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ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 
 

 
Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
Η παράγραφος είναι η μικρογραφία της έκθεσης. Αυτό σημαίνει ότι τα συστατικά 

και δομικά στοιχεία της παραγράφου είναι τα ίδια στην ουσία με αυτά της έκθεσης, 
μόνο λαμβάνουν μικρότερη έκταση. Έτσι, η θεματική πρόταση της παραγράφου 
αντιστοιχεί με τον πρόλογο της έκθεσης, τα σχόλια με το κυρίως θέμα και το 
συμπέρασμα με τον επίλογο. Η έκθεση εξάλλου αποτελείται από μικρότερα τμήματα, 
τις παραγράφους, δομημένα με συγκεκριμένο τρόπο, επομένως και η έκθεση στο 
σύνολό της είναι δομημένη κατά τον ίδιο τρόπο. Βέβαια, κάθε παράγραφος είναι 
συμπλήρωμα της προηγούμενης, ενώ η έκθεση είναι άρτια ως σύνολο παραγράφων.  

 
Τα δομικά μέρη μιας παραγράφου λοιπόν είναι η θεματική πρόταση, τα σχόλια ή 

λεπτομέρειες και το συμπέρασμα ή περίοδος κατακλείδα, όπως μιας έκθεσης είναι ο 
πρόλογος, το κύριο θέμα και ο επίλογος. Όλα αυτά πρέπει να ακολουθούν μια λογική 
σειρά και να μην είναι ασυνάρτητα τοποθετημένα κατά τη δημιουργία της 
παραγράφου ή της έκθεσης.  
 
Σε αναλογία προς την έκθεση, η θεματική πρόταση ή θεματική περίοδος κάθε 

παραγράφου πρέπει να περιλαμβάνει:  
 

• Την κεντρική ιδέα ή θεματικό κέντρο, δηλαδή τον όρο ή την έννοια που θα μας 
απασχολήσει 

• Την κατευθυντήρια ιδέα, που θα προβάλει τη γνώμη μας για την έννοια που θα 
μας απασχολήσει, δηλαδή την οπτική από την οποία βλέπουμε την κεντρική ιδέα 

 

Γενικά η θεματική πρόταση πρέπει να είναι σύντομη, περιεκτική, σαφής, γενικώς 
αποδεκτή και να χωρίζεται από την υπόλοιπη παράγραφο με τελεία. 
 
Επιπλέον, τα σχόλια ή οι λεπτομέρειες κάθε παραγράφου: 
 

• Αναλύουν την κατευθυντήρια ιδέα της θεματικής πρότασης, διασαφηνίζουν και 
υποστηρίζουν το περιεχόμενό της 

• Άλλες έχουν βαρύνουσα σημασία και αναλύοντας την κατευθυντήρια ιδέα, 
αποκαλύπτουν ταυτόχρονα μια νέα πτυχή του προβλήματος (βασικές 
υποστηρικτικές) και άλλες λειτουργούν συμπληρωματικά αποσαφηνίζοντας τις 
παραπάνω (δευτερεύουσες υποστηρικτικές)   

• Πρέπει να είναι εύστοχες, σαφείς και αξιόπιστες 
 
Τέλος, η πρόταση ή περίοδος κατακλείδα: 
 

• Συνοψίζει με σαφήνεια το περιεχόμενο των λεπτομερειών, διαδραματίζοντας ρόλο 
επιβεβαιωτικό - συγκεφαλαιωτικό 
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• Επιβεβαιώνει τη θεματική πρόταση και αποτελεί γέφυρα για το πέρασμα στην 
επόμενη παράγραφο, διαδραματίζοντας ρόλο επιβεβαιωτικό – μεταβατικό 

• Δεν πρέπει να είναι γενικότερη από τη θεματική πρόταση ή να αποτελεί πιστή 
αντιγραφή της 

• Δεν υπάρχει σε όλες τις παραγράφους 
 
 
Παρατήρηση: Οι παράγραφοι διακρίνονται σε αποδεικτικές και μεταβατικές.  
Η αποδεικτική παράγραφος έχει έκταση 10-15 στίχων και η σκοπιμότητά της είναι 

να αποδείξει τη θέση του γράφοντος. Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τη δομή της 
παραγράφου αφορούν την αποδεικτική παράγραφο.  
  Αντίθετα, η μεταβατική παράγραφος έχει έκταση 4-8 στίχων και χρησιμοποιείται για 
να συνδέσει διαφορετικές θεματικές ενότητες του κειμένου και να επιτευχθεί η συνοχή 
και η συνεκτικότητά του. Έχει λοιπόν καθαρά συνδετικό χαρακτήρα. Αποτελείται από: 
• το ανακεφαλαιωτικό μέρος, το οποίο αναφέρεται στα προηγούμενα και τα συνοψίζει 
• το προεξαγγελτικό μέρος, το οποίο προαναγγέλλει τα όσα θα ακολουθήσουν. 
Η χρήση της στην έκθεση δεν είναι απαραίτητη αλλά προαιρετική. 
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