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Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

 Περίληψη = πύκνωση του κειμένου,
με άλλα λόγια, αντικατάσταση του αρχικού κειμένου από ένα
κείμενο δικό μας, μικρότερο σε έκταση (σύντομο), που θα αποδίδει
με αποτελεσματικό τρόπο τα κύρια σημεία και την οργάνωση του
κειμένου από το οποίο προέρχεται.
Το κείμενο αυτό είναι το αποτέλεσμα προσωπικής εργασίας και
δεν πρέπει να προδίδει το πνεύμα του συγγραφέα.

Επομένως, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η αφαιρετική.

 Η περιληπτική απόδοση ενός κειμένου πρέπει να γίνεται μεθοδικά και με σχέδιο
και να στηρίζεται σε ορισμένες κατευθυντήριες αρχές:

 Για να πυκνώσουμε ένα κείμενο, πρέπει να εργαστούμε
αφαιρετικά, να εντοπίσουμε και να διαχωρίσουμε το καίριο και το
ουσιώδες από τις λεπτομέρειες. Κατά τη διάκριση των
“αναγκαίων” στοιχείων από τα “περιττά”, όπως και κατά την
περιληπτική-συνοπτική απόδοση πολλών στοιχείων με
δευτερεύουσα σημασία και συμπληρωματικό χαρακτήρα,
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική
γενίκευση και αφαίρεση.

- Για να πετύχουμε τον παραπάνω στόχο, αξιοποιούμε είτε το διάγραμμα του
κειμένου είτε τους πλαγιότιτλους και τη δομή των παραγράφων. ΄Ετσι, οι
πλαγιότιτλοι που θα δώσουμε στις παραγράφους είτε σε ευρύτερες ενότητες του
κειμένου μαζί με τις λέξεις κλειδιά και με κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες,
ανάλογες με το σκοπό τους, είναι ένας ασφαλής τρόπος, για να αποδώσουμε τα
κύρια σημεία του κειμένου1.

 Κατά τη διαδικασία πύκνωσης του κειμένου πρέπει να
εφαρμόζουμε και να ακολουθούμε δυο βασικές αρχές:

α) η περίληψη οφείλει να χαρακτηρίζεται 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,  δεν έχουμε δικαίωμα να
“πάρουμε αποστάσεις” από το υλικό που συνοψίζουμε, αλλά το

1 Κατά κανόνα, παραλείπουμε τις επαναλήψεις , τις αρνητικές διατυπώσεις , τις διευκρινήσεις , τα
παραδείγματα και τις λεπτομέρειες. Τις σημαντικότερες λεπτομέρειες προσπαθούμε να τις
συνοψίσουμε σε μια - δυο σύντομες και περιεκτικές προτάσεις.
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υιοθετούμε “όπως έχει”, χωρίς κριτική διάθεση ή οποιοδήποτε
προσωπικό σχόλιο.
β) Η περίληψη πρέπει να παρακολουθεί και να αναπαράγει το
σχέδιο οργάνωσης του αρχικού κειμένου.

Επομένως, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί προκειμένου
να μη παραβιάζουμε την εκθετική – αποδεικτική πορεία του
συγγραφέα και τη σειρά διάταξης των θεματικών στοιχείων που
επιλέγουμε να συναρμόσουμε2. Σε αντίθετη περίπτωση, η περίληψή
μας κινδυνεύει να θεωρηθεί σχολιασμός και όχι σύνοψη ενός
κειμένου (χρήσιμη είναι προς τούτο η αξιοποίηση του
διαγράμματος του κειμένου,  στο οποίο διακρίνεται ευχερώς η
πορεία ανάπτυξης, καθώς και η μέθοδος που ακολουθεί ο συγγραφέας κατά την
πραγμάτευση του θέματός του) .

 Η έκταση της περίληψης : Συχνά η περίληψη που εκπονούμε έχει
υπαγορευμένο μήκος (π.χ. 400 λέξεις), περιορισμό τον οποίο
οφείλουμε να σεβαστούμε. Αν δεν υπάρχει περιορισμός έκτασης
ή άλλη οδηγία ή καθοδηγητικός παράγοντας, η περίληψη δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει σε γενικές γραμμές το 1/3 του αρχικού
κειμένου.
Ο περιορισμός του μήκους είναι συνακόλουθα και περιορισμός

ουσίας, αφού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον βαθμό αφαίρεσης
που θα εφαρμόσουμε πάνω στο πρωτότυπο ή ακόμα και την τεχνική
πύκνωσης του κειμένου που θα εφαρμόσουμε.

- Αν, π.χ., η περίληψη που καλούμαστε να γράψουμε είναι εκτενής, τότε
μπορούμε να εργαστούμε πάνω στη θεματική περίοδο και στις σημαντικές
λεπτομέρειες κάθε παραγράφου του κειμένου, από το οποίο θα προέλθει η
περίληψη.

- Αν η περίληψη είναι συνοπτική, τότε βασιζόμαστε στα θεματικά κέντρα των
παραγράφων ή των ευρύτερων νοηματικών ενοτήτων του κειμένου (χρήσιμη
είναι σ’ αυτή την περίπτωση η αξιοποίηση των πλαγιότιτλων των
παραγράφων ή των ενοτήτων του κειμένου).

Επίσης, η έκταση της ανάπτυξης των κύριων σημείων του κειμένου μέσα στην
περίληψη πρέπει να είναι ισοζυγισμένη. Δεν πρέπει , π.χ. , ν΄ αφιερώνουμε το 75%
της περίληψης σ΄ ένα σημείο και μόνο το 25% για όλα τ΄ άλλα σημεία.

 Η γλώσσα και το ύφος της περίληψης :

Το ύφος της περίληψης διαμορφώνεται κάτω από την επίδραση
κυρίως δύο παραγόντων: α) το ύφος του πρωτοτύπου
(στοχαστικό, πολεμικό, ευτράπελο, ειρωνικό κλπ.) και β) την

2 Σημαντική βοήθεια για την αποκάλυψη της συλλογιστικής πορείας του συγγραφέα μας προσφέρει η μελέτη των
διαρθρωτικών – μεταβατικών λέξεων του αρχικού κειμένου.

Επίσης σκόπιμο είναι να αποδίδουμε το ξετύλιγμα της σκέψης του συγγραφέα χρησιμοποιώντας λέξεις, όπως :(ο
συγγραφέας) αναφέρει, διατυπώνει τη γνώμη, επισημαίνει, υποστηρίζει, τονίζει, υπογραμμίζει, προσθέτει, αναλύει,
συμπεραίνει κτλ. (αποφεύγοντας βέβαια την κατάχρηση).
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επικοινωνιακή περίσταση και το κοινό στο οποίο απευθύνεται
(γνωστό / άγνωστο, περιορισμένο / ευρύ κ.ά.), επομένως τους
στόχους τους οποίους υπηρετεί.

Ωστόσο, το ύφος της περίληψης διαφοροποιείται σε μεγάλο
βαθμό από το ύφος και τις γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα
(παράγοντες που, ωστόσο, λαμβάνουμε υπόψη, καθώς προδίδουν
την οπτική και τη “θέση” του συγγραφέα πάνω στο θέμα που
πραγματεύεται) και μεταπίπτει συνήθως σε ένα ύφος τυπικό,
ουδέτερο και απρόσωπο/αντικειμενικό με τονισμένη την
αναφορική-πληροφοριακή λειτουργία της γλώσσας - στον βαθμό
που απευθύνεται κανονικά σε απομακρυσμένο και μεγάλο
αναγνωστικό κοινό - είτε σ' ένα ύφος περισσότερο τεχνικό (που
υπαγορεύεται από τη χρήση τεχνικών-επιστημονικών όρων ή
γενικότερα ορολογίας, αυστηρή γλώσσα που δεν επιτρέπει τις
συνδηλώσεις κ.τ.ο.) - όταν το επιβάλλει η φυσιογνωμία του
πρωτοτύπου.

Το ύφος της περίληψης διαφοροποιείται επίσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω,
ανάλογα με τους επικοινωνιακούς στόχους που καλείται να υπηρετήσει ΄Ετσι, αν
πρόκειται να μεταφέρουμε στην τάξη την περίληψη ενός εκτενούς άρθρου ή ενός
κεφαλαίου από κάποιο μάθημα, για να το παρουσιάσουμε στους συμμαθητές μας,
τότε μπορεί ο λόγος μας να είναι πιο κοντά στο κείμενο στο οποίο αναφερόμαστε και
το ύφος μας να είναι οικείο. αν, όμως, θέλουμε να εντάξουμε μια περίληψη σε μια
εισήγησή μας, να τη δημοσιεύσουμε ως βιβλιοπαρουσίαση σε σχολικό περιοδικό,
τότε πρέπει ο λόγος μας να έχει την προσωπική μας σφραγίδα, χωρίς όμως και πάλι
να προδίδει το κείμενο στο οποίο αναφέρεται.

Στο ερώτημα-πρόβλημα αν η περίληψη πρέπει να γράφεται "με
δικά μας λόγια" ή με τις λέξεις και τις φράσεις του
πρωτοτύπου θα ταχθούμε υπέρ της δεύτερης άποψης με τις
ακόλουθες προϋποθέσεις / επιφυλάξεις: πρέπει να αναπλάθουμε το
πρωτότυπο επεμβαίνοντας παραφραστικά, αποφεύγοντας να
παραθέτουμε αυτολεξεί φράσεις ή αποσπάσματα του πρωτοτύπου,
χωρίς ωστόσο να προδίδουμε τη δομή της μορφής και του
περιεχομένου του. Ωστόσο, όσο ειδικότερο το κείμενο από το οποίο προέρχεται η
περίληψη (ιδίως αν χρησιμοποιείται ορολογία), είναι αναπόφευκτο να μεταφέρουμε
και στην περίληψη ορισμένες χαρακτηριστικές λέξεις-φράσεις. Εκείνο που πρέπει να
προσέχουμε είναι να ενσωματώνεται το νόημα των ξένων φράσεων μέσα στο δικό
μας κείμενο-περίληψη.
λόγο σαφή και νοηματικά πυκνό
 Βασικές αρετές του ύφους της περίληψης: λόγος σαφής και νοηματικά πυκνός,

διατύπωση που διακρίνεται από συνοχή και ειρμό.

Σημ. Χρήση ενεργητικής ή παθητικής σύνταξης:
Επιλέγουμε την ενεργητική σύνταξη, όταν επιθυμούμε να τονίσουμε τον συγγραφέα
ή το πρόσωπο που ενεργεί, και την παθητική σύνταξη όταν δίνεται έμφαση στο
κείμενο-στη ρηματική ενέργεια ή στο αποτέλεσμα της ενέργειας του υποκειμένου.
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Γενικό σχέδιο εκπόνησης περίληψης κειμένου :

1ο βήμα : Μελέτη του κειμένου με δύο αναγνώσεις με στόχο την σύλληψη
του νοηματικού του κέντρου και των επιμέρους θεμάτων, την
παρακολούθηση της σειράς των ιδεών-επιχειρημάτων και της μεθόδου που
ακολουθεί ο συγγραφέας και την επισήμανση-καταγραφή των (βασικών)
λεπτομερειών.
Αξιοποίηση των τεχνικών των πλαγιότιτλων, της εύρεσης της δομής των
παραγράφων και/ή του διαγράμματος.
2ο βήμα : Επιλογή των στοιχείων που κατά τη γνώμη μου είναι χρήσιμα
στην περίληψη. Κατάστρωση του σχεδιαγράμματος της περίληψης.
3ο βήμα : Σύνταξη της περίληψης και έλεγχος/αξιολόγησή της.


