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Η τεχνική της Περίληψης 

1) Πώς οδηγούμαι στην περίληψη 

Α) Σύντομη ανάγνωση του κειμένου και κατανόησή του. 

Β) Εντοπίζουμε τη θεματική πρόταση, τις λεπτομέρειες και τις    λέξεις – κλειδιά σε 
κάθε παράγραφο. 

Γ) Αν δεν υπάρχει θεματική περίοδος,σημειώνουμε πλαγιότιτλο. 

Δ) Χωρίζουμε σε επιμέρουςθεματικές ενότητες, ώστε να είναι   ανάλογος ο 
χωρισμός των παραγράφων. 

Ε) Συγκέντρωση υπογραμμισμένων στοιχείων και  πλαγιότιτλων. 

Η περίληψη έχει αυξημένη βαρύτητα στις Πανελλήνιες εξετάσεις (25/100), γιατι 
ενισχύει την ικανότητά σας να γράφεται περιεκτικά. 

2) Γραφή – Σύνθεση 

Εισαγωγή: Η περίληψη έχει πληροφοριακό χαρακτήρα, οπότε η εισαγωγή της 
πρέπει να ξεκινά με αναφορά στο συγγραφέα ή στο κείμενο και στη συνέχεια με 
παρουσίαση του θεματικού κέντρου.  

π.χ: Ο συγγραφέας / αρθρογράφος αναφέρεται, παρουσιάζει, πραγματεύεται, 
 προσεγγίζει, διερευνά, κ.α. 

Ή Το κείμενο αναφέρεται, αναλύει, θίγει το θέμα κ.α. 

 

Δεύτερη περίοδος: Συνδέεται με την πρώτη περίοδο με τη χρήση μια διαρθρωτικής 
λέξης ή φράσης.  

Κατόπιν καταγράφουμε συνοπτικά το περιεχόμενο της πρώτης παραγράφου.  

π.χ: Στην αρχή ο συγγραφέας επισημαίνει / υποστηρίζει /εκτιμά… 

Επόμενες περίοδοι: Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο για όλες τις επόμενες 
παραγράφους με βάση τον πλαγιότιτλο και τις σημειώσεις κάθε παραγράφου και 
χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις.  

π.χ: Κατόπιν, επίσης τονίζει, παράλληλα επισημαίνει, ακόμα προσθέτει, επιπλέον 
υποστηρίζει, αντίθετα προβάλλει… 

Τελευταία περίοδος περίληψης: Κλείνουμε με την κατάλληλη φράση.  
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π.χ: Ο συγγραφέας καταλήγει … / συμπεραίνει ότι… 

Ρήματα για την περίληψη:  

Αναφέρει Θεωρεί Διαμαρτύρεται 

Επισημαίνει Διατείνεται =υποστηρίζει Προτείνει 

Αναλύει Προσθέτει Προτρέπει 

Υποστηρίζει Διατυπώνει Καταλήγει 

Ισχυρίζεται Εξηγεί Κλείνει 

 
3) Τι πρέπει να προσέχω σε μια περίληψη 

 Ο περιορισμός της περίληψης στα όρια των λέξεων που ζητούνται. 
Αν δεν ζητείται ορισμένος αριθμός λέξεων,τότε η   περίληψη θα είναι το 
1/5 της  συνολικής έκτασης  του   κειμένου.  

 Διαχωρίζουμετα ουσιώδη από τα επουσιώδη. 
 Αποφεύγουμε όσο γίνεται να επαναλάβουμε φράσεις του  κειμένου. 
 Δίνουμε προσωπικό τόνο διατύπωσης. 
 Σε καμιά περίπτωση δεν κάνουμε σχολιασμό. 
 Αποφεύγουμε την καταγραφή παραδειγμάτων,εκτός αν  

θεωρούνται απαραίτητα για την κατανόηση του κειμένου. 
 Στην αρχή της περίληψης προσδιορίζουμετο  συγγραφέα και το 

θεματικό κέντρο  του κειμένου.   

 

Παράδειγμα περίληψης 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
Βρισκόμαστε σ' ένα σταυροδρόμι· δεν ήμασταν ποτέ απομονωμένοι· μείναμε πάντα 
ανοιχτοί σ' όλα τα ρεύματα. Ανατολή και Δύση· και τ' αφομοιώναμε θαυμάσια τις 
ώρες που λειτουργούσαμε σαν εύρωστος οργανισμός. [...] Συνταραζόμαστε κι εμείς, 
δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, από διαδοχικές κρίσεις, αποκαλυπτικές 
εφευρέσεις και φόβους, που δεν αφήνουν τον ανθρώπινο νου να ηρεμήσει· σαν την 
καλαμιά στον κάμπο. Μπροστά σ' αυτά, τι μας μένει για να βαστάξουμε αν 
απαρνηθούμε τον εαυτό μας; Δε μένω τυφλός στα ψεγάδια1 μας, αλλά έχω την 
ιδιοτροπία να πιστεύω στον εαυτό μας. Σας παρακαλώ να με συγχωρήσετε που 
μνημονεύω εδώ προσωπικές εμπειρίες· δεν έχω άλλο πειραματόζωο από εμένα. Και 
η προσωπική μου εμπειρία μου δείχνει πως το πράγμα που με βοήθησε, 
περισσότερο από κάθε άλλο, δεν ήταν οι αφηρημένοι στοχασμοί ενός 
διανοουμένου, αλλά η πίστη και η προσήλωσή μου σ' έναν κόσμο ζωντανών και 
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περασμένων2 ανθρώπων· στα έργα τους, στις φωνές τους, στο ρυθμό τους, στη 
δροσιά τους. Αυτός ο κόσμος, όλος μαζί, μου έδωσε το συναίσθημα πως δεν είμαι 
μια αδέσποτη μονάδα, ένα άχερο στ' αλώνι. Μου έδωσε τη δύναμη να κρατηθώ 
ανάμεσα στους χαλασμούς που ήταν της μοίρας μου να ιδώ. Κι ακόμη, μ' έκανε να 
νιώσω, όταν ξαναείδα το χώμα που με γέννησε, πως ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν 
τις κόψουν πονεί, βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν. [...] Κι όλα τούτα θα 
μπορούσα να τα ονομάσω με τη λέξη παράδοση, που την ακούμε κάποτε ψυχρά και 
μας φαίνεται υπόδικη3. Αλήθεια, υπάρχουν ροπές4 που νομίζουν πως η παράδοση 
μας στρέφει σε έργα παρωχημένα5 και ανθρώπους παρωχημένους· πως είναι 
πράγμα τελειωμένο και άχρηστο για τις σημερινές μας ανάγκες· πως δεν μπορεί να 
βοηθήσει σε τίποτε τον σημερινό τεχνοκρατικό άνθρωπο που γνώρισε φριχτούς 
πολέμους και φριχτότερα στρατόπεδα συγκεντρώσεως· αυτόν τον άνθρωπο που 
αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στην κατάσταση του θηρίου και την κατάσταση του 
ανδροειδούς6. Η παράδοση είναι λοιπόν ένα περιττό βάρος που πρέπει να 
εξοβελιστεί7. Μου φαίνεται πως αυτές οι ροπές εκπορεύουνται από τη σύγχρονη 
απελπισία για την αξία του ανθρώπου. Είναι τα συμπτώματα ενός πανικού, που εν 
ονόματι του ανθρώπου τείνουν να κατακερματίσουν την ψυχή του ανθρώπου. 
Όμως τι απομένει αν βγάλουμε από τη μέση τον άνθρωπο; 

Γ. Σεφέρη, Δοκιμές, τ.2, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1974, σσ. 175-177 

1. ψεγάδια: ελαττώματα  
2. περασμένων: ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή  
3. υπόδικη: υπόλογη, ένοχη  
4. ροπές: απόψεις  
5. παρωχημένα: ξεπερασμένα  
6. του ανδροειδούς: του ανθρωπόμορφου  
7. εξοβελιστεί: διωχτεί  
 

Α. Περίληψη Ο Γιώργος Σεφέρης αναφέρεται στην αξία της παράδοσης αλλά και σε 
αυτούς που πάντα την αμφισβητούσαν. Αρχικά επισημαίνει ότι εξαιτίας της 
γεωγραφικής θέσης της χώρας μας, δέχτηκε επιδράσεις τόσο από την Ανατολή όσο 
και από τη Δύση και αποτέλεσε τη βάση για την αφομοίωση αντίθετων στοιχείων. Ο 
συνδυασμός αυτός πρόσφερε στον ίδιο συναισθηματική πληρότητα και δύναμη 
που τον βοήθησαν να ξεπεράσει τις αντιξοότητες και να αντιληφθεί ότι αυτή 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο κάθε έθνους. Στη συνέχεια παραθέτει την άποψη 
εκείνων που πιστεύουν ότι καθετί από το παρελθόν είναι στοιχείο αναχρονιστικό 
και αποτελεί τροχοπέδη για την πρόοδο και την εξέλιξη. Τέτοιες αντιλήψεις, 
σύμφωνα με τον ποιητή, υποβαθμίζουν την ίδια την αξία αλλά και την υπόσταση 
του ανθρώπου. 
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