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Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 
 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 

 

 
 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 

 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Αποφεύγουμε να αντιγράφουμε λέξεις ή προτάσεις του κειμένου. 

Δεν χωρίζουμε παραγράφους. (Όλη η περίληψη έχει μία μόνο παράγραφο.) 

 

 Διαβάζουμε και κατανοούμε το κείμενο.  

 Χωρίζουμε παραγράφους. 

 Γράφουμε πλαγιότιτλους. 

 Συνδέουμε τους πλαγιότιτλους 

 Γράφουμε την περίληψη.  

 

 Διαβάζουμε όλο το κείμενο προσεκτικά και προσπαθούμε να το καταλάβουμε.  

 Βρίσκουμε το κύριο θέμα του κειμένου.(Συνήθως αναφέρεται στον τίτλο του).  

 Χωρίζουμε το κείμενο σε παραγράφους. 

 Βρίσκουμε το κύριο θέμα για κάθε παράγραφο και υπογραμμίζουμε τις λέξεις-

κλειδιά. 

 Με οδηγό τις λέξεις κλειδιά βρίσκουμε και γράφουμε τον πλαγιότιτλο κάθε 

παραγράφου. 

Δημιουργούμε με όλους τους πλαγιότιτλους την περίληψη. (Ενώνουμε τους 

πλαγιότιτλους σε ένα ενιαίο κείμενο με τη βοήθεια λέξεων ή φράσεων όπως: Στην 

αρχή, Πρώτα, Έπειτα, Ξαφνικά, Την ίδια στιγμή, 'Yστερα, Λίγο πριν, Τέλος…) 

 

Περίληψη είναι η απόδοση ενός κειμένου με σύντομο τρόπο.  

Στην περίληψη αναφέρουμε μόνο τις βασικές πληροφορίες και όχι τις λεπτομέρειες. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Μπαίνουμε στην ενότητα της Γλώσσας (Στ΄τάξη) «Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα» 

εδώ: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2005/Glossa_ST-Dimotikou_html-empl/index1_01.html . 

Βρίσκουμε και διαβάζουμε το κείμενο: «Ταξιδεύοντας με ελέφαντα». 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΥΣ 

Από την ενότητα «Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα», κεφάλαιο «Ταξιδεύοντας με ελέφαντα» 

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

Ο Φιλέας Φογκ, είναι βασικός ήρωας στο μυθιστόρημα του Ιούλιου Βερν «Ο γύρος του 

κόσμου σε 80 ημέρες». Το κείμενο παρουσιάζει τις προσπάθειές του να ξεπεράσει τα εμπόδια 

που συναντάει στο ταξίδι του στην Ινδία. 

ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

1η παράγραφος: 

Καθυστέρηση στην Ινδία λόγω του μη 

ολοκληρωμένου σιδηροδρομικού δικτύου 

2η παράγραφος: 

Μη έγκυρη ενημέρωση από τις εφημερίδες. 

3η παράγραφος: 

Ο Πασπαρτού και ο ελέφαντας 

4η παράγραφος: 

Η άρνηση του Ινδού ιδιοκτήτη του ελέφαντα 

5η παράγραφος: 

Αρχική προσφορά για ενοικίαση του ελέφαντα 

6η παράγραφος: 

2η προσφορά 

7η παράγραφος: 

Πρόταση για αγορά του ελέφαντα 

8η παράγραφος: 

Ο φιλοχρήματος Ινδός 

9η παράγραφος: 

Ο «χρυσός» ελέφαντας 

       Ο Φιλέας Φογκ, ο βασικός ήρωας στο 

μυθιστόρημα του Ιούλιου Βερν «Ο γύρος 

του κόσμου σε 80 ημέρες» βρίσκεται στην 

Ινδία. Το ταξίδι του δεν μπορεί να 

συνεχιστεί γιατί το σιδηροδρομικό δίκτυο 

της χώρας δεν είναι ολοκληρωμένο. Αιτία 

της καθυστέρησης είναι η μη έγκυρη 

ενημέρωση από τις εφημερίδες της 

περιοχής. Ο Πασπαρτού, σύντροφος του 

Φογκ στο ταξίδι του, προτείνει να 

νοικιάσουν έναν ελέφαντα.  Ο ιδιοκτήτης 

του ελέφαντα αρνείται και την πρώτη και 

τη δεύτερη προσφορά του Φογκ. 

Αποφασισμένος ο Φογκ να μην 

καθυστερήσει το ταξίδι του, προτείνει την 

αγορά του ελέφαντα. Ο φιλοχρήματος 

Ινδός αρνείται και πάλι την προσφορά. Στο 

τέλος ο Φογκ διπλασιάζει την τιμή αγοράς, 

πείθει τον Ινδό και αποκτάει τον «χρυσός» 

ελέφαντα. 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2005/Glossa_ST-Dimotikou_html-empl/index1_01.html
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ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

Ακολουθώ τα βήματα της περίληψης.  Διαβάζω το παρακάτω κείμενο, συμπληρώνω τα 

στοιχεία του πίνακα και γράφω την περίληψή του:  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΥΣ 

Διαβάζω στο Ανθολόγιο: Αντώνης Σαμαράκης «Σ' ένα συνοριακό σταθμό 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index02_09.html 

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

 

 

 

ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

1η παράγραφος: 

 

2η παράγραφος: 

 

3η παράγραφος: 

 

4η παράγραφος: 

 

5η παράγραφος: 

 

6η παράγραφος: 

 

7η παράγραφος: 

 

8η παράγραφος: 

 

9η παράγραφος: 

 

10η παράγραφος: 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index02_09.html

