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Συνοπτική νοηματική απόδοση κειμένου -περίληψη 

Είδη περιληπτικών κειμένων 

 

Στο ΘΕΜΑ Α είναι δυνατό να ζητηθεί η συνοπτική νοηματική απόδοση: 

 

α) του περιεχομένου ολόκληρου κειμένου (πληροφοριακή περίληψη) 

β) του περιεχομένου μέρους ενός κειμένου (απλή πύκνωση) 

γ) των απόψεων του συγγραφέα για συγκεκριμένο θέμα (περίληψη με εστίαση) 

δ) του περιεχομένου δύο διαλεγόμενων κειμένων 

 

Αναλυτικά: 

 

Παράδειγμα εκφώνησης: 

 «Να παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας το περιεχόμενο του παραπάνω άρθρου 

σε ένα περιληπτικό κείμενο 100-120 λέξεων.». 

Α) Πληροφοριακή περίληψη 
 

Στάδια σύνταξης πληροφοριακής περίληψης 

1.. Κατανόηση του κειμένου 

α) Διαβάζω το κείμενο μία φορά με 

σκοπό: 

● να εντοπίσω το θέμα και το είδος του  

● να αντιληφθώ ποια είναι η στάση του 

συγγραφέα για το θέμα 

● να διακρίνω το επικοινωνιακό 

πλαίσιο 

β) Το διαβάζω δεύτερη φορά με σκοπό: 

● να επιβεβαιώσω αυτά που κατάλαβα 

με την πρώτη ανάγνωση 

● να μελετήσω τη λογική οργάνωση του 

κειμένου. 

2. Διερεύνηση της λογικής 

οργάνωσης του κειμένου 

α) Εξετάζω την παράγραφο: Ανιχνεύω 

τη βασική δομή κάθε παραγράφου και 

γράφω στο πρόχειρο τον πλαγιότιτλο. 

β) Διακρίνω το ουσιώδες από το 

επουσιώδες: Σημειώνω στο πρόχειρο τις 

κυριότερες ιδέες κάθε παραγράφου, 

προσέχοντας τον ρόλο που έχουν μέσα 
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στο κείμενο (υποστηρικτέα θέση, 

απορριπτέα θέση, επεξήγηση). 

γ) Σημειώνω το είδος των συνδέσμων: 

Οι σύνδεσμοι με πληροφορούν για την 

εσωτερική σύνδεση του κειμένου και τον 

τρόπο εξέλιξης της επιχειρηματολογίας.  

Επισημαίνω τους συνδέσμους που 

δηλώνουν πρόθεση, αντίθεση, 

συνέπεια, παραχώρηση, αιτία, 

προϋπόθεση, χρονικότητα (χθες, 

σήμερα, αύριο), συγχρονία (κατά τα 

άλλα, εξίσου). 

3.  Σύνταξη της περίληψης 

Εισαγωγική περίοδος: Παρουσίαση 

θέματος/βασικής θέσης. 

 Διαμορφώνω κατάλληλα, -

χρησιμοποιώντας τις σωστές 

τεχνικές πύκνωσης-, τους 

πλαγιότιτλους των παραγράφων και 

των νοηματικών ενοτήτων, καθώς και 

τις ουσιώδεις ιδέες, ώστε να 

δημιουργήσω ένα συντακτικά ορθό 

και περιεκτικό κείμενο. 

 Τηρώ τη χρονική σειρά: αυτό που 

αναφέρεται στο παρελθόν ή στο 

μέλλον από το συγγραφέα πρέπει να 

τηρείται και στην περίληψη. 

 Χρησιμοποιώ προσωπική 

έκφραση: δεν πρέπει να αντιγράψω 

αυτούσιες εκφράσεις του κειμένου. 

 Αξιοποιώ τις κατάλληλες 

διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις, για 

να εξασφαλίσω τη συνοχή του 

κειμένου. 
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Β) Απλή πύκνωση μέρους ενός κειμένου 
 

Παράδειγμα εκφώνησης: 

 «Να γράψετε ένα κείμενο στο οποίο θα αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο 

των δύο τελευταίων παραγράφων του κειμένου που σας δόθηκε σε 70-80 λέξεις.» 

 

Στάδια σύνταξης περίληψης με απλή πύκνωση μέρους του 

κειμένου 

1. Κατανόηση του κειμένου 

Διαβάζω μία φορά όλο το κείμενο με σκοπό 

να εντοπίσω το θέμα και τις υποενότητες 

του κειμένου 

2. Εστίαση στο προς 

πύκνωση απόσπασμα 

α) Εξετάζω την παράγραφο: Ανιχνεύω τη 

βασική δομή κάθε παραγράφου της 

ενότητας που καλούμαι να πυκνώσω. 

β) Διακρίνω το ουσιώδες από το 

επουσιώδες: Σημειώνω στο πρόχειρο τις 

κυριότερες ιδέες κάθε παραγράφου, 

προσέχοντας τον ρόλο που έχουν μέσα στο 

κείμενο (υποστηρικτέα θέση, απορριπτέα 

θέση, επεξήγηση). 

 

3.. Σύνταξη της περίληψης 

 Διαμορφώνω κατάλληλα, -

χρησιμοποιώντας τις σωστές τεχνικές 

πύκνωσης-, τους πλαγιότιτλους των 

παραγράφων που καλούμαι να 

πυκνώσω, καθώς και τις ουσιώδεις ιδέες, 

ώστε να δημιουργήσω ένα συντακτικά 

ορθό και περιεκτικό κείμενο. 

 Χρησιμοποιώ προσωπική 

έκφραση: δεν πρέπει να αντιγράψω 

αυτούσιες εκφράσεις του κειμένου. 

 Αξιοποιώ τις κατάλληλες 

διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις, για να 

εξασφαλίσω τη συνοχή του κειμένου. 
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Γ) Περίληψη με εστίαση 
 

Παράδειγμα εκφώνησης: 

 «Να αποδώσετε περιληπτικά τις απόψεις του συγγραφέα για τα εφόδια που πρέπει 

να διαθέτουν οι νέοι στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας(60-70 λέξεις).». 

 

Στάδια σύνταξης περίληψης με εστίαση 

1. Κατανόηση του κειμένου 
Διαβάζω μία φορά όλο το κείμενο με σκοπό 

να εντοπίσω το θέμα του κειμένου 

2. Εντοπισμός των απόψεων 

για το ζητούμενο θέμα 

Εντοπίζω στο κείμενο τα σημεία που 

αναφέρονται στις απόψεις του 

συγγραφέα για το συγκεκριμένο θέμα. 

Τα σημεία αυτά μπορεί να βρίσκονται σε 

μια ή περισσότερες παραγράφους του 

κειμένου συνεχόμενα ή διάσπαρτα. 

3. Σύνταξη της περίληψης 

 Πυκνώνω κατάλληλα τα αντίστοιχα 

χωρία χρησιμοποιώντας τις σωστές 

τεχνικές πύκνωσης. 

 Χρησιμοποιώ προσωπική έκφραση: 

δεν πρέπει να αντιγράψω αυτούσιες 

εκφράσεις του κειμένου. 

 Αξιοποιώ τις κατάλληλες 

διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις, για να 

εξασφαλίσω τη συνοχή του κειμένου. 

 

Δ) Περίληψη δύο διαλεγόμενων κειμένων 
 

Παράδειγμα εκφώνησης: 

 «Σε ένα σύντομο κείμενο 60-70 λέξεων να αποδώσετε τις απόψεις των δύο 

συγγραφέων για το θέμα της συμμετοχής των νέων στα κοινά.». 

 

Στάδια σύνταξης περίληψης δύο διαλεγόμενων κειμένων 

1. Κατανόηση – συσχέτιση των 

κειμένων 

α) Διαβάζω μία φορά κάθε κείμενο με 

σκοπό να εντοπίσω το θέμα του καθενός, 

τη βασική θέση του συγγραφέα του και 

την επιχειρηματολογία του. 

β) Συγκρίνω τα δύο κείμενα, για να 

διακρίνω αν οι συγγραφείς συμφωνούν ή 
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διαφωνούν, αν αντιμετωπίζουν το θέμα 

από την ίδια ή διαφορετική οπτική γωνία, 

αν το ένα κείμενο επεκτείνει τον 

προβληματισμό του άλλου κ.λπ. 

2. Σύνταξη τηςπερίληψης 

Εισαγωγική περίοδος: Παρουσίαση της 

νοηματικής σχέσης των δύο κειμένων. 

 Παρουσιάζω στη σειρά τη βασική 

θέση και την επιχειρηματολογία κάθε 

κειμένου αξιοποιώντας τις κατάλληλες 

διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις, για να 

εξασφαλίσω τη συνοχή του κειμένου. 

 Χρησιμοποιώ προσωπική έκφραση: 

δεν πρέπει να αντιγράψω αυτούσιες 

εκφράσεις του κειμένου. 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Στην περίπτωση περίληψης διαλεγόμενων κειμένων με εστίαση 

ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τη διαφορά ότι πρέπει πρώτα να 

εντοπίσουμε στο κάθε κείμενο τα χωρία που αναφέρονται στο 

συγκεκριμένο θέμα και έπειτα να προχωρήσουμε στη σύγκριση των 

σχετικών απόψεων των συγγραφέων τους. 

 

Τεχνικές παράφρασης 

 

Ειδικό λεξιλόγιο Δεν παραφράζουμε, εκτός αν  υπάρχει 

συνώνυμη λέξη 

Λέξεις του κειμένου με κυριολεκτική 

σημασία 

Αντικατάσταση των λέξεων με λέξεις 

ομόρριζες (ρήματα, ουσιαστικά, 

επίθετα, επιρρήματα) ή συνώνυμες  

Λέξεις που περικλείονται σε 

εισαγωγικά 

Λέξεις με μεταφορική σημασία 

Σύμβολα 

Χρήση κυριολεξίας 

 

Ονοματικό σύνολο Αντικατάσταση με ρηματικό σύνολο 

και το αντίστροφο 

Προθετικές φράσεις 

 

Απόδοσή τους με επίθετα 

 

Περιφραστικό ρήμα Αντικατάσταση με μονολεκτικό ρήμα 
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Παθητική σύνταξη Τροπή σε ενεργητική και το αντίστροφο 

α´ β´ ρηματικό πρόσωπο ενικού ή 

πληθυντικού αριθμού 

γ´ ρηματικό πρόσωπο 

 

β´ ρηματικό πρόσωπο (ενικό ή 

πληθυντικό) προστακτικής ή 

προτρεπτικής υποτακτικής 

Απόδοση σε πλάγιο λόγο  

(π.χ. ο συγγραφέας προτείνει, 

συμβουλεύει..) 

Ρητορικό ερώτημα Απόδοση με  

- αποφαντική πρόταση, όταν 

δηλώνεται άποψη (ο συγγραφέας 

πιστεύει ότι…) 

- αιτιολογική πρόταση, όταν 

δηλώνεται επιχείρημα 

Ερώτηση-απάντηση Αποδίδουμε μόνο την απάντηση 

 

Ερώτηση χωρίς απάντηση Ο συγγραφέας ανησυχεί/ 

προβληματίζεται / θίγει το 

πρόβλημα… 

Αναφορικές προτάσεις Απόδοση με μετοχή ή επίθετα 

 

Εισαγωγή πληροφοριών ανάλογα με το το είδος τους 

 

Κείμενο Αναφοράς Περίληψη 

Εμπειρικές αλήθειες Ο συγγραφέας σημειώνει/, επισημαίνει 

ότι…  

Αφορμές (περιστατικά, ειδήσεις, 

γεγονότα, δημοσιεύματα, 

στατιστικά στοιχεία, πορίσματα 

ερευνών κ.λπ.) 

Ο συγγραφέας με αφορμή 

…διατυπώνει τις απόψεις του/ εκθέτει 

τους προβληματισμούς του κ.λ.π. 

Ιστορική αναδρομή για σύγκριση με 

το παρόν 

Αντίθετα από ό,τι συνέβαινε στο 

παρελθόν σήμερα… 

Απόψεις άλλων με τις οποίες 

διαφωνεί ο συγγραφέας  

 

Ανασκευή άποψης:  Ο συγγραφέας 

εκφράζει την αντίθεσή του με όσους 

υποστηρίζουν ότι… 

Ο ίδιος υποστηρίζει πως…. 

Απόψεις άλλων σε εισαγωγικά σε 

ευθύ λόγο 

Μεταφέρονται σε πλάγιο λόγο: 

Ορισμένοι υποστηρίζουν/πιστεύουν… 

Άποψη του συγγραφέα Ο συγγραφέας πιστεύει, ισχυρίζεται, 

θεωρεί ότι… 

Μορφές/είδη της έννοιας Οι μορφές. είδη, κατηγορίες ….είναι….. 
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Αναλογία 

Ομοιότητες 

Κοινά στοιχεία ανάμεσα στο (α) και στο 

(β) είναι… 

Σύγκριση-αντίθεση σε παράγραφο Μεταφέρουμε τις διαφορές των δύο 

εννοιών με παράφραση και λεκτικά 

στοιχεία που δηλώνουν αντίθεση:. 

Αντίθετα, από την άλλη πλευρά… 

Αν και… ωστόσο 

Αλλά, όμως, εντούτοις 

Σκοποί Στόχος/σκοπός είναι 

Για να… 

Προκειμένου να… 

Επιχειρήματα αιτιών 

 

Σύνδεσμοι που δηλώνουν 

επιχειρήματα (καθώς, αφού, επειδή, 

διότι κ.λπ.)  

Λόγω, εξαιτίας … 

Επιχειρήματα τρόπων 

αντιμετώπισης και των  

προϋποθέσεών τους 

 

 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

• με…, μέσω …(+γενική) 

• αν…, με την προϋπόθεση ότι… 

Εφόσον… 

Έμφαση Ο συγγραφέας τονίζει, υπογραμμίζει… 

Προβλέψεις Ο συγγραφέας προβλέπει ότι… 

Επιφυλάξεις 

Ενδοιασμοί 

 

Ο συγγραφέας διατυπώνει τους 

ενδοιασμούς, εκφράζει επιφυλάξεις, 

τις ανησυχίες του για… 

Προβληματισμοί Ο συγγραφέας εκφράζει / τους 

προβληματισμούς του, τις ανησυχίες 

για… 

Συμπεράσματα Ο συγγραφέας καταλήγει, 

συμπεραίνει… 

• Επομένως, γι' αυτό, συνεπώς 

Τρόποι αντιμετώπισης 

Λύσεις προβλήματος 

 

• Γι' αυτό προτείνει… 

• Ο συγγραφέας θεωρεί ότι το (α) 

μπορεί να αντιμετωπιστεί με… 

• Πρέπει να ληφθούν μέτρα… 

• Ως λύση του προβλήματος προτείνει  

Αυθεντία 

Γνωμικά, στίχοι ποιητών 

 

Σύμφωνα με τους ειδικούς … 

Όπως αναφέρει ο /η… 

Σύμφωνα με τον/την…. 
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Αφήγηση γεγονότων 

(σε άρθρο ή σε στοχαστικό δοκίμιο) 

Παραδείγματα με ανάπτυξη 

 

Μεταφέρουμε τα γεγονότα με 

αφήγηση, σε πλάγιο λόγο στη χρονική 

τους αλληλουχία και στις αιτιώδεις 

σχέσεις τους: ποιος/ποιοι, τι 

έκαναν/σκέφτηκαν κ.λπ. ποια τα 

αποτελέσματα, η εξέλιξη, οι 

αντιδράσεις κ.λπ. 

Αιτίες • Οι αιτίες, οι λόγοι, οι παράγοντες 

είναι… 

• Γι' αυτό ευθύνεται… 

• Αυτό οφείλεται σε…, είναι 

απόρροια/απότοκο + γενική 

• τα βαθύτερα αίτια πρέπει να 

αναζητηθούν, συνδέονται με…κ.λπ. 

Αποτελέσματα • Τα αποτελέσματα, οι συνέπειες, οι 

επιπτώσεις είναι… 

• Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να… 

• Ρήματα που δηλώνουν 

αποτελέσματα (π.χ. οδηγεί, ενισχύει, 

προκαλεί κ.λπ.) 

Αίτιο και αποτέλεσμα • η αιτία/έννοια & ρήμα που δηλώνει το 

αποτέλεσμα (π.χ. υπονομεύει, 

αναβαθμίζει, προκαλεί, ευνοεί κ.λπ.) 

• Παθητική σύνταξη & ποιητικό αίτιο 

(π.χ. η έννοια-αποτέλεσμα ευνοείται, 

καλλιεργείται κ.λπ. από… με…) 

 

Τεχνικές πύκνωσης του αρχικού κειμένου 

 Απαλοιφή πληροφοριών: π.χ. ένα λιμάνι με καθημερινή μεγάλη επιβατική 

κίνηση και φασαρία → ένα λιμάνι 

 Γενίκευση: αντικαθιστώ ειδικές με γενικότερες λέξεις ή φράσεις. π.χ. 

χαρτιά, στυλό, γόμες, ξύστρες, χάρακες → γραφική ύλη. 

 Αντιπροσώπευση μιας σειράς προτάσεων από την ενέργεια που τις 

επιγράφει: π.χ. άνοιξα τον υπολογιστή, συνδέθηκα με το διαδίκτυο, βρήκα την 

ηλεκτρονική διεύθυνση, πληκτρολόγησα και καταχώρισα την επιστολή → έστειλα 

ηλεκτρονικό μήνυμα. 

 Αναγωγή σε υποκείμενη έννοια (επινόηση θεματικής πρότασης): π.χ. ο 

Έλληνας δεν αισθάνθηκε ποτέ ότι το κράτος είναι δική του υπόθεση, όχι επειδή έχει 

τάσεις αναρχισμού αλλά επειδή οι κυβερνήσεις που του επιβλήθηκαν κατά καιρούς 
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ήταν αποτέλεσμα ξένων επεμβάσεων με αυταρχική συμπεριφορά → ο Έλληνας 

αποξενώθηκε από το κράτος επειδή είναι ξενόφερτο και καταπιεστικό. 

 Αντικατάσταση απαρίθμησης με περιεκτικό όρο: π.χ. οι εφημερίδες, η 

τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο → τα ΜΜΕ. 

 Κατάργηση συμπληρωματικών προτάσεων: π.χ. είναι φανερό ότι πρέπει 

να περιμένουμε πως η εξέλιξη της Ευρώπης θ’ αλλάξει τις νοοτροπίες → η εξέλιξη 

της Ευρώπης θ’ αλλάξει τις νοοτροπίες. 

 Αντικατάσταση ονοματικής φράσης με προθετική ή με επίθετο ή με 

μετοχή: π.χ. - με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου → με ένα πλήκτρο.        

                      - ο πάπυρος είχε στοιχεία αυθεντικότητας → ο πάπυρος ήταν 

αυθεντικός.  

Επιλογή των κατάλληλων τρόπων συνοχής 

 

Αναφορά στο ίδιο θέμα/έννοια/λέξη 

 

Παραλείπω τη λέξη (π.χ. ο 

συγγραφέας ή το θέμα στο οποίο 

αναφερόμαστε) 

Αντικαθιστώ τη λέξη με: 

• Αντωνυμία 

• Συνώνυμα  

• Αρνητική διατύπωση με αντώνυμο 

της έννοιας 

• Ομόρριζες παράγωγες λέξεις 

(ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα, 

επιρρήματα) 

Μετάβαση σε άλλη ενότητα» Αρχικά, στη συνέχεια, τέλος…. 

Προσθήκη όμοιας πληροφορίας 

 

Επίσης, παράλληλα, επιπρόσθετα, 

εξάλλου, άλλωστε, από την άλλη 

πλευρά…. 

Δήλωση του είδους της 

πληροφορίας 

1. ρήματα αναφοράς ανάλογα με το 

είδος της πληροφορίας 

π.χ. ο συγγραφέας 

• πιστεύει, θεωρεί, ισχυρίζεται, 

διαφωνεί με… 

• επισημαίνει, υπογραμμίζει ότι… 

• παρατηρεί, διαπιστώνει κ.λπ. 

ή 

2. δηλώνω το είδος των 

πληροφοριών με τις κατάλληλες 

φράσεις, π.χ. 
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• οι αιτίες του φαινομένου 

εντοπίζονται… 

• συνέπειες του προβλήματος είναι… 

• σκοποί τ…είναι κ.λπ. 

 

 

Αξιολόγηση της περίληψης 

 

Περιεχόμενο: 1-7 μονάδες 

Οργάνωση: 1-5 μονάδες 

Γλώσσα: 1-3 μονάδες 

 

  


