
 
 

Οοιρμόπ:  Δίμαι η ποξρπάθεια μα εομημεύρει και μα απξδώρει καμείπ ρςξσπ 
ακοξαςέπ με ςη υοήρη ςηπ τχμήπ και, ρε πεοιξοιρμέμξ βαθμό, ςημ έκτοαρη ςξσ 
ποξρώπξσ και ςξ βλέμμα, ςξ πεοιευόμεμξ λξγξςευμικώμ κειμέμχμ. 
 
Τλικό: Κείμεμα από ςη ρύγυοξμη και ποξγεμέρςεοη ελλημική και παγκόρμια 
λξγξςευμική παοαγχγή (ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ θεαςοικώμ μξμξλόγχμ). 
Δπιλέγξμςαι: πεζά ή πξιηςικά έογα, ασςξςελή ή απξρπάρμαςα, πξσ όμχπ 
διαθέςξσμ μξημαςική ασςξμξμία. 
 
Διεναγχγή:  Ο/Η διαγχμιζόμεμξπ/-η αμαγμώρςηπ/-ρςοια διαβάζει ςξ κείμεμξ 
καθιρμέμξπ/-η ρε έμα φηλό ρκαμμί. Η αμάγμχρη έυει ρςόυξ ςημ εομημεία ςξσ 
κειμέμξσ με ςη υοήρη ςηπ τχμήπ και ςηπ έκτοαρηπ, όυι με ςημ αμαπαοάρςαρη ή 
ςη δοαμαςξπξίηρή ςξσ. Καςά ςημ αμάγμχρη επιςοέπξμςαι αλλαγέπ ρςημ ποξτξοά, 
ςξμ ςόμξ ή ςξ οσθμό και πιθαμόμ κάπξιεπ κιμήρειπ ή εκτοάρειπ ςξσ ποξρώπξσ, 
αλλά όυι ςξσ ρώμαςξπ. Δπιδιώκεςαι η ξπςική επατή με ςξ ακοξαςήοιξ αλλά 
ποέπει πάμςα μα διαςηοείςαι η αίρθηρη όςι ςξ κείμεμξ διαβάζεςαι και δεμ 
απαγγέλλεςαι. 
 
Χοξμική Διάοκεια:  Η αμάγμχρη ςξσ κειμέμξσ μαζί με ςημ ειραγχγή δεμ ποέπει μα 
νεπεομά ςα ξκςώ (8) λεπςά. ε αμαγμώρειπ πξσ σπεοβαίμξσμ ςα ξκςώ (8) λεπςά 
και 15 δεσςεοόλεπςα ή είμαι κάςχ από ένι (6) λεπςά, η μέγιρςη βαθμξλξγία είμαι 
ςξ 5. Αμ η σπέοβαρη ςξσ ξοίξσ ςχμ ξκςώ (8) λεπςώμ ξτείλεςαι ρε διακξπέπ 
εναιςίαπ αμςιδοάρεχμ ςξσ κξιμξύ, δεμ επηοεάζεςαι η ανιξλόγηρη ςξσ 
διαγχμιζξμέμξσ.  
 
Ανιξλόγηρη:  Δίμαι απαοαίςηςξ μα ξμξμάζξμςαι ξ ςίςλξπ και ξ/η ρσγγοατέαπ ςξσ 
έογξσ. Δπιπλέξμ, καλό είμαι μα δικαιξλξγείςαι η επιλξγή και ρςημ πεοίπςχρη ςξσ 
απξρπάρμαςξπ ασςό μα ςξπξθεςείςαι ρςξ ρύμξλξ ςξσ έογξσ. Η ειραγχγή, πξσ 
ρκξπό έυει μα ποξρτέοει ρςξ ακοξαςήοιξ ό,ςι είμαι απαοαίςηςξ για ςημ 
καςαμόηρη και ςημ απόλασρη ςξσ κειμέμξσ, μπξοεί μα πξικίλλει χπ ποξπ ςημ 
έκςαρη και ςξ πεοιευόμεμξ αλλά ρσμεκςιμάςαι ρςημ ςελική ανιξλόγηρη ςηπ 
αμάγμχρηπ. Η λξγξςευμική ανία ςξσ έογξσ δεμ απξςελεί από μόμη ςηπ κοιςήοιξ 
ανιξλόγηρηπ ςξσ/ςηπ διαγχμιζόμεμξσ/-ηπ. Οι κοιςέπ ανιξλξγξύμ ςημ εομημεία ςχμ 
διαγχμιζξμέμχμ και ςημ επιςσυή απόδξρη ςηπ αςμόρταιοαπ όυι χπ εμράοκχρη 
εμόπ οόλξσ από έμαμ ηθξπξιό. Ωρςόρξ, χπ έμα βαθμό η βαθμξλόγηρη καθξοίζεςαι 
από ςιπ απαιςήρειπ πξσ επιβάλλει ςξ ίδιξ ςξ κείμεμξ. ε κάθε πεοίπςχρη πάμςχπ ξ 
κοιςήπ δεμ επηοεάζεςαι από ςιπ αμςιδοάρειπ ςξσ ακοξαςηοίξσ, π.υ. δσμαςά γέλια 
ρςη διάοκεια εμόπ κχμικξύ κειμέμξσ, ρσγκίμηρη και δάκοσα για έμα δοαμαςικό 
κείμεμξ. 
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Καμξμιρμξί 



 Τα αςξμικά τύλλα ανιξλόγηρηπ ποέπει μα επιρςοατξύμ ρσμπληοωμέμα ρςημ 
αίθξσρα 215 μέυοι ςξ απόγεσμα ςξσ Σαββάςξσ. 
 

Γύοξπ: …… Κοιςήπ: ……………………………………………………………………………        Χοόμξπ: ……… 
 
Αοιθμόπ διαγωμιζόμεμξσ/-ηπ: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Τίςλξπ κειμέμξσ: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ΣΑ ΧΟΛΙΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 
ΑΝΣΑΝΑΚΛΟΤΝ ΣΟ ΒΑΘΜΟ 

 
1-2: η αμάγμχρη δεμ ξλξκληοώθηκε. 3: αμεπαοκήπ αμάγμχρη, με πξλλέπ αδσμαμίεπ. 4-4,5: ανιξποεπήπ 
παοξσρία, με πξλλά θεςικά ρςξιυεία αλλά και θεαςοικόςηςα. 5-5,5: καλή αμάγμχρη, ανιόλξγη παοξσρία 
με ποξξπςικέπ, όυι όμχπ ρςξ επίπεδξ ςξσ ςελικξύ. 6-6,5: πξλύ καλή αμάγμχρη, ανίζει μα διαγχμιρςεί ρςξμ 
ςελικό. 7: νευχοιρςή, εναιοεςική αμάγμχρη. 
 

Σημείωρη: Για αμαγμώρειπ πάμχ από 8 λεπςά και 15 δεσςεοόλεπςα ή κάςχ από 6 λεπςά η μέγιρςη βαθμξλξγία 
είμαι ςξ 5.  

 
1. Δπιλξγή κειμέμξσ: (ασςξςέλεια, ρχρςή διάοκεια, δσρκξλία, ιδιαίςεοα απαιςηςικό, καςάλληλξ 

για ρυξλικξύπ αγώμεπ, Θεαςοικά εκςόπ μξμξλόγχμ δεμ επιςοέπξμςαι) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Διραγχγή: (ρατήπ, επαοκήπ, βξηθηςική) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Δκτξοά ςξσ λόγξσ: (άοθοχρη, ςαυύςηςα/οσθμόπ, παύρειπ, έμςαρη τχμήπ, 

ποξτξοέπ/διάλεκςξι, απόδξρη διατξοεςικώμ τχμώμ ςξσ κειμέμξσ) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. κημική παοξσρία: (επατή με ακοξαςήοιξ και κείμεμξ, εκτοαρςικόςηςα: έκτοαρη ποξρώπξσ, 

τχμή και βλέμμα χπ εογαλεία, θεαςοική εομημεία ρε βάοξπ ςηπ αμάγμχρηπ: κιμήρειπ ςξσ 
ρώμαςξπ δεμ επιςοέπξμςαι.) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. σμέπεια: (διαγοάτηκαμ μέρχ ςηπ αμάγμχρηπ ξι υαοακςήοεπ και έγιμαμ καςαμξηςά από ςξσπ 

ακοξαςέπ ςα ρσμαιρθήμαςα ςξσπ;) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1 2 3 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

          

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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