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Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Αγάθη Γεωργιάδου, PhD & Γιάννης Ι. Πασσάς, MEd 

 Ο συνοπτικός λόγος ή αλλιώς περίληψη, απαραίτητος σε κάθε έκφανση της ζωής µας, διδά-

σκεται στο σηµερινό σχολείο σε όλες τις τάξεις, από το Δηµοτικό ως το Λύκειο µε κορυφαία του 

στιγµή την αξιολόγηση µε το ένα τέταρτο των συνολικών µονάδων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. 

Η σπουδαιότητα της διδασκαλίας της περίληψης είναι ευρέως αποδεκτή, αλλά τα αποτελέσµατα 

της αξιολόγησης των µαθητών στο θέµα αυτό, παρά την πολύχρονη άσκησή τους, όπως διαπιστώ-

νουµε κάθε χρόνο στα Βαθµολογικά Κέντρα, είναι πενιχρά. Κι αυτό δεν είναι αξιοπερίεργο, γιατί η 

διαδικασία πύκνωσης ενός κειµένου µε στόχο τη δηµιουργία ενός µετακειµένου ισάξιου µε το πρώ-

το αλλά στο ένα τρίτο περίπου της έκτασής του, δεν είναι καθόλου εύκολη, γιατί απαιτεί σύνθετη 

γλωσσική και διανοητική διεργασία. 

 Η διδασκαλία της περίληψης ξεκινά το 1999 (ΥΑ Γ2/1088, ΦΕΚ 561/06-05-1999), όπου στο 

Πρόγραµµα Σπουδών του µαθήµατος «Γλωσσική Διδασκαλία στο Γυµνάσιο και το Λύκειο» προ-

βλέπεται ως διδακτικός στόχος ο µαθητής «να ασκεί την αφαιρετική του ικανότητα, εντοπίζοντας 

τα κύρια σηµεία ενός κειµένου και να τα αξιοποιεί κατάλληλα, για να κρατήσει σηµειώσεις, να ορ-

γανώσει το διάγραµµα του κειµένου, να γράψει την περίληψή του». Η δε αξιολόγηση της Περίλη-

ψης στις Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις του Λυκείου προβλέπεται για πρώτη φορά µε το 

ΠΔ 246 (ΦΕΚ 183/31-7-1998) όπου αναφέρεται: «δίνεται στους µαθητές σε φωτοαντίγραφο από-

σπασµα κειµένου µιας έως δύο σελίδων από βιβλίο, εφηµερίδα ή περιοδικό (ή κατασκευασµένο για 

το σκοπό της αξιολόγησης) που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστηµονικά ή 

άλλα θέµατα της καθηµερινής ζωής και έχει νοηµατική πληρότητα. Tο κείµενο αυτό ανταποκρίνε-

ται στην αντιληπτική ικανότητα των µαθητών και σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε θεµατικούς κύ-

κλους οικείους στους µαθητές από τη σχολική διδασκαλία. Οι µαθητές καλούνται να δώσουν µια 
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σύντοµη περίληψη του κειµένου αυτού, της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα µε την έκταση 

και το νόηµα του κειµένου». 

 Από το επόµενο σχολικό έτος (2000-2001) η περίληψη άρχισε να εξετάζεται ως «Άσκηση 

Α» σε όλα τα διαγωνίσµατα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  βαθµολογούµενη µε 25 µονάδες. Τις 1

τρεις πρώτες χρονιές (2000 - 2002) ζητούνταν η τοποθέτησή της σε επικοινωνιακό πλαίσιο (π.χ. 

«Για τις ανάγκες µιας συζήτησης που πρόκειται να γίνει στην τάξη σας µε θέµα την εξέλιξη της Γε-

νετικής, µελετήσατε το παραπάνω κείµενο. Να γράψετε µια περίληψη του κειµένου αυτού σε 100 

έως 120 λέξεις µε την οποία θα ενηµερώσετε τους συµµαθητές σας για το περιεχόµενό του - Ηµε-

ρήσια Λύκεια, 2002). Έκτοτε το επικοινωνιακό πλαίσιο «εξαφανίστηκε» από τα διαγωνίσµατα των 

Πανελλαδικών, παρ’ ότι στις Οδηγίες για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής στην Α’ Λυκείου 

(2011) αναφέρεται ρητά πως «δεν θα πρέπει να διδάσκεται ως αυτοσκοπός, αλλά να συνδέεται µε 

συγκεκριµένου τύπου πρακτικές γραµµατισµού. Η αξιοποίηση, π.χ., δύο ή περισσότερων κειµένων 

ως πηγών, προκειµένου να παραχθεί ένα άλλο κείµενο, προϋποθέτει ότι τα παιδιά γνωρίζουν τη 

διαδικασία τού να κάνουν περιλήψεις. 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».  

 Το δε µήκος της περίληψης που ζητείται είναι κυρίως 100 έως 120 λέξεις (38 φορές), αλλά 

εµφανίζεται και έκταση 80 έως 100 λέξεων (15 φορές), 70 έως 90 (4 φορές) και 90 έως 110 (3 φο-

ρές). Τα όρια αυτά φαίνεται (ειδικά τα τελευταία χρόνια που κυριαρχούν οι 100 - 120 λέξεις) να µη 

συνδέονται µε την έκταση του κειµένου, η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις αγγίζει ή και ξεπερνά 

τις τρεις σελίδες (π.χ. Εισαγωγικές Εξετάσεις Οµογενών 2003). 

 Η διδασκαλία της περίληψης στο Λύκειο γίνεται κυρίως στη Β’ Λυκείου, όπου στο 4ο Κε-

φάλαιο (Σηµειώσεις - Περίληψη) του σχολικού βιβλίου (Τσολάκης κ.ά., Έκφραση - Έκθεση για το 

Λύκειο - Τεύχος Β’) παρουσιάζεται ένα διδακτικό µοντέλο δύο σταδίων για την περιληπτική από-

δοση κειµένων: 

1) Σηµείωσεις: Οι µαθητές διδάσκονται να κρατούν σηµειώσεις (πλαγιότιτλους) εντοπίζοντας σε 

κάθε παράγραφο τα κύρια συστατικά, δηλαδή το θέµα και τις σηµαντικές της λεπτοµέρειες. Σε 

 Αναφερόµαστε στις Εξετάσεις των Ηµερήσιων και Εσπερινών Λυκείων, τις Επαναληπτικές και τις Εισαγωγικές Εξε1 -
τάσεις των Οµογενών.
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δεύτερο στάδιο τούς υποδεικνύεται να οµαδοποιούν τις νοηµατικές ενότητες, ξεφεύγοντας από 

τους πλαγιότιτλους ανά παράγραφο, και ακολούθως να καταρτίζουν το διάγραµµα του κειµέ-

νου µε τους ευρύτερους πλαγιότιτλους. 

2) Περίληψη: Στη φάση αυτή οι µαθητές µαθαίνουν να εντοπίζουν το θεµατικό κέντρο του κειµέ-

νου και µε τη βοήθεια των διαρθρωτικών λέξεων να δηµιουργούν την περίληψή του. Στο ση-

µείο αυτό δίνονται και κάποιες οδηγίες που αφορούν τη χρήση µεταδιατυπώσεων (ενδεικτικών 

ρηµάτων που βοηθούν στο «ξετύλιγµα της σκέψης του συγγραφέα µε λέξεις όπως: ο συγγρα-

φέας αναφέρει, διατυπώνει την άποψη, επισηµαίνει, υποστηρίζει, τονίζει, υπογραµµίζει, προ-

σθέτει, αναλύει, συµπεραίνει») και τις παραφράσεις («Να µην προσπαθούµε να µιµηθούµε το 

ύφος του συγγραφέα, που ενδέχεται να είναι πολύ διαφορετικό από το δικό µας. Γενικά απο-

φεύγουµε να χρησιµοποιούµε αυτούσιες φράσεις του κειµένου. Στις περιπτώσεις που η περί-

ληψη µας είναι εκτενής ή όταν το κείµενο από το οποίο προέρχεται η περίληψη περιέχει ορο-

λογία, µπορεί να χρειαστεί να µεταφέρουµε στην περίληψη µας ορισµένες χαρακτηριστικές λέ-

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

αυτές στο δικό µας κείµενο»). 

 Θεωρούµε ότι ένα µεγάλο µέρος της «παθογένειας» του σχολικού συνοπτικού λόγου και της 

αξιολόγησής του οφείλεται στις παρανοήσεις τής παραπάνω θεωρίας και στην υπερβολή κατά την 

εφαρµογή της. Συγκεκριµένα,  

1) Δίνεται παράλογα υπερβολική έµφαση στην παράφραση όρων / λέξεων του αρχικού κειµένου, 

µε αποτέλεσµα οι µαθητές να ξοδεύουν αρκετή φαιά ουσία στην ανεύρεση συνωνύµων ή στην 

αναδιατύπωση µε σηµασιολογικά ισοδύναµες εκφράσεις, διαδικασία δύσκολη, χρονοβόρα και 

όχι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου δεν διαθέτουν ικανοποιητικό χρόνο στην κα-

τανόηση του κειµένου και την απόδοσή του µε φράσεις πιστές όχι στη λεξιλογική του µορφή 

αλλά στο νόηµά του και έτσι η όλη διαδικασία γίνεται µηχανιστικά και καταλήγει ανεπαρκής. 

2) Η επιµονή στην κατά κόρον χρήση µεταγλωσσικών στοιχείων οδηγεί α) σε επίµονο και ανεπί-

τρεπτο σχολιασµό του αρχικού κειµένου και β) σε διαµόρφωση µιας επιτηδευµένης «χρονολο-

γικής» οργάνωσης της δοµής του µετακειµένου µε λέξεις κλισέ, όπως «αρχικά ο 

συγγραφέας»… «στη συνέχεια προσθέτει…» και «τέλος διαπιστώνει…».  

3) Το σηµαντικότερο είναι ότι οι µαθητές ωθούνται σε µια τυποποιηµένη προσέγγιση του κειµέ-

νου µε οδηγίες µηχανικές, όπως δηµιουργία πλαγιότιτλων σε κάθε παράγραφο ή ευρύτερη ενό-
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τητα και σε σύνθεσή τους µε κοινότοπες διαρθρωτικές λέξεις. Έτσι, συνήθως δεν εµβαθύνουν 

στη σκέψη του συγγραφέα και τον σκοπό για τον οποίο γράφεται το κείµενο.  

 Για την «πρόληψη» των παθογενειών αυτών θεωρούµε πως είναι χρήσιµο να διευκρινίσου-

µε ορισµένα ζητήµατα που αφορούν την περίληψη και προβληµατίζουν τους µαθητές που εξετάζο-

νται σε αυτοί, αλλά και τους καθηγητές που τη διδάσκουν και την αξιολογούν. 

1) Πόσο ασφαλής είναι η σύνθεση της περίληψης µε βάση τους πλαγιότιτλους των παραγρά-

φων;  

Αυτός ο τρόπος σύνθεσης της περίληψης προτείνεται από το διδακτικό εγχειρίδιο και πολλοί 

µαθητές τον προτιµούν ως ασφαλέστερο. Υπάρχει ωστόσο ο κίνδυνος της υπερβολικής αφαίρεσης 

και παράλειψης ουσιωδών λεπτοµερειών, ιδίως όταν ο πλαγιότιτλος δεν αποτελεί ρηµατική 

περίοδο. Επίσης, κατά τη σύνθεση των πλαγιότιτλων σε περίληψη απαιτείται αρκετή δεξιότητα 

ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή µεταξύ των παραγράφων αλλά και η όλη συνεκτικότητα της 

περίληψης. Γι’ αυτό προτείνουµε ως αποτελεσµατικότερη την «τεχνική της αποδόµησης», το 

«κοµµάτιασµα» δηλαδή των παραγράφων στα θεµατικά τους κέντρα και τη σύνταξη σηµειώσεων 

για το καθένα από αυτά σε συνεχή λόγο. 

2) Είναι υποχρεωτική η πρόταξη του νοηµατικού κέντρου του κειµένου στην περίληψη; 

Όχι. Τα διδακτικά εγχειρίδια αναφέρονται και στους δύο τύπους περίληψης, τη λεγόµενη απλή 

πύκνωση, χωρίς πρόταξη του θεµατικού κέντρου, και στην πληροφοριακή περίληψη κατά την 

οποία ο µαθητής συλλαµβάνει το νοηµατικό κέντρο όλου του κειµένου και το προτάσσει. 

Εποµένως και οι δύο τύποι περίληψης είναι ισοδύναµοι. Η πληροφοριακή περίληψη, ωστόσο, 

δείχνει µεγαλύτερη αφαιρετική ικανότητα και απαιτεί µεγαλύτερη δεξιότητα στην πύκνωση, 

εποµένως προσπαθούµε να ασκήσουµε τους µαθητές σ’ αυτό τον τύπο. 

3) Βαθµολογείται εξίσου η απλή πύκνωση µε την πληροφοριακή περίληψη; 

Οι βαθµολογητές θα πρέπει να βαθµολογούν την απλή πύκνωση ως ισοδύναµη µε την 

πληροφοριακή περίληψη, εφόσον δεν καθορίζεται ο τύπος περίληψης και εφόσον ο κείµενο του 

µαθητή δεν προδίδει το κείµενο του συγγραφέα. 

4) Σε ποιο βαθµό χρειάζεται η παράφραση; 

Η παράφραση δεν είναι αυτοσκοπός. Υπάρχουν όροι, όπως έννοιες, που δεν είναι εύκολο να 

αποδοθούν διαφορετικά στην περίληψη. Οι συνώνυµες λέξεις ή φράσεις δεν είναι ταυτόσηµες και 

µπορούν να αλλάξουν το νόηµα. Αποφεύγουµε όσο µπορούµε τη χρήση αυτούσιων λέξεων / 
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φράσεων του κειµένου, χωρίς να φτάνουµε στην υπερβολή. Γενικά, προσπαθούµε να έχουµε στο 

νου µας πως η περίληψη είναι κυρίως µια άσκηση κατανόησης και όχι λεξιλογική. 

5) Χρειάζονται οι «µεταδιατυπώσεις», δηλ. τα ρήµατα αναφοράς (αναφέρει, προτείνει, 

κρίνει…); 

Χρειάζονται στην πληροφοριακή περίληψη, αφού ο συντάκτης είναι διαφορετικός από τον 

συγγραφέα του κειµένου. Δεν πρέπει όµως να γίνεται κατάχρηση τέτοιων ρηµάτων. Μπορούν να 

χρησιµοποιηθούν κυρίως στην αρχή της περίληψης και ενδεχοµένως σε όποιο άλλο σηµείο ο 

συγγραφέας κάνει ένα συγκεκριµένο σχόλιο ή επιλέγει ο ίδιος να αναδείξει την υποκειµενικότητα 

της άποψής του (βλ. συγκινησιακή λειτουργία του λόγου). Γενικά οι µεταδιατυπώσεις (όπως και οι 

διαρθρωτικές λέξεις) είναι αναγκαίες όταν πράγµατι αναδεικνύουν τη συλλογιστική πορεία του 

συγγραφέα. Προσοχή όµως στην επιλογή τους, ώστε να µην καταλήγουν σε σχολιασµό του 

κειµένου.  

6) Επιτρέπεται η αναδιάταξη του κειµένου (η αλλαγή της σειράς σε σχέση µε το αρχικό 

κείµενο); 

Αν και στις οδηγίες του ΚΕΓ τονίζεται ότι η περίληψη πρέπει να παρακολουθεί και να αναπαράγει 

το σχέδιο οργάνωσης του κειµένου αφετηρίας, για λόγους πύκνωσης και αποφυγής των 

επαναλαµβανόµενων θεµάτων, θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη η αναδόµηση του αρχικού κειµένου 

(π.χ. σε περιπτώσεις όπου ένα νόηµα επαναλαµβάνεται σε διαφορετικά σηµεία του κειµένου). 

7) Αν το αρχικό κείµενο έχει παραδείγµατα, αναφορά σε πρόσωπα κ.ά., τα συµπεριλαµβάνουµε 

στην περίληψη; 

Όταν τα παραδείγµατα ή η επίκληση σε αυθεντία είναι ουσιώδη για το περιεχόµενο, δεν µπορούµε 

να τα παραλείψουµε. Αξιολογούµε τη θέση τους στη συλλογιστική πορεία του συγγραφέα και τα 

αναφέρουµε µε πυκνότητα. 

8) Αν η περίληψη ζητηθεί σε επικοινωνιακό πλαίσιο, χρησιµοποιούµε τα τυπικά εξωτερικά 

χαρακτηριστικά του (λχ τίτλο, προσφώνηση, αποφώνηση); 

Όχι. Η περίληψη είναι ξεχωριστό κειµενικό είδος χωρίς τυπικά εξωτερικά γνωρίσµατα.  

9) Σε ποιο ρηµατικό πρόσωπο γράφουµε την περίληψη; 

Η απλή πύκνωση µπορεί να γραφεί και σε α΄ ρηµατικό πρόσωπο. Η πληροφοριακή αναγκαστικά σε 

γ’ και σε πλάγιο λόγο, αφού µεταφέρουµε τι έχει ειπωθεί από άλλον. 

10) Ο συγγραφέας …πραγµατεύεται;  
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Τα κείµενα που συνήθως δίνονται στις Πανελλαδικές και στο σχολείο δεν αντλούνται από 

πραγµατείες ή φιλοσοφικές µελέτες. Είναι άρθρα ή δοκίµια στα οποία µπορεί ο συγγραφέας να 

εξετάζει σε βάθος ένα ζήτηµα, δεν κάνει όµως πραγµατεία. καλύτερα να αποφεύγονται τόσο 

βαρύγδουποι όροι και ο µαθητής να αρκείται στο «εξετάζει», διερευνά». «αναλύει» κ.ά. 

11) Πόσο αυστηροί είµαστε στο όριο των λέξεων; 

Δεν µετράµε αυστηρά, λέξη - λέξη, την έκταση της περίληψης, αλλά την ικανότητα του µαθητή να 

πυκνώσει / περιορίσει το κείµενό του σε συγκεκριµένο πλαίσιο. Μετράει περισσότερο σε ποιο 

βάθος έχει κατανοήσει το κείµενο κι ας έχει µικρή υπέρβαση. Ως υπέρβαση των ορίων θεωρείται η 

γραφή µιας περίληψης µε λέξεις που ξεπερνούν το 10% του ορίου.  

12) Στην πλειονότητα των µαθητικών περιλήψεων, µετά την ανάδειξη του θεµατικού κέντρου, 

οι µαθητές χρησιµοποιούν χρονικούς δείκτες ως διαρθρωτικές λέξεις (αρχικά… στη 

συνέχεια… στο τέλος). Αξιολογούνται θετικά;  

Η χρήση δεικτών που δηλώνουν χρονική ακολουθία είναι µια εύκολη λύση, δεν προκρίνεται όµως 

ως η καλύτερη, ιδίως αν είναι και ο µοναδικός τρόπος εξασφάλισης της συνοχής του µαθητικού 

κειµένου. Είναι ορθότερο να επιλέγονται διαρθρωτικές λέξεις / φράσεις που εκφράζουν τη 

συλλογιστική πορεία του συγγραφέα (λ.χ. ειδικότερα, πιο συγκεκριµένα, εξαιτίας, αντίθετα, ως 

επακόλουθο κτλ.) 

13) Ποιος γράφει; Ο συγγραφέας, ο αρθρογράφος; Ο δοκιµιογράφος; ο γράφων ή ο …

κειµενογράφος;  

Πολλές είναι οι εκδοχές των µαθητών στο ζήτηµα αυτό. Όσοι προτιµούν την ενεργητική σύνταξη 

επιλέγουν ως υποκείµενο ένα από τα παραπάνω. Ο κειµενογράφος ωστόσο είναι αδόκιµος όρος και 

πρέπει να αποφεύγεται. Φυσικά, µπορεί ο µαθητής να χρησιµοποιεί και την παθητική σύνταξη: το 

κείµενο αναφέρεται… 

* Το άρθρο δηµοσιεύτηκε στην Εκπαιδευτική Πύλη AlfaVita τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016.
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