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Πρόλογος
Η αρχή της έκθεσης 

λέγεται πρόλογος. Στον 

πρόλογο αναφέρουμε 

το θέμα μας. 

Προσπαθούμε 

να ενεργοποιήσουμε

το ενδιαφέρον του 

αναγνώστη.

Κυρίως θέμα
Στο κυρίως θέμα 

αναπτύσσουμε όλα 

όσα γνωρίζουμε για 

το θέμα. Κάνουμε 

χρήση συνδετικών 

λέξεων, είμαστε 

σαφείς και 

εμπλουτίζουμε με 

ωραίες εκφράσεις 

και προσδιορισμούς 

τον γραπτό μας 

λόγο.

Επίλογος
Στον επίλογο γράφουμε 

ένα συμπέρασμα, ένα 

δίδαγμα, σκέψεις, 

συναισθήματα ή μία ευχή  

σχετικά με το θέμα.
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Κάθε έκθεση χωρίζεται σε τρία μέρη:

@ΘΡΑΝΙΑ
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Πρόλογος

Η αρχή της έκθεσης λέγεται πρόλογος. Στον πρόλογο αναφέρουμε το θέμα μας. Προσπαθούμε 

να ενεργοποιήσουμε

το ενδιαφέρον του αναγνώστη.

Κυρίως θέμα

Στο κυρίως θέμα αναπτύσσουμε όλα όσα γνωρίζουμε για το θέμα. Κάνουμε χρήση συνδετικών λέξεων, είμαστε σαφείς και εμπλουτίζουμε με ωραίες εκφράσεις και προσδιορισμούς τον γραπτό μας λόγο.

Επίλογος

Στον επίλογο γράφουμε ένα συμπέρασμα, ένα δίδαγμα, σκέψεις, συναισθήματα ή μία ευχή  σχετικά με το θέμα.
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