
1. Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας για τη συγγραφή 

περίληψης κειμένου 
 

   Για λόγους ευκολίας και πρακτικότητας, θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τη 

διαδικασία για τη συγγραφή περίληψης με μια «πορεία», κατά την οποία θα 

πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένα «βήματα»:  

 

Βήμα 1ο 

 

Εξετάζουμε τον τίτλο του κειμένου, το είδος του, τον χρόνο και το μέσο 

δημοσίευσής του καθώς και την ιδιότητα του συγγραφέα. 

 

 

Βήμα 2ο 

 

Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο με στόχο τη συνολική κατανόηση. 

Διερευνούμε  το  βασικό  θέμα  του,  το πρόβλημα που θέτει ο συγγραφέας και 

τη θέση που παίρνει σε σχέση με αυτό.  

 

 

Βήμα 3ο 

 

Διαβάζουμε ξανά το κείμενο, αυτή τη φορά ανά παράγραφο, επισημαίνουμε τις  

βασικές  ιδέες  του  κειμένου  και  στη  συνέχεια  τις  παραφράζουμε  και  τις 

πυκνώνουμε. Συγκεκριμένα, κατά τη δεύτερη αυτή ανάγνωση, εντοπίζουμε και 

υπογραμμίζουμε σε κάθε παράγραφο τις λέξεις – φράσεις κλειδιά που 

αποτυπώνουν τις σημαντικές ιδέες. Στη συνέχεια, επεξεργαζόμαστε το κείμενο 

μέσω δύο διαδικασιών: της παράφρασης1 και της πύκνωσης2.  

 

 

Βήμα  4ο 

 

Εξετάζουμε  την  οργάνωση  του  ευρύτερου  κειμένου,  τη  συλλογιστική 

πορεία και τις «ενέργειες3» του συγγραφέα. Ακόμη, εντοπίζουμε τους τρόπους 

ανάπτυξης των παραγράφων και τους δείκτες συνοχής4.  

                                                 
1 Με την παράφραση: ξαναγράφουμε ένα τμήμα του κειμένου, έτσι ώστε να είναι νοηματικά 

ισοδύναμο, διατηρώντας βέβαια τη βασική ορολογία του αρχικού κειμένου. 

 
2 Με την πύκνωση: α. παραλείπουμε – απαλείφουμε περιττές πληροφορίες (π.χ. παραδείγματα, 

στατιστικά στοιχεία κ.τ.λ.) του αρχικού κειμένου και β. εφαρμόζουμε τις κατάλληλες κάθε φορά 

τεχνικές πύκνωσης, όπως λ.χ. τη μετατροπή μιας ρηματικής φράσης σε ονοματική (π.χ. 

αντικατάσταση δευτερεύουσας πρότασης με μετοχή, αντικατάσταση ονοματικής πρότασης με 

ονοματικό σύνολο) την αντικατάσταση μιας επιρρηματικής πρότασης με επίρρημα, τη 

χρησιμοποίηση γενικότερης έννοιας που συμπεριλαμβάνει επιμέρους πληροφορίες. 
 

3 Οι  γλωσσικές  «ενέργειες»  του  συγγραφέα,  δηλαδή  αυτό  που  «κάνει»  σε  κάθε παράγραφο, 

μπορούν να αποδοθούν με ρήματα ή ρηματικές φράσεις όπως για παράδειγμα: ο συγγραφέας / 

συντάκτης του κειμένου αναφέρεται, διερωτάται, διευκρινίζει, απαριθμεί, αντικρούει κ.τ.λ. Πρέπει, 

λοιπόν, κατά τη συγγραφή της περίληψης να επιλέγουμε προσεκτικά – και όχι τυχαία – το ρήμα ή 

τη ρηματική έκφραση που αποδίδει κάθε φορά τη γλωσσική «ενέργεια» του συγγραφέα. 



   

Βήμα 5ο 

 

Γράφουμε την περίληψη. Η περίληψη υπακούει στους κανόνες της παραγράφου. 

Χρειάζεται, λοιπόν, να αναπτυχθεί πάνω σε ορισμένη δομή, να δηλώνεται με 

σαφήνεια ο σκοπός της και να χαρακτηρίζεται από συνοχή και συνεκτικότητα. 

Έτσι, η εργασία που προηγήθηκε, μας παρέχει τη υλικό για τη γραφή του 

κειμένου μας: α. οι  σημειώσεις  μας  για το θέμα του κειμένου και τη θέση του 

συγγραφέα μπορούν να αξιοποιηθούν για τη θεματική περίοδο της 

παραγράφου – περίληψης, ενώ β. οι περίοδοι που αποτυπώνουν τα θεματικά 

κέντρα των παραγράφων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις λεπτομέρειες της 

παραγράφου – περίληψης. Για να επιτύχουμε τη συνοχή του κειμένου μας, 

χρειάζεται να αποφύγουμε να παραθέσουμε, απλώς, τις επιμέρους περιόδους 

αλλά να χρησιμοποιήσουμε: α. τις κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις – φράσεις 

και β. τις  ρηματικές  διατυπώσεις  που  αποδίδουν τη  συλλογιστική  πορεία  

και  τις γλωσσικές ενέργειες του συγγραφέα. Έχουμε  υπόψη,  επίσης,  ότι  ο  

χαρακτήρας  της  περίληψης  που  μας  ζητείται  είναι πληροφοριακός και όχι 

αξιολογικός, για αυτό αποφεύγουμε: α. τον σχολιασμό των ιδεών του αρχικού 

κειμένου, β. τη συρραφή αυτούσιων φράσεων του κειμένου και γ. την 

προσπάθεια μίμησης του ύφους του συγγραφέα. Φροντίζουμε, τέλος, να 

σεβαστούμε το όριο του αριθμού λέξεων που έχει τεθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
 
4 Χρήσιμοι δείκτες για την κατανόηση του τρόπου οργάνωσης των ιδεών και των μεταξύ τους 

σχέσεων είναι οι διαρθρωτικές λέξεις αλλά και άλλοι τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνεται  η 

συνοχή του  κειμένου. 



2. Μεθοδολογία Περίληψης Κειμένου 
    

1. Θεωρία σχετικά με τη διαδικασία και τη συγγραφή της περίληψης 

   Σχετικά με τη διαδικασία προετοιμασίας και συγγραφής της περίληψης, χρήσιμες είναι 

οι πληροφορίες που δίνονται στο βιβλίο Έκφραση-Έκθεση. Γενικό Λύκειο. Τεύχος Β΄, κεφ. 

«Σημειώσεις – Περίληψη»: Ι. Σημειώσεις, Α. Σημειώσεις από γραπτό λόγο (ενότητα 1.), ΙΙ. 

Περίληψη, Α. Περίληψη γραπτού λόγου (ενότητες 1., 2., 4.):  

 

2. Σημειώσεις από γραπτό λόγο 

   Κρατούμε σημειώσεις από γραπτό κείμενο με σκοπό να συγκρατήσουμε τα κύρια 

σημεία του. Για να το επιτύχουμε, είναι απαραίτητο αρχικά να διαβάσουμε ολόκληρο 

το κείμενο προσεκτικά, ώστε να αποκτήσουμε μια γενική εικόνα του. Έπειτα, έχοντας 

συλλάβει το νοηματικό του κέντρο, κρατούμε σημειώσεις κατά παράγραφο ή κατά 

ευρύτερες νοηματικές ενότητες. Πρόκειται, δηλαδή, για μια αφαιρετική διαδικασία κατά 

την οποία επισημαίνουμε το ουσιώδες και παραλείπουμε το επουσιώδες· γι’ αυτό και 

είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Μας βοηθάει όχι μόνο να αφομοιώνουμε και να ανακαλούμε 

γνώσεις, αλλά και να οξύνουμε την κριτική ικανότητά μας αφού, όταν κρατούμε 

σημειώσεις, είμαστε αναγκασμένοι να κατανοούμε πλήρως το θέμα, για να διακρίνουμε 

το ουσιώδες από το επουσιώδες. 

 

3. Κρατώ σημειώσεις κατά παράγραφο 

   Κάθε κείμενο απαρτίζεται από μικρές νοηματικές ενότητες, τις παραγράφους. 

Επομένως, ένας τρόπος για να κρατήσουμε πλήρεις σημειώσεις είναι να εργαστούμε 

κατά παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή εντοπίζουμε τα κύρια συστατικά της 

παραγράφου, δηλαδή το θέμα της και τις σημαντικές λεπτομέρειες, αυτές που έχουν 

σημασία για την ανάπτυξη της παραγράφου. Συνάγουμε συνήθως το θέμα της 

παραγράφου από τη θεματική της περίοδο ή, αν δεν υπάρχει θεματική περίοδος, 

προσπαθούμε να διατυπώσουμε συνοπτικά το νοηματικό – θεματικό της κέντρο. 

Καταγράφοντας τις σημειώσεις μας από κάθε παράγραφο – μέρος του κειμένου, θα 

έχουμε τα κύρια σημεία ολόκληρου του κειμένου.  

   Οι σημειώσεις ποικίλλουν από άτομο σε άτομο και έχουν μορφή ανάλογη με το σκοπό 

για τον οποίο γράφονται. Άλλοτε αποδίδουν τα κύρια σημεία του θέματος με κανονικές 

φράσεις και άλλοτε πάλι τα καταγράφουν τηλεγραφικά παραλείποντας ρήματα, άρθρα, 

συνδέσμους, αντωνυμίες, προθέσεις και γενικά όσες λέξεις εννοούνται εύκολα. Συνήθως 

στις σημειώσεις χρησιμοποιούνται: η αρίθμηση, οι συντομογραφίες και άλλα σύμβολα ή 

ακόμη και κάποιο σχήμα/σχεδιάγραμμα, οπότε οι σημειώσεις παίρνουν σχηματική 

μορφή. Οπωσδήποτε πάντως οι σημειώσεις έχουν έναν προσωπικό χαρακτήρα, αφού 

προορίζονται να εξυπηρετήσουν κυρίως το άτομο που τις κρατάει.  

 

4. Περίληψη γραπτού λόγου – Πώς οδηγούμαι στην περίληψη 

   Είδαμε προηγουμένως τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κρατήσουμε σημειώσεις. Η 

λογική σύνδεση των σημειώσεων ή η ανάπτυξη του διαγράμματος μπορούν να οδηγήσουν 

στην περίληψη.  

 Αν η περίληψη που πρόκειται να γράψουμε είναι εκτενής, τότε βασιζόμαστε στη 

θεματική περίοδο και στις σημαντικές λεπτομέρειες κάθε παραγράφου του κειμένου, 

από το οποίο θα προέλθει η περίληψη.  

 Αν η περίληψη θα είναι συνοπτική, τότε βασιζόμαστε στους πλαγιότιτλους των 

παραγράφων ή των ευρύτερων νοηματικών ενοτήτων.  

 Από το διάγραμμα ενός κειμένου μπορεί επίσης να προκύψει περίληψη του ίδιου 

κειμένου, συνοπτική η εκτενέστερη, οπότε αξιοποιούμε αναλόγως λιγότερα ή 

περισσότερα από τα στοιχεία που αποτυπώνει το διάγραμμα.  

 Έστω, λοιπόν, ότι έχουμε ένα κείμενο, από το οποίο θέλουμε να κρατήσουμε 

περίληψη.  

 Στην αρχή της περίληψης επισημαίνουμε το θεματικό κέντρο του κειμένου.  



 Στη συνέχεια προσέχουμε τις διαρθρωτικές λέξεις του κειμένου από το οποίο θα 

προέλθει η περίληψη, προσέχουμε δηλαδή τους δείκτες της συνοχής και της 

συνεκτικότητας του κειμένου.  

 Επισημαίνουμε, έτσι, τη συλλογιστική πορεία του συγγραφέα και την παρουσιάζουμε 

με τη βοήθεια κατάλληλων λέξεων, κυρίως ρημάτων, στην περίληψη που γράφουμε. 

Δηλαδή μπορούμε να αποδώσουμε στο δικό μας κείμενο το ξετύλιγμα της σκέψης του 

συγγραφέα με λέξεις όπως: (ο συγγραφέας) αναφέρει, διατυπώνει την άποψη, 

επισημαίνει, υποστηρίζει, τονίζει, υπογραμμίζει, προσθέτει, αναλύει, συμπεραίνει κτλ.  

 Επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε ενεργητική ή παθητική σύνταξη.  

 

5. Τι πρέπει να προσέχω σε μια περίληψη 

   Σχετικά με τον τρόπο γραφής της περίληψης πρέπει να προσέξουμε τα εξής:  

 Να αποφεύγουμε την υπερβολική αφαίρεση και γενίκευση δίνοντας σε σωστή 

αναλογία τις γενικές θέσεις και τα συγκεκριμένα παραδείγματα.  

 Να μην προσπαθούμε να μιμηθούμε το ύφος του συγγραφέα, που ενδέχεται να είναι 

πολύ διαφορετικό από το δικό μας. Γενικά αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε 

αυτούσιες φράσεις του κειμένου. Στις περιπτώσεις που η περίληψη μας είναι εκτενής 

ή όταν το κείμενο από το οποίο προέρχεται η περίληψη περιέχει ορολογία, μπορεί να 

χρειαστεί να μεταφέρουμε στην περίληψη μας ορισμένες χαρακτηριστικές λέξεις 

/φράσεις. Εκείνο που πρέπει να προσέχουμε είναι να ενσωματωθούν οι λέξεις 

/φράσεις αυτές στο δικό μας κείμενο.  

 Να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί, απέχοντας από κάθε είδους 

σχολιασμό, επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία του αρχικού κειμένου.  

 Να έχουμε υπόψη μας ότι η έκταση της περίληψης εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως είναι: η έκταση και η ποιότητα (συνοχή, ενότητα, οργάνωση) του 

κειμένου που συνοψίζουμε, ο σκοπός για τον οποίο γράφουμε, η κριτική και η 

αφαιρετική μας ικανότητα.  

 Να κατανοήσουμε ότι ο σκοπός για τον οποίο γράφουμε την περίληψη επηρεάζει το 

λόγο μας, ανάλογα δηλαδή με το ποιος γράφει, σε ποιον απευθύνεται και για ποιο 

σκοπό μπορεί να έχουμε επίπεδο λόγου οικείο, περισσότερο επίσημο κ.ο.κ. Δεν 

πρέπει, βέβαια, να ξεχνούμε ότι η περίληψη είναι μια προσωπική δημιουργία που σε 

καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να προδίδει το πνεύμα του συγγραφέα.  

 

6. Εξετάζω τη χρήση της ενεργητικής και της παθητικής σύνταξης σε μια περίληψη 

   Για να επιλέξουμε την κατάλληλη σύνταξη (ενεργητική ή παθητική), θα πρέπει να 

έχουμε υπόψη μας τα εξής:  

 Με την ενεργητική σύνταξη εξαίρεται το πρόσωπο (ή το πράγμα) που δρα, και το 

γραμματικό υποκείμενο της πρότασης στη σύνταξη αυτή συμπίπτει με το λογικό 

υποκείμενο (ο ήλιος θερμαίνει τη γη), ενώ με την παθητική σύνταξη εξαίρεται 

μάλλον το αποτέλεσμα της ενέργειας του υποκειμένου (η γη θερμαίνεται), και το 

λογικό υποκείμενο σ' αυτό δηλώνεται έμμεσα, δηλαδή με τον προσδιορισμό του 

ποιητικού αιτίου (από τον ήλιο).  

 Με την παθητική σύνταξη: αποκτά ποικιλία η πλοκή του λόγου· μεταβάλλεται σε 

υποκείμενο η έννοια που συνήθως παριστάνεται ως αντικείμενο, εφόσον αυτή 

κρίνεται το κύριο στοιχείο της πρότασης· δεν ονομάζεται ρητά το υποκείμενο, όσες 

φορές κανείς δεν θέλει ή δεν μπορεί να το ονομάσει, όπως συμβαίνει αυτό πολλές 

φορές με τα απρόσωπα ρήματα (χιονίζει, αστράφτει, βρέχει κτλ.) που δηλώνουν 

απλώς το συμβάν χωρίς να το συσχετίζουν με το υποκείμενο.  

 Το ποιητικό αίτιο παραλείπεται όταν:  

α. Εννοείται εύκολα από τα συμφραζόμενα. 

β. Είναι άγνωστο. 

γ. Δεν θέλουμε να το δηλώσουμε. 

 


