
ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[1] 
 

 

  

Άρης Ιωαννίδης 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ  

         ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Εκδόζεις schooltime.gr 

 

http://www.schooltime.gr/


ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[2] 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ο  Άρησ Ιωαννίδησ γεννήθηκε το 

1973 ςτο Βόλο. Το 1991 ειςήχθη 

ςτη Φιλοςοφική Σχολή του Πανε-

πιςτημίου Ιωαννίνων, απ’  όπου 

έλαβε το πτυχίο του το 1995. Από 

το 1996 αςχολήθηκε με ιδιαίτερα 

μαθήματα, ενώ από το 2006 διευ-

θύνει το  «Φιλολογικό και Οικο-

νομικό Φροντιςτήριο», ςτο Βόλο 

με δύο εκπαιδευτήρια.  

Επικοινωνία: 24210-23227 

Εκδόζεις schooltime.gr 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[3] 
 

 

 

  

Άρης Ιωαννίδης 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟΤ 

ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

Εκδόζεις schooltime.gr 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[4] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρης Ιωαννίδης, «Ειδικό Σετράδιο Παραγράφου – Για  όλες τις τάξεις του Λυκεί-

ου» 

 

Ιανουάριος 2018 

© Άρης Ιωαννίδης  

© schooltime.gr για την παρούσα έκδοση 

 

Εκδοτική επιμέλεια - ελιδοποίηση: Γιώργος Β. κάθαρος  

χεδιασμός εξωφύλλου - ελιδοποίηση: Εκδόσεις schooltime.gr 

 

Εκδόσεις schooltime.gr, ειρά «Εκπαίδευση» 

Σηλ.: 6977554086, 6974375556 

Ηλεκτρονική επικοινωνία: info@schooltime.gr, publications@schooltime.gr 

website: www.schooltime.gr 

 

Σο παρόν έργο διατίθεται στο κοινό δωρεάν σε μορφή ψηφιακού βιβλίου (pdf) 

αποκλειστικά μέσω του δικτυακού τόπου schooltime.gr. 

 

Eπιτρέπεται η ολική αναπαραγωγή του έργου, η διανομή και η παρουσίασή του 

στο κοινό κατόπιν έγγραφης άδειας του Εκδότη και υπό τις ακόλουθες προϋπο-

θέσεις: Αναφορά των δημιουργών - πηγής προέλευσης, μη εμπορική χρήση. 

  

mailto:info@schooltime.gr
http://www.schooltime.gr/
http://www.schooltime.gr/


ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[5] 
 

 

Εισαγωγικό σημείωμα 

Η παράγραφος αποτελεί τη θεμέλιο λίθο κάθε κειμένου και δη της έκθε-

σης. Η τήρηση των «κανόνων»  σύνταξης της παραγράφου αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα συγγραφής ενός προσεγμένου κειμένου. Καλό 

είναι, λοιπόν, να αυτοαξιολογούμε την προσπάθειά μας, προκειμένου να 

επιτύχουμε όσο γίνεται πιο σύντομα την εξάλειψη διάφορων προβλημά-

των.  
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Γενικά για την παράγραφο 

Η παράγραφος αποτελεί ένα  τμήμα γραπτού κειμένου με αυτοτελές 

νόημα. Ουσιαστικά πρόκειται για μία μικρογραφία της έκθεσης με τριμερή 

δόμηση. Η έκταση της κυμαίνεται μεταξύ 10-15 σειρών. Εξαίρεση αποτελεί 

η μεταβατική περίοδος, που εκτείνεται το πολύ σε 6 σειρές.  

ε κάθε παράγραφο αναπτύσσεται αυστηρά ένα μόνο θέμα, δηλαδή αυτό 

που υποδεικνύεται κάθε φορά  στη θεματική περίοδο.  

Η παράγραφος, λοιπόν, ως   μικρογραφία της έκθεσης βαθμολογείται 

πάντα με βάση τα γνωστά τρία  κριτήρια αξιολόγησης:  Περιεχόμενο – 

Έκφραση – Δομή. Ας προσέξουμε να τηρούμε όλους εκείνους τους κανόνες 

που θα επιτρέψουν την προσεγμένη σύνταξή της, προκειμένου να επιτύ-

χουμε το σκοπό μας  σε επίπεδο περιεχομένου, έκφρασης και δομής.  
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Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 
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____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[17] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[18] 
 

Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[22] 
 

Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[23] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[24] 
 

Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[29] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[30] 
 

Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[41] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[42] 
 

Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[43] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[44] 
 

Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[45] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[46] 
 

Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[47] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[48] 
 

Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[49] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[54] 
 

Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[55] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[56] 
 

Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[57] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[58] 
 

Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[59] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[60] 
 

Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[61] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[62] 
 

Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[63] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[64] 
 

Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[65] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[66] 
 

Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[67] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[68] 
 

Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[69] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[71] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[72] 
 

Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[73] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[74] 
 

Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[75] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[77] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 
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Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ – ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

[79] 
 

ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
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Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
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Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Π.Κ.)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 
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Ασκήσεις σύνταξης - δόμησης παραγράφου 

Ονοματεπώνυμο: 

____________________________________________________________________________________________ 

Σίτλος – εκφώνηση: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ανάπτυξη παραγράφου: 

(Θ.Π.)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(χόλια / λεπτομέρειες: 2-3 επιχειρήματα κλιμακωτά, πρόταξη βασικών ιδεών και μετά των 

δευτερευουσών ιδεών) 

 (1η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(2η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(3η βασική ιδέα – πρόταση  / βοηθητική  ιδέα – πρόταση ) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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ΕΛΕΓΦΩ ΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ ΜΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ: 

 

 Δομική αρτιότητα παραγράφου 

(Θεματική Περίοδος – χόλια / Λεπτομέρειες – Περίοδος  

Κατακλείδα). 

 αφής σκοπός. 

 Πληρότητα. 

 Επάρκεια επιχειρηματολογίας (2-3 επιχειρήματα). 

 Ενότητα. 

 Προσεγμένη συνοχή & συνεκτικότητα 

(απουσία φορτικής χρήσης – κατάχρησης 

προσθετικών – διαρθρωτικών λέξεων). 

 ωστή αλληλουχία ιδεών (γλώσσα ρέουσα με  

λεκτικό πλούτο, χωρίς περιττολογίες). 

 ωστή έκταση – όριο λέξεων  

(120-150 λέξεις). 

 Μικροπερίοδος λόγος. 

 αφήνεια – ακρίβεια. 

 ωστή ιεράρχηση – κλιμάκωση επιχειρημάτων. 

 Κείμενο  καθαρό – ευανάγνωστο. 

 Καλή ορθογραφία 

 Προσεγμένη  στίξη. 

 Επικαιροποιημένος λόγος. 

 Πρωτότυπες σκέψεις 

(αποφυγή κοινότοπων και τετριμμένων εκφράσεων). 

 Ύφος κομψό, σαφές. 

 Λιτή έκφραση και  αποφυγή της προσπάθειας 

να εντυπωσιάσουμε με ηχηρές και βαρύγδουπες  εκφράσεις. 

 Ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα – 

προσωπική άποψη τεκμηριωμένη. 

 Αφομοιωμένες γνώσεις - κτήμα μου. 
 

       ΝΑΙ      ΟΦΙ 
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Εκδόζεις schooltime.gr 

Τηλ.: 6977554086 

e-mail: info@schooltime.gr 

website: www.schooltime.gr 
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