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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Ως εξεταστέα ύλη προσδιορίζονται οι ενότητες:  

1. Τα φύλα στη λογοτεχνία  

2. Παράδοση και μοντερνισμός στη Νεοελληνική Ποίηση. 

Οι μαθητές / μαθήτριες θα εξεταστούν σε αδίδακτο 

λογοτεχνικό κείμενο (ποίημα ή διήγημα ή απόσπασμα από 

μυθιστόρημα), που μπορεί να συνοδεύεται από σύντομο 

εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια, το οποίο 

συνοδεύεται από τρία (3) θέματα: 

1. Το πρώτο θέμα αφορά στην ανάγνωση – κατανόηση του 

κειμένου, με το οποίο ελέγχεται, ανά ερώτημα, η ικανότητα 

των μαθητών/μαθητριών με ποικίλες ερωτήσεις (ανοικτού και 

κλειστού τύπου) είτε να εντοπίζουν στο κείμενο πληροφορίες 

όπως πρόσωπα, χώρο, χρόνο,  

κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων, γεγονότα /αίτια που 

κατευθύνουν τη δράση των αφηγηματικών ηρώων, βασικά 

θέματα, ιδέες, προβληματισμούς που θέτει το κείμενο, αξίες 

που προβάλλει, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με στοιχεία 

του κειμένου- 

είτε να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες με βάση τα 

δεδομένα του κειμένου-είτε να επισημαίνουν τα σύμβολα, τις 

φωνές, τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο και να 

παρουσιάζουν με δικά τους λόγια το νόημα που τους δίνουν. 

2. Το δεύτερο θέμα αφορά στην προσέγγιση της δομής και της 

γλώσσας του κειμένου, με το οποίο, ανά ερώτημα, ελέγχεται η 

ικανότητα των μαθητών /-τριών είτε να αναγνωρίζουν τη 

βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης 



μιας παραγράφου είτε να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις 

/φράσεις που βοηθούν στη συνοχή και νοηματική αλληλουχία 

του κειμένου- είτε να αποδίδουν το περιεχόμενο της 

παραγράφου με πλαγιότιτλους-είτε να μετασχηματίζουν λέξεις 

ή φράσεις αλλάζοντας τη σύνταξη, το λεξιλόγιο (συνώνυμα ή 

συνώνυμες φράσεις, αντώνυμα, παράγωγα, σύνθετα κ.λπ.),τα 

σημεία στίξης, σύμφωνα με συγκεκριμένες περιστάσεις 

επικοινωνίας, και να σχολιάζουν το επικοινωνιακό 

αποτέλεσμα· είτε να ερμηνεύουν λέξεις-φράσεις του κειμένου 

με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενα και το επικοινωνιακό 

πλαίσιο. 

3. Το τρίτο θέμα αφορά στην ερμηνεία και στην παραγωγή 

λόγου σε ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης ή 

δημιουργικού μετασχηματισμού. Ζητείται από τους μαθητές /-

τριες να αξιολογήσουν ιδέες, στάσεις, συμπεριφορές που 

αναδεικνύονται στο κείμενο με βάση  

είτε τα κειμενικά συμφραζόμενα είτε τα ιστορικά και 

ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής παραγωγής του έργου 

(εφόσον τους δίνονται σχετικές πληροφορίες), να τις 

συγκρίνουν με αυτές του σήμερα ή να τις συσχετίσουν με 

προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα.  

Η έκταση του μαθητικού κειμένου κυμαίνεται από 100 έως 200 

λέξεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις του θέματος.  

                                                                    Οι Καθηγήτριες 
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