
Επεξεργασία Θέματος Έκθεσης 
    

1. Κατανόηση του θέματος 

- Η κατανόηση του θέματος είναι το πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα 

για τη συγγραφή ενός κειμένου. Είναι χρήσιμο αρχικά να διαβάσουμε το 

θέμα περισσότερες από μια φορές και στη συνέχεια να διαχωρίσουμε τα 

δεδομένα απ’ τα ζητούμενα. Τα δεδομένα στην ουσία μας κατατοπίζουν 

σχετικά με το θέμα που πρέπει να διερευνήσουμε, ενώ τα ζητούμενα – 

που συχνά έχουν τη μορφή ερωτήσεων – μας υποδεικνύουν τις πτυχές του 

θέματος τις οποίες θα χρειαστεί να αναλύσουμε. 

 

-  Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι διατύπωσης ενός θέματος: 

 Τίθενται – έμμεσα ή άμεσα – ένα ή και περισσότερα ερωτήματα και 

ζητείται να «απαντήσουμε» τεκμηριωμένα και με πληρότητα. 

 Ζητούνται τα αίτια ή/και οι συνέπειες ή/και ο τρόποι αντιμετώπισης 

ενός σύγχρονου προβλήματος. 

 Δίνεται αυτούσιο ένα απόσπασμα από ευρύτερο κείμενο (= παράθεμα) 

και με βάση αυτό τίθενται κάποια ερωτήματα ή ζητείται ο σχολιασμός 

του. 

 Δίνονται δύο αντίθετες απόψεις πάνω σ’ ένα θέμα και στη συνέχεια 

ζητείται ο σχολιασμός τους ή/και η διατύπωση της προσωπικής μας 

άποψης. 

 

- Στη διατύπωση του θέματος, δίνεται και κάποια οδηγία που αφορά το 

επικοινωνιακό πλαίσιο, μέσα στο οποίο πρέπει να εντάξουμε το κείμενό 

μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κατά περίπτωση να προσαρμόζουμε τη 

γλωσσική ποικιλία και το ύφος μας  ανάλογα με το κειμενικό είδος 

(δοκίμιο, άρθρο, επιστολή, κ.τ.λ.)  που καλούμαστε να συντάξουμε, ώστε 

να επιτύχουμε επικοινωνιακά το σκοπό μας. Παράλληλα, πρέπει να 

προσδίδουμε στο κείμενό μας τα ανάλογα εξωτερικά γνωρίσματα, που 

θα ανταποκρίνονται στην εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση. Για 

παράδειγμα, αν μας δοθεί η οδηγία ότι το κείμενό μας πρέπει να μοιάζει 

με επιστολή σε επίσημο πρόσωπο, τότε καλό είναι να δώσουμε στο γραπτό 

μας τα εξωτερικά γνωρίσματα της επιστολής: δηλ. αρχίζουμε με μια 

προσφώνηση («Αξιότιμε κύριε…») και τελειώνουμε με έναν επίσημο 

χαιρετισμό («Με εκτίμηση…»)· αν πάλι μας δοθεί οδηγία ότι το κείμενό 

μας πρέπει να μοιάζει με άρθρο που θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα, τότε 

είναι αναγκαίο να του δώσουμε κι έναν τίτλο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Το διάγραμμα του θέματος 

- Σχετικά με το διάγραμμα του κειμένου, χρήσιμες είναι οι πληροφορίες 

που δίνονται στο σχολικό βιβλίο Έκφραση-Έκθεση Γενικό Λύκειο, τεύχος Γ, 

στην ενότητα «Γράφω: 2. Οργανώνω και συνθέτω το υλικό που 

συγκέντρωσα» του παραρτήματος «Διαβάζω και γράφω». 

 

- Το επόμενο βήμα, μετά την ανάλυση του θέματος και τη συγκέντρωση 

των στοιχείων, είναι να οργανώσουμε τις κύριες ιδέες και τις 

δευτερεύουσες ιδέες, τις κύριες πληροφορίες και τις δευτερεύουσες 

πληροφορίες, σύμφωνα με κάποια λογική αλληλουχία σε ένα 

καλοδομημένο σύνολο. Η οργάνωση θα δείξει τι θεωρούμε χρήσιμο και τι 

περιττό, σε ποια σειρά θα μπουν τα περιστατικά και οι λεπτομέρειες, οι 

ιδέες και οι εντυπώσεις και πώς θα τεκμηριωθούν. Παράλληλα θα φανεί η 

σχέση ανάμεσα στις κύριες ιδέες και τις δευτερεύουσες, στις κύριες 

πληροφορίες και τις δευτερεύουσες και ανάμεσα στις ίδιες τις 

δευτερεύουσες ιδέες και πληροφορίες. Το καλό γραπτό δεν είναι απλώς 

ένα άθροισμα στοιχείων, έστω και άριστα επιλεγμένων, είναι ένα άρτια 

αρχιτεκτονημένο σύνολο με αρχή, μέση και τέλος (πρόλογο, κυρίως 

μέρος, επίλογο) που δείχνει συγχρόνως καθαρά τη σχέση των μερών 

μεταξύ τους αλλά και των λεπτομερειών μεταξύ τους και με το 

σύνολο. Για το λόγο αυτό απορρέει η ανάγκη για την εκπόνηση ενός 

διαγράμματος, πριν ακόμη αρχίσει το γράψιμο.  

 

- Η σημασία του διαγράμματος δεν έγκειται τόσο στο χωρισμό του 

γραπτού σε πρόλογο, κυρίως μέρος και επίλογο, όσο κυρίως στο τι θα 

πρέπει να περιλαμβάνει το κάθε τμήμα και πώς θα πρέπει να 

ταξινομηθεί το υλικό μέσα σε κάθε ενότητα, ώστε να αποτελέσει ένα 

οργανωμένο όλο με ξεκάθαρο και ολοκληρωμένο νόημα. Στην πράξη 

ασφαλώς δε χρειάζεται να καταστρώνουμε πάντα ολοκληρωμένο 

διάγραμμα. Μερικές φορές αρκεί η επισήμανση και καταγραφή των 

κύριων ιδεών. Άλλοτε περιλαμβάνουμε (που είναι και πιο συνηθισμένο) 

και τις δευτερεύουσες ιδέες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Η συγγραφή του κειμένου (= παραγωγή λόγου) 

- Κατά τη συγγραφή του κειμένου πρέπει να επιδιώκουμε την επίτευξη 

κάποιων συγκεκριμένων στόχων, που είναι οι εξής : 

 Σαφήνεια. 

 Εκφραστική ευχέρεια. 

 Λογική οργάνωση των ιδεών. 

 Συνοχή / αλληλουχία. 

 «Κάλυψη» των ζητουμένων του θέματος. 

 Επαρκής τεκμηρίωση του θέματος. 

 

- Όσον αφορά τη δομή του κειμένου, πρέπει να φροντίσουμε, ώστε να 

υπάρχει: 

 

 Ο πρόλογος: είναι στην ουσία μια γενική εισαγωγή που βασίζεται στα 

δεδομένα του θέματος. Ενδεικτικά στον πρόλογό μας μπορούμε: 

 Να αναφερθούμε γενικά στο θέμα και να εξηγήσουμε το λόγο 

ή/και το σκοπό συγγραφής του κειμένου (αυτό συνήθως κάνουμε 

στον πρόλογο μιας επιστολής ή ομιλίας). 

 Να εντάξουμε το θέμα στο κοινωνικό του πλαίσιο (αυτό συνήθως 

κάνουμε σ’ ένα άρθρο). 

 Να εντάξουμε το θέμα στο ιστορικό του πλαίσιο (αυτό συνήθως 

κάνουμε όταν θέλουμε να εξετάσουμε ένα θέμα στη διαχρονική του 

διάσταση). 

 Να παρουσιάσουμε γενικά το θέμα και να υπογραμμίσουμε τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ή να ορίσουμε ακριβέστερα 

κάποιες έννοιές του (αυτό συνήθως κάνουμε όταν θέλουμε να 

εξετάσουμε ένα θέμα με τρόπο αποστασιοποιημένο και 

αντικειμενικό). 

 

 Το κύριο μέρος: είναι το μεγαλύτερο σε έκταση μέρος του κειμένου 

μας, όπου κατά κάποιον τρόπο «απαντάμε» στα ζητούμενα του θέματος. 

Είναι το μέρος, στο οποίο αναπτύσσουμε τον προβληματισμό μας και 

προβάλλουμε τα επιχειρήματα για να τεκμηριώσουμε τις απόψεις μας. 

Καλό είναι να έχουμε υπόψη μας ότι κατά κανόνα το κείμενό μας θα 

πρέπει να έχει περισσότερο αυστηρό / αποδεικτικό χαρακτήρα και 

λιγότερο συναισθηματικό / λογοτεχνικό χαρακτήρα. 

 

 Ο επίλογος: το καταληκτικό μέρος του κειμένου, όπου συνήθως: 

 Κάνουμε μια σύντομη ανακεφαλαίωση όσων έχουμε ήδη αναφέρει. 

 Προτείνουμε κάποια «λύση». 

 Προβαίνουμε σ’ ένα γενικό συμπέρασμα. 

 

 

 

 

 


