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Σελ.1     Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

                            

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΡΩΓΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 

ΣΤΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύσσωμο το φροντιστήριο  

ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΛΗ 

σας εύχεται 

 

 

 

Πρέπει να αξιοποιήσετε κατάλληλα 

το χρονικό διάστημα των εορτών 
 

Μην έχετε την ψευδαίσθηση πως οι Πανελλαδικές είναι ακόμα  μακριά για 

σας. 

Αν θέλετε να εισαχθείτε σε μια από τις λεγόμενες καλές σχολές, πρέπει να 

εκμεταλλευτείτε τις γνώσεις της β΄λυκείου.  

Αυτές είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχία σας το 2021.  

Επομένως, αυτά τα Χριστούγεννα μην τα σπαταλήσετε σε βόλτες και 

τηλεοράσεις. 

Κάντε κάτι για σας, για το μέλλον σας...ΔΙΑΒΑΣΤΕ! 

Με το συγκεκριμένο έντυπο, πιστεύουμε πως θα οργανώσετε καλύτερα τη 

μελέτη σας. 
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Σελ.2     Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Ι (Μη λογοτεχνικό) 
 
Η κανονικότητα των ΑΜΕΑ   
Χρήστος Θεοδωρόπουλος, εφημ. Το Βήμα  26 Σεπτεμβρίου 2016 
Σκοπός του παρακάτω άρθρου είναι η κοινωνιολογική προσέγγιση της 

αναπηρίας. Αφορμή για τη συγγραφή του αποτέλεσαν, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες 
και ο θαυμασμός μου προς όλους τους συμμετέχοντες για τη δύναμη ψυχής που 
κατέδειξαν. 

Αρχικά, ο κοινωνικός αποκλεισμός, περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο εννοιών 
όπως οι ανισότητες, η φτώχεια κ.α. Μεγάλες ομάδες του πληθυσμού αποκλείονται 
από την συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή 
και κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν. Η έννοια της αναπηρίας, αποτελεί µια 
κοινωνική κατασκευή η οποία αλλάζει και ορίζεται τοπικά και χρονικά. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να μεταβάλλεται και ο τρόπος αντιμετώπισης των ατόμων µε αναπηρία 
από το περιβάλλον τους. 

Στην κοινωνιολογία, το ερώτημα εστιάζεται στο τι προκαλεί την αναπηρία, 
δίνοντας έμφαση όχι στους ιατρικούς παράγοντες αλλά στους κοινωνικούς. Το 
κοινωνικό μοντέλο δεν αρνείται το πρόβλημα της αναπηρίας αλλά σε αντίθεση µε το 
ιατρικό μοντέλο, παύει να ενοχοποιείται το άτομο και η ευθύνη αναζητείται στην 
κοινωνία. Πλέον, η αναπηρία τοποθετείται σε ένα απαγορευτικό και καταπιεστικό 
κοινωνικό περιβάλλον. 

Οι περισσότεροι περιορισμοί οι οποίοι επιβάλλονται σε άτομα με ειδικές 
ανάγκες δεν αποτελούν φυσιολογική ή αναπόφευκτη συνέπεια της ανικανότητάς 
τους, αλλά αποτελούν απόρροια ενός κοινωνικού περιβάλλοντος το οποίο αδυνατεί 
να αφουγκραστεί τις ανάγκες συγκεκριμένων ατόμων. Η κοινωνιολογική προσέγγιση 
αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι έχουν φυσικές, διανοητικές ή ψυχολογικές διαφορές 
μεταξύ τους. 

Αυτό όμως δε συνεπάγεται στην ανικανότητα των ατόμων µε ειδικές ανάγκες 
απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, διότι παρατηρείται πως η ίδια η κοινωνία πολλάκις 
δε δύναται να προσαρμόσει και να περιλάβει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αυτά 
είναι «κανονικά».Η αναπηρία, λοιπόν, δεν αποτελεί ίδιον του ατόμου αλλά θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια σύνθετη ομάδα συνθηκών. 

Η κοινωνία αδυνατώντας να αφουγκραστεί τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων 
τους καθιστά ανάπηρους αποκλείοντας τους από το δικαίωμα της πλήρους 
συμμετοχής τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι και τους τοποθετεί σε µια περιθωριακή 
θέση εξάρτησης, φτώχειας, ανεργίας και διάψευσης των ίσων δικαιωμάτων που 
δικαιούνται ως πολίτες. Εφόσον η κοινωνία αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες όλων 
των ατόμων, ανεξάρτητα από τις κινητικές τους ικανότητες και το νοητικό τους 
επίπεδο, τότε αυτόματα τους περιθωριοποιεί και τους στιγματίζει ως «ανάπηρους». 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας 
 

 

https://www.tovima.gr/editor/%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%ce%b4%cf%89%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%82
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Σελ.3     Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα άτομα με ειδικές ανάγκες να πρέπει να 
υπερβούν πολλά εμπόδια, προκειμένου να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνία 
πράγμα που αποτελεί και αναφαίρετο δικαίωμα τους. Οι περιορισμοί είναι πολλοί και 
έχουν ως σημείο αναφοράς το πρότυπο του «φυσιολογικού ατόμου» και έπονται οι 
αρνητικές συμπεριφορές, οι προκαταλήψεις, ο στιγματισμός αλλά και εδραιωμένες 
διακρίσεις οι οποίες ξεκινούν από τη μη προσβασιμότητα, την διαχωριστική 
εκπαίδευση μέχρι και τον εργασιακό αποκλεισμό. 

Σημαντικό ρόλο στο σημείο αυτό διαδραματίζει η πολιτεία η οποία 
οφείλει να σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρεμβάσεων για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων εναντίον των ΑΜΕΑ σ’ όλα τα επίπεδα. 
Αξιοσημείωτος είναι και ρόλος της εκπαίδευσης ο οποίος μπορεί να συμβάλει ριζικά 
στην αλλαγή της νοοτροπίας απέναντι στα ΑΜΕΑ μέσα από το σεβασμό στη 
διαφορετικότητα. Καταλυτικό ρόλο σ’ μια τέτοια διαδικασία διαδραματίζουν οι 
κοινωνικοί επιστήμονες και ειδικότερα οι Κοινωνιολόγοι οι οποίοι με τις 
εξειδικευμένες γνώσεις τους σε θέματα προκαταλήψεων, ρατσισμού και κοινωνικού 
αποκλεισμού θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην άμβλυνση τέτοιων φαινομένων. 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ (ραβδόγραμμα) 
 

 
 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙΙ (λογοτεχνικό κείμενο) 
Μόνωση του Νικηφόρου Βρεττάκου 
 
Γεννήθηκα σε μια κορφή 
που είχε μπροστά μια θάλασσα, 
που είχε σιμά τον ουρανό 
κ΄ ήταν σα θαύμα ονείρου. 
Μα όταν η μάνα μου καλά 
μ’ είδε μες στην αγκάλη της, 
φοβήθη και με πέταξε 
στην αγκαλιά του απείρου. 



                                                                                                        Σωτήρος   40 & Υψηλάντου 149 
                                                     www.nea-simboli.gr                            2104100055-56 
 

Σελ.4     Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

  
Κάμπος νερό δε μού δωσε 
κι άνθρωπος δε με χάιδεψε. 
Μου βαλαν πίκρα στο ψωμί 
κι αγκάθια στα σκουτιά* μου. 
Κι ενώ τον ήλιο της αυγής 
και γω να φτάσω πήγαινα, 
σαν πτώμα πίσω μου βαρύ 
έσερνα τη σκιά μου. 
  
Κανένα πλάσμα στη ζωή 
Κ’ εμένα δε μ’ αγάπησε 
και τα παιδιά μου βγάζανε 
την γλώσσα όταν περνούσα. 
 
Κρυφή χαρά μ’ απόμενε 
μέχρι θανάτου ν’ αγαπώ 
τα πλάσματα του κόσμου. 
Μα όταν τους άνοιγα κ’ εγώ 
την αγκαλιά μου, φεύγανε 
κι ακούμπαγα στα χέρια μου 
κ’ έκλαιγα μοναχός μου. 
 
Σα σκοτεινό μετέωρο 
που η δίνη το σφεντόνισε 
μες στ’ άπειρο, πάντα άπειρο 
μου μένει να διασχίσω; 
Μέσα σε στρώματα σιωπής 
θα πλέω νυχτιών ατέλειωτων; 
(Ρωτούσα: Πότε θα βρεθεί 
μια γη να σταματήσω;) 
Μα το ‘λεγα τόσο σιγά 
να μη μ’ ακούσουν γύρω μου. 
Δεν ήθελα να φταίει κανείς 
επειδή εγώ πονούσα. 
 
Μ’ απόψε, που κατάμαυρη 
μπροστά μου απλώθη η θάλασσα 
κι άγρια το ρεύμα επάνω μου 
φουσκώνει της αβύσσου 
κ’ έριξα τη στερνή ματιά 
στο σκοτεινό πλανήτη σου, 
θα θελα, Κύριε, να μου πεις 
αν είμ’ εγώ παιδί σου. 
 
 *Σκουτιά = χοντρό ρούχο, ύφασμα. 
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Σελ.5     Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Να παρουσιάσετε συνοπτικά σε 60-80 λέξεις τις απόψεις του 
αρθρογράφου σχετικά με τις επιπτώσεις που βιώνουν τα Α.με.Α από τον 
κοινωνικό ρατσισμό κι πως η πολιτεία μπορεί να τον περιορίσει.  
      [Μονάδες 15] 
 
2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Ερώτημα 1ο 
Ο αρθρογράφος δηλώνει ότι «Σκοπός του παρακάτω άρθρου είναι η 
κοινωνιολογική προσέγγιση της αναπηρίας…». Πώς ο τρόπος με τον 
οποίο επέλεξε να τον αναπτύξει υπηρετεί αυτήν τη σκοπιμότητα (για την 
απάντηση σας να κάνετε παραπομπές μέσα από το κείμενο).  
       [Μονάδες 15] 
Ερώτημα 2ο  
Να συγκρίνετε τα στοιχεία που καταγράφονται στο άρθρο σχετικά με την 
κοινωνική αντιμετώπιση που βιώνουν τα  Α.με.Α με τα αντίστοιχα πορίσματα 
που παρουσιάζονται στο ραβδογραμμα. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας 
με παραπομπές μέσα από το κείμενο Ι. 
         [Μονάδες 15] 
Ερώτημα 3ο  
α. Να αναζητήσετε στην πέμπτη, έκτη, έβδομη παράγραφο («Αυτό όμως 
…εργασιακό αποκλεισμό») τους συνδέτες (διαρθρωτικές λέξεις, φράσεις) και να 
αναδείξετε την επιρρηματική τους σημασία.        
     

β. Ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί το γ ενικό και πληθυντικό .Να ερμηνεύσετε 
την επιλογή του σε σχέση με το σκοπό που επιδιώκει να πετύχει.   
  [Μονάδες 10] 
 
3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το κύριο θέμα που θίγει το ποίημα (μονάδες 
4); Πώς αποδεικνύεται μέσα από την παρουσίαση του ήρωα και της 
κατάστασης του; Να τεκμηριώσετε την απάντηση σας με τρία στοιχεία 
(φράσεις, εκφραστικούς τρόπους)  από αυτό (μονάδες 6). Στην απάντηση 
που θα αναπτύξετε σε 200 περίπου λέξεις να αναφερθείτε και στα 
συναισθήματα που σας δημιουργεί (μονάδες 5).    
         [Μονάδες 15] 
 
4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ: 
Να γράψετε τις απόψεις σας, που θα παρουσιάσετε στη Βουλή των εφήβων, σχετικά 
με τα μέτρα της πολιτείας για την ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην 
κοινωνία (αντλώντας στοιχεία και από το κείμενο Ι) και στην παραγωγή  σε 350-400 
λέξεις. [Μονάδες 30] 

   
 

 

 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Ε. ΓΙΟΒΑΝΑΚΗ, Φ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ 
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Σελ.6     Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

  

Σε συνδυασμό με μία ουσιαστική και ενδελεχή επανάληψη στα γραμματικά 

φαινόμενα που εξετάστηκαν, να λύσετε τις παρακάτω ασκήσεις:  

 

1. Να συμπληρωθεί ο πίνακας (Α΄ κλίση ουσιαστικών και επιθέτων): 

 Ε Ν Ι Κ Ο Σ Π Λ Η Θ Υ Ν Τ Ι Κ Ο Σ 

Γενική Δοτική Αιτιατική Κλητική Ονομαστική Αιτιατική 

νίκη       

ἰδιώτης       

ἐπιμέλεια       

πεῖρα       

Σπαρτιάτης       

ὁπλίτης       

θύτης       

ἔνδεια       

δουλεία       

ἡ δικαία        
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Σελ.7     Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

2. Να συμπληρωθεί ο πίνακας (Β΄ κλίση ουσιαστικών και επιθέτων) 

 Ε Ν Ι Κ Ο Σ Π Λ Η Θ Υ Ν Τ Ι Κ Ο Σ 

Γενική Δοτική Αιτιατική Κλητική Ονομαστική Αιτιατική 

τό φῦλον       

τό αἴτιον       

τό γενναῖον        

ὁ μῦθος       

τό ἆθλον       

ἡ παρθένος       

ὁ περίπλους       

ὁ νοῦς       

ὁ εὔνους       

 

3. Να συμπληρωθούν οι πτώσεις των παρακάτω ονομάτων (Γ΄ κλίση 

ουσιαστικών – επιθέτων) 

 ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

 Γενική Δοτική Αιτιατική Κλητική Ονομαστική Αιτιατική 

ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ  

ὁ Τρώς       

ἡ ἰσχύς        

ὁ ἱερεύς        

τό ἄστυ        

τό ἥμισυ        

ὁ πῆχυς        

ἡ δίπηχυς        

ὁ βότρυς        

ὁ εὔβοτρυς        

ἡ πρᾶξις       
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Σελ.8     Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ  

Α. Στις ακόλουθες προτάσεις: 
1. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι. 
2. Να βρεθούν τα υποκείμενα ΟΛΩΝ των ρηματικών τύπων. 

 Ἐγκράτεια καλόν τε κἀγαθὸν ἀνδρὶ κτῆμά ἐστιν. 

 Συμβαίνει τόν ὄλβιον ἄνδρα  πένητα γενέσθαι. 

 Ἔπεμψαν οἱ Λακεδαιμόνιοι ἕνδεκα ἄνδρας Σπαρτιατῶν συμβούλους 
Ἀστυόχῳ. 

 Λύσανδρος παρέπλει εἰς Λάμψακον σύμμαχον οὖσα Ἀθηναίων. 
 
Β. Να βρεθούν τα  υποκείμενα και τα αντικείμενα των υπογραμμι-σμένων 
όρων: 

 Δαρεῖος ναυσί δέ τῆς θαλάττης ἐκράτει καί τῶν νήσων. 

 Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ 
σοφία φαίνεται. 

 Πληρώσαντες Ἀθηναῖοι τήν ναῦν ἐπιτηδείων ἔπλεον εἰς Κέρκυραν. 

 Ὅμηρος τόν τῶν ἀνθρώπων βίον τοῖς φύλλοις τῶν δένδρων ὁμοιοῖ. 

 Δεόμεθα ὑμῶν ἐᾶσαι ἡμᾶς εἰρήνην ποιήσασθαι. 

 Ὅστις τούτοις, οὗς οἱ ἄλλοι ἐλεοῦσι, φθονεῖ, κακός ἐστίν. 

 Τί ἐμποδών ἐστι μὴ οὐχὶ ἡμᾶς ἀποθανεῖν τὰ δεινότατα παθόντας; 

 
Γ. Να προσδιοριστεί η συντακτική θέση των υπογραμμισμένων όρων: 

 Κῦρος ἔνδηλος ἐγίγνετο ἐπιβουλέυων τοῖς Ἕλλησιν. 

 Ἀρταξέρξου βασιλεύοντος Κῦρος ἐπί Σοῦσα ἐστράτευσεν. 

 Λακεδαιμόνιοι βουλόμενοι τόν τόπον τοῦτον παραλαβεῖν ἐποίησαν 
συμμαχίαν.  

 Κατέλιπον αὐτόν φυλάττειν τό στρατόπεδον. 

 Ἀλκιβιάδης ἀνέβη ἐπί τό ὄρος οὐδενός κωλύοντος. 
 
 

Δ. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον τύπο που σας δίνεται στην παρένθεση 
στη σωστή <πλάγια> πτώση:  

α) Τό ἀνθρώπινον γένος μετέχει …………………………… (ἀθανασία). 
β) Οἱ θεοί οὔκ ἀμελοῦσι ………………………… (οἱ ποιοῦντες) ἀνόσια. 
γ) Τόν ἄνθρωπον δεῖ …………………………… (πολλοί μόχθοι) μοχθεῖν. 
δ) Ἡ χῶρα ὅμορος ………………………… (ἡ Ἑλλάς) ἐστί. 
ε) Καί τοῖς θηρίοις ἐγγίγνεται πόθος ………………………… (ὁ σύντροφος). 

 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ/ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Θα δοθούν οδηγίες στην τάξη σχετικά με την επανάληψη σας την 

περίοδο των γιορτών.  

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Θ. ΠΡΙΦΤΗΣ, Ν. ΛΥΜΠΕΡΗΣ, Ε. ΓΙΟΒΑΝΑΚΗ. 


