
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 
 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016-2017 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 

1. ΓΛΩΣΣΑ 

2. ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ 

3. ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

4. ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ 

5. ΝΕΟΤΗΤΑ 

6. ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ 

 
(Εξετάζεται και η θεωρία που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις). 

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
Α. ΚΑΨΙΜΑΛΗ 
Κ.ΜΟΥΡΑΤΟΥ 
Μ. ΠΕΤΡΑΚΟΥ 

 
 
 

2. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:  
1. ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. 
2. Τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής και μοντέρνας ποίησης. 
3. Τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Καβάφη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μαθητές θα εξεταστούν σε ΑΔΙΔΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 
 

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Α. ΚΑΨΙΜΑΛΗ 
Κ.ΜΟΥΡΑΤΟΥ 
Μ. ΠΕΤΡΑΚΟΥ 



3. ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
1. Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ)  
- Ομηρική εποχή (πρώτη παράγραφος της ενότητας), σ. 76  
- Αναλυτική παρουσίαση: Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση, σ. 80-82.  

2. Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.)  
- Αρχαϊκή εποχή (2 εισαγωγικές παράγραφοι), σ. 84,  
- Η γένεση της Πόλης –κράτους, σ. 84-85,Η σημασία του θεσμού της 

πόλης κράτους, σ. 85-86, Η κρίση του ομηρικού κόσμου, σ. 87-88, Η 
αντιμετώπιση της κρίσης,σ. 88.  

- Συνέπειες του β΄αποικισμού, σ.89-92.  
- Τα Πολιτεύματα, 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  
-  η πρώτη και τελευταία παράγραφος της υποενότητας Η κρίση της πόλης 

κράτους, συνοπτική παρουσίαση: οι ενδιάμεσοι παράγραφοι σ. 104-105.  
- Η πανελλήνια ιδέα, σ. 105-6  
-  Το Συνέδριο Κορίνθου, σ. 107-108 
- Το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σ. 109-112.  

 
4. Τα χαρακτηριστικά του ελληνιστικού κόσμου (μέχρι βασίλεια της Ανατολής), σ.127-
129.  
- Ο ελληνιστικός πολιτισμός: Η γλώσσα, σ. 142-143, Τα 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.  
-  η υποενότητα H επικράτηση των Ρωμαίων, σ. 175-6.  
6. Oι συνέπειες των κατακτήσεων.  
- Η οικονομία, η κοινωνία, σ. 190-193  
- Τιβέριος και Γάιος Γράκχος, σ. 195-197  
7. H ρωμαϊκή αυτοκρατορία  
- Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.), σ. 208-211 (μέχρι την επέκταση των 
συνόρων)  
- Ο πολιτισμός την εποχή του Αυγούστου σ, 212-213 (μέχρι και «χρυσός αιώνας του 
Αυγούστου»).  
- το διάταγμα Καρακάλλα και τη σημασία του, σ. 215, μέχρι και τους 
νομοδιδάσκαλους, σ. 216.  
- Η κρίση του αυτοκρατορικού θεσμού, σ.228-229, Η οικονομική κρίση, σ. 229-230, Η 
κοινωνική κρίση, σ. 230-231.  
 
 
  

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
Α. ΚΑΛΦΑ - Α. ΚΑΨΙΜΑΛΗ 



 

4. ΑΓΓΛΙΚΑ 

 
ΚΕΙΜΕΝΑ: σελ. 8, 10, 23, 27, 33 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: σελ. 9, 11, 15, 17, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33  

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

Ο. ΚΟΚΚΟΝΟΥΖΗ 

5. ΦΥΣΙΚΗ 
 

1.1.5 έως 1.1.9 

1.2.1 έως 1.2.5 

1.3.1 

1.3.3 έως 1.3.4 

1.3.6 (μέχρι και την α΄ περίπτωση) 

1.3.7 

1.3.9 

2.1.1 (μόνο το έργο σταθερής δύναμης) έως 2.1.4 

 

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Ν. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 



6. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΡΥΛΛΟΥ ΕΡΧΙΕΥΣ: 
 

Σελ. 29: «Ο Ξενοφών γεννήθηκε …….. δημοκρατίας το 403 π.Χ.» 

Σελ. 29 – 30: «Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών … μακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.)» 

Σελ. 30: «Δύο ιστορικές μορφές … απλότητα της συμπεριφοράς του» 

Σελ. 31: Τα έργα του: τις κατηγορίες και δύο τίτλους για καθεμιά 

Σελ. 33: «Τα Ἑλληνικά είναι το μόνο … 411-362 π Χ.» 
 
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΟΛΟΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥΣΙΟΣ:  
 

Σελ. 19: «Το τέλος του πολέμου» 

Σελ. 20-21: «Το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στην πολιτική ιστορία … σε 

αθηναϊκή ηγεμονία («ἀρχή»)   και   «Επίσης το πρόβλημα της δύναμης … να τις 

προβλέψει ο άνθρωπος» 

Σελ. 24: Δημηγορίες [ «Για τους λόγους που … τα γεγονότα και το βάθος της σκέψης 

του» ] 
 
ΚΕΙΜΕΝΑ 

 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ 
 

Β΄II, §§ 16-23 Κεφ. 70 (από μετάφραση) 

Β΄III, §§ 11-16 (από μετάφραση) Κεφ. 71-74 

Β΄III, §§ 52-55 (ως το …. πράττετε) Κεφ. 75 (από μετάφραση) 

Β΄IV, §§ 18-23 
 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (Η σχετική από τις προβλεπόμενες διατάξεις ύλη) 

 

1. Ουσιαστικά: Α΄κλίσης (σ. 45 κ.ε.): ασυναίρετα  

 Β΄κλίσης (σ. 52 κ.ε.): ασυναίρετα και συνηρημένα 

 Γ΄κλίσης (σ. 59 κ.ε.): τα κατά τα: ἥρως, Τρώς, βότρυς, ἰχθύς, 

δρῦς, δύναμις, πόλις, ἄστυ, βασιλεύς, τα ουρανικόληκτα (σ. 66), 

τα κατά τα: πατρίς, ὄρνις (σ. 67), ἱμάς, γίγας, ὀδούς, γέρων, 

κτῆμα, Ἕλλην, χειμών, ἡγεμών, γείτων, ρήτωρ, πατήρ, ἀνήρ, 

βέλος, ἔδαφος, τα ανώμαλα: πρεσβευτής, γυνή, ναῦς (σ. 91). 

2. Επίθετα: Β΄κλίσης (σ. 95 κ.ε.): ασυναίρετα και συνηρημένα 



 Γ΄κλίσης (σ. 101 κ.ε.): τα κατά το: βαθύς - βαθεῖα – βαθύ, το: πᾶς 

- πᾶσα - πᾶν (105), τα κατά το: εὐδαίμων – ον, σώφρων – ον, 

ἀληθής – ές, πλήρης – ες, τα ανώμαλα: πολύς, μέγας (σ. 112). 

3. Κλίση μετοχών (σ. 114 κ.ε.) 

4. Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων γενικά και ιδιαίτερη προσοχή σε όσα 

σχηματίζονται με κατάληξη –έστερος και στα ανώμαλα. Να μπορείτε να κλίνετε 

το συγκριτικό βαθμό των ανωμάλων κατά το βελτίων, βέλτιον (χωρίς τους 

δεύτερους τύπους). 

5. Αντωνυμίες: προσωπικές, τη δεικτική οὗτος - αὕτη - τοῦτο, τοιοῦτος – τοιαύτη - 

τοιοῦτο, την αναφορική ὅς - ἥ - ὅ, ὅστις - ἥτις - ὅ,τι - ὅσπερ - ἥπερ - ὅπερ, την 

αόριστη τίς, τί και την ερωτηματική τίς, τί. 

6. Ρήματα: πίνακες: εἰμί, λύω, λύομαι (μέση και παθητική φωνή), παρακείμενος 

και υπερσυντέλικος αφωνολήκτων (προσοχή στα: πέπραγμαι… κλπ, σ.186), 

αόριστος β΄ ενεργητικής και μέσης φωνής (σ.194), μέλλοντας και αόριστος 

παθητικός β΄ (γραφήσομαι - ἐγράφην σ.196), συνηρημένα σε –άω και σε –έω 

(και πλέω σελ. 210). 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ (Η σχετική από τις προβλεπόμενες διατάξεις ύλη) 

 

1. Υποκείμενο (αττική σύνταξη) –ρήμα 

2. Υποκείμενο - συνδετικό ρήμα – κατηγορούμενο – γενική κατηγορηματική 

3. Επιρρηματικό και προληπτικό κατηγορούμενο. 

4. Υποκείμενο – ρήμα – αντικείμενο. 

5. Υποκείμενο – ρήμα – αντικείμενο άμεσο, έμμεσο, σύστοιχο. 

6. Απρόσωπη σύνταξη. 

7. Απαρέμφατο (ταυτοπροσωπία – ετεροπροσωπία). 

8. Αναγνώριση είδους μετοχής (αναφορική, κατηγορηματική, είδος 

επιρρηματικής) και εντοπισμός του υποκειμένου της (χαρακτηρισμός της ως 

συνημμένης ή απόλυτης). 

9. Δευτερεύουσες προτάσεις: είδος. (Στους υποθετικούς λόγους, να μπορείτε να 

εντοπίζετε την υπόθεση και την απόδοση). 

10. Ομοιόπτωτοι και ετερόπτωτοι προσδιορισμοί.  

11. Επιρρηματικοί προσδιορισμοί. 
 
 

 

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
Ν. ΓΑΛΙΩΤΟΥ 

Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Α. ΚΑΨΙΜΑΛΗ 

 



 
 

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 
 
 

ΚΕΦ. 1: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

1.1 Άνθρωπος: κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ον  

1.2 Η πόλις και ο πολίτης  

1.3 Η πολιτική τέχνη  

1.5 Η οικονομία  

1.5.1 Κοινωνία, πολιτεία και οικονομία: αμφίδρομες σχέσεις  

1.5.2 Από την οικονομία του οίκου στην οικονομία της πόλης  

 

ΚΕΦ. 4: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

4.1 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα  

4.1.1 Οι ανάγκες  

4.1.2 Τα αγαθά - το καταναλωτικό πρότυπο  

4.2 Οι επιχειρήσεις  

4.2.1 Οι συντελεστές παραγωγής  

4.2.2 Το κόστος παραγωγής  

4.2.3 Η τιμή των αγαθών  

4.3. Τα νοικοκυριά  

4.3.1 Το εισόδημα των νοικοκυριών  

4.3.2 Ο οικογενειακός προϋπολογισμός  

4.4 Το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής  

4.5 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας 

ΚΕΦ. 10: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  

10.1 Το επιχειρείν: ο επιχειρηματίας και η επιχείρηση  



10.2 Η παραγωγή προϊόντων  

10.2.1 Ανταγωνιστικότητα προϊόντων  

10.2.2 Εξωστρέφεια των επιχειρήσεων 

10.3 Η καινοτομία  

10.5 Διάκριση των επιχειρήσεων  

10.5.1 Η νομική μορφή των επιχειρήσεων  

10.5.2 Οι επιχειρήσεις κατά τομέα και κλάδο παραγωγής  

 

ΚΕΦ. 11: ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  

11.1. Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος  

11.2 Το χρήμα  

11.2.1 Ιδιότητες και λειτουργίες του χρήματος  

11.2.2 Σύγχρονες μορφές χρήματος  

11.3 Οι Τράπεζες  

11.3.1 Εμπορικές Τράπεζες, Κεντρική Τράπεζα  

11.3.2 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  

11.4 Αποταμίευση – Καταθέσεις – Δάνεια (σε συνδυασμό με 13.4)  

11.5 Το Χρηματιστήριο – Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

 

 

 

 

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

Α. ΣΠΑΝΟΥ 

 

 



8. ΑΛΓΕΒΡΑ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

§2.2 (χωρίς την απόδειξη της ιδιότητας 4 σελ. 55-56 και χωρίς την απόδειξη της  

        ιδιότητας σελ. 56)  

§2.3  

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   

        τριωνύμου σελ. 108-109) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

§6.1  

§6.2 (χωρίς την υποπαράγραφο ΄΄Απόσταση σημείων΄΄ σελ. 154) 

§6.3 

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Μ. ΡΑΠΤΗ 

Α. ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

§3.1, §3.2 (χωρίς τις αποδείξεις) 

§3.3 (χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος σελ. 44) 

§3.4 (εντός μόνο η απόδειξη του πορίσματος 2 σελ. 45) 

§3.6 (εντός μόνο η απόδειξη του θεωρήματος IV σελ. 51-52) 

§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 και §5.11 (εντός μόνο οι ορισμοί, οι ιδιότητες και τα κριτήρια) 

 

 

 
ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Μ. ΡΑΠΤΗ 

Α. ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ 

 

 

 



10. XHMEIA 
 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

 

3.5 

 

4.1, 4.2, 4.3 
ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Τ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

11. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 
3.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
9. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Τ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



12.ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

1. Άνθρωπος/ Πρόσωπο: 1.3. Επικοινωνία, 1.4 Ήθος, 1.5 Αγιότητα 

2. Θρησκευτικότητα: 2.4 Γιορτή, 2.5 Σωτηρία 

3. Κοινότητα: 3.1 Εκκλησία, 3.2 Ευχαριστία 

 

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Π. ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ 

Π. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

 

APP INVENTOR  

 (σελ. 55-65) 

ΚΕΦ. 10 μόνο παρ. 10.2 

ΚΕΦ. 11  (όλο) 

ΚΕΦ. 13 (μόνο υπηρεσίες νέφους - dropbox σελ. 114-116) 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ 

Μ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ 


