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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περίληψη είναι η σύντομη απόδοση του περιεχομένου ενός κειμένου, 
η οποία μπορεί να υποκαταστήσει το αρχικό κείμενο. Είναι προσωπική 
δημιουργία, με πληροφοριακό ύφος, χωρίς ίχνος σχολιασμού ή κριτικής.

Είδη περίληψης

Εκτενής περίληψη: Σύντομη απόδοση του περιεχομένου ενός κειμένου ανά παράγραφο που καλύπτει 
σε έκταση το ένα τρίτο του αρχικού κειμένου.

Συνοπτική περίληψη: Σύντομη απόδοση του περιεχομένου ενός κειμένου ανά νοηματική ενότητα 
που καλύπτει σε έκταση το ένα έκτο του αρχικού κειμένου.
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Τα βήματα

1ο.    Ανάγνωση κειμένου. 

Διαβάζουμε μία φορά το κείμενο αργά και προσεκτικά για να αποκτήσουμε μια γενική εικόνα. 
Έπειτα, συνεχίζουμε με μια δεύτερη πιο προσεκτική αυτή τη φορά ανάγνωση με στόχο να 
αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα για το κείμενο, καλύπτοντας κενά που άφησε η πρώτη ανάγνωση. 

2ο. Υπογράμμιση σημαντικών λέξεων και εκφράσεων.

Διακρίνουμε τα ουσιώδη στοιχεία του κειμένου από τα επουσιώδη και υπογραμμίζουμε παράλληλα τις 
λέξεις και τις εκφράσεις που θεωρούμε σημαντικές. 

3ο.    Πλαγιότιτλοι παραγράφων. 

Βασιζόμενοι στις λέξεις και φράσεις κλειδιά που έχουμε υπογραμμίσει γράφουμε τους πλαγιότιτλους 
συμπυκνώνοντας το νόημα της κάθε παραγράφου. Οι πλαγιότιτλοι περιέχουν το θεματικό κέντρο της παραγράφου. 

4ο.    Σύνθεση περίληψης. 

Για την σύνθεση της περίληψης χρησιμοποιούμε τους πλαγιότιτλους των παραγράφων και το νοηματικό κέντρο του 
κειμένου. Συνδέουμε τα μικρά συμπυκνωμένα νοήματα που γράψαμε (πλαγιότιτλοι), αξιοποιώντας τις συνδετικές λέξεις ή 
φράσεις.
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Η σύνταξη

1. Είδος κειμένου.

2. Θέμα περίληψης.

3. Θέση συγγραφέα.

4. Σύνδεση πλαγιότιτλων. 
Συνδέουμε τα μικρά συμπυκνωμένα νοήματα (πλαγιότιτλοι), αξιοποιώντας τις διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις που έχουμε 
υπογραμμίσει.
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Πώς ξεκινάμε μία περίληψη (Διαρθρωτικές λέξεις) 
 Αρχικά

Ο συγγραφέας, ο αρθρογράφος, 
ο δοκιμιογράφος, ο γράφων, … :

– αναφέρεται…
– παρουσιάζει…
– θίγει…
– αναλύει….
– απευθύνεται…
– πραγματεύεται…
– προτείνει…
– τονίζει…
– υποστηρίζει…
– σχολιάζει…
– ερμηνεύει…
– εξετάζει…
– αναρωτιέται…
– απορεί….
– διαπιστώνει…
– ισχυρίζεται…
– υποστηρίζει…

 Στη συνέχεια (Κύριο Μέρος)

Ο συγγραφέας, ο αρθρογράφος, 
ο δοκιμιογράφος, ο γράφων, … :

– συγκρίνει…
– αντιπαραθέτει…
– αντιπαραβάλλει…
– αφηγείται…
– αναρωτιέται….
– διηγείται…
– απορεί…
– απολογείται…
– εύχεται…
– εξεγείρεται…
– αγανακτεί…
– αλλάζει …
– διορθώνει…
– δευτερολογεί…
– απευθύνεται…

 Τέλος

Ο συγγραφέας, ο αρθρογράφος, 
ο δοκιμιογράφος, ο γράφων, … :

– καταλήγει…
– συμπεραίνει…
-- κρίνει….
– διαπιστώνει…
– προτείνει…
– καταλήγει…
– συμπεραίνει…
– κρίνει….
– διαπιστώνει,…
– ανακεφαλαιώνει…
– αποφαίνεται…
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 Η έκταση της περίληψης είναι το 1/3 του αρχικού κειμένου για εκτενή περίληψη ή το 1/6 του αρχικού κειμένου για
συνοπτική περίληψη  ή όση ορίζεται στις οδηγίες.

 Δεν πρέπει να χωρίζουμε την περίληψη σε παραγράφους.

 Αποφεύγουμε να αλλάζουμε το πρόσωπο ή το χρόνο του ρήματος στο οποίο είναι διατυπωμένο το αρχικό κείμενο.

 Αποφεύγουμε, όσο είναι δυνατό, τη χρήση λέξεων ή φράσεων του κειμένου καθώς και τη συγγραφή αποσπασμάτων 
από το αρχικό κείμενο.

 Αποφεύγουμε τις ερωτηματικές προτάσεις (ευθείες ή πλάγιες).

 Αποδίδουμε τα νοήματα όπως εκφράζονται στο κείμενο, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τις 
θέσεις του συγγραφέα. Τις δικές μας απόψεις τις αναφέρουμε μόνο αν μας ζητηθούν.

 Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε απαριθμήσεις, αποσιωπητικά, βραχυλογίες, αρκτικόλεξα. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 Επιλέγουμε την ενεργητική σύνταξη, όταν χρειάζεται να τονιστεί το πρόσωπο που ενεργεί (υποκείμενο), και την 
παθητική, όταν δίνεται έμφαση στην πράξη ή στο ίδιο το κείμενο (απρόσωπο ύφος).

 Αν το αρχικό μας κείμενο έχει διαλογική μορφή, στο περιληπτικό κείμενο ο διάλογος αποδίδεται με γ’ (τρίτο) ρηματικό 
πρόσωπο. 

 Αν οι ιδέες του συγγραφέα εκτίθενται μεταφορικά, εμείς τις αποδίδουμε κυριολεκτικά.

 Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε αυτούσιες φράσεις του κειμένου. 

 Παραλείπουμε τα παραδείγματα, τις συγκρίσεις και τις αναλογίες. 

 Δε μιμούμαστε το ύφος του συγγραφέα.

 Δε γράφουμε παραδείγματα, παρά μόνο υπό προϋποθέσεις. 




