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Εισαγωγικό σημείωμα 

Η περίληψη εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της εξέτασης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 

και όχι μόνο. Μέσω αυτής αξιολογείται ουσιαστικά η 

αντιληπτική και πολύ περισσότερο η αφαιρετική ικανότητα του 

μαθητή – τριας, καθώς καλείται  να διακρίνει το ουσιώδες από 

το επουσιώδες και να δημιουργήσει ένα νέο κείμενο, που σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει να απέχει και πολύ (νοηματικά) 

από το πρωτότυπο. Οι δυσκολίες μάλλον πολλές. Οι απορίες 

ακόμη περισσότερες. Όσο εύκολο εγχείρημα και να φαίνεται, 

μάλλον δεν είναι< 

Επιχειρήσαμε, λοιπόν, μέσω του συγκεκριμένου εγχειριδίου να 

απαντήσουμε σε κάποια εύλογα – τις περισσότερες φορές – 

ερωτήματα των υποψηφίων, διευκολύνοντας με αυτόν τρόπο 

όσο γίνεται το έργο τους. 

Άρης Ιωαννίδης  
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Εγχειρίδιο για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 

 

Περίληψη 

Η πρώτη επαφή του μαθητή – τριας με ένα διαγώνισμα της Νεοελληνικής 

Γλώσσας δεν είναι άλλη από την περίληψη, την πύκνωση ενός κειμένου, 

ο λεγόμενος συνοπτικός λόγος. Τι είναι όμως περίληψη; «Η περίληψη 

είναι εξ ορισμού μια διφυής δραστηριότητα, ανάγνωσης και (συγ)γραφής. 

Επειδή κινητοποιείται από ένα αυθεντικό κείμενο το οποίο πρέπει να 

συνοψιστεί, συνιστά αφενός μια διαδικασία που προϋποθέτει την 

ενεργοποίηση νοητικών δεξιοτήτων που σχετίζονται πρώτα με την 

κατανόηση και εν συνεχεία -ή, μάλλον, παράλληλα- με την παράφραση και 

την πύκνωση των πληροφοριακών στοιχείων του πρωτοτύπου• αφετέρου 

συνιστά μια διαδικασία ανασυγκρότησης των πληροφοριών που 

επιλέχθηκαν σε ένα καινούριο κείμενο, που είναι η περίληψη ως προϊόν 

ολοκληρωμένο». 1 

 Ένα δύσκολο «κομμάτι» της εξέτασης, λοιπόν,  που χρήζει ιδιαίτερης 

προσέγγισης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η περίληψη δεν κατέχει 

σημαντικό ρόλο μόνο στις εισαγωγικές εξετάσεις (Πανελλαδικές), αλλά 

και σε διαγωνισμούς προσλήψεων του δημοσίου τομέα. Κάπου, όμως, 

διαφέρουν κάπως μεταξύ τους : «<επικεντρώνοντας καταρχήν την 

προσοχή μας στη σχολική περίληψη, η οποία καθορίζεται όχι μόνο από τον 

περιορισμό της μεταγλωσσικής δείξης δομικών στοιχείων του πρωτοτύπου -

αυτό είναι αναγκαίο σε κάθε περίληψη- αλλά και από άλλους 

περιορισμούς, που τη διαφοροποιούν από τις "επαγγελματικές" μορφές 

περίληψης, καθώς η πρώτη είναι θεσμοθετημένη γλωσσική άσκηση στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ οι τελευταίες είναι αυθόρμητα 

γλωσσικά προϊόντα που προορίζονται συνήθως για ένα ενημερωμένο ή και 

ειδικό αναγνωστικό κοινό<»2 

                                                             
1 ΚΕΓ 
2 ΚΕΓ 
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Η όλη διαδικασία πύκνωσης ενός κειμένου, με σκοπό τη δημιουργία ενός 

άλλου μετακειμένου, απαιτεί ικανότητες σε πολλά επίπεδα. Ουσιαστικά 

ελέγχει και κατ’ επέκταση αποδεικνύει δεξιότητες του μαθητή, που έχουν 

άμεση σχέση  τόσο με το νοητικό του επίπεδο, όσο και με τη γλωσσική του 

επάρκεια. Οι δεξιότητες αυτές έχουν να κάνουν κυρίως με τη δυνατότητα 

κατανόησης του κειμένου, εντοπισμού του νοηματικού κέντρου ενός 

κειμένου και των βασικών εννοιών του, την αφαιρετική ικανότητα, ως 

απαραίτητη προϋπόθεση διαχωρισμού του ουσιώδους από τις «ανούσιες» 

λεπτομέρειες, την αποδόμηση κι εν συνεχεία την ανασύνθεση ενός 

κειμένου, με όσο γίνεται πιο συνοπτική αναδιατύπωση. Δεξιότητες που 

έχουν να κάνουν ιδιαίτερα με την κριτική ικανότητα αλλά και την 

αφαιρετική σκέψη του υποψηφίου και οι οποίες αποκτώνται στο τελικό 

στάδιο της γνωστικής ανάπτυξης ενός παιδιού, σύμφωνα με τον  Piaget.  

  Ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το λεπτό αυτό θέμα της 

περίληψης, απαντώντας σε ερωτήματα που δημιουργούνται στον 

υποψήφιο και όχι μόνο.  
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Ύπαρξη (ή όχι) επικοινωνιακού πλαισίου στην περίληψη; Αποτελεί 

ξεχωριστό είδος κειμένου η περίληψη;  

 Από τη στιγμή που η περίληψη άρχισε να παγιώνεται επίσημα ως 

άσκηση στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας (2000) 

ζητήθηκε επικοινωνιακό πλαίσιο, τις πρώτες κιόλας χρονιές. 

Συγκεκριμένα: « ια τις ανάγκες μιας συζήτησης που πρόκειται να γίνει 

στην τάξη σας με θέμα την εξέλιξη της  ενετικής, μελετήσατε το 

παραπάνω κείμενο.  α γράψετε μια περίληψη του κειμένου αυτού σε     

έως     λέξεις με την οποία θα ενημερώσετε τους συμμαθητές σας για το 

περιεχόμενό του» (Πανελλήνιες 2002).  Τι κάνουμε, λοιπόν,  σ’ αυτή την 

περίπτωση; Αντιμετωπίζουμε την περίληψη όπως θα αντιμετωπίζαμε ένα 

κείμενο παραγωγής λόγου με συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο, 

όπως ομιλία; Θα χρησιμοποιήσουμε τα τυπικά εξωτερικά 

χαρακτηριστικά, όπως προσφώνηση, αποφώνηση ή και τίτλο σε 

περίπτωση δημοσίευσής της; Η απάντηση είναι (μάλλον) όχι. Η περίληψη 

ουσιαστικά αποτελεί ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό κειμενικό είδος, το οποίο δε 

διακρίνεται από κάποια τυπικά εξωτερικά χαρακτηριστικά. Άλλωστε, η 

περίληψη δεν πρέπει να διδάσκεται ως αυτοσκοπός, σύμφωνα με τις 

οδηγίες για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής:  «Εστίαση στην περίληψη 

ως κειμενικό είδος μπορεί να γίνει, μόνο όταν συνδέεται με περιστάσεις που 

το απαιτούν, όπως για παράδειγμα το να γραφεί περίληψη μιας εργασίας 

για ένα μαθητικό συνέδριο, το οποίο μπορεί να εστιάζει σε κάποιο 

ενδιαφέρον για τα παιδιά ζήτημα». Στην περίπτωση τώρα που ζητηθεί να 

ανακοινώσετε το περιεχόμενο του κειμένου στην τάξη σας, στην 

ερευνητική ομάδας σας < καλό είναι να γίνει αναφορά στο συγγραφέα 

και μάλιστα χρήση του α’ ενικού προσώπου (Το κείμενο του < που 

διάβασα αναφέρεται<). 

Ας δούμε τι λέει το ΚΕΓ: «Αν δεχθούμε ότι ένας τύπος κειμένου ορίζεται 

από τρία κριτήρια, πρώτον, τις γνωσιακές λειτουργίες που αντανακλά 

(περιγραφή, αφήγηση κ.ά.), δεύτερον, τα γλωσσικά μέσα που 

εκμεταλλεύεται για την επιτέλεση αυτής της λειτουργίας, και, τρίτον, την 
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επικοινωνιακή λειτουργία που προτίθεται να πραγματώσει ο παραγωγός 

του ή / και ο αποδέκτης του (Pilegaard & Frandsen  996), τότε η περίληψη, 

δηλαδή η συνάρθρωση παραφρασμένων τεμαχίων που αντιπροσωπεύουν 

δομικά στοιχεία ενός πρωτότυπου κειμένου (συνεχούς ή συνομιλιακού 

λόγου), αποτελεί πιθανότατα ένα ξεχωριστό είδος κειμένου, παρόλο που 

πρόκειται για δευτερογενές, "ετεροκίνητο" θα λέγαμε, κείμενο -πάντως, η 

περίπτωση της περίληψης δεν είναι μοναδική, αφού αρκετά είδη κειμένων 

οφείλουν την ύπαρξή τους σε άλλα κείμενα, τα οποία σχολιάζουν ή 

αναλύουν. *<+Μπορούμε, λοιπόν, να απαντήσουμε καταφατικά στο αρχικό 

ερώτημα δίνοντας έναν καταρχήν ορισμό της περίληψης: πρόκειται για μια 

υποκατηγορία *subgenre+ του γένους "έκθεση", που έχει αντικειμενικό 

προσανατολισμό, δηλαδή αποφεύγει τον σχολιασμό του κειμένου που 

πυκνώνει, επιστρατεύει συγκεκριμένες γνωσιακές λειτουργίες (ανάγνωσης 

/ αποδόμησης και αναδόμησης του πρωτότυπου κειμένου / λόγου), 

χρησιμοποιεί γλωσσικά μέσα ή, καλύτερα, γλωσσικές στρατηγικές 

παράφρασης / πύκνωσης του περιεχομένου του αρχικού κειμένου και δείξης 

της οργάνωσής του, και ικανοποιεί επικοινωνιακές ανάγκες 

επαγγελματικές (με εμφανή χρηστικό χαρακτήρα) αλλά και σχολικές, 

αφού η περίληψη αποτελεί καθιερωμένη άσκηση κατανόησης και 

(ανα)σύνταξης κειμένου. ».3  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 ΚΕΓ 
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Σελικά, ποιος τύπος περίληψης θα μπορούσε να θεωρηθεί πιο 

«ασφαλής», η πληροφοριακή περίληψη ή η απλή πύκνωση;  

Η απάντηση δύσκολη. Η ουσία, βέβαια, είναι ότι εφόσον δεν 

προσδιορίζεται με σαφήνεια ο τύπος περίληψης που ζητείται στις 

εξετάσεις, όλα είναι ανοικτά. Το σχολικό εγχειρίδιο. Άλλωστε, δεν 

προκρίνει κάποιον από τους δύο αυτούς τύπους περίληψης, ως τον πλέον 

κατάλληλο. Μάλιστα το βιβλίο της Έκφρασης – Έκθεσης Β’ Λυκείου 

(τεύχος Β’) παραθέτει περιλήψεις του ίδιου κειμένου («Η πολιτική 

διάσταση των Ευμενίδων του Αισχύλου») και με τους δύο τρόπους, 

τονίζοντας δε ότι η πρώτη (η πληροφοριακή) εξυπηρετεί την 

επικοινωνιακή λειτουργία της («ενημερώνω/πληροφορώ  κάποιον για το 

περιεχόμενο ενός κειμένου, αποδίδοντας περιληπτικά το νόημα του 

κειμένου αυτού»). Κατόπιν, επισημαίνει ότι «μια περίληψη μπορεί να έχει 

και την παρακάτω μορφή», παραθέτοντας περιληπτικά το κείμενο, με 

απλή πύκνωση. 4 Επομένως, ο βαθμολογητής, έχοντας στο μυαλό του 

αυτές τις οδηγίες – λογικά – οφείλει να βαθμολογήσει ισοδύναμα την 

απλή πύκνωση και την πληροφοριακή περίληψη. Ισχύει όμως; Η αλήθεια 

είναι ότι μια περίληψη πληροφοριακού τύπου απαιτεί μεγαλύτερη 

δεξιότητα στη διαδικασία της πύκνωσης του αρχικού κειμένου. 

Παράλληλα, πρόκειται για έναν τύπο περίληψης που δείχνει μεγαλύτερη 

αφαιρετική ικανότητα. Αυτά τα δύο στοιχεία πιστεύω αρκούν 

προκειμένου να ωθούμε τους μαθητές προς το συγκεκριμένο τύπο 

περίληψης, χωρίς βέβαια να είναι και απόλυτο. 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Έκφραση – Έκθεση, τεύχος Β’, σελ. 264-265 
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Σο νοηματικό (θεματικό) κέντρο του κειμένου είναι καλό να 

προτάσσεται σε μία περίληψη;  

Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά δυσκολεύονται κάπως να εντοπίσουν 

σωστά το νοηματικό κέντρο του κειμένου. Ποιο είναι ακριβώς το 

νοηματικό (θεματικό κέντρο) του κειμένου; Για να δούμε τι μας λέει το 

σχολικό εγχειρίδιο: «Η εργασία που έγινε προηγουμένως, να εντάσσουμε, 

δηλαδή, τις μικρότερες νοηματικές ενότητες σε ευρύτερες και να 

αποδίδουμε με έναν πλαγιότιτλο το νοηματικό τους κέντρο, μας επιτρέπει 

να διακρίνουμε το ουσιώδες από το επουσιώδες και έτσι να κρατούμε καλές 

σημειώσεις. Μια ανάλογη υπαγωγή του μερικού στο γενικό μπορούμε να 

παρατηρήσουμε και στον πίνακα περιεχομένων ενός βιβλίου.» 5  

Σύμφωνα πάλι  με το σχολικό εγχειρίδιο 6, «στην αρχή της περίληψης 

επισημαίνουμε το θεματικό κέντρο του κειμένου». Ισχύει όμως πάντα; 

Είναι υποχρεωτική η πρόταξη του θεματικού – νοηματικού κέντρου; Η 

απάντηση είναι μάλλον όχι. Κι αυτό γιατί, όπως είπαμε το σχολικό 

εγχειρίδιο αναφέρεται και στους δύο τύπους περίληψης, δηλαδή και στην 

απλή πύκνωση, όπου δεν είναι απαραίτητη η πρόταξη του θεματικού – 

νοηματικού κέντρου (εισαγωγή κατευθείαν από τις ιδέες του κειμένου, 

οπότε ο μαθητής ταυτίζεται με το συγγραφέα του κειμένου) 7, αλλά και 

στην πληροφοριακή περίληψη 8, η οποία εξυπηρετώντας την 

επικοινωνιακή λειτουργία, καθιστά μάλλον απαραίτητη την πρόταξη του 

θεματικού – νοηματικού κέντρου (θεωρείται προτιμότερο να αρχίζουμε 

με το όνομα του συγγραφέα, το είδος του κειμένου και το θέμα του). Και 

οι δύο τύποι περίληψης, επομένως, είναι δεκτοί. Πιστεύω όμως ότι 

υπάρχει μία προτίμηση προς την πληροφοριακή περίληψη. Το θεματικό – 

νοηματικό κέντρο του κειμένου, λοιπόν, διατυπώνεται σε μία όσο το 

δυνατόν πιο περιεκτική περίοδο λόγου.  

                                                             
5  
  Έκφραση – Έκθεση, τεύχος Β’, σελ. 252 
6 Έκφραση – Έκθεση, τεύχος Β’, σελ. 262-263 
7 Έκφραση – Έκθεση, τεύχος Β’, σελ. 265 
8 Έκφραση – Έκθεση, τεύχος Β’, σελ. 264 
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Σι γίνεται με τα ρήματα αναφοράς, τις λεγόμενες «μεταδιατυπώσεις» 

(π.χ. προτείνει, αναφέρει<), αλλά και τις διαρθρωτικές λέξεις (αρχικά, 

επιπλέον, ακόμη, στη συνέχεια<); Χρειάζονται ή όχι; υνοχή 

περίληψης. 

Τι αναφέρει, λοιπόν, το σχολικό εγχειρίδιο; « <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.)9».  

Ας δούμε τι λέει και το ΚΕΓ: «Παρά το γεγονός ότι η περίληψη, μπορεί να 

θεωρηθεί αυτόνομο είδος κειμένου, η εξάρτησή της από ένα άλλο κείμενο, 

το αρχικό, θέτει το εξής πρόβλημα: πώς μπορεί κανείς να διακρίνει αν μια 

περίληψη είναι περίληψη, αν δεν δηλώνεται η σχέση της με το κείμενο που 

συνοψίζει; Και πώς μπορεί ένα κείμενο να αναγνωρίζεται ως προς το είδος 

του, μόνον όταν αυτό δηλώνεται μεταγλωσσικά, δηλαδή όταν περιέχει 

εκφράσεις που μαρτυρούν την παρουσία του αρχικού κειμένου ή 

σχολιάζουν τη διάρθρωσή του, κάτι που δεν συμβαίνει με άλλα είδη 

κειμένων, όπου ενυπάρχουν γλωσσικοί δείκτες οι οποίοι φανερώνουν την 

ταυτότητα του κειμένου (για παράδειγμα, οι δείκτες συνοχής ενός κειμένου 

επιχειρηματολογίας ή οι εκφράσεις που εισάγουν τα μέρη μιας αφήγησης); 

Αυτό μας οδηγεί στην παραδοχή ότι η περίληψη μπορεί να θεωρηθεί 

ξεχωριστό είδος κειμένου, κυρίως (ή μόνον) επειδή ο αναγνώστης μπορεί να 

την αναγνωρίσει από γλωσσικά σημάδια που τη χαρακτηρίζουν, δηλαδή 

παραπέμπουν στο βασικό κείμενο (Fløttum  99 ). Τέτοια σημάδια είναι, 

λόγου χάρη, οι γλωσσικές πράξεις που αποδίδονται από τον συντάκτη της 

                                                             
9 Έκφραση – Έκθεση, τεύχος Β’, σελ. 262 
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περίληψης στον συντάκτη του πρωτοτύπου (ο συγγραφέας αναφέρει, 

εξηγεί, εκτιμά, ταξινομεί, περιγράφει, απαριθμεί, ανασκευάζει, 

υπογραμμίζει, υπαινίσσεται, προσπερνά βιαστικά κλπ). Αυτό είναι και το 

στοιχείο που διαφοροποιεί κατεξοχήν μια περίληψη από άλλα είδη 

κειμένων. *<+  

Εφόσον κινηθούμε προς την πληροφοριακή περίληψη, λοιπόν,  είναι 

απαραίτητη η χρήση κάποιων ρημάτων αναφοράς αλλά και κάποιων 

διαρθρωτικών λέξεων. Ο λόγος είναι ότι ο συντάκτης της περίληψης είναι 

διαφορετικό πρόσωπο από εκείνον του αρχικού κειμένου. Το θέμα είναι 

σε τι ποσότητα, πότε, πού και πώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι 

συγκεκριμένες λέξεις. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν πρέπει να γίνει 

κατάχρησή τους. Μέτρον άριστον. Η πληθώρα  ρημάτων αναφοράς και 

διαρθρωτικών λέξεων τυποποιούν «επικίνδυνα» την περίληψή μας.  

Τι κάνουμε, λοιπόν; Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν 

γράφουμε την περίληψη ενός κειμένου, είναι ότι όλες αυτές οι λέξεις – 

διαρθρωτικές, ρήματα αναφοράς – είναι αναγκαίες μόνο στην περίπτωση 

που πραγματικά αναδεικνύουν τη συλλογιστική πορεία του συγγραφέα.  

Και προσοχή, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελέσουν όπλο στα 

χέρια μας, προκειμένου να σχολιάσουμε απόψεις του, καθώς η 

κατάχρησή τους μάλλον οδηγεί – και μάλιστα χωρίς να το καταλάβουμε – 

σε έμμεσο (ή και άμεσο ενίοτε) σχολιασμό των θέσεων του συγγραφέα.    

Καλό, επίσης, είναι να αποφεύγουμε και τις λέξεις που δηλώνουν χρονική 

συνέχεια, όπως «έπειτα, στη συνέχεια, (αρχικά), ταυτόχρονα<». Δεν 

πρέπει να αρκούμαστε, δηλαδή, σε μια τυπική παράθεση ανούσιων 

δεικτών που δείχνουν απλώς τη διαδοχή των παραγράφων ή των δομικών 

στοιχείων του κειμένου. Κάτι τέτοιο – εφόσον δεν «υπακούει» στις 

προθέσεις του συγγραφέα του κειμένου – οδηγεί με τη σειρά στην 

απόλυτη επιτήδευση, καθώς με συγκεκριμένες κλισέ λέξεις, παραποιούμε 

οφθαλμοφανώς τη δομή του αρχικού κειμένου, τοποθετώντας τις θέσεις 

του συγγραφέα σε χρονολογικό άξονα στο μετακείμενό μας. 

Αδικαιολόγητο και κατά συνέπεια αποφευκτέο. Στη θέση τους 



Η Περίληψη  
 

15 
 

προτιμότερο είναι να χρησιμοποιούμε λέξεις / φράσεις που φανερώνουν 

ξεκάθαρα τη συλλογιστική πορεία που υιοθέτησε ο συγγραφέας, 

προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του, όπως: « πιο συγκεκριμένα, λόγω, 

εξαιτίας, ειδικότερα, ως απόρροια/επακόλουθο, αντίθετα<». Σε καμία 

περίπτωση, δεν πρέπει να μετατρέπουμε τη σκέψη μας σε αθροίσματα 

άτακτων ιδεών (επίσης, ακόμη, ταυτόχρονα, παράλληλα, 

επιπροσθέτως...).  

Βασικό δε είναι τα ρήματα αναφοράς να χρησιμοποιούνται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να αποδίδουν εκείνες τις νοηματικές σχέσεις που 

πραγματικά υπάρχουν στο κείμενο κι όχι άλλες τυχαίες, ως αποτέλεσμα 

απομνημόνευσης κάποιων λέξεων, κάνοντάς τες χρήση όπου να ‘ναι. Η 

μηχανιστική και άσκοπη χρήση τους κάθε άλλο παρά επιβραβεύεται. 

Παράλληλα, τα συγκεκριμένα ρήματα πρέπει να αξιοποιούν και τον 

τρόπο οργάνωσης του λόγου του πρωτότυπου κειμένου και να μην 

ξεφεύγουν. Η χρήση τους στην αρχή της περίληψης (εφόσον είναι 

πληροφοριακού τύπου) είναι – εν μέρει – αναγκαία.  

Και προς θεού< Μην χρησιμοποιείτε λέξεις που μπορεί να 

εντυπωσιάζουν, αλλά αποδίδουν παντελώς λανθασμένα την πρόθεση 

του συγγραφέα. Για παράδειγμα το πολύπαθο ρήμα «πραγματεύομαι» 

(ας μην μιλήσουμε για το «διαπραγματεύομαι») *ΛΚΝ: πραγματεύομαι: 

μελετώ, εξετάζω ή αναπτύσσω μεθοδικά, επιστημονικά ένα θέμα σε 

βάθος και σε πλάτος, προφορικά ή γραπτά<+. Τα κείμενα που δίνονται 

στις Πανελλήνιες ή και στις ενδοσχολικές εξετάσεις συνήθως είναι 

δοκίμια και άρθρα. Κείμενα που σε καμία περίπτωση δεν «εξαντλούν» 

λόγω της φύσης τους το αντικείμενο – θέμα με το οποίο ασχολείται ο 

γράφων. Δεν είναι πραγματείες, διατριβές.  Άρα, πώς είναι δυνατόν να  

«πραγματεύεται» ο συγγραφέας τους; Προσοχή, λοιπόν. Μπορεί το εν 

λόγω ρήμα να είναι εντυπωσιακό, αλλά ας μην το πολυχρησιμοποιούμε 

άσκοπα< 

Συνοχή περίληψης: «<Θα πρέπει εξ αρχής να διευκρινίσουμε ότι 

μιλώντας για συνοχή της περίληψης εννοούμε δύο πράγματα: αφενός, τις 
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γλωσσικές στρατηγικές που δοκιμάζει ο συντάκτης της περίληψης, ώστε το 

κείμενό του να δίνει μια μορφολογικά και θεματολογικά ενοποιημένη, όχι 

απλώς αθροιστική εικόνα του πρωτοτύπου , και αφετέρου, την 

ερμηνευσιμότητα , όχι απλώς την πρωτοβάθμια κατανόηση, του κειμένου 

της περίληψης για το αναγνωστικό κοινό της , κάτι που στον συνομιλιακό 

λόγο αποτελεί διαρκές διακύβευμα μεταξύ των συμμετεχόντων στο 

συνομιλιακό συμβάν, όμως στον συνεχή γραπτό λόγο (όπως είναι η 

περίληψη) προϋποθέτει την εκ μέρους του συντάκτη καλή γνώση της 

περίστασης επικοινωνίας στην οποία εντάσσεται η περίληψη καθώς επίσης 

και του γνωσιακού και πληροφοριακού δυναμικού των αναγνωστών της 

(Seidlhofer  999). *<+Στην περίπτωση μάλιστα που αξιολογείται μια σχολική 

περίληψη ως προς την ερμηνευσιμότητά της, μόνο φανταστική 

αναπαράσταση μπορεί να γίνει των προσδοκιών και της ερμηνευτικής 

ανταπόκρισης του κοινού της. 

Στη συνοχή, λοιπόν, της περίληψης από μορφολογική πλευρά συμβάλλουν 

η σταθερή χρήση: 

- της τριτοπρόσωπης οπτικής γωνίας, άλλοτε προσωπικής και άλλοτε 

απρόσωπης  ("ο άνθρωπος είναι δημιουργός ιστορίας" / "το παρόν 

νοηματοδοτείται μέσα από  την οργανική του σύνδεση με το παρελθόν") 

- της "άχρονης" οπτικής του ενεστώτα, που είναι ο χρόνος των μη 

αφηγηματικών κειμένων 

- των λέξεων (στην πραγματικότητα, των λεξικών κατηγοριών) που 

χαρακτηρίζονται όχι τόσο για το περιεχόμενό τους όσο για την κειμενική 

τους λειτουργία, όπως είναι τα άρθρα, οι αντωνυμίες (κυρίως δεικτικές και 

αναφορικές) και οι σύνδεσμοι / συνδέτες, που κάνουν τις συνάψεις του 

κειμένου είτε εσωτερικά με τον εαυτό του, το συγκείμενο (cotext), είτε 

εξωτερικά με τα συμφραζόμενα και την περίσταση επικοινωνίας, το 

περικείμενο (context) -για τους συνδέσμους βλ. και παρακάτω. 

- της αντικειμενικής, δηλαδή της επαληθεύσιμης, από τον αναγνώστη της 

περίληψης, παρουσίασης των πληροφοριών του πρωτοτύπου, μιας οπτικής 
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που στηρίζεται στη γλώσσα των γεγονότων, συσχετίζοντας φαινόμενα με 

τον χρόνο, τον τόπο, τα  πρόσωπα, τις καταστάσεις πραγμάτων ή τα αίτια 

γένεσής τους (σε αντιδιαστολή  προς την υποκειμενική παρουσίαση των 

πληροφοριών, που στηρίζεται στη γλώσσα των κρίσεων, σχολιάζοντας και 

αξιολογώντας φαινόμενα). 

- της συνοπτικής, δηλαδή της περιορισμένης στις εντελώς αναγκαίες 

"σκηνικές" αναφορές, παρουσίασης των πληροφοριών του πρωτοτύπου και 

κυρίως εκείνων που συστήνουν το πλαίσιο του συζητούμενου προβλήματος 

(σε αντιδιαστολή προς τη "σκηνική" παρουσίαση του προβλήματος στο 

πρωτότυπο, όπου δεν υφίσταται περιορισμός σε λεπτομέρειες που 

πλαισιώνουν και φωτίζουν το πρόβλημα). 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους συνδέσμους/ συνδέτες, προνομιακό εργαλείο 

της μορφολογικής συνοχής, μπορούμε να θυμηθούμε τη σχετική διάκριση 

που έχουν προτείνει οι Halliday & Hasan στην κλασική τους μελέτη για την 

κειμενική συνοχή (CohesioninEnglish,  976): οι σύνδεσμοι και οι συνδέτες, 

υποστηρίζουν οι δύο μελετητές, μπορούν να εκμεταλλευθούν είτε τις 

σύμφυτες με την πραγματικότητα σχέσεις που αναπαριστά η γλώσσα 

(εξωτερική σύζευξη) είτε τις σχέσεις που είναι σύμφυτες με την 

επικοινωνιακή διαδικασία ανάμεσα σε συγγραφέα και αναγνώστη 

(εσωτερική σύζευξη). Στην περίπτωση της περίληψης την πραγματικότητα 

αντιπροσωπεύει το ίδιο το πρωτότυπο, ενώ οι διαρθρωτικές και 

μεταγλωσσικές παρεμβάσεις του συντάκτη της περίληψης ορίζουν το 

επίπεδο των σχέσεών του με τον αναγνώστη της. 'Ετσι, για παράδειγμα, οι 

όροι καταρχήν, έπειτα, τέλος, μπορούν να δηλώσουν είτε μια χρονική 

ακολουθία πληροφοριών ή υποθεμάτων που υπάρχει με τη συγκεκριμένη 

σειρά στο πρωτότυπο ή μια απαρίθμηση πληροφοριακών στοιχείων, που 

επιλέγονται και αναδιατάσσονται στο κείμενο της περίληψης. Περιττό να 

πει κανείς ότι η "εσωτερική" χρήση των συνδέσμων / συνδετών, που 

υποδηλώνει την επικοινωνία του συντάκτη της περίληψης με τον 

αναγνώστη του, απαιτεί μεγαλύτερη αφαιρετική ικανότητα απ' ό,τι η 

"εξωτερική" χρήση των συνδέσμων / συνδετών, που απλώς αναγνωρίζει και 
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ακολουθεί τις λογικο-σημαντικές σχέσεις μεταξύ των προτάσεων του 

πρωτοτύπου. *<+ Αν η συνοχή από τη μορφολογική της πλευρά συνδέεται 

με τις λέξεις-λειτουργίες *functionwords+, η συνοχή από τη θεματική της 

πλευρά συνδέεται με τις λέξεις-περιεχόμενα *contentwords+, δηλαδή με τα 

ουσιαστικά, τα επίθετα, τα ρήματα και τα επιρρήματα. Και τούτο γιατί μ' 

αυτές τις γραμματικές κατηγορίες εισάγεται το θέμα και τα υποθέματα 

ενός κειμένου / λόγου, καθώς επίσης και τα αλλεπάλληλα κατηγορήματα, 

τα σχόλια, που συνιστούν τη θεματική ανάπτυξη ενός αρχικού θεματικού 

πυρήνα. Στην περίπτωση της περίληψης ρόλο θεματολογικού ενδείκτη 

παίζουν οι προτάσεις που προσανατολίζουν τον αναγνώστη σχετικά με το 

θέμα του κειμένου ("ο συγγραφέας Τάδε στο κείμενό του εξετάζει..." ή "το 

δοκίμιο πραγματεύεται το τάδε ζήτημα..."). Ανάλογο ρόλο παίζουν, όπως 

ήδη έχουμε πει, και οι προτάσεις που καταγράφουν ή εξηγούν τις 

γλωσσικές πράξεις του συγγραφέα του πρωτοτύπου και, έτσι, 

διευκολύνουν αποφασιστικά τον αναγνώστη της περίληψης να 

παρακολουθήσει τη θεματική ανάπτυξη του πρωτοτύπου ("ο συγγραφέας 

υπογραμμίζει, αντιτείνει, ισχυρίζεται, συμπεραίνει κλπ."). 

Είναι σχεδόν αυτονόητο ότι η ύπαρξη θεματολογικών ενδεικτών 

προσδιορίζεται από την επικοινωνιακή λειτουργία και τον στόχο της 

περίληψης (απαντούν μόνο σε περιλήψεις που απευθύνονται σε τρίτους και 

όπου συγγραφέας του πρωτοτύπου και συντάκτης της περίληψης δεν 

ταυτίζονται) και από το αν ο συντάκτης της περίληψης γνωρίζει το 

πρωτότυπο στο σύνολό του (μπορεί, για παράδειγμα, να ζητηθεί από 

μαθητές η περίληψη ενός αποσπάσματος, του οποίου τη σχέση με το 

συνολικό κείμενο αγνοούν, με αποτέλεσμα να υστερεί η θεματολογική 

συνοχή της περίληψης). 

Η θεματολογική διάσταση της συνοχής της περίληψης είναι η πιο σαφής 

ένδειξη της παρουσίας του δεύτερου συγγραφέα, του συντάκτη της 

περίληψης, αφού σ' αυτό το επίπεδο δηλώνεται μεταγλωσσικά η 

παρέμβασή του στο αρχικό κείμενο με τη μορφή της απαραίτητης 

σχολιαστικής μεσολάβησης προς τον αναγνώστη, ώστε να μειωθούν οι 
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πιθανότητες να παρανοήσει ο τελευταίος το πρωτότυπο ή, καλύτερα, να 

διαβάσει το πρωτότυπο με τον τρόπο που το διάβασε ο συντάκτης της 

περίληψης». 

Κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό με μιαν απόπειρα ταξινόμησης των ρημάτων -

δίνονται σε τρίτο πρόσωπο- που δηλώνουν μέσα στην περίληψη τις 

γλωσσικές πράξεις του συγγραφέα του πρωτοτύπου. Ακολουθούμε 

επιλεκτικά την πρόταση του Martins-Baltar (1976, 197-  8), που 

περιλαμβάνει πράξεις (και τους αντίστοιχους ρηματικούς δείκτες) του 

συνεχούς αλλά και του συνομιλιακού λόγου, τις οποίες ομαδοποιεί ως εξής: 

 . Αναφορική όψη 

• αναφέρει, μνημονεύει, παραθέτει αυτολεξεί (ένα άλλο κείμενο) 

• σχολιάζει, ερμηνεύει, συζητά (ένα άλλο κείμενο) 

• συνοψίζει (ένα άλλο κείμενο) 

• παρατηρεί, διαπιστώνει 

• ορίζει με ακρίβεια, προσδιορίζει, καθορίζει 

• αποσαφηνίζει, διευκρινίζει, επεξηγεί 

• εξηγεί, αιτιολογεί 

• ονομάζει, αποκαλεί, χαρακτηρίζει 

• συγκρίνει, αντιθέτει, αντιπαραθέτει, αντιπαραβάλλει 

• επιχειρηματολογεί (υπέρ ή κατά), υπερασπίζεται, υπεραμύνεται, 

συνηγορεί, συμφωνεί με, ταυτίζεται με, δικαιολογεί, ανασκευάζει, 

απορρίπτει, αντικρούει, αντιτείνει 

• τεκμηριώνει, στηρίζει (την άποψή του) 

• αποδεικνύει, δείχνει 

• κρίνει, αξιολογεί, εκτιμά, αποτιμά 
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• βεβαιώνει, ισχυρίζεται, αποφαίνεται, υποστηρίζει, επιμένει (ότι), 

προβλέπει 

• λέει, σημειώνει, τονίζει, επισημαίνει, υπογραμμίζει 

• εξετάζει, συζητά, ασχολείται (με), αναφέρεται (σε) 

• αναλύει, αναπτύσσει 

• ορίζει 

• διαιρεί, ταξινομεί 

• περιγράφει 

• απαριθμεί, συμπληρώνει, προσθέτει 

• αφηγείται, διηγείται 

• αναρωτιέται, απορεί 

• ρωτά 

• υποδεικνύει, προτείνει, αντιπροτείνει, συμβουλεύει, συστήνει 

• απολογείται 

• εύχεται 

• εξεγείρεται, αγανακτεί, εκφράζει την έκπληξή του»  

Ποσοτική όψη  

• προσπερνά βιαστικά, με συντομία 

• αποσιωπά, παραλείπει, δεν αναφέρει / αναφέρεται 

• θίγει πλαγίως, έμμεσα, επιφανειακά 

• εξετάζει διεξοδικά, αναλυτικά, προσεκτικά 

3. Μεταγλωσσική όψη 
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• επεξηγεί, συγκεκριμενοποιεί (για άλλο κείμενο) 

• παραφράζει (για άλλο κείμενο) 

4. Διορθωτική όψη  

• τροποποιεί, αλλάζει (τη διατύπωση) 

• διορθώνει (τον εαυτό του / τους συνομιλητές του) 

5. Διαλογική όψη 

• απευθύνει τον λόγο 

• δίνει τον λόγο 

• ζητά τον λόγο 

• παίρνει, υφαρπάζει τον λόγο 

• διεκδικεί τον λόγο 

• παρεμβαίνει 

• διακόπτει 

6. Οργανωτική όψη  

• αρχίζει 

• συνεχίζει 

• μεταβαίνει (σε άλλο θέμα) 

• παρεκβαίνει 

• τελειώνει, καταλήγει, συμπεραίνει, ανακεφαλαιώνει 

7. Ομιλιακή όψη  

• υψώνει τη φωνή του, τον τόνο της φωνής του 
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• μουρμουρίζει, ψιθυρίζει<»10 

Ποιος όμως γράφει; Ποιον «τίτλο» θα του αποδώσουμε; Σου 

συγγραφέα, του γράφοντος, του αρθρογράφου, του δοκιμιογράφου, 

του συντάκτη (του κειμένου), του κειμενογράφου;  

Τα δύο τελευταία, μάλλον, καλύτερα να τα αποφεύγουμε, καθώς δεν 

είναι και τόσο δόκιμη η χρήση τους. Άλλωστε, φαίνονται και κάπως 

«απρόσωπα». Η χρήση των υπολοίπων είναι θεμιτή κι ακόμη καλύτερα 

στην περίπτωση που γνωρίζουμε εξαρχής το είδος του πρωτότυπου 

κειμένου. Βέβαια, δεν πρέπει να παραλείψουμε στην αναφορά μας το 

γεγονός ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την παθητική σύνταξη στην 

περίληψή μας, οπότε και δεν κρίνεται σκόπιμη η χρήση των εν λόγω 

«τίτλων»< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 ΚΕΓ 
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Ρηματικό πρόσωπο περίληψης. Σι γίνεται τελικά με αυτό; Ποιο 

χρησιμοποιούμε; Σο α’ ή το γ’ ;  

Σ’ αυτή την περίπτωση οφείλουμε εξαρχής να ξεκαθαρίσουμε τη θέση 

μας και να επιλέξουμε το είδος της περίληψης που θέλουμε. Στόχος μας 

είναι η πληροφοριακή περίληψη; Χρησιμοποιούμε το γ΄ ρηματικό 

πρόσωπο, προκειμένου να  υπάρξει πλάγιος λόγος, εφόσον πρόθεσή μας 

είναι να μεταφέρουμε τις απόψεις κάποιου άλλου προσώπου, 

φιλτραρισμένες μέσα από την περίληψή μας. Σε καμία περίπτωση δεν 

ταυτιζόμαστε με αυτό το πρόσωπο, εξ ου και το γ΄ ρηματικό πρόσωπο. 

Από την άλλη, στην περίπτωση που η επιλογή μας θα κλίνει προς την 

απλή πύκνωση, μας «παίρνει» να χρησιμοποιήσουμε και το α΄ ρηματικό 

πρόσωπο, πάντα όμως με κάποια μικρή επιφύλαξη.  
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Σις λέξεις – εκφράσεις του αρχικού κειμένου πρέπει να τις 

αποφεύγουμε στην περίληψή μας;  

Αυτό που πρέπει αρχικά να διευκρινίσουμε είναι ότι η περίληψη δεν είναι 

λεξιλογική άσκηση. Ο σκοπός που υπηρετεί είναι κάπως διαφορετικός 

από αυτόν των λεξιλογικών ασκήσεων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο 

μαθητής –τρια να αναλωθεί σ’ έναν αγώνα εύρεσης συνωνύμων, 

προκειμένου να αντικατασταθούν όλες οι λέξεις του αρχικού κειμένου. 

Αυτό πρακτικά είναι αδύνατο και χρονοβόρο. Ξεφεύγει έτσι από τον 

αρχικό σκοπό της περίληψης. Ούτε βέβαια να περιοριστεί σε μια 

μηχανιστική αντιγραφή λέξεων κι εκφράσεων του αρχικού κειμένου.  

Οι οδηγίες είναι κατατοπιστικές: « α μην προσπαθούμε να μιμηθούμε το 

ύφος του συγγραφέα, που ενδέχεται να είναι διαφορετικό από το δικό μας. 

 ενικά, αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε αυτούσιες φράσεις του κειμένου. 

Στις περιπτώσεις που η περίληψή μας είναι εκτενής ή όταν το κείμενο από 

το οποίο προέρχεται η περίληψη περιέχει ορολογία, μπορεί να χρειαστεί να 

μεταφέρουμε στην περίληψή μας ορισμένες χαρακτηριστικές λέξεις / 

φράσεις. Εκείνο που πρέπει να προσέχουμε είναι να ενσωματωθούν οι 

λέξεις / φράσεις αυτές στο δικό μας κείμενο». 11 

Δεν πρέπει, λοιπόν, να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στην 

παράφραση λέξεων και όρων του αρχικού κειμένου. Άλλωστε, ο χρόνος 

που διαθέτουμε δεν είναι και απεριόριστος και οφείλουμε να τον 

διαχειριστούμε σωστά. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην πλήρη 

κατανόηση του νοήματος του κειμένου και να μην καταστήσουμε την 

παράφραση λέξεων και όρων αυτοσκοπό μας. Όπως λένε και οι οδηγίες, 

αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε αυτούσιες φράσεις του κειμένου, αλλά 

προσοχή στην υπερβολή. Υπάρχουν όροι που δύσκολα αντικαθίστανται 

από άλλους συνώνυμους. Εγκυμονεί τον κίνδυνο αλλοίωσης του 

νοήματος του αρχικού κειμένου. Έχουμε, λοιπόν, πάντα στο μυαλό μας 

                                                             
11 Έκφραση – Έκθεση, τεύχος Β’, σελ. 263 
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ότι ναι μεν η περίληψη αποτελεί κομμάτι μιας εξέτασης στο πλαίσιο του 

μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν 

είναι λεξιλογική άσκηση, αλλά άσκηση κατανόησης.  

Ας δούμε τι λέει και το ΚΕΓ: «<θα θέλαμε να αναφερθούμε σ' ένα ζήτημα 

ή, μάλλον, δίλημμα που συνδέεται αποκλειστικά σχεδόν με τη διδακτική και 

την πρακτική της σχολικής περίληψης: πρέπει η περίληψη να γράφεται "με 

δικά μας (=του μαθητή) λόγια" ή με τις λέξεις και τις φράσεις του 

πρωτοτύπου; Οι γνώμες των μελετητών και των συγγραφέων σχολικών 

εγχειριδίων διίστανται. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο μαθητής πρέπει να 

κτίζει την περίληψη με υλικά από το κατεδαφισμένο πρωτότυπο, γιατί η 

αναγνωστική του αντίδραση δεν πρέπει να χρωματίζει αυθαίρετα το 

πρωτογενές υλικό. Η περίληψη, λένε, είναι μια απρόσωπη διαμεσολάβηση 

του μαθητή ανάμεσα στον συγγραφέα του πρωτοτύπου και τον αναγνώστη 

της περίληψης, ο οποίος υποτίθεται ότι δεν ενδιαφέρεται παρά για μια 

πυκνή και αντιπροσωπευτική του πρωτοτύπου εκδοχή. 'Αλλοι πάλι 

προτείνουν οι μαθητές να επεμβαίνουν παραφραστικά στο πρωτότυπο, 

χωρίς ωστόσο να προδίδουν το ύφος του και, πολύ περισσότερο, τη δομή της 

μορφής και του περιεχομένου του. Αν και το ζήτημα δεν επιδέχεται 

"καθαρή" λύση, πιστεύουμε ότι η δεύτερη άποψη υπερέχει για δύο λόγους: 

πρώτον, γιατί είναι πολύ σημαντικό μέσω της περίληψης να ελέγχεται και 

η ικανότητα του μαθητή να μετασχηματίζει δομές (θα λέγαμε "να παίζει με 

τις δομές") του πρωτοτύπου, γεγονός που συνδέεται με την αναγνωστική 

του επάρκεια και τις γνωσιακές διαδικασίες παράφρασης / πύκνωσης, οι 

οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν όταν η περίληψη είναι ένα κολάζ από 

φράσεις του πρωτοτύπου• και, δεύτερον, γιατί κάθε κείμενο φέρει 

υποχρεωτικά θα λέγαμε ίχνη άλλων κειμένων, συνεπώς και η περίληψη 

φέρει ίχνη του πρωτοτύπου ή, μάλλον, αντίστροφα, φέρει τα ίχνη της 

ανάγνωσης του συντάκτη της ως δευτερογενές κείμενο που είναι. Αν όχι 

κάποια παραφρασμένα χωρία του πρωτοτύπου, τουλάχιστον τα 

μεταγλωσσικά σχόλια μιας περίληψης είναι η αναπόφευκτη παρουσία του 

μαθητή-αναγνώστη στο κείμενο της περίληψής του.  α σημειωθεί, πάντως, 

ότι το παραπάνω δίλημμα στην πράξη δεν είναι τόσο μια διχοτομία όσο ένα 



Η Περίληψη  
 

26 
 

συνεχές, που ξεκινά από την εκ βάθρων αναδιατύπωση του πρωτοτύπου, 

περνά από τη μείξη παράφρασης και αυτολεξεί παράθεσης από το 

πρωτότυπο και καταλήγει στη συρραφή χωρίων του πρωτοτύπου. Αν, 

λοιπόν, μια περίληψη συνδυάζει αυτές τις τρεις (ή ακόμη και τις δύο από 

τις) τιμές του συνεχούς, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δύσκολο είναι να 

αξιολογηθεί με τη λογική της διχοτομίας.  ια να μην αναφερθούμε στο 

ζήτημα που ανοίγει η έξυπνη παρατήρηση της Seidlhofer < και το οποίο δεν 

είναι δυνατόν να συζητηθεί διεξοδικά εδώ, ότι δηλαδή υπάρχουν κείμενα 

που από τη φύση τους προσφέρονται σε παράφραση, ενώ άλλα της 

αντιστέκονται, πράγμα που σημαίνει ότι ο καθηγητής θα πρέπει να έχει τη 

διακριτική ευχέρεια να σταθμίσει σωστά τις απαιτήσεις του πρωτοτύπου 

σε μετασχηματισμούς και συνακόλουθα την προσπάθεια του μαθητή να 

επέμβει στο πρωτότυπο και να το παραφράσει». 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 ΚΕΓ 
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Οι πλαγιότιτλοι ή τα θεματικά κέντρα του κειμένου  πρέπει να 

αποτελέσουν τον «κορμό» της περίληψής μας;  

Για να δούμε τι προτείνει το σχολικό εγχειρίδιο: «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 του κειμένου, συνοπτική ή εκτενέστερη, οπότε 

αξιοποιούμε αναλόγως λιγότερα ή περισσότερα από τα στοιχεία που 

αποτυπώνει το διάγραμμα». 13  

Τη διαδικασία αυτή λοιπόν που προτείνει το σχολικό εγχειρίδιο 

ακολουθεί η πλειονότητα των μαθητών. Βέβαια, ο πλαγιότιτλος, όταν 

χρησιμοποιηθεί για την περίληψη, εγκυμονεί τον κίνδυνο της παράλειψης 

σημαντικών λεπτομερειών του αρχικού κειμένου. Καλός ο πλαγιότιτλος, 

αλλά προσοχή. Ιδιαίτερα όταν προσεγγίζουμε το κείμενο εντελώς 

μηχανιστικά, επιχειρώντας τη δημιουργία πλαγιότιτλων των 

παραγράφων ή των ευρύτερων ενοτήτων, ενώνοντάς τους μετά με 

«τυχαίες» διαρθρωτικές λέξεις, μόνο και μόνο για να «κολλήσουν» 

μεταξύ τους και να βγει ο μαθητής από τη δύσκολη θέση. Το αποτέλεσμα 

είναι να μην εμβαθύνουμε στη σκέψη του συγγραφέα.  

Από την άλλη, όμως, υπάρχει κι ο κίνδυνος της επιβάρυνσης της 

περίληψης με επουσιώδεις λεπτομέρειες. Συνοψίζοντας τις οδηγίες του 

σχολικού εγχειριδίου στο κεφάλαιο «Σημειώσεις – Περίληψη», 

καταλήγουμε στα παρακάτω βήματα: α) εντοπίζουμε τα κύρια συστατικά 

της παραγράφου, β) παρουσιάζουμε διάφορες παραλλαγές σημειώσεων 

από την ίδια παράγραφο, γ) χρησιμοποιούμε ουσιαστικά τον πλαγιότιτλο 

της παραγράφου, προκειμένου να κρατήσουμε σημειώσεις, 

καταγράφοντας παράλληλα τις σημαντικές λεπτομέρειες και το θέμα της 

(το εντοπίζουμε με βάση τη θεματική περίοδο ή, όταν δεν υπάρχει 
                                                             
13 Έκφραση – Έκθεση, τεύχος Β’, σελ. 262 
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θεματική περίοδος, το αναζητούμε στο νοηματικό κέντρο της 

παραγράφου), δ) επισημαίνουμε τις κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις, που 

θα συμβάλλουν στην οργάνωση (διάρθρωση – συνοχή) του λόγου και θα 

μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε και τη συλλογιστική πορεία του 

συγγραφέα. Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο παρατίθεται και η τεχνική του 

σχεδιαγράμματος και η σημασία των διαρθρωτικών λέξεων και φράσεων 

για τον εντοπισμό της λογικής αλληλουχίας του κειμένου. 

Οφείλουμε, λοιπόν, κατά τη διαδικασία σύνθεσης των πλαγιότιτλων να 

εστιάσουμε στην εξασφάλιση της συνοχής και της συνεκτικότητας της 

περίληψης.  Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η περίληψή μας ενδέχεται 

να  μοιάζει ελαφρώς «άσχετη» με το αρχικό κείμενο. Αυτό οφείλεται 

κυρίως στο γεγονός ότι ναι μεν έχουμε εργαστεί αναλυτικά ανά 

παράγραφο, δεν έχουμε φροντίσει όμως να εντοπίσουμε πρώτα το θέμα 

του κειμένου, την άποψη ενδεχομένως του συγγραφέα του και τη βασική 

ιδέα του κειμένου. Απαραίτητη, σ’ αυτό το σημείο, κρίνεται η εξοικείωση 

του μαθητή με τεχνικές αποδόμησης ενός κειμένου, δηλαδή με τον 

εντοπισμό των θεματικών κέντρων κάθε παραγράφου, ώστε η τελευταία 

ουσιαστικά να «κομματιαστεί» κι εν συνεχεία να είναι πιο βατή η 

σύνταξη της περίληψης.   
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Σο μήκος της περίληψής μας; Πρέπει να είμαστε «προσεκτικοί» στην 

τήρηση του ορίου λέξεων;  

«<Η σχολική περίληψη, επειδή αποτελεί εντεταλμένη, όχι αποφασισμένη 

από τον παραγωγό του λόγου, γλωσσική δραστηριότητα, έχει και 

υπαγορευμένο μήκος (ας πούμε το  /3 της έκτασης του αρχικού κειμένου) 

σε αντιδιαστολή προς τις χρηστικές μορφές περίληψης (π.χ. πρακτικά 

συνεδριάσεων, σημειώσεις από διαλέξεις), όπου δεν υπάρχουν ανάλογοι 

περιορισμοί μήκους. Ο περιορισμός του μήκους μπορεί να είναι και 

περιορισμός ουσίας, αφού ο μαθητής δεν μπορεί να αποφασίσει μόνος του 

για τον βαθμό αφαίρεσης που θα εφαρμόσει πάνω στο πρωτότυπο [<] Σε 

ό,τι αφορά την ακριβή έκταση μιας επιμήκους περίληψης, και μάλιστα της 

σχολικής, αυτή δεν μπορεί να καθορίζεται με (ή μόνο με) ποσοτικά κριτήρια 

(αριθμό λέξεων ή προτάσεων ή αράδων) -εκτός κι αν ο αριθμός αυτός 

προτείνεται εντελώς αυθαίρετα, γιατί το όριο του  /3 ή  /4, ας πούμε, του 

πρωτοτύπου δεν μπορεί να θεωρηθεί πειστικό, που σημαίνει θεωρητικά 

θεμελιωμένο, κριτήριο- αλλά μόνο με θεματικά κριτήρια: η περίληψη 

πρέπει να αποτελεί μιαν αντιπροσωπευτική χαρτογράφηση του δικτύου 

των υποθεμάτων (σε αποδεικτικά κείμενα) ή των επεισοδίων (σε 

αφηγηματικά κείμενα). Ποσοτικά κριτήρια δικαιολογούνται μόνο σε 

επαγγελματικές περιλήψεις (ανακοινώσεων ή άρθρων που πρόκειται να 

περιληφθούν σε τόμους πρακτικών), όπου οι περιορισμοί της έκτασης 

επιβάλλονται από πρακτικές ανάγκες, δηλαδή να είναι εύχρηστο ένα 

εκτεταμένο υλικό κειμένων και περιλήψεων»14. 

Το σχολικό μας βιβλίο τι λέει για το συγκεκριμένο θέμα;  «< α έχουμε 

υπόψη μας ότι η έκταση της περίληψης εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως είναι: η έκταση και η ποιότητα του κειμένου που 

συνοψίζουμε, ο σκοπός για τον οποίο γράφουμε, η κριτική και αφαιρετική 

μας ικανότητα.» 15 Καμία σαφής οδηγία για την έκταση της περίληψής 

μας.  

                                                             
14 ΚΕΓ 
15 Έκφραση – Έκθεση, τεύχος Β’, σελ. 263 
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Το πιο συνηθισμένο ατόπημα των μαθητών, όσον αφορά την περίληψη 

πάντα, είναι η υπέρβαση του ορίου των λέξεων. Γιατί να συμβαίνει αυτό; 

Ας δούμε μια εξήγηση: «Η Seidlhofer, που μελέτησε, μεταξύ άλλων, και τις 

υπερβάσεις του εντεταλμένου μήκους των περιλήψεων, συμπεραίνει ότι οι 

λόγοι που δεν επιτρέπουν στους μαθητές να περιοριστούν σ' ένα 

συγκεκριμένο αριθμό λέξεων δεν είναι τόσο η ελλιπής ενεργοποίηση 

διαδικασιών παράφρασης / πύκνωσης και ο κακός προγραμματισμός του 

τελικού κειμένου όσο η δύναμη ή η γοητεία που ασκεί το πρωτότυπο στον 

μαθητή, ο βαθμός συναισθηματικής εμπλοκής του τελευταίου σ' αυτό ή ο 

ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο κάθε μαθητής προσεγγίζει ένα κείμενο».16 

Προσπαθούμε, λοιπόν, να είμαστε – όσο είναι δυνατόν – εντός ορίου 

λέξεων. Βέβαια, απώτερος στόχος μας είναι να δώσουμε στον 

βαθμολογητή την εντύπωση ότι έχουμε κατανοήσει επαρκώς το αρχικό 

κείμενο και ότι είμαστε σε θέση να το πυκνώσουμε. Ανεπίσημα – ίσως κι 

επίσημα – υπέρβαση του ορίου των λέξεων θεωρείται ότι έχουμε όταν το 

κείμενό μας υπερβεί κατά 10% το επιτρεπόμενο όριο.  

Τι έγινε στο παρελθόν; Συνήθως το μήκος της περίληψης που ζητείται 

στις εξετάσεις είναι 100 έως 120 λέξεις ή  80 έως 100 λέξεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 ΚΕΓ 
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Κατά πόσο είναι επιτρεπτή η αλλαγή της σειράς σε σχέση με το 

αρχικό κείμενο (αναδιάταξη του κειμένου);  

         « < 'Ενας άλλος περιοριστικός παράγοντας για τη σχολική περίληψη 

είναι η γραμμικότητά της. Πρέπει δηλαδή η περίληψη να παρακολουθεί και 

να αναπαράγει το σχέδιο οργάνωσης του κειμένου αφετηρίας μη 

παραβιάζοντας τη σειρά διάταξης των θεματικών στοιχείων που επιλέγει 

να συναρμόσει, διότι τότε κινδυνεύει να θεωρηθεί σχολιασμός και όχι 

σύνοψη ενός κειμένου. Ούτε η συνθήκη αυτή είναι δεσμευτική για 

χρηστικές περιλήψεις, όπως η σύντομη παρουσίαση της αφηγηματικής 

δομής ενός μυθιστορήματος ή μιας κινηματογραφικής ταινίας, όπου η 

ανασύνθεση στοιχείων είναι συχνά επιβεβλημένη. Τέλος, η σχολική 

περίληψη οφείλει να χαρακτηρίζεται και από πιστότητα στην απόδοση του 

περιεχομένου του αρχικού κειμένου, να αποτελεί δηλαδή μια μικρογραφία 

του, που θα απαλλάσσει τον αναγνώστη της από τον κόπο να επισκεφθεί το 

πρωτότυπο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να προστεθούν πληροφορίες ή 

παραθέματα και ότι δεν πρέπει να μεταβληθεί η οπτική γωνία του αρχικού 

κειμένου• μ' άλλα λόγια, ο μαθητής δεν δικαιούται να πάρει αποστάσεις 

από το υλικό που συνοψίζει, αλλά το υιοθετεί όπως έχει. Ο περιορισμός 

αυτός ισχύει και για χρηστικές περιλήψεις, αφορά όμως κατεξοχήν 

περιλήψεις γραπτών κειμένων, που αποθηκεύουν πληροφορίες, και η 

σχολική παράδοση εξακολουθεί να επιμένει στη "σιγουριά" του γραπτού 

κειμένου και να μη ζητά από τους μαθητές περιλήψεις συμβάντων 

συνομιλιακού λόγου (συνεντεύξεων, συνεδριάσεων, "στρογγυλών 

τραπεζιών" κ.ά.), όπου μπορεί να κριθεί και η τόλμη όχι μόνο της σύνθεσης 

αλλά και της ανασύνθεσης του αρχικού κειμένου / λόγου<» 17 

Βέβαια, καλές και αρκετά κατατοπιστικές οι οδηγίες του ΚΕΓ. Αλλά τι 

γίνεται στην περίπτωση που υπάρχει επανάληψη κάποιου νοήματος σε 

διαφορετικά σημεία του αρχικού κειμένου; Παραμένουμε πιστοί στις 

οδηγίες του ΚΕΓ ή ελαφρώς λοξοδρομούμε; Μάλλον, το δεύτερο. Σε αυτή 

                                                             
17 ΚΕΓ 
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την περίπτωση η αναδόμηση του αρχικού κειμένου – πάντα με μέτρο – 

θεωρείται θεμιτή.  
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Σι γίνεται με το ύφος της περίληψης;  

«<Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την περίληψη, το ύφος της δεν μπορεί, βέβαια, 

να μείνει εντελώς ανεπηρέαστο από το ύφος του πρωτοτύπου (στοχαστικό, 

πολεμικό, ευτράπελο, ειρωνικό κλπ.) ούτε από το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται (γνωστό / άγνωστο, περιορισμένο / ευρύ κ.ά.). Πάντως, σε 

κάθε περίπτωση η περίληψη διαφοροποιείται κάπως από το ουδέτερο, 

καθαρά πληροφοριακό, ύφος των κειμένων έκθεσης (όπως του ορισμού και 

της εξήγησης) και μεταπίπτει σε ένα ύφος τυπικό, στον βαθμό που 

απευθύνεται κανονικά σε απομακρυσμένο και μεγάλο αναγνωστικό κοινό, ή 

σ' ένα ύφος τεχνικό, όταν το επιβάλλει η φυσιογνωμία του πρωτοτύπου. Το 

τυπικό ύφος διακρίνεται από την επιλογή της απρόσωπης (τριτοπρόσωπης) 

οπτικής γωνίας ή του γενικευτικού α΄ πληθυντικού προσώπου, την ευρεία 

θεματική επέκταση της βασικής ιδέας του πρωτοτύπου, την ακρίβεια των 

λεξικών επιλογών, την εναλλαγή απλών και σύνθετων συντακτικών δομών, 

την περιπλοκότητα της οργάνωσης των κειμενικών μονάδων και, τέλος, τη 

φροντίδα για τη στίξη και την παραγραφοποίηση.» 18 
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Επιλέγουμε την ενεργητική ή την παθητική σύνταξη στην περίληψή 

μας;  

Έκφραση – Έκθεση (βιβλίο  Β’ λυκείου):  «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.» 

Βιβλίο Γραμματικής του Γυμνασίου:  «Η χρήση της διάθεσης (ενεργητικής 

– παθητικής) στη νέα ελληνική σχετίζεται και με το είδος λόγου μέσα στο 

οποίο εντάσσονται τα όσα λέει ο ομιλητής αλλά και με το αν θέλει να δώσει 

έμφαση στην ενέργεια ή στο αποτέλεσμα του ρήματος» 

Συγκεκριμένα για την περίληψη, Έκφραση – Έκθεση (βιβλίο  Β’ λυκείου):    

«Στην παθητική σύνταξη το ύφος γίνεται περισσότερο απρόσωπο. Όταν η 

περίληψη ενός κειμένου γίνεται από τον ίδιο τον συγγραφέα, τότε αυτός 

χρησιμοποιεί την παθητική σύνταξη για να αποφύγει την αναφορά στο 

πρόσωπό του. Στην περίπτωση τώρα που η περίληψη γίνεται από ένα τρίτο 

πρόσωπο, προτιμάται πολλές φορές η παθητική σύνταξη, επειδή εκείνο που 

ενδιαφέρει είναι το ίδιο το κείμενο και το περιεχόμενό του κι όχι ο 

συγγραφέας, εφόσον το κείμενο είναι επώνυμο).  
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Αποφεύγουμε ή όχι τα προσωπικά σχόλια στην περίληψη;  

Ένα αρκετά συνηθισμένο λάθος των μαθητών – τριών είναι η παράθεση 

σχολίων στα λεγόμενα του συγγραφέα. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές 

αυτό γίνεται με έμμεσο τρόπο (έμμεσο σχόλιο), καθώς ο μαθητής αγνοεί 

ότι σχολιάζει τις θέσεις του συγγραφέα. Κάτι τέτοιο λοιπόν δεν είναι 

θεμιτό. Άλλωστε, το διευκρινίζει και το σχολικό βιβλίο: «..να είμαστε όσο 

το δυνατόν πιο αντικειμενικού, απέχοντας από κάθε είδους σχολιασμό, 

επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία του αρχικού κειμένου». 19 Η ουσία είναι να 

συνειδητοποιήσουμε ότι η περίληψη σε καμία περίπτωση δεν είναι 

άσκηση ερμηνείας κάποιου κειμένου, αλλά άσκηση κατανόησης. Σκοπός 

μας είναι η όσο γίνεται πιο περιεκτική διατύπωση του πρωτότυπου 

κειμένου και όχι η άσκηση κριτικής των θέσεων του συγγραφέα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Έκφραση – Έκθεση, τεύχος Β’, σελ. 263 
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Σι γίνεται στην περίπτωση που το πρωτότυπο κείμενο έχει 

παραδείγματα ή κάνει αναφορά σε κάποια πρόσωπα (αυθεντίες) ; Σα 

συμπεριλαμβάνουμε στην περίληψή μας;  

Σ’ αυτή την περίπτωση, λοιπόν, οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα 

προσεκτικοί. Ο λόγος είναι ότι οφείλουμε να αξιολογήσουμε τα 

συγκεκριμένα παραδείγματα και απόψεις, ώστε να αποτελούν ουσιώδη 

στοιχεία και όχι απλώς επουσιώδεις λεπτομέρειες, που μάλλον κακό θα 

κάνει η παράθεσή τους στην περίληψή μας. Αν κρίνουμε ότι είναι 

απαραίτητη η αναφορά τους στην περίληψή μας - καθώς μάλιστα 

καλύπτουν και σημαντική έκταση στο πρωτότυπο κείμενό μας -   

προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο περιεκτικοί και λακωνικοί. 

Απαραίτητη προϋπόθεση, λοιπόν, είναι να αξιολογήσουμε τα 

παραδείγματα και τις αυθεντίες κι εφόσον κρίνουμε ότι αποτελούν 

σημαντικό κομμάτι της συλλογιστικής του συγγραφέα, τα παραθέτουμε, 

δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πύκνωσή τους. Στην περίπτωση δε που 

ο αριθμός των παραδειγμάτων είναι σχετικά μεγάλος, αλλά 

παρουσιάζουν κάποια ανομοιομορφία μεταξύ τους, ως προς το 

περιεχόμενό τους, μπορούμε απλώς να κάνουμε μια απλή αναφορά στην 

παράθεση των παραδειγμάτων από το συγγραφέα, τονίζοντας όμως το 

λόγο χρήσης τους από τον ίδιο.  
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Ανακεφαλαίωση: Σι προσέχουμε, λοιπόν,  περισσότερο  στην 

περίληψή μας;  

 Στην περίληψή μας προσέχουμε ιδιαιτέρως τις γενικολογίες και τις 

αοριστολογίες. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι σε ό,τι λέμε, 

πάντα σε σχέση με το  αρχικό κείμενο. Σε καμία περίπτωση δεν 

λέμε: «ο συγγραφέας αναφέρεται στους παράγοντες διάδοσης του 

καταναλωτισμού<», αλλά «ο συγγραφέας αναφέρεται στην ατομική 

ευθύνη του καθενός στη διάδοση του καταναλωτισμού<».  

 Πρέπει να προσέχουμε επίσης την έκφρασή μας. Οφείλουμε να 

εκφράζουμε με όσο γίνεται πιο κατανοητό τρόπο το θεματικό 

κέντρο του κειμένου. 

 Προσπαθούμε να εντοπίσουμε στο κείμενο κάποιες 

χαρακτηριστικές φράσεις ή λέξεις, μέσω των οποίων ο συγγραφέας 

δείχνει την πρόθεσή του να εστιάσει την προσοχή μας και να 

προβάλει τις ιδέες του, όπως:  κυρίως, το σημαντικότερο, προ 

πάντων< 

 Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο φειδωλοί στη χρήση 

διαρθρωτικών ρημάτων, αποφεύγοντας ιδιαιτέρως τις λέξεις εκείνες 

που καταδεικνύουν χρονική συνέχεια στο κείμενο, όπως:  στη 

συνέχεια, κατόπιν, έπειτα ...  

 Αυτό που πάντα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι σε μία 

περίληψη ουσιαστικά αξιολογείται η αναγνωστική μας ικανότητα, η 

ικανότητά μας δηλαδή να προσλαμβάνουμε με σωστό τρόπο το 

κείμενο. Για να πετύχουμε, λοιπόν, την όσο γίνεται καλύτερη 

αναγνωστική προσέγγιση του, πρέπει αρχικά να κατανοήσουμε το 

«Όλο», εστιάζοντας στο θέμα και τη θέση του συγγραφέα. Κατόπιν, 

σειρά έχει η συλλογιστική πορεία του κειμένου και ιδιαιτέρως τα 

δομικά του στοιχεία (επιμέρους ενότητες) 

 Στο αρχικό κείμενο ενδέχεται να επαναλαμβάνονται κάποιες λέξεις 

– έννοιες, ο εντοπισμός των οποίων θα μας βοηθήσει πάρα πολύ 

στην επιτυχημένη απόδοση της περίληψής του. 

 Προσέχουμε όσο είναι δυνατόν το λεξιλόγιό μας, ώστε να είναι 

κάπως προσεγμένο κι όχι πολύ καθημερινό ή προφορικό. 

 Σκοπός μας μέσα από την περίληψη ενός κειμένου είναι κατά κύριο 

λόγο η επαρκής πληροφόρηση του αναγνώστη - ακροατή για το 

περιεχόμενο του κειμένου και η πύκνωση του επί της ουσίας. 
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 Μεγάλη προσοχή πρέπει να επιδείξουμε στην επιλογή και χρήση 

των κατάλληλων ρημάτων μεταδιατύπωσης, ώστε να μην 

παρατηρείται το γνωστό φαινόμενο της επιφανειακής και 

τυποποιημένης σύνδεσης των νοημάτων.  

 Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην όσο γίνεται καλύτερη απόδοση 

του περιεχομένου, ώστε να διακρίνεται από ακρίβεια, σαφήνεια, 

οικονομία και το σπουδαιότερο πληρότητα.  

 Γράφουμε την περίληψή μας σε ενιαία παράγραφο (προτιμητέο), 

χωρίς βέβαια να αποκλείουμε την περίπτωση να τη χωρίσουμε και 

σε περισσότερες παραγράφους, ανάλογα βέβαια και με το κειμενικό 

είδος.  
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Από τι εξαρτάται η αξιολόγηση της περίληψης;  

Η περίληψη αξιολογείται σε τρία (3) επίπεδα: περιεχόμενο, έκφραση και 

δομή.  

Περιεχόμενο (0-12): Βασική προϋπόθεση η κατανόηση του νοηματικού 

κέντρου του αρχικού κειμένου. Στη συνέχεια, θετικά αξιολογείται η 

κατανόηση των επι μέρους ιδεών του κειμένου και η σχέση που συνδέει το 

νοηματικό κέντρο με τις επι μέρους ιδέες (συνεκτικότητα). Βέβαια, κύριο 

μέλημά μας είναι να αποδώσουμε το περιεχόμενο του αρχικού κειμένου, 

αποφεύγοντας όσο μπορούμε τις ανούσιες λεπτομέρειες.  

Έκφραση (0-8): Σε καμία περίπτωση δεν αντιγράφουμε αυτούσια 

αποσπάσματα του αρχικού κειμένου και πάντα αποφεύγουμε το 

σχολιασμό και την άσκηση οποιασδήποτε μορφής κριτικής (άμεση – 

έμμεση) των ιδεών του. Χρησιμοποιούμε σωστά τη γλώσσα σε όλα τα 

επίπεδα (στίξη, ορθογραφία, λεξιλόγιο, σύνταξη). Και βέβαια ελέγχουμε 

αν η περίληψή μας έχει το κατάλληλο ύφος (πληροφοριακό).  

Δομή (0-5): Η συνοχή των ιδεών του αρχικού κειμένου είναι το παν. 

Προσπαθούμε να είμαστε εύστοχοι στην επιλογή των κατάλληλων 

διαρθρωτικών λέξεων - φράσεων, χωρίς υπερβολή.  

Στο τέλος, βέβαια, έχουμε τη συνολική αξιολόγηση του κειμένου της 

περίληψής μας, όπου η εικόνα του γραπτού αλλά το σημαντικότερο η 

πρωτοτυπία του θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο.  
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Εκδόζεις schooltime.gr 

Τηλ.: 6977554086 

e-mail: info@schooltime.gr 

website: www.schooltime.gr 
 

http://www.schooltime.gr/
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Η περίληψη εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

εξέτασης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και όχι μόνο. Μέσω 

αυτής αξιολογείται ουσιαστικά η αντιληπτική και πολύ περισσότερο η 

αφαιρετική ικανότητα του μαθητή – τριας, καθώς καλείται  να διακρίνει 

το ουσιώδες από το επουσιώδες και να δημιουργήσει ένα νέο κείμενο, που 

σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απέχει και πολύ (νοηματικά) από το 

πρωτότυπο. Οι δυσκολίες μάλλον πολλές. Οι απορίες ακόμη 

περισσότερες. Όσο εύκολο εγχείρημα και να φαίνεται, μάλλον δεν είναι< 

Επιχειρήσαμε, λοιπόν, μέσω του συγκεκριμένου εγχειριδίου να 

απαντήσουμε σε κάποια εύλογα – τις περισσότερες φορές – ερωτήματα 

των υποψηφίων, διευκολύνοντας με αυτόν τρόπο όσο γίνεται το έργο 

τους. 

 

http://www.schooltime.gr/

