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15 Σεπτεμβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4254 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 103701/Δ2 

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της 
Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζο- νται 
γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το 
σχολικό έτος 2021-22. Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’;2). 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
 
 
 
 
 
 
 

Καθορίζουμε την εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της 
Α’και Β’τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς 
στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22 
ως εξής:

1) Τις διατάξεις του ν.;1566/1985 «Δομή και λειτουργία 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α’;167). 

2) Τις διατάξεις της παρ.;1 του άρθρου 9 και της παρ.;2 
του άρθρου 138 του ν.;4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχο- 
λείου και άλλες διατάξεις» (Α’;111). 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ.;63/2005, Α’;98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ.;22 του άρθρου 119 του ν.;4622/2019 (Α’;133). 

4) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο- 
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους;- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο- 
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’;119). 

5) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη- 
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’;123). 

6) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

7) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη- 
σκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ- 
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’;33). 

8) Την υπ’;αρ. 39/29-07-2021 (διευκρίνιση 17-08-2021) 
πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

9) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/533/101945/Β1/19-08-2021 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν.;4270/2014 (Α’;143) της Γενικής Διεύθυνσης Οι- 
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: 
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ΙI. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Α) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

I. ΝΕO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΒΙΒΛΙΑ: 

• Έκφραση - Έκθεση (τ. Α') των Κ. Αδαλόγλου, Α. Αυδή, Ε. Λόππα, Δ. Τάνη, Χ. Λ. Τσολάκη 

• Θεματικοί Κύκλοι (Έκφραση – Έκθεση) των Γ. Μανωλίδη, Θ. Μπεχλιβάνη, Φ. Φλωρού 

• Γλωσσικές Ασκήσεις των Γ.Β. Κανδήρου, Δ.Ε. Πασχαλίδη, Σ.Ν. Ρίζου 

• Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας των Σ. Χατζησαββίδη, Α. Χατζησαββίδου 

Ως εξεταστέα ύλη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου ορίζονται δραστηριότητες με 

τις οποίες υπηρετείται και ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών και των προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων της διδασκαλίας του μαθήματος. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε δραστηριότητες 

και να απαντούν σε ερωτήματα/ερωτήσεις που απορρέουν από κείμενα που αναφέρονται 

σε κάποια ή κάποιες από τις θεματικές ενότητες, όπως αυτές ορίζονται στο Πρόγραμμα 

Σπουδών. 

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται: 

α) Να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να προσεγγίζουν κριτικά τα κείμενα με στόχο τη 

διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αναπαριστώνται ιδέες, αντιλήψεις, προκαταλήψεις για 

τον άνθρωπο, την κοινωνία και τον κόσμο 

β) Να προσεγγίζουν τη δομή και τη γλώσσα των κειμένων και τα κειμενικά τους 

χαρακτηριστικά, καθώς και τη σχέση που έχει η γλώσσα και η οργάνωση των κειμένων με 

την περίσταση και τον σκοπό της επικοινωνίας 

γ) Να παράγουν κείμενα, με βάση κείμενα αναφοράς, με στόχο: 

• Τον μετασχηματισμό των γλωσσικών και νοηματικών δομών (σημασιών) των κειμένων 

• Τη συνοπτική νοηματική απόδοση μέρους των κειμένων ή των απόψεων που 

διατυπώνονται για κάποιο ζήτημα 

• Τη διατύπωση και έκφραση δικών τους απόψεων, σε επικοινωνιακό πλαίσιο, σχετικά με 

συγκεκριμένα ερωτήματα/θέματα/απόψεις που τίθενται στα κείμενα αναφοράς. 

Τα κείμενα σχετίζονται νοηματικά με τις εξής θεματικές ενότητες: 

• Γλώσσα, γλωσσική ποικιλία, οπτική γωνία, δημιουργικότητα της γλώσσας 

• Γλωσσομάθεια 

• Αναλφαβητισμός
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• Διάλογος 

• Εφηβεία 

• Αγάπη και έρωτας 

• Ενδυμασία και μόδα 

• Γηρατειά και νεότητα 

• Το κωμικό και η σημασία του γέλιου. 
 

ΙΙ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
ΒΙΒΛΙΑ: 
• Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (τ. Α') των Ν. Γρηγοριάδη, Δ. Καρβέλη, Χ. Μηλιώνη, Κ. 

Μπαλάσκα, Γ. Παγανού, Γ. Παπακώστα 

• Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων των Ι. Παρίση, Ν. Παρίση 

Ως εξεταστέα ύλη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου ορίζονται δραστηριότητες με 

τις οποίες υπηρετείται και ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών και των προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων της διδασκαλίας του μαθήματος. 

Οι μαθητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

α) Να προσεγγίζουν τους χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου (όνομα, εξωτερική 

εμφάνιση, ενέργειες, σχέσεις με άλλα πρόσωπα , δικά τους λόγια και σκέψεις, λόγια και 

σκέψεις άλλων προσώπων για αυτούς και στάση του αφηγητή), με σκοπό να εντοπίζουν 

χαρακτηριστικά τους στοιχεία που φωτίζουν τη δράση τους 

β) Να αναγνωρίζουν τους ποικίλους ποιητικούς υπαινιγμούς (στην περίπτωση ποιητικού 

κειμένου) μέσα από τον συνδυασμό συμβόλων, σχημάτων λόγου και κειμενικών δεικτών εν 

γένει, με σκοπό να εμπλουτίζουν την κατανόησή τους 

γ) Να περιγράφουν τη συναισθηματική διάθεση του ποιητικού υποκειμένου στηριζόμενοι 

στα σύμβολα και τις γλωσσικές επιλογές (ρηματικά πρόσωπα, χρόνοι, εγκλίσεις των 

ρημάτων, στίξη) 

δ) Να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο στοιχεία του λόγου των προσώπων, γλωσσικές επιλογές 

και να αναγνωρίζουν το πώς αυτά παράγουν νόημα 

ε) Να αξιοποιούν στις ερμηνευτικές τους απόπειρες κειμενικά στοιχεία και επιλογές 

μορφολογικού χαρακτήρα, με σκοπό να τεκμηριώνουν τις θέσεις και τις ανταποκρίσεις τους. 

Θεματικές ενότητες που εξετάζονται στην Α΄ τάξη είναι «Τα φύλα στη λογοτεχνία», 

«Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση». 
 

Β) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

I. ΝΕO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΒΙΒΛΙΑ:



 
 
 
 
 

• Έκφραση - Έκθεση (τ. Β') των Κ. Αδαλόγλου, Α. Αυδή, Ε. Λόππα, Δ. Τάνη, Χ. Λ. Τσολάκη 

• Θεματικοί Κύκλοι (Έκφραση – Έκθεση) των Γ. Μανωλίδη, Θ. Μπεχλιβάνη, Φ. Φλωρού 

• Γλωσσικές Ασκήσεις των Γ.Β. Κανδήρου, Δ.Ε. Πασχαλίδη, Σ.Ν. Ρίζου 

• Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας των Σ. Χατζησαββίδη, Α. Χατζησαββίδου 
 

Ως εξεταστέα ύλη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου ορίζονται δραστηριότητες με τις 

οποίες υπηρετείται και ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών και των προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων της διδασκαλίας του μαθήματος. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε δραστηριότητες 

και να απαντούν σε ερωτήματα/ερωτήσεις που απορρέουν από κείμενα που αναφέρονται σε 

κάποια ή κάποιες από τις θεματικές ενότητες, όπως αυτές ορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. 

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται: 

α) Να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να προσεγγίζουν κριτικά τα κείμενα με στόχο τη 

διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αναπαριστώνται ιδέες, αντιλήψεις, προκαταλήψεις για 

τον άνθρωπο, την κοινωνία και τον κόσμο 

β) Να προσεγγίζουν τη δομή και τη γλώσσα των κειμένων και τα κειμενικά τους 

χαρακτηριστικά, καθώς και τη σχέση που έχει η γλώσσα και η οργάνωση των κειμένων με την 

περίσταση και τον σκοπό της επικοινωνίας 

γ) Να παράγουν κείμενα, με βάση κείμενα αναφοράς, με στόχο: 

• Τον μετασχηματισμό των γλωσσικών και νοηματικών δομών (σημασιών) των κειμένων 

• Τη συνοπτική νοηματική απόδοση μέρους των κειμένων ή των απόψεων που 

διατυπώνονται για κάποιο ζήτημα 

• Τη διατύπωση και έκφραση δικών τους απόψεων, σε επικοινωνιακό πλαίσιο, σχετικά με 

συγκεκριμένα ερωτήματα/θέματα/απόψεις που τίθενται στα κείμενα αναφοράς. 

Τα κείμενα σχετίζονται νοηματικά με τις εξής θεματικές ενότητες: 

• Πληροφόρηση 

• Δημοσιογραφία 

• Τύπος 

• ΜΜΕ 

• Εργασία 

• Επιλογή επαγγέλματος 

• Στερεοτυπικές αντιλήψεις 

• Φυλετικός και κοινωνικός ρατσισμός 

ΙΙ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΒΙΒΛΙΑ:
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•  

• Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (τ. Β') των Ν. Γρηγοριάδη, Δ. Καρβέλη, Χ. Μηλιώνη, Κ. 

Μπαλάσκα, Γ. Παγανού, Γ. Παπακώστα 

• Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων των Ι. Παρίση, Ν. Παρίση 
 

Ως εξεταστέα ύλη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου ορίζονται δραστηριότητες 

με τις οποίες υπηρετείται και ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών και των προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων της διδασκαλίας του μαθήματος. 

Οι μαθητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

α) Να προσεγγίζουν τους χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου (όνομα, 

εξωτερική εμφάνιση, ενέργειες, σχέσεις με άλλα πρόσωπα, δικά τους λόγια και σκέψεις, 

λόγια και σκέψεις άλλων προσώπων για αυτούς και στάση του αφηγητή), με σκοπό να 

εντοπίζουν χαρακτηριστικά τους στοιχεία που φωτίζουν τη δράση τους 

β) Να αναγνωρίζουν στα κείμενα τον συνδυασμό συμβόλων, σχημάτων λόγου και 

κειμενικών δεικτών εν γένει, με σκοπό να εμπλουτίζουν την κατανόησή τους 

γ) Να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο στοιχεία του λόγου των προσώπων, γλωσσικές 

επιλογές (ρηματικά πρόσωπα, χρόνοι, εγκλίσεις των ρημάτων, στίξη) και να αναγνωρίζουν 

το πώς αυτά παράγουν νόημα 

δ) Να αξιοποιούν στις ερμηνευτικές τους απόπειρες κειμενικά στοιχεία και επιλογές 

μορφολογικού χαρακτήρα, με σκοπό να τεκμηριώνουν τις θέσεις και τις ανταποκρίσεις 

τους. 
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