
1ο ΘΕΜΑ (Συνοπτική νοηματική απόδοση)
Βαθμός 9-8 7-6 5-4 3-2 1-0

Πε
ρι

εχ
όμ

εν
ο 

(1
-9

)

o Άριστη έως πολύ καλή 
παρουσίαση όλων των 
πτυχών   του θέματος,  
τήρηση του ορίου των λέξεων 

o Άριστη έως πολύ καλή 
παρουσίαση όλων των 
σημαντικών 
συμπληρωματικών 
πληροφοριών 

o Άριστη έως πολύ καλή 
παρουσίαση όλων των 
απόψεων του συγγραφέα 

o Πολύ καλή έως καλή 
παρουσίαση των περισσότερων 
πτυχών του θέματος,  τήρηση 
του ορίου των λέξεων 

o Πολύ καλή έως καλή 
παρουσίαση των περισσότερων 
σημαντικών συμπληρωματικών 
πληροφοριών 

o Πολύ καλή έως καλή 
παρουσίαση των περισσότερων 
απόψεων του συγγραφέα

o Καλή έως περιορισμένη  
παρουσίαση ορισμένων πτυχών 
του θέματος, μερική τήρηση 
του ορίου των λέξεων 

o Καλή έως περιορισμένη  
παρουσίαση ορισμένων 
σημαντικών  συμπληρωματικών 
πληροφοριών 

o Καλή έως περιορισμένη 
παρουσίαση των απόψεων του 
συγγραφέα

o Περιορισμένη έως ανεπαρκής 
παρουσίαση του θέματος, 
χωρίς αναφορά στις βασικές 
πτυχές του, μη τήρηση του 
ορίου των λέξεων  

o Περιορισμένη έως ανεπαρκής 
παρουσίαση  
συμπληρωματικών 
πληροφοριών

o Περιορισμένη έως ανεπαρκής   
παρουσίαση των απόψεων του 
συγγραφέα

o Άστοχη έως μηδενική 
παρουσίαση του θέματος 

o Άστοχη έως μηδενική 
παρουσίαση πληροφοριών 

o Άστοχη έως μηδενική 
παρουσίαση των απόψεων

Βαθμός 7-6 5-4 3-2 2-1 1-0

Ο
ργ

άν
ω

ση
 (1

-7
)

o Άριστη έως πολύ καλή 
αξιοποίηση τεχνικών 
πύκνωσης/ παράφρασης για 
την παρουσίαση των 
πληροφοριών  

o Άριστη έως πολύ καλή 
παρουσίαση των 
πληροφοριών με 
συνεκτικότητα και συνοχή 

o Πολύ καλή έως καλή  
αξιοποίηση τεχνικών 
πύκνωσης/ παράφρασης για 
την παρουσίαση των 
πληροφοριών  

o Πολύ καλή έως καλή  
παρουσίαση των πληροφοριών 
με συνεκτικότητα και συνοχή

o Καλή έως περιορισμένη  
αξιοποίηση τεχνικών  
πύκνωσης/ παράφρασης για 
την παρουσίαση των 
πληροφοριών/ αντιγραφή 
ορισμένων τμημάτων του 
κειμένου   

o Καλή έως περιορισμένη  
παρουσίαση  των πληροφοριών 
με συνεκτικότητα και συνοχή

o Περιορισμένη έως ανεπαρκής   
αξιοποίηση τεχνικών πύκνωσης 
/ παράφρασης – αντιγραφή 
μεγάλων τμημάτων του 
κειμένου 

o Περιορισμένη έως ανεπαρκής  
συνεκτικότητα και συνοχή του 
κειμένου

o Ανεπαρκής  έως μηδενική 
αξιοποίηση        τεχνικών 
πύκνωσης    / αντιγραφή του   
κειμένου 

o Ανεπαρκής  έως μηδενική               
συνεκτικότητα   και συνοχή

Βαθμός 4-3 3-2 2-1 0



Γλ
ώ

σσ
α 

(1
-4

)
o Άριστη έως πολύ καλή  

αξιοποίηση ορθών 
γραμματικοσυντακτικών 
δομών, διατυπωμένων με 
ακρίβεια 

o Άριστη έως πολύ καλή 
παρουσία μεγάλου εύρους 
κατάλληλων λεξιλογικών 
στοιχείων, συμβατών με το 
ζητούμενο, διατυπωμένων με 
ακρίβεια 

o Άριστη έως πολύ καλή 
ορθογραφία και στίξη 

o Πολύ καλή έως καλή  
αξιοποίηση ορθών 
γραμματικοσυντακτικών 
δομών, διατυπωμένων με 
ακρίβεια

o Πολύ καλή έως καλή  παρουσία 
κατάλληλων λεξιλογικών 
στοιχείων, συμβατών με το 
ζητούμενο, διατυπωμένων με 
ακρίβεια 

o Πολύ καλή έως καλή 
ορθογραφία και στίξη 

o Καλή έως περιορισμένη   
αξιοποίηση ορθών 
γραμματικοσυντακτικών δομών

o Καλή έως περιορισμένη  
παρουσία κατάλληλων 
λεξιλογικών στοιχείων, 
συμβατών με το ζητούμενο, 
διατυπωμένων με ακρίβεια 

o Καλή έως περιορισμένη 
ορθογραφία και στίξη   

o Μηδενική εκφορά λόγου



3ο Θέμα: Ερμηνευτικό σχόλιο

ΒΑΘΜΟΙ   Κατανόηση και ερμηνεία του 
λογοτεχνικού κειμένου

Κειμενικοί δείκτες και στοιχεία 
συγκειμένου

Οργάνωση και γλωσσική έκφραση του 
ερμηνευτικού σχολίου

• Κατανόηση του βασικού 
θέματος/ ιδέας / ιδεών και του 
συναισθηματικού κλίματος του 
κειμένου 

• Ερμηνεία του βασικού θέματος/ 
ιδέας / ιδεών και του 
συναισθηματικού κλίματος του 
κειμένου

• Αναγνωστική ανταπόκριση 
(προσωπική τοποθέτηση – 
τεκμηρίωση) σχετική με το θέμα 

• Αναγνώριση και ανάδειξη των 
επιλογών του συγγραφέα 
(κειμενικοί δείκτες: γλώσσα, 
τεχνική, ύφος, εκφραστικά 
σχήματα, κ.ά.), που 
σχετίζονται με το θέμα του 
κειμένου 

• Αξιοποίηση κατάλληλων 
στοιχείων του συγκειμένου 
(εφόσον δίνεται)  

• Αλληλουχία και συνοχή του 
ερμηνευτικού σχολίου 

• Καταλληλότητα και ορθότητα 
γραμματικοσυντακτικών  δομών 

• Ευστοχία – ποικιλία λεξιλογικών δομών/ 
όρων  

• Ανταπόκριση στο ζητούμενο εντός του 
ορίου των λέξεων 

15- 13 • Άριστη έως πολύ καλή 
κατανόηση του βασικού 
θέματος/ ιδέας / ιδεών και του 
συναισθηματικού κλίματος του 
κειμένου

• Άριστη έως πολύ καλή ερμηνεία 
του βασικού θέματος/ ιδέας / 
ιδεών και του συναισθηματικού 
κλίματος του κειμένου

• Άριστη έως πολύ καλή 
αναγνωστική ανταπόκριση 
σχετική με το θέμα του 
κειμένου 

• Άριστη έως πολύ καλή 
αναγνώριση και ανάδειξη 
διαφορετικών και σχετικών με 
το θέμα κειμενικών δεικτών 

• Άριστη έως πολύ καλή 
αξιοποίηση κατάλληλων 
στοιχείων του συγκειμένου 
(εφόσον δίνεται) 

• Άριστη έως πολύ καλή αλληλουχία και 
συνοχή του ερμηνευτικού σχολίου 

• Άριστη έως πολύ καλή χρήση / 
αξιοποίηση κατάλληλων και ορθών 
γραμματικοσυντακτικών δομών 

• Άριστη έως πολύ καλή χρήση εύστοχων 
και ποικίλων λεξιλογικών δομών/ όρων 

• Άριστη έως πολύ καλή ανταπόκριση στο 
ζητούμενο εντός του ορίου λέξεων   

12 – 09 • Πολύ καλή έως καλή κατανόηση 
του βασικού θέματος/ ιδέας / 
ιδεών και του συναισθηματικού 
κλίματος του κειμένου

• Πολύ καλή έως καλή ερμηνεία 
του βασικού θέματος/ ιδέας / 
ιδεών και του συναισθηματικού 
κλίματος του κειμένου

• Πολύ καλή έως καλή 
αναγνωστική ανταπόκριση 
σχετική με το θέμα του 
κειμένου

• Πολύ καλή έως καλή 
αναγνώριση και ανάδειξη 
διαφορετικών  και σχετικών με 
το θέμα κειμενικών δεικτών 

• Πολύ καλή έως καλή 
αξιοποίηση κατάλληλων 
στοιχείων του συγκειμένου 
(εφόσον δίνεται)

• Πολύ καλή έως καλή αλληλουχία και 
συνοχή του ερμηνευτικού σχολίου 

• Πολύ καλή έως καλή αξιοποίηση 
κατάλληλων και ορθών 
γραμματικοσυντακτικών δομών 

• Πολύ καλή έως καλή χρήση εύστοχων 
και ποικίλων λεξιλογικών δομών/ όρων 

• Πολύ καλή έως καλή  ανταπόκριση στο 
ζητούμενο με μικρή υπέρβαση του 
ορίου λέξεων   

 08- 05 • Καλή έως επαρκής κατανόηση 
του βασικού θέματος/ ιδέας / 
ιδεών και του συναισθηματικού 
κλίματος του κειμένου

• Καλή έως επαρκής ερμηνεία του 
βασικού θέματος/ ιδέας / ιδεών 
και του συναισθηματικού 
κλίματος του κειμένου

• Καλή έως επαρκής αναγνωστική 
ανταπόκριση σχετική με το 
θέμα του κειμένου

• Καλή έως επαρκής 
αναγνώριση και ανάδειξη 
διαφορετικών  και σχετικών με 
το θέμα κειμενικών δεικτών

• Καλή έως επαρκής αξιοποίηση 
κατάλληλων στοιχείων του 
συγκειμένου (εφόσον δίνεται)

• Καλή έως επαρκής αλληλουχία και 
συνοχή του ερμηνευτικού σχολίου 

• Καλή έως επαρκής αξιοποίηση 
κατάλληλων και ορθών 
γραμματικοσυντακτικών δομών

• Καλή έως επαρκής καλή χρήση 
εύστοχων και ποικίλων λεξιλογικών 
δομών/ όρων 

• Καλή έως επαρκής ανταπόκριση στο 
ζητούμενο με σχετικά μεγάλη υπέρβαση 
του ορίου λέξεων  ή με περιορισμένο 
αριθμό λέξεων 

04 – 01 • Επαρκής έως ελλιπής ή και 
λανθασμένη κατανόηση του 
βασικού θέματος/ ιδέας / ιδεών 
και του συναισθηματικού 
κλίματος του κειμένου

• Επαρκής έως ελλιπής ή και 
λανθασμένη κατανόηση του 
βασικού θέματος/ ιδέας / ιδεών 
και του συναισθηματικού 
κλίματος του κειμένου

• Επαρκής έως ελλιπής ή και 
λανθασμένη αναγνωστική 
ανταπόκριση- μερικώς σχετική ή 
μη σχετική με το θέμα το 
κειμένου 

• Επαρκής έως ελλιπής ή 
λανθασμένη αναγνώριση και 
ανάδειξη κειμενικών  δεικτών 

• Επαρκής έως ελλιπής ή 
λανθασμένη  αξιοποίηση 
στοιχείων του συγκειμένου 
(εφόσον δίνεται) 

• Επαρκής έως ελλιπής αλληλουχία και 
συνοχή του ερμηνευτικού σχολίου

• Επαρκής έως ελλιπής ή λανθασμένη 
χρήση γραμματικοσυντακτικών δομών 

• Επαρκής έως ελλιπής ή λανθασμένη 
χρήση λεξιλογικών δομών / όρων 

• Επαρκής έως ελλιπής ανταπόκριση στο 
ζητούμενο με μεγάλη υπέρβαση του 
αριθμού των λέξεων  



4ο ΘΕΜΑ (Παραγωγή γραπτού λόγου)
Βαθμός 12-10 9-7 6-4 3-1

Πε
ρι

εχ
όμ

εν
ο 

(1
-1

2)

• Άριστη έως πολύ καλή ανταπόκριση σε 
όλες τις πτυχές του θέματος 

• Άριστη έως πολύ καλή, δημιουργική 
αξιοποίηση των βασικών ιδεών/ 
εννοιών του κειμένου/ων αναφοράς 

• Άριστη έως πολύ καλή λογική ανάπτυξη 
ιδεών (συνεκτικότητα), εντός του ορίου 
των λέξεων 

• Άριστη έως πολύ καλή επίτευξη του 
επικοινωνιακού στόχου 

• Πολύ καλή έως καλή ανταπόκριση σε 
όλες τις πτυχές του θέματος 

• Πολύ καλή έως καλή δημιουργική 
αξιοποίηση των βασικών ιδεών/ εννοιών 
του κειμένου/ων αναφοράς 

• Πολύ καλή έως καλή λογική ανάπτυξη 
ιδεών (συνεκτικότητα), εντός του ορίου 
των λέξεων 

• Πολύ καλή έως καλή επίτευξη του 
επικοινωνιακού στόχου 

• Καλή έως περιορισμένη  ανταπόκριση στις 
πτυχές του θέματος

• Καλή έως περιορισμένη  αξιοποίηση των 
βασικών ιδεών/ εννοιών του κειμένου/ων 
αναφοράς

• Καλή έως περιορισμένη λογική ανάπτυξη 
ιδεών (συνεκτικότητα), μικρή υπέρβαση 
του αριθμού λέξεων 

• Καλή έως περιορισμένη  επίτευξη του 
επικοινωνιακού στόχου 

• Περιορισμένη έως ανεπαρκής ανταπόκριση 
στις πτυχές του θέματος

• Περιορισμένη έως ανεπαρκής αξιοποίηση 
των βασικών ιδεών/ εννοιών  του 
κειμένου/ων αναφοράς

• Περιορισμένη έως ανεπαρκής λογική 
ανάπτυξη ιδεών (συνεκτικότητα), μεγάλη 
υπέρβαση του αριθμού των λέξεων 

Βαθμός 10-9 8-7 6-4 3-1

Ο
ργ

άν
ω

ση
 (1

-1
0)

• Άριστη έως πολύ καλή οργάνωση 
κειμένου (συνοχή και αλληλουχία 
νοημάτων, παραγραφοποίηση, χρήση 
μεγάλης ποικιλίας κατάλληλων 
διαρθρωτικών λέξεων) 

• Άριστη  έως πολύ καλή αξιοποίηση των 
μακροδομικών χαρακτηριστικών του 
κειμενικού είδους (π.χ. προσφώνηση, 
αποφώνηση, τίτλος, κ.λπ.) 

• Άριστη έως πολύ καλή δυνατότητα 
δομικών μετασχηματισμών του/των 
κειμένου/ων αναφοράς (π.χ. 
ονοματοποιήσεις, ευθύς/ πλάγιος 
λόγος, πυκνότητα, κ.λπ.) 

• Άριστη έως πολύ καλή χρήση 
πραγματολογικά κατάλληλου ύφους σε 
όλο το κείμενο 

• Πολύ καλή έως καλή οργάνωση κειμένου 
(συνοχή και αλληλουχία νοημάτων, 
παραγραφοποίηση, χρήση μικρής 
ποικιλίας κατάλληλων διαρθρωτικών 
λέξεων) 

• Πολύ καλή έως καλή αξιοποίηση των 
μακροδομικών χαρακτηριστικών του 
κειμενικού είδους (π.χ. προσφώνηση, 
αποφώνηση, τίτλος, κ.λπ.)

• Πολύ καλή έως καλή δυνατότητα 
δομικών μετασχηματισμών του/των 
κειμένου/ων αναφοράς (π.χ. 
ονοματοποιήσεις, ευθύς/ πλάγιος λόγος, 
πυκνότητα, κ.λπ.)

• Πολύ καλή έως καλή χρήση 
πραγματολογικά κατάλληλου ύφους σε 
όλο το κείμενο 

• Καλή έως περιορισμένη οργάνωση 
κειμένου (συνοχή και αλληλουχία 
νοημάτων, παραγραφοποίηση, χρήση 
περιορισμένης ποικιλίας ή μερικώς 
κατάλληλων διαρθρωτικών λέξεων)

• Καλή έως περιορισμένη αξιοποίηση των 
μακροδομικών χαρακτηριστικών του 
κειμενικού είδους (π.χ. ανεπιτυχής 
προσφώνηση, αποφώνηση, τίτλος, κ.λπ.)

• Καλή έως περιορισμένη δυνατότητα 
δομικών μετασχηματισμών του/των 
κειμένου/ων αναφοράς (π.χ. ανεπιτυχείς 
ονοματοποιήσεις, ανεπιτυχής μετατροπή 
ευθέος/ πλάγιου λόγου, μερική πυκνότητα, 
κ.λπ.)

• Καλή έως περιορισμένη χρήση 
πραγματολογικά κατάλληλου ύφους (π.χ. 
μείξη ύφους, πραγματολογικά ακατάλληλο 
ύφος) 

• Περιορισμένη έως ανεπαρκής οργάνωση 
κειμένου (περιορισμένη συνοχή και 
αλληλουχία νοημάτων, μερική ή ολική 
απουσία παραγραφοποίησης, απουσία 
διαρθρωτικών λέξεων)

• Περιορισμένη έως ανεπαρκής αξιοποίηση 
των μακροδομικών χαρακτηριστικών του 
κειμενικού είδους (π.χ. απουσία 
προσφώνησης, αποφώνησης, τίτλου, κ.λπ.)

• Περιορισμένη έως ανεπαρκής δυνατότητα 
δομικών μετασχηματισμών του κειμένου/ 
ων αναφοράς (π.χ. απουσία 
ονοματοποιήσεων, πυκνότητας, κ.λπ.) 

• Περιορισμένη έως ανεπαρκής χρήση 
πραγματολογικά κατάλληλου ύφους σε όλο 
το κείμενο (π.χ. πραγματολογικά 
ακατάλληλο ύφος) 



Βαθμός 8-7 6-5 4-3 2-1

Γλ
ώ

σσ
α 

(1
-8

)

• Άριστη έως πολύ καλή  παρουσία 
μεγάλου εύρους ορθών 
γραμματικοσυντακτικών δομών, 
συμβατών με το ζητούμενο, 
διατυπωμένων με ακρίβεια 

• Άριστη έως πολύ καλή παρουσία 
μεγάλου εύρους κατάλληλων 
λεξιλογικών στοιχείων, συμβατών με το 
ζητούμενο, διατυπωμένων με ακρίβεια 

• Άριστη έως πολύ καλή ορθογραφία και 
στίξη 

• Πολύ καλή έως καλή παρουσία σχετικά 
μεγάλου εύρους ορθών 
γραμματικοσυντακτικών δομών, 
συμβατών με το ζητούμενο, 
διατυπωμένων με σχετική ακρίβεια  

• Πολύ καλή έως καλή παρουσία σχετικά 
μεγάλου εύρους, σχετικά κατάλληλων 
λεξιλογικών στοιχείων, συμβατών με το 
ζητούμενο και διατυπωμένων με σχετική 
ακρίβεια  

• Πολύ καλή έως καλή ορθογραφία και 
στίξη

• Καλή έως περιορισμένη παρουσία ορθών 
γραμματικοσυντακτικών δομών, συμβατών 
με το ζητούμενο, διατυπωμένων με 
ακρίβεια 

• Καλή έως περιορισμένη παρουσία 
κατάλληλων λεξιλογικών στοιχείων, 
συμβατών με το ζητούμενο και 
διατυπωμένων με ακρίβεια  

• Καλή έως περιορισμένη ορθογραφία και 
στίξη 

• Περιορισμένη έως ανεπαρκής παρουσία 
ορθών γραμματικοσυντακτικών δομών, 
συμβατών με το ζητούμενο, διατυπωμένων 
με ακρίβεια 

• Περιορισμένη έως ανεπαρκής παρουσία 
κατάλληλων λεξιλογικών στοιχείων, 
συμβατών με το ζητούμενο και 
διατυπωμένων με ακρίβεια  

• Περιορισμένη έως ανεπαρκής ορθογραφία 
και στίξη 


