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Πε ξ ί ιεςε
❏ Πεξίιεςε είλαη ε ζύληνκε απόδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο θεηκέλνπ ή πξνθνξηθνύ
ιόγνπ.
✔ Μαζαίλνπκε λα γξάθνπκε πεξίιεςε, λα ζπκππθλώλνπκε δειαδή ην ιόγν καο θξαηώληαο
κόλν ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο:
• γηα λα θαιύςνπκε πξαθηηθέο αλάγθεο (π.ρ. ζύληνκεο εηδήζεηο ζην ξαδηόθσλν ή ηελ
ηειεόξαζε, κηθξέο αγγειίεο, αλαθνηλώζεηο),
• γηα λα θαηαλννύκε εύθνια θαη γξήγνξα έλα ζύληνκν θείκελν ή κήλπκα,
• γηα λα έρεη ν ιόγνο καο (πξνθνξηθόο ή γξαπηόο) ζπλνρή, αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα.
Τα ζηάδηα γξαθήο πεξίιεςεο
1. Δηαβάδνπκε ηνλ ηίηιν ηνπ θεηκέλνπ.
2. Κάλνπκε πξνζεθηηθή αλάγλσζε όινπ ηνπ θεηκέλνπ.
3. Εληνπίδνπκε ην ζεκαηηθό θέληξν (ζέκα, θεληξηθό λόεκα) ηνπ θεηκέλνπ.
4. Δηαβάδνπκε ην θείκελν δεύηεξε θνξά, παξαθνινπζώληαο ηε ζεηξά ησλ γεγνλόησλ ή ησλ
ηδεώλ.
5. Μειεηνύκε θάζε παξάγξαθν ρσξηζηά, γηα λα δηαπηζηώζνπκε ηα επηκέξνπο ζέκαηα πνπ
αλαπηύζζνληαη.
6. εκεηώλνπκε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά θάζε παξαγξάθνπ.
7. Γξάθνπκε έλαλ πιαγηόηηηιν γηα θάζε παξάγξαθν, ζηεξηδόκελνη ζηηο ιέμεηο-θιεηδηά.
8. Γξάθνπκε ηελ πεξίιεςε, πξνζέρνληαο:
• λα μεθηλήζνπκε είηε κε αλαθνξά ζην θείκελν θαη ην ζπγγξαθέα είηε απεπζείαο
• λα θαηαγξάςνπκε κόλν ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο (ζέκαηα,λνήκαηα), αλαπηύζζνληάο ηηο
αλαινγηθά κε ην αξρηθό θείκελν
• λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πιεξνθνξηαθό ύθνο ρσξίο λα ζρνιηάδνπκε ην θείκελν
• ηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ καο θαη ηελ νκαιή ξνή ησλ πιεξνθνξηώλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο
θαηάιιειεο ζπλδεηηθέο ιέμεηο θαη θξάζεηο
• λα εθαξκόδνπκε ηνπο γισζζηθνύο θαλόλεο (νξζνγξαθία, ζηίμε,ζύληαμε, ιεμηιόγην)
• λα ηεξήζνπκε ην όξην ησλ ιέμεσλ πνπ έρεη δνζεί.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ζε άζθεζε ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ
ζει. 43 ζρνι. Βηβιίνπ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
2. Ξαλαδηαβάζηε ην θείκελν 1 θαη, παξαθνινπζώληαο ηελ πνξεία ηεο
πεξηγξαθήο ζε θάζε παξάγξαθν, εληνπίζηε:
α. ηε ζεκαηηθή πξόηαζε ηεο παξαγξάθνπ,
β. ηηο ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο.
Σηε ζπλέρεηα γξάςηε έλαλ πιαγηόηηηιν ζε θάζε παξάγξαθν, ν
νπνίνο λα απνδίδεη ζύληνκα ην πεξηερόκελό ηεο, ρσξίο λα επαλαιακβάλεηε απηνύζηα
ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ.
1ε παξάγξαθνο
α. Θεκαηηθή πξόηαζε: «ηα λεόηεξα ρξόληα ε αιακίλα είλαη ηόπνο παξαζεξηζκνύ κεγάινπ
αξηζκνύ θαηνίθσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ
Πεηξαηά».
β. Λεπηνκέξεηεο: αλαηνιηθέο αθηέο, παξαζεξηζηηθνύο νηθηζκνύο κε κηα
πεξίεξγε αηζζεηηθή, Χακεινί ιόθνη, Χεηξνπνίεηα… άλαξρα θηηζκέλα,
Οη παξαιίεο, γξαθηθέο… θαξαβηώλ
• Πιαγηόηηηινο: “Η ηδηαίηεξε αηζζεηηθή ηεο αλαηνιηθήο αιακίλαο”
2ε παξάγξαθνο
α. Θεκαηηθή πξόηαζε: «Πηλαθίδεο ιίγεο έσο αλύπαξθηεο πξνηξέπνπλ…
ην έλζηηθηό ηνπ»
β. Λεπηνκέξεηεο: δηαδξνκέο, μεραζκέλεο αγγειίεο
• Πιαγηόηηηινο: “Δηαδξνκέο ρσξίο ζήκαλζε θαη εηθόλεο από ην παξειζόλ”
3ε παξάγξαθνο
α. Θεκαηηθή πξόηαζε: «Η λόηηα πιεπξά ηνπ λεζηνύ αληακείβεη θαη ηνλ
πην απαηηεηηθό»
β. Λεπηνκέξεηεο: Σν ηνπίν… βιάζηεζε, Πινύζηνο πεπθώλαο, Ο θηδίζηνο
δξόκνο… Καλάθηα, Οη ήζπρεο… παξαιίεο
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• Πιαγηόηηηινο: “Η όκνξθε λόηηα πιεπξά ηεο αιακίλαο”
4ε παξάγξαθνο
α. Θεκαηηθή πξόηαζε: Δελ ππάξρεη
β. Λεπηνκέξεηεο: Πνιύβνπνη... νη παξαζεξηζηηθνί νηθηζκνί, ειιεληθό ηνπξηζκό, παηδηά λα
παίδνπλ ζηνπο ρσκαηόδξνκνπο, ηνπο κεγαιύηεξνπο λα
εθθιεζηάδνληαη, ζπδεηνύλ ζε πεγαδάθηα, θξάκα λεζηνύ θαη ρσξηνύ
• Πιαγηόηηηινο: “Η ραξνύκελε θαινθαηξηλή αηκόζθαηξα ησλ παξαζεξηζηηθώλ νηθηζκώλ ηεο
αιακίλαο”
ζει. 44 ζρνι. Βηβιίνπ
3. Φηηάμηε έλα δηάγξακκα ηνπ θεηκέλνπ ζε δύν ζηήιεο. Σηελ πξώηε
ζηήιε ζα γξάςεηε ηνπο πιαγηόηηηινπο, ελώ ζηε δεύηεξε ζα γξάςεηε κε ηίηινπο
(βιέπνληαο θαη ην ράξηε) ηελ πνξεία πνπ αθνινπζεί ν ζπγγξαθέαο ζηελ πεξηγξαθή
ηεο Σαιακίλαο.
ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
1νο πιαγηόηηηινο: “Η ηδηαίηεξε αηζζεηηθή νη νηθηζκνί, νη ιόθνη, νη παξαιίεο
ηεο αλαηνιηθήο
αιακίλαο”
2νο πιαγηόηηηινο “Δηαδξνκέο ρσξίο ζήκαλζε δηαδξνκέο, πηλαθίδεο
θαη εηθόλεο από ην παξειζόλ”
3νο πιαγηόηηηινο “Η όκνξθε, λόηηα πιεπξά βιάζηεζε, πεπθώλαο, νη νηθηζκνί,
ηεο αιακίλαο” νη παξαιίεο
4νο πιαγηόηηηινο “Η ραξνύκελε θαινθαηξηλή ν ηνπξηζκόο, ε θίλεζε, ε δσληάληα
αηκόζθαηξα ησλ παξαζεξηζηηθώλ νηθηζκώλ ηεο αιακίλαο”
ζει. 44 ζρνι. Βηβιίνπ
4. Αμηνπνηώληαο όζα γξάςαηε ζηηο αζθήζεηο 2 θαη 3, πξνζπαζήζηε
ηώξα λα γξάςεηε κηα πξώηε κνξθή πεξίιεςεο ηνπ θεηκέλνπ ζε 80
ιέμεηο θαη ζπδεηήζηε ηε ζηελ ηάμε.
Η αιακίλα, ηόπνο παξαζεξηζκνύ ζηα λεόηεξα ρξόληα, είλαη έλα λεζί πνπ ραξαθηεξίδεηαη
από κεγάιεο αληηζέζεηο. Η αλαηνιηθή πιεπξά ,πνπ πεξηβάιιεηαη από ρακεινύο ιόθνπο, έρεη
νηθνδνκεζεί κε άλαξρν ηξόπν. Οη αξαηνθαηνηθεκέλνη νηθηζκνί απνηεινύληαη από κηθξά
πξνρεηξνθηηαγκέλα ζπηηάθηα, ελώ ηα αγθπξνβνιεκέλα πινία ζηηο γξαθηθέο παξαιίεο
δεκηνπξγνύλ κειαγρνιηθή αηκόζθαηξα. Η πνξεία πξνο ην λόηην ηκήκα ηνπ λεζηνύ δε δηαζέηεη
επαξθή ζήκαλζε, σζηόζν ην ηνπίν δηαζέηεη άγξηα νκνξθηά θαη πινύζηα βιάζηεζε. Όκνξθνη
είλαη θαη νη λόηηνη παξαιηαθνί νηθηζκνί κε ηηο ήζπρεο ηαβεξλνύιεο. Οη παξαζεξηζηηθνί νηθηζκνί,
θξάκα λεζηνύ θαη ρσξηνύ, ηα θαινθαίξηα ζπγθεληξώλνπλ θπξίσο ειιεληθό ηνπξηζκό πνπ
δεκηνπξγεί ραξνύκελε αηκόζθαηξα.

