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Πώς εξασφαλίζεται η δομή και το περιεχόμενο μιας έκθεσης 

Παράδειγμα 

 

Θέμα: Σήμερα, ενώ η ανθρωπότητα συνολικά παρουσιάζει πληθυσμιακή διόγκωση, στη 

χώρα μας παρατηρείται το φαινόμενο της υπογεννητικότητας. Πολλοί επισημαίνουν ότι το 

φαινόμενο αυτό εγκυμονεί κινδύνους και τονίζουν την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα. 

Ποια είναι τα αίτια της υπογεννητικότητας στη χώρα μας, τι συνέπειες έχει και τι προτείνετε 

για την αντιμετώπισή του; (600 λέξεις). 

 

Χρησιμοποιούμε μόνον την τελευταία σελίδα του τετραδίου ως πρόχειρο, για να κάνουμε το 

σχεδιάγραμμα της έκθεσης. 

Έστω ότι όλα τα παρακάτω αποτελούν την τελευταία σελίδα. Σ’ αυτήν γράφουμε με τα 

ανάλογα κενά ενδιάμεσα τα τρία στοιχεία της δομής, δηλαδή:  

Πρόλογος 

 

 

 

Κύριο Θέμα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίλογος  
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Στα κενά αυτά θα συμπληρώσουμε τα προλογικά, τα ζητούμενα και τα στοιχεία του επιλόγου 

με σχεδόν συνθηματικά τρόπο, γρήγορα και πρόχειρα, γιατί για όλη τη διαδικασία του 

σχεδιαγράμματος θα αφιερώσουμε μόνον 15΄.  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαβάσουμε καλά το θέμα της έκθεσης, να εντοπίσουμε την 

έννοια ή το πρόβλημα που μας ζητάει να ασχοληθούμε και να καταλάβουμε ποια είναι τα 

ζητούμενα. 

Έτσι στο θέμα (εδώ επιλέχθηκε να είναι εύκολο ως προς την κατανόηση και τα ζητούμενα), 

που διαπραγματευόμαστε, θα κάνουμε το εξής:  

  

Θέμα: Σήμερα, ενώ η ανθρωπότητα συνολικά παρουσιάζει πληθυσμιακή διόγκωση, στη 

χώρα μας παρατηρείται το φαινόμενο της υπογεννητικότητας. Πολλοί επισημαίνουν ότι το 

φαινόμενο αυτό εγκυμονεί κινδύνους και τονίζουν την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα. 

Ποια είναι τα αίτια της υπογεννητικότητας στη χώρα μας, τι συνέπειες έχει και τι προτείνετε 

για την αντιμετώπισή του; (600 λέξεις). 

 

Με βάση, λοιπόν, αυτά θα γράψουμε στην προηγούμενη δομή ό,τι μας έρχεται αμέσως στο 

μυαλό μας για το καθένα από αυτά.  

Δεν είναι ανάγκη να σκεφτούμε και να χάσουμε χρόνο. Όσο θα προχωρούμε στη γραφή της 

έκθεσης θα μας έρχονται στο μυαλό μας σχετικά στοιχεία και θα συμπληρώνουμε πάλι πολύ 

γρήγορα και συνθηματικά στο καθένα από τα ζητούμενα.  

Έτσι η δομή θα διαμορφωθεί παρακάτω ως εξής (Πάντα στη μια σελίδα): 
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Πρόλογος: - Ορισμός 

- Μορφές ή είδη  

- Ιστορική αναδρομή  

- Γενική διαπίστωση  

 

Κύριο Θέμα:  

1. Αίτια 

α.  

β.  

γ.  

δ.  

+ ;  

 

2. Συνέπειες 

α.  

β.  

γ.  

δ.  

+ ;  

 

3. Προτάσεις 

α.  

β.  

γ.  

δ.  

+;  

- Παραδείγματα;  

 

Επίλογος:  

- Συνόψιση;  

- Ανακεφαλαίωση;  

- Συμπέρασμα;  

- Έκκληση;   
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Ο πρόλογος και ο επίλογος έχει πολύ τυποποιημένα πράγματα, τα οποία εκ των προτέρων τα 

γνωρίζουμε και τα γράφουμε. Σε μερικά θέματα ταιριάζει στον πρόλογο να έχουμε στοιχεία 

για όλα. Σε μερικά υπάρχουν μόνον δύο από τα τέσσερα. Εμείς θα γράψουμε αυτά που 

μπορούμε να βρούμε.  

Έχετε υπόψη σας ότι κατά τη γραφή της έκθεσης όλα τα γραφόμενα στον πρόλογο πρέπει να 

καταλαμβάνουν το 1/8 περίπου της όλης έκθεσης. Οπότε, όλα αυτά θα πρέπει να τα 

αναφέρουμε με την ανάλογη έκταση στο γραπτό μας.  

 

Στον επίλογο, επίσης, αυτά που γράφουμε είναι τυποποιημένα. Διαλέγουμε ένα ή δύο από τα 

παραπάνω αναφερόμενα. Βλέπουμε ποιο ταιριάζει καλύτερα για να κλείσουμε την έκθεση. 

Ταιριάζει η ανακεφαλαίωση; Ταιριάζει η έκκληση; Ή και τα δύο μαζί; Το αποφασίζετε εσείς 

στο τέλος.  

Έχετε υπόψη σας πως ο επίλογος πρέπει να είναι πολύ σύντομος, γιατί καταλαμβάνει το 1/16 

της όλης έκθεσης.   

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως σε μια έκθεση τεσσάρων σελίδων η μισή σελίδα πρέπει να είναι 

πρόλογος, το μισό της μισής σελίδας (1/4 της σελίδας) θα είναι επίλογος και οι τρεις σελίδες 

και το ¼ της σελίδας θα είναι το κύριο θέμα.  

 

Αφού μπορούμε να έχουμε στοιχεία για τον πρόλογο και τον επίλογο με τρόπο τυποποιημένο, 

ασχολούμαστε με περισσότερη προσοχή στα τρία ζητούμενα του θέματος: 

 

Έτσι η δομή και το περιεχόμενο θα διαμορφωθεί ως εξής: 

(Την ίδια σελίδα δες παρακάτω) 
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Πρόλογος: - Ορισμός 

- Μορφές ή είδη  

- Ιστορική αναδρομή  

- Γενική διαπίστωση  

 

Κύριο Θέμα:  

1. Αίτια 

α. Οικονομικοί λόγοι, απαιτήσεις της κοινωνίας - υπερκαταναλωτισμός 

β. Χειραφέτηση γυναίκας, δουλειά εκτός σπιτιού  

γ. Μετανάστευση εσωτερική  

δ. Μοντερνισμός και επιρροή από ξένους 

+;  (αν θυμηθώ κάτι, όσο είμαι παρακάτω, γυρίζω και συμπληρώνω)  

 

2. Συνέπειες 

α. Οικονομικές,  μικρή κατανάλωση κ.λπ.  

β. Εθνικοί κίνδυνοι, εχθροί  

γ. Κοινωνικές, κοινωνία γερόντων και ιδέες ξεπερασμένες  

δ. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο και το αφήνω έτσι για να συμπληρώσω κατά την πορεία της 

γραφής, αν θυμηθώ. 

+ ;  

 

3. Προτάσεις 

α. Διευκόλυνση της μητέρας (βρεφικοί σταθμοί, άδειες κ.λπ.) 

β. Αλλαγή της οικονομικής κατάστασης  

γ. Προσωπική συνειδητοποίηση του προβλήματος και συμβολή προσωπική 

δ. Δεν θυμάμαι - το αφήνω για αργότερα 

+ ;  

- Παραδείγματα; Ίσως από εκκλησία, περιπτώσεις με πολλά παιδιά;  

Επίλογος:  

- Συνόψιση;  

- Ανακεφαλαίωση;  

- Συμπέρασμα;  

- Έκκληση;   
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Αυτός ήταν ο αρχικός σχεδιασμός που πρέπει να ολοκληρωθεί σε ένα τέταρτο και έτσι 

έχουμε εξασφαλίσει σίγουρα τη δομή της έκθεσης και σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενό της.  

Για κάθε ένα από αυτά δημιουργούμε μία παράγραφο ή αν ταιριάζει μπορούμε να εντάξουμε 

δύο π.χ. αίτια μαζί σε μια παράγραφο. Η κάθε παράγραφος πρέπει να καταλαμβάνει 6-8 

σειρές και όλες σχεδόν να είναι ομοιόμορφες.  

Βέβαια, στον πρόλογο και στον επίλογο οι παράγραφοι μπορεί να είναι μικρότερες, γιατί εκ 

φύσεως δεν μπορείς να πεις πολλά π.χ. για τον ορισμό. Αντιθέτως στη γενική διαπίστωση ή 

στην ιστορική αναδρομή μπορείς σαφώς να δημιουργήσεις παράγραφο των 6-8 σειρών, αλλά 

θα βρεθείς εκτός του πλαισίου του 1/8 της έκθεσης. Γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 

και προσαρμογή ανάλογα με τα δεδομένα του θέματος.  

 

  


