
Η δομή της παραγράφου 

Δομικά συστατικά της παραγράφου Περιγραφή 

θεματική περίοδος 

Είναι η φράση της παραγράφου όπου 
παρουσιάζεται η κύρια ιδέα της παραγράφου. 
Διαβάζοντάς την δηλαδή , καταλαβαίνουμε για ποιο 
πράγμα μιλάει η παράγραφος. 

Πώς αρχίζουμε 

συνήθως μια θεματική πρόταση 

• Υποστηρίζεται ότι... 

• Φημολογείται ότι... 

• Δε θα μπορούσαν να ισχυριστούν πολλοί ότι     

• Αποτελεί γεγονός ότι… 

• Επικρατεί η άποψη ότι… 

• Είναι (αναμφισβήτητο) γεγονός ότι… 

• Είναι ευρύτατα διαδεδομένη η άποψη ότι…       

• Λέγεται ότι... 

• Πολλοί ισχυρίζονται ότι... 
 

σχόλια ή λεπτομέρειες 

Το κυρίως μέρος της παραγράφου. 

Υποστηρίζουν  την ιδέα που εκφράζει η θεματική 

πρόταση δίνοντας λεπτομέρειες. Χρειάζεται να 

έχουν άμεση σχέση με τη θεματική πρόταση. 

Συχνές λέξεις σύνδεσης λεπτομερειών 
με θεματική πρόταση 

• Συγκεκριμένα... 

• Βέβαια... 

• Ειδικότερα... 

• Επειδή (γιατί)... 

• Αυτό θεωρείται φυσικό, επειδή. 

• Αφενός... 

• Όπως... 

• Έτσι... 

• Αναντίρρητα... 

• Όμως... 

• Αρχικά... 

• Ειδικότερα... 

• Είναι γεγονός ότι... 

• Πρώτον... 

• Στην πραγματικότητα., 

• Απεναντίας... 
 

περίοδος κατακλείδα 

Με αυτή τελειώνει η παράγραφος . Λειτουργεί σαν 
συμπέρασμα και τονίζει την κύρια ιδέα της 
παραγράφου. Αποτελεί ένα γενικό συμπέρασμα της 
παραγράφου. 



Συχνές λέξεις 

σύνδεσης κατακλείδας- λεπτομερειών 

• Επομένως... 

• Λοιπόν...    

• Άρα... 

• Έτσι... 

• Συμπερασματικά...   

• Τέλος... 

• Είναι σαφές από τα παραπάνω… 
 

 

Παράδειγμα δομής σε παράγραφο 

Υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ της χειρωνακτικής και της πνευματικής 

εργασίας./ Η πρώτη βασίζεται σε πρακτικές γνώσεις και επιδεξιότητες. Θεωρείται 

συχνά κατώτερη από την πνευματική υποβαθμίζοντας αυτόν που την εκτελεί, κάτι 

τελείως λανθασμένο και αυθαίρετο. Αντίθετα η δεύτερη απαιτεί μνήμη, κρίση, 

πολλές γνώσεις που αποκτώνται επίπονα ενώ αφήνει αδρανές το σώμα. Θεωρείται 

ανώτερη από την χειρωνακτική, άποψη λανθασμένη βεβαίως. / Πάντως και οι δυο 

είναι απαραίτητες για την επικράτηση ισορροπίας στην κοινωνία και την 

αξιοποίηση όλων των δυνάμεών της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εργασίες 

Στις παρακάτω παραγράφους, να βρεις τα δομικά στοιχεία κάθε μιας. 

Ο γέρο- Μανόλης είναι ένας θησαυρός. Όχι πως έχει πλούτη κι ασημικά. Όλο κι όλο 

το βιός του δεν είναι άλλο από ένα καλυβόσπιτο χαμηλά κάτω στο μεγάλο ποτάμι κι 

ένα περιβολάκι δίπλα, περιτριγυρισμένο με δέντρα και σπαρμένο την άνοιξη με 

φασόλια, καλαμπόκι και ζαρζαβατικά. Τίποτ’ άλλο. Μα τα πλούτη του βρίσκονται 

αλλού. Πρώτα απ’ όλα στην καλή του καρδιά. Έπειτα , στις αμέτρητες ιστορίες που 

έχει αποθησαυρίσει στο ασπρόμαυρο κεφάλι του και που τόσο όμορφα ξέρει να 

διηγείται. Ιστορίες και περιστατικά αληθινά , που ο ίδιος έζησε και άλλα που 

άκουσε απ’ άλλους , πιο παλιούς απ’ αυτόν. Γι’ αυτές λοιπόν τις δύο καλοσύνες του 

όλοι τον αγαπούν στο χωριό και πάντα αποζητούν την πολύτιμη συντροφιά του. 

 

Στον κυρ Στέφανο το χρωστούσαν το γεγονός πως ξεκίνησαν για τούτη την 

πολυήμερη εκδρομή. Αυτός ο καλός άνθρωπος , όταν γύρισε από το δάσος , έδωσε 

το λόγο του στους γονείς των παιδιών πως θα πάει μαζί με τα παιδιά. Είπε πως θα 

τα προσέχει εκεί που βρίσκονται , πως θα τους κάνει όσες ευκολίες μπορεί και θα 

τους φέρνει νέα τους συχνά όταν θα κατεβαίνει στην πόλη. Έτσι κατάφερε να πείσει 

τους γονείς τους , οι οποίοι επέτρεψαν τελικά στα παιδιά να ξεκινήσουν τελικά την 

πολυπόθητη εκδρομή τους. 

 

Ο υπολογιστής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει το δάσκαλο και 

το βιβλίο. Ο δάσκαλος παίζει σπουδαίο ρόλο , ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. 

Χρησιμοποιεί ως κύριο εργαλείο το λόγο , που κινητοποιεί τη φαντασία των 

μαθητών. Επίσης ο ρόλος του βιβλίου είναι σημαντικός Εκεί μπορεί να ανατρέξει ο 

μαθητής κάθε στιγμή. Μεταφέρεται και ξεφυλλίζεται εύκολα. Όμως, πιστεύουμε ότι 

η χρήση των Η/Υ μπορεί να βοηθήσει το έργο του δασκάλου και να συμπληρώσει τη 

λειτουργία του βιβλίου. Ενώ ο δάσκαλος με το λόγο του κινητοποιεί τη φαντασία, το 

εκπαιδευτικό λογισμικό δρα συμπληρωματικά κινητοποιώντας τις αισθήσεις. Ο 

μαθητής συμμετέχει στη μάθηση και ο εκπαιδευτικός γίνεται σύμβουλος και 

συνεργάτης του μαθητή. Έτσι οι Η/Υ συμπληρώνουν και βοηθούν το έργο του 

δασκάλου. 

 


