγωγικζσ παράγραφοι), ς. 84,  
- Η γζνεςη τησ Πόλησ –κράτουσ, ς. 84-85,Η ςημαςία του θεςμοφ τησ 

πόλησ κράτουσ, ς. 85-86, Η κρίςη του ομηρικοφ κόςμου, ς. 87-88, Η 
αντιμετώπιςη τησ κρίςησ,ς. 88.  

- υνζπειεσ του β΄αποικιςμοφ, ς.89-92.  
- Σα Πολιτεφματα, ς. 92 -94.  

 
 

3. Κλαςική εποχή (480-323 π.Χ.) (ειςαγωγικό τμήμα), ς. 98, Η ςυμμαχία τησ 
Δήλου-Αθηναϊκή ηγεμονία, ς. 98- 99  

-  Αθηναϊκή ηγεμονία, ς. 100 (μία παράγραφοσ)  
- Η εποχή του Περικλή, ς.100-103  
-  θ πρϊτθ και τελευταία παράγραφοσ τησ υποενότητασ Η κρίςη τησ πόλησ 

κράτουσ, ςυνοπτική παρουςίαςη: οι ενδιάμεςοι παράγραφοι ς. 104-105.  
- Η πανελλήνια ιδζα, ς. 105-6  
-  Σο υνζδριο Κορίνθου, ς. 107-108 
- Σο ζργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ς. 109-112.  

 
4. Σα χαρακτηριςτικά του ελληνιςτικοφ κόςμου (μζχρι βαςίλεια τθσ Ανατολισ), ς.127-
129.  
- Ο ελληνιςτικόσ πολιτιςμόσ: Η γλώςςα, ς. 142-143, Σα γράμματα (το ειςαγωγικό 
ςημείωμα), ς. 144  
 
5.Ο Ρωμαϊκόσ κόςμοσ 
- Η ίδρυςη τησ Ρώμησ και η οργάνωςη τησ, ς. 170-172, Η ςυγκρότηςη τησ ρωμαϊκήσ 
πολιτείασ – Res publica, ς. 172-174.  
-  θ υποενότθτα H επικράτηςη των Ρωμαίων, ς. 175-6.  
 
6. Oι ςυνζπειεσ των κατακτήςεων.  
- Η οικονομία, η κοινωνία, ς. 190-193  
- Σιβζριοσ και Γάιοσ Γράκχοσ, ς. 195-197  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. H ρωμαϊκή αυτοκρατορία  
- Η εποχή του Αυγοφςτου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.), ς. 208-211 (μζχρι τθν επζκταςθ των 
ςυνόρων)  
- Ο πολιτιςμόσ την εποχή του Αυγοφςτου ς, 212-213 (μζχρι και «χρυςόσ αιϊνασ του 
Αυγοφςτου»).  
- το διάταγμα Καρακάλλα και τθ ςθμαςία του, ς. 215, μζχρι και τουσ 
νομοδιδάςκαλουσ, ς. 216.  
- Η κρίςη του αυτοκρατορικοφ θεςμοφ, ς.228-229, Η οικονομική κρίςη, ς. 229-230, Η 
κοινωνική κρίςη, ς. 230-231.  
 
 
  

 

 
ΟΙ ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ 

Α. ΚΑΛΦΑ 
. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 

Γ. ΒΟΤΛΓΑΡΙΔΗ 
 



4. ΑΓΓΛΙΚΑ 

 
1. WORKBOOK 

P. 4-5 

    6-7 

   10-11 

   12-13 

   16-17 

   18-19 

 

2. TEXTS (STUDENT’S BOOK) 

P. 6-7 

    18 

 

3. STUDENT’S BOOK 

P. 8-9 

    10-11 

    16 

   20-21 

   22-23 

   28 

 

4. WRITING 

P. 14 (Article)  

    26 (Review) 

 

Η ΔΙΔΑΚΟΤΑ 

Ο. ΚΟΚΚΟΝΟΤΖΗ 

 

 



5. ΥΤΙΚΗ 
 

1 . 1 . 1  ζ ω σ  1 . 1 . 9   

1 . 2 . 1  ζ ω σ  1 . 2 . 7   

1 . 3 . 1  ζ ω σ  1 . 3 . 4  

1 . 3 . 6  ( μ ό ν ο  ο  τ φ π ο σ  1 . 3 . 5 )  

1 . 3 . 7  K A I  1 . 3 . 9   

ΟΙ ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ 
Χ. ΒΑΙΛΕΙΟΤ 

Ν. ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΡΤΛΛΟΤ ΕΡΧΙΕΤ: 

ελ. 30: «Δφο ιςτορικζσ μορφζσ … απλότθτα τθσ ςυμπεριφοράσ του» 

ελ. 31: Σα ζργα του: τισ κατθγορίεσ και δφο τίτλουσ για κακεμιά 

ελ. 33: «Σα Ἑλληνικά είναι το μόνο … 411-362 π Χ.» 

 

ΘΟΤΚΤΔΙΔΗ ΟΛΟΡΟΤ ΑΛΙΜΟΤΙΟ:  

ελ. 18:Ο Θουκυδίδθσ ζλαβε λαμπρι μόρφωςθ … τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ» 

ελ. 19: «Σο ζργο του ζμεινε θμιτελζσ … τον μεγάλο ιςτορικό να τελειϊςει το ζργο 

του» 

ελ. 20-22: «Σο ενδιαφζρον του επικεντρϊνεται ςτθν πολιτικι ιςτορία … τθσ 

μεκόδου τθσ ιατρικισ, των ςοφιςτϊν κα τθσ τραγωδίασ»   [ Εςτιάηετε ςτο ποια ιταν 

τα βακφτερα αίτια του πολζμου, ποια προβλιματα κζτει ςτο ζργο του, πϊσ κεωρεί 

ότι επθρεάηεται θ φφςθ του ανκρϊπου από πιεςτικζσ ςυγκυρίεσ, ποια θ κζςθ τθσ 

λογικισ και τθσ τφχθσ ςτθ ςκζψθ του («Η λογικι αποτελεί … προβλζψει ο 

άνκρωποσ»), ςτα χαρακτθριςτικά που διακρίνουν τον θγζτθ πρότυπο και τον 

υπεφκυνο πολίτθ, πϊσ λειτουργεί ςτο ζργο του θ τάςθ για γενίκευςθ ] 

ελ. 24-25: ΜΕΘΟΔΟ 

ΕΛ. 28: «Μια επιςτθμονικι ιδιοφυία … να το μελετιςει ολόκλθρο» 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΞΕΝΟΦΩΝΣΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΒϋII, §§ 1-4, 16-23 

ΒϋIII, §§ 11-16 από μετάφραςθ ΒϋIV, §§ 1-17 από μετάφραςθ 

ΒϋIII, §§ 52-55 (ωσ το …. πράττετε) ΒϋIV, §§ 18-23 



 

ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ, ΙΣΟΡΙΑΙ 

Κεφ. 70 ωσ και 75 και το 81 

 

         Πολφ καλή μελζτη ςτα ερμηνευτικά ςχόλια που ςυνοδεφουν κάθε ενότητα 

ςτο βιβλίο ςασ καθώσ και των ςημειώςεων του τετραδίου ςασ και των 

απαντήςεων ςτισ ερωτήςεισ που είχατε ςτη διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ 

1. Ουςιαςτικά: Αϋκλίςθσ (ς. 45 κ.ε.): αςυναίρετα  
 Βϋκλίςθσ (ς. 52 κ.ε.): αςυναίρετα και ςυνθρθμζνα 

 Γϋκλίςθσ (ς. 59 κ.ε.): τα κατά τα: ἥρωσ, Σρϊσ, βότρυσ, ἰχκφσ, 

δρῦσ, δφναμισ, πόλισ, ἄςτυ, βαςιλεφσ, τα ουρανικόλθκτα (ς. 66), 

τα κατά τα: πατρίσ, ὄρνισ (ς. 67), ἱμάσ, γίγασ, ὀδοφσ, γζρων, 

κτῆμα, Ἕλλθν, χειμϊν, ἡγεμών, γείτων, ρήτωρ, πατήρ, ἀνήρ, 

βζλοσ, ἔδαφοσ, τα ανϊμαλα: πρεςβευτισ, γυνι, ναῦσ (ς. 91). 

2. Επίκετα: Βϋκλίςθσ (ς. 95 κ.ε.): αςυναίρετα 
 Γϋκλίςθσ (ς. 101 κ.ε.): τα κατά το: βακφσ - βακεῖα – βακφ, το: πᾶσ 

- πᾶςα - πᾶν (105), τα κατά το: εὐδαίμων – ον, ςϊφρων – ον, 

ἀλθκισ – ζσ, πλιρθσ – εσ, τα ανϊμαλα: πολφσ, μζγασ (ς. 112). 

3. Κλίςθ μετοχϊν (ς. 114 κ.ε.) 
4. Παρακετικά επικζτων και επιρρθμάτων γενικά και ιδιαίτερθ προςοχι ςε όςα 

ςχθματίηονται με κατάλθξθ –ζςτεροσ και ςτα ανϊμαλα. Να μπορείτε να κλίνετε 
το ςυγκριτικό βακμό των ανωμάλων κατά το βελτίων, βζλτιον (χωρίσ τουσ 
δεφτερουσ τφπουσ). 

5. Αντωνυμίεσ: προςωπικζσ, τθ δεικτικι οὗτοσ - αὕτθ - τοῦτο, τοιοῦτοσ – τοιαφτθ - 
τοιοῦτο, τθν αναφορικι ὅσ - ἥ - ὅ, ὅςτισ - ἥτισ - ὅ,τι - ὅςπερ - ἥπερ - ὅπερ, τθν 
αόριςτθ τίσ, τί και τθν ερωτθματικι τίσ, τί. 

6. Ριματα: πίνακεσ: εἰμί, λφω, λφομαι (μζςθ και πακθτικι φωνι), παρακείμενοσ 
και υπερςυντζλικοσ αφωνολικτων (προςοχι ςτα: πζπραγμαι… κλπ, ς.186), 
αόριςτοσ βϋ ενεργθτικισ και μζςθσ φωνισ (ς.194), μζλλοντασ και αόριςτοσ 
πακθτικόσ βϋ (γραφιςομαι - ἐγράφθν ς.196), ςυνθρθμζνα ςε –άω και ςε –ζω 
(και πλζω ςελ. 210) 

 

ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ 

1. Τποκείμενο (αττικι ςφνταξθ) –ριμα 
2. Τποκείμενο - ςυνδετικό ριμα – κατθγοροφμενο – γενικι κατθγορθματικι 
3. Επιρρθματικό και προλθπτικό κατθγοροφμενο. 



4. Τποκείμενο – ριμα – αντικείμενο. 
5. Τποκείμενο – ριμα – αντικείμενο άμεςο, ζμμεςο, ςφςτοιχο. 
6. Απρόςωπθ ςφνταξθ. 
7. Απαρζμφατο (ταυτοπροςωπία – ετεροπροςωπία). 
8. Αναγνϊριςθ είδουσ μετοχισ (αναφορικι, κατθγορθματικι, είδοσ 

επιρρθματικισ) και εντοπιςμόσ του υποκειμζνου τθσ (χαρακτθριςμόσ τθσ ωσ 
ςυνθμμζνθσ ι απόλυτθσ). 

9. Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: είδοσ. (τουσ υποκετικοφσ λόγουσ, να μπορείτε να 
εντοπίηετε τθν υπόκεςθ). 

10. Ομοιόπτωτοι και ετερόπτωτοι προςδιοριςμοί.  
11. Επιρρθματικοί προςδιοριςμοί. 

 
 

ΟΙ ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ 
Ν. ΓΑΛΙΩΣΟΤ 

. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 
Α. ΚΑΨΙΜΑΛΗ 

7. ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

1.1,  1.2, 
2.2,  2.3,  2.4,  2.5,  2.6.1,  2.7 (μόνο το φαινόμενο του κερμοκθπίου) 
4.1,  4.2,  4.4,  4.5,  4.11,  4.12, 
5.1,  5.2 

  
Ο ΔΙΔΑΚΩΝ 

  
Χ. ΒΑΙΛΕΙΟΤ 

8. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 
 

ΚΕΦ.  1 – H Κοινωνία, θ Πολιτεία και θ Οικονομία, 

         ςελ. 8-18 

ΚΕΦ.  2 – H Κοινωνία, ςελ. 20-28 

ΚΕΦ.  4 – Η Οικονομία, ςελ. 44-54 

ΚΕΦ. 12 – Μετανάςτευςθ, ςελ. 154-166 

ΚΕΦ. 13 – Κοινωνικά Προβλιματα, ςελ. 168-180 

Η ΔΙΔΑΚΟΤΑ 

Α. ΠΑΝΟΤ 



9. ΑΛΓΕΒΡΑ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
§2.2 (χωρίσ την απόδειξη τησ ιδιότητασ 4 ςελ. 55-56 και χωρίσ την απόδειξη τησ  
        ιδιότητασ ςελ. 56)  
§2.3  
§2.4 (χωρίσ τισ αποδείξεισ των ιδιοτήτων 1, 3 και 4 ςελ. 71) 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
§3.1  
§3.2 
§3.3 (χωρίσ την απόδειξη ςελ. 88-89) 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
§4.1  
§4.2 (χωρίσ την απόδειξη ςελ. 106-107, χωρίσ την απόδειξη του προςήμου τιμών   
        τριωνφμου ςελ. 108-109) 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
§6.1  
§6.2 (χωρίσ την υποπαράγραφο ΄΄Απόςταςη ςημείων΄΄ ςελ. 154) 

 
ΟΙ ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ 

Μ. ΡΑΠΣΗ 

Α. ΣΙΓΩΝΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
§3.1, §3.2 (εντόσ μόνο η απόδειξη του πορίςματοσ 3 ςελ. 42) 
§3.3 (χωρίσ την απόδειξη του θεωρήματοσ ςελ. 44) 
§3.4 (εντόσ μόνο η απόδειξη του πορίςματοσ 2 ςελ. 45) 
§3.5 (χωρίσ την απόδειξη του θεωρήματοσ ςελ. 49) 
§3.6 (εντόσ μόνο η απόδειξη του θεωρήματοσ IV ςελ. 51-52) 
§3.7 
§3.10 (χωρίσ την απόδειξη του θεωρήματοσ ςελ. 59)  
§3.11 (χωρίσ την απόδειξη του θεωρήματοσ ςελ. 60)  
§3.12 (χωρίσ την απόδειξη του θεωρήματοσ ςελ. 60-61)  
§3.15 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
§4.2 (χωρίσ τισ αποδείξεισ των θεωρημάτων και των ποριςμάτων) 
§4.6 (χωρίσ τισ αποδείξεισ των ποριςμάτων ςελ. 89) 
§4.8 (χωρίσ τισ αποδείξεισ) 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
§5.2, §5.3, §5.4, §5.5 (εντόσ μόνο οι οριςμοί, οι ιδιότητεσ και τα κριτήρια) 
§5.6 (εντόσ μόνο η απόδειξη του θεωρήματοσ Ι ςελ. 109-110) 
§5.9, §5.10  
§5.11(εντόσ μόνο οι οριςμοί, οι ιδιότητεσ και τα κριτήρια) 

 
ΟΙ ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ 

Μ. ΡΑΠΣΗ 

Α. ΣΙΓΩΝΙΑ 

 

 

 

 

 



11. XHMEIA 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:   2.1 
                           2.2 
                           2.3 
                           2.4 
 
                           3.5 
 
                           4.1 
           4.2    μόνο ςελ. 139 
                           4.3 

 
ΟΙ ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ 

Α. ΡΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ 

Σ. ΑΝΑΣΑΙΑΔΗ 

12. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:      3,   ςελ. 43 – 63 
                
                            9,   ςελ.   139, 147 – 166 
  
                            12,   ςελ.  203 -205,   210 – 211,   218 – 221 

ΟΙ ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ 

Α. ΡΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ 

Σ. ΑΝΑΣΑΙΑΔΗ 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΑ 
 

1. Άνκρωποσ/ Πρόςωπο: Αναηιτθςθ του Θεοφ, Αυτογνωςία, 

Επικοινωνία, Αγιότθτα 

2. Θρθςκευτικότθτα: Πίςτθ, Λατρεία, Γιορτι, Προςευχι 

3. Κοινότθτα: Εκκλθςία, Ευχαριςτία, Ενότθτα, Όρια/νόμοσ 

4. Κακό: Αμαρτία, Θάνατοσ 

Ο ΔΙΔΑΚΩΝ 

Π. ΧΑΣΖΗΠΑΡΑΚΕΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 
 

 

APP INVENTOR  

 (ςελ. 55-65) 

ΚΕΦ. 9 

Παράγραφοσ: 

 9.3 

ΚΕΦ. 10 (όλο) 

ΚΕΦ. 11 (μζχρι ςελ. 97 ςτη μζςη, όχι 11.2) 

ΚΕΦ. 13 (μόνο το dropbox ςελ. 114-116) 

 

 

Ο ΔΙΔΑΚΩΝ 

Μ. ΠΡΩΣΟΝΟΣΑΡΙΟ 


