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Ε Ξ Ε Σ Α  Σ Ε Α  Τ Λ Η  

σο εμεηαζηέα ύιε νξίδεηαη ε αθόινπζε: 

 
Α. ΣΑ ΦΤΛΑ ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ: ηνηρεία αθεγεκαηνινγίαο 

Β. ΠΑΡΑΓΟΖ & ΜΟΝΣΔΡΝΗΜΟ ΣΖΝ ΠΟΗΖΖ: 

 

1. Υαξαθηεξηζηηθά δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ 

2. Δπηαλεζηαθή ρνιή 

3. Φαλαξηώηεο & Ρνκαληηζκόο [Παιαηά Αζελατθή ρνιή 1830-1880] 

4. Παξλαζζηζκόο [Νέα Αζελατθή ρνιή 1880-1920/1930] 

5. Υαξαθηεξηζηηθά Καβαθηθήο πνίεζεο 

 

Γηα ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ηνπ καζήκαηνο, δηαβάζηε ηα παξαθάησ:  

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1674/14-5-2019: 

ΗΗ. Δηδηθόηεξα ζηνλ θιάδν ηεο Νέαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο / Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο: 

Γίλεηαη αδίδαθην ινγνηερληθό θείκελν (πνίεκα ή δηήγεκα ή απόζπαζκα από 

κπζηζηόξεκα ή ζεαηξηθό έξγν), πνπ κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη από ζύληνκν εηζαγσγηθό 

ζεκείσκα ρσξίο εξκελεπηηθά ζρόιηα, ην νπνίν ζπλνδεύεηαη από ηξία (3) ζέκαηα: 

1. Σν πξώην ζέκα αθνξά ζηελ αλάγλσζε – θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, κε ην νπνίν 

ειέγρεηαη, αλά εξώηεκα, ε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ κε πνηθίιεο εξσηήζεηο 

(αλνηθηνύ θαη θιεηζηνύ ηύπνπ) είηε λα εληνπίδνπλ ζην θείκελν πιεξνθνξίεο όπσο 

πξόζσπα, ρώξν, ρξόλν, θνηλσληθό πιαίζην δξάζεο ησλ πξνζώπσλ, γεγνλόηα / αίηηα 

πνπ θαηεπζύλνπλ ηε δξάζε ησλ αθεγεκαηηθώλ εξώσλ, βαζηθά ζέκαηα, ηδέεο, 

πξνβιεκαηηζκνύο πνπ ζέηεη ην θείκελν, αμίεο πνπ πξνβάιιεη, ηεθκεξηώλνληαο ηελ 

άπνςή ηνπο κε ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ-είηε λα αλαιύνπλ θάπνηνλ από ηνπο ραξαθηήξεο 

κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ θεηκέλνπ-είηε λα επηζεκαίλνπλ ηα ζύκβνια, ηηο θσλέο, ηηο 

ζησπέο ζε έλα πνηεηηθό ή ζεαηξηθό θείκελν θαη λα παξνπζηάδνπλ κε δηθά ηνπο ιόγηα ην 

λόεκα πνπ ηνπο δίλνπλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα κπνξεί λα αλαπηύζζεηαη ζε δύν (2) 

εξσηήκαηα ίδηαο βαξύηεηαο πεξίπνπ. Μόλν έλα από απηά κπνξεί λα είλαη εξώηεζε 
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αλνηθηνύ ηύπνπ θαη ε απάληεζε ζηελ εξώηεζε αλνηθηνύ ηύπνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη 

από 50 έσο 60 ιέμεηο. Σν ζέκα βαζκνινγείηαη κε 30 κνλάδεο.  

2. Σν δεύηεξν ζέκα αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ηεο γιώζζαο ηνπ θεηκέλνπ, κε ην νπνίν, 

αλά εξώηεκα, ειέγρεηαη ε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ κε εξσηήζεηο πνηθίισλ 

ηύπσλ είηε λα αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζεκεία νξγάλσζεο ηεο αθεγεκαηηθήο πινθήο 

ή ηεο πνηεηηθήο γξαθήο-είηε λα εληνπίδνπλ κέζα ζην θείκελν ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο 

πνπ δίλνληαη (αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο, αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, ξεκαηηθά πξόζσπα 

θ.ά.) θαη λα εξκελεύνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο πξνο ην λόεκα θαη ην ύθνο-είηε λα 

αλαγλσξίδνπλ εθθξαζηηθά κέζα-ηξόπνπο (κεηαθνξέο, παξνκνηώζεηο, επαλαιήςεηο, 

αληηζέζεηο, εηθόλεο θ.ιπ.) θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο πξνο ην λόεκα θαη ην ύθνο ηνπ 

θεηκέλνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα κπνξεί λα αλαπηύζζεηαη ζε εξσηήκαηα (κέρξη 3), ζηα 

νπνία ε βαζκνινγία επηκεξίδεηαη αλάινγα κε ηε βαξύηεηά ηνπο. Σν ζέκα 

βαζκνινγείηαη κε 30 κνλάδεο. 

3. Σν ηξίην ζέκα αθνξά ζηελ εξκελεία θαη ζηελ παξαγσγή ιόγνπ ζε έλα ζέκα 

αλαγλσζηηθήο αληαπόθξηζεο ή δεκηνπξγηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ. Εεηείηαη από ηνπο 

καζεηέο /-ηξηεο λα αμηνινγήζνπλ ηδέεο, ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαδεηθλύνληαη 

ζην θείκελν κε βάζε είηε ηα θεηκεληθά ζπκθξαδόκελα είηε ηα ηζηνξηθά θαη ηδενινγηθά 

ζπκθξαδόκελα ηεο επνρήο παξαγσγήο ηνπ έξγνπ (εθόζνλ ηνπο δίλνληαη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο), λα ηηο ζπγθξίλνπλ κε απηέο ηνπ ζήκεξα ή λα ηηο ζπζρεηίζνπλ κε 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, βηώκαηα, ζπλαηζζήκαηα. Ζ έθηαζε ηνπ καζεηηθνύ θεηκέλνπ 

θπκαίλεηαη από 100 έσο 200 ιέμεηο, αλάινγα κε ηελ ηάμε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζέκαηνο. Σν ζέκα βαζκνινγείηαη κε 40 κνλάδεο. 


