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ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΖΑΝΕΚΑ 
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Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

Ηράκλειο, 10-10-2022 
 
Αρθ. Πρωτ: Φ2/2081 
 
ΠΡΟΣ: τις Διευθύνσεις και τους/τις  
Φιλολόγους (ΠΕ02) των Γενικών Λυκείων της 
Επιστημονικής μου Ευθύνης στα Χανιά και 
στο Ρέθυμνο  
 
             
 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης) 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 
 

 

ΘΕΜΑ:  Αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των εξεταζόμενων φιλολογικών 
μαθημάτων γενικής παιδείας και Ο.Π.Α.Σ. στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023 και 
εφεξής 

 

ΝΕΟ Υ.Α. / ΦΕΚ: Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για 
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το 
ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193) όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το άρθρο 7 του ν. 4692/2 020 (Α’ 111) 
και εκ νέου με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25) [Απόφ. υπ’ Αριθμ. Φ.251/119188/Α5/ΦΕΚ/Β/ 
5136/ 03-10-2022] 
https://drive.google.com/file/d/1x5vcLTQzpqyje6MCEstHVAf9QKtZbUEC/view  

 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ / ΑΛΛΑΓΕΣ 
 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π.Α.Σ. Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Καμία αλλαγή. 
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.Α.Σ. Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Καμία αλλαγή. 
 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π.Α.Σ. Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

1. Δεν αναφέρεται τι είδους παράλληλο μπορεί να τεθεί (πέρυσι «αδίδακτο παράλληλο», 
θεωρείται πλεονασμός) 

2. ii) Δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές [πέρυσι τρείς (3) ερμηνευτικές ερωτήσεις (δύο 
ερωτήσεις στο διδαγμένο κείμενο συν μία (1) στο το παράλληλο)]: 

«- Η πρώτη αναφέρεται σε ιδέες/αξίες/προβλήματα, σε στάσεις/ήθος/χαρακτήρα των 
προσώπων, στο ιστορικό/κοινωνικό/πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη 
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δομή/σύνθεση του κειμένου, σε υφολογικά/αισθητικά θέματα, με βάση το διδαγμένο από το 
πρωτότυπο κείμενο. 

- Η δεύτερη αναφέρεται στο παράλληλο κείμενο σε συσχετισμό με το παραπάνω εξεταζόμενο 
κείμενο από το πρωτότυπο». 

 
3. Μετάφραση αδίδακτου κειμένου 8-10 στίχους (πέρυσι 4-6 στίχους) και είκοσι (20) 

μονάδες [πέρυσι (10) μονάδες – εδώ μεταφέρονται οι δέκα (10) μονάδες της μιας 
ερμηνευτικής ερώτησης που έχει απαλειφθεί]. 

4. Πενήντα (50) μονάδες στο διδαγμένο και παράλληλο κείμενο – πενήντα (50) 
μονάδες στο αδίδακτο κείμενο όπως στις ενδοσχολικές/απολυτήριες εξετάσεις. 

 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ο.Π.Α.Σ Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

1. 1Ο ΘΕΜΑ (περίληψη/σύνοψη μέρος του μη λογοτεχνικού κειμένου ή απόψεων που 
διατυπώνονται στο κείμενο): είκοσι (20) μονάδες [πέρυσι δέκα (15) μονάδες]. 

2. 2ο ΘΕΜΑ (εντοπισμός οργανωτικών, δομικο-λειτουργικών, επικοινωνιακών 
χαρακτηριστικών στα μη λογοτεχνικά κείμενα και η ερμηνεία της λειτουργίας τους 
/σύγκριση μη λογοτεχνικών κειμένων): τριάντα πέντε (35) μονάδες (15+10+10) 
[πέρυσι σαράντα (40 = 15+15+10) μονάδες]. 

3. Η κατανομή των μονάδων όπως στις ενδοσχολικές/απολυτήριες εξετάσεις. 
 

  
 Ρουμπρίκες αξιολόγησης (ΙΕΠ: οδηγίες διδασκαλίας Νεοελληνικής γλώσσας και 

Λογοτεχνίας σχ. έτους 2022-23 - Γ΄ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, 
βλ. τελευταίες σελίδες)  
https://drive.google.com/file/d/1fm8lwrXCabAUF5i6xnfpRAym1H4m9wsB/view 
 

 Πλούσιο υλικό στην ιστοσελίδα που διαχειρίζομαι: 
 https://tpe-filologika.blogspot.com/ 

 
 

Πιστό αντίγραφο 
στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Σωτηρία Μαρτίνου 

Με τιμή 
 
                                                                

ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  

Φιλολόγων Κλάδου ΠΕ02 
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