
 

 

 

Συμβουλές για τη συγγραφή της Έκθεσης 
 

1. Κατανόηση του θέματος 

Είναι  ουσιώδες να κατανοήσουμε πλήρως το θέμα και να αντιληφθούμε ποια είναι 
τα επιμέρους ζητούμενα, ώστε να δομήσουμε ανάλογα το κείμενο μας.  Το θέμα της 
έκθεσης μπορεί να έχει ποικίλες μορφές κι η δομή της έκθεσης καλό είναι να 
«παρακολουθεί» τα ζητούμενα από το θέμα.   

2. Αναζήτηση των βασικών αξόνων- ιδεών 

Αφού κατανοήσουμε τα ζητούμενα, προσπαθούμε να σκεφτούμε κάποιους 
βασικούς άξονες (δηλαδή κύριες ιδέες) που θεωρούμε ότι  πρέπει να αναπτύξουμε, 
ώστε να απαντήσουμε επαρκώς στο θέμα. Είναι χρήσιμο να σημειώσουμε αυτούς 
τους άξονες στο πρόχειρο, ως ένα στοιχειώδες σχεδιάγραμμα, το οποίο θα 
αποτελέσει το σκελετό της έκθεσης μας. Ο σκελετός αυτός στην πορεία θα 
εμπλουτιστεί και από άλλες ιδέες που θα προκύψουν. 

Κάθε μια από αυτές τις ιδέες μπορεί να αναπτυχθεί σε μία ή περισσότερες 
παραγράφους, αν κρίνουμε ότι υπάρχουν σε μια βασική ιδέα και άλλες,  επιμέρους, 
πλευρές που πρέπει να θιγούν. Ο αριθμός των παραγράφων που θα αναπτύξουμε 
εξαρτάται πάντα από τα επιμέρους ζητήματα της έκθεσης καθώς και τον περιορισμό 
στο όριο των λέξεων. 

3. Σύνδεση παραγράφων και περιόδων 

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο θέμα της σύνδεσης των παραγράφων αλλά και 
των περιόδων εντός της ίδιας παραγράφου. Χρησιμοποιούμε μεταβατικές λέξεις και 
φράσεις για το πέρασμα από τη μια στην άλλη παράγραφο (ή περίοδο) ανάλογα με 
τη νοηματική διασύνδεση των παραγράφων.  Σε κάθε παράγραφο φροντίζουμε να 
γίνεται σαφής η θέση που θα αναπτύξουμε στη θεματική πρόταση και στη συνέχεια 
προχωρούμε στην  επεξεργασία της θέσης αυτής με πληρότητα, σαφήνεια και 
επαρκή τεκμηρίωση. 

4. Διατύπωση 

Ο γραπτός λόγος απαιτεί ακρίβεια στη διατύπωση, σαφήνεια , επάρκεια στις 
συντακτικές δομές χωρίς επαναλήψεις, τις περιττολογίες, τα ασαφή και μπερδεμένα 
νοήματα και την «πλαδαρή» έκφραση, δηλ. την  εμμονή στο αυτονόητη, την 
κοινοτοπία και τις νοηματικές επικαλύψεις. 



 

 

5. Ανάγνωση & Έλεγχος 

Ελέγχουμε πάντα το γραπτό μας στο τέλος ώστε να διορθώσουμε τυχόν 
ορθογραφικά λάθη , να «ακούσουμε» επαναλήψεις ή άστοχες εκφράσεις και να 
προσπαθήσουμε να τις βελτιώσουμε. Είναι σημαντικό να έλθουμε στη θέση του 
αναγνώστη του γραπτού μας, γιατί τότε αποστασιοποιούμαστε από αυτό και 
εντοπίζουμε ευκολότερα λάθη αλλά και παραλείψεις.  


