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Η συνεκτικότητα του κειμένου επιτυγχάνεται μέσω της ενότητας και της 

αλληλουχίας. Σε ένα κείμενο πρέπει να υπάρχει συνοχή, δηλαδή σύνδεση 

των προτάσεων, των περιόδων και των παραγράφων του. Αυτό 

επιτυγχάνεται με:  

 Αντωνυμίες  

 Επανάληψη σημαντικών λέξεων (λέξεις - κλειδιά) των 

παραγράφων του κειμένου. 

 Νοηματική συγγένεια. Τα νοήματα σχετίζονται τόσο στενά, ώστε 

το ίδιο νόημα δείχνει τη σχέση ανάμεσα στις προτάσεις ή τις 

παραγράφους. 

 Διαρθρωτικές λέξεις - φράσεις 

 

Οι διαρθρωτικές λέξεις είναι οι λέξεις ή οι φράσεις, που συνδέουν 

μικρότερα ή μεγαλύτερα μέρη του λόγου και δηλώνουν: 

 

1. Αιτιολόγηση 

εξαιτίας,  

επειδή,  

γιατί,  

διότι,  

γι’ αυτό,  

ως εκ τούτου, 

για τους πιο πάνω λόγους,  

λόγω του ότι, 

αφού, 

αφού-τότε (αίτιο - αποτέλεσμα)   

μια και,  

μια που,  

που,  
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ένας ακόμη λόγος,  

καθώς,  

αυτό (οφείλεται, εξηγείται, ερμηνεύεται, αιτιολογείται),  

εφόσον,  

η αιτία / ο λόγος / η εξήγηση είναι,  

γι’ αυτό τον λόγο,  

έτσι,  

αιτιολογικές μετοχές, 

εμπρόθετοι προσδιορισμοί της αιτίας κ.ά.  

 

2. Αποτέλεσμα 

κατά συνέπεια,  

όπως ήταν αναμενόμενο,  

ως αποτέλεσμα,  

ως επακόλουθο,  

επομένως,  

αφού-τότε (αίτιο - αποτέλεσμα) 

γι’ αυτό το λόγο,  

ως επακόλουθο,  

κατά συνέπεια,  

αποτέλεσμα (απόρροια, απότοκο) όλων αυτών,  

και γι’ αυτό,  

ώστε,  

έτσι που,  

λοιπόν, κ.ά.  

 

3. Αντίθεση - εναντίωση 

αλλά,  

μα,  
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όμως,  

και όμως,  

παρά, μόνο,  

μόλο,  

παρόλο, 

παρόλο που,   

ωστόσο,  

εντούτοις,  

μάλιστα,  

έπειτα,  

μολαταύτα,  

εξάλλου,  

αντίθετα,  

σε αντίθεση, 

αντίθετα όμως,  

εν αντιθέσει   

απεναντίας,  

αντί τούτου,  

τουναντίον, 

διαφορετικά,  

ειδάλλως,  

ειδεμή,  

αλλιώς,  

αλλιώτικα,  

από την άλλη πλευρά,  

πάλι,  

ενώ,  

αν και,  

και αν,  
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μολονότι,  

αντίστροφα,  

ενάντια,  

στον αντίποδα,  

ακόμη κι αν,  

παρ’ όλα αυτά,  

δε συμβαίνει όμως το ίδιο,  

όχι μόνο … αλλά και,  

όχι μόνο … αλλά και να,  

και που,  

και ας,  

όχι μόνο δεν … μα ούτε,  

όχι μόνο … παρά,  

όχι μόνο να μην … αλλά ούτε και να,  

όχι μόνο να μη … αλλά να … κ.ά.  

 

4. Χρονική σχέση - χρονική ακολουθία  

αρχικά, 

κατ’ αρχάς,   

προηγουμένως,  

στη συνέχεια, 

ταυτόχρονα,  

στο μεταξύ,  

τελικά,  

τότε,   

πρώτα,  

ύστερα,  

πριν,  

εν τω μεταξύ,  
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έπειτα,  

τέλος,  

όταν,  

καθώς,  

όποτε,  

μόλις,  

αργότερα κ.ά. 

 

5. Έναν όρο ή  προϋπόθεση  

αν,  

εκτός αν,  

σε περίπτωση που,  

με την προϋπόθεση,  

με την προϋπόθεση ότι, 

λαμβάνοντας υπόψη πως, κ.ά. 

 

6. Επεξήγηση 

δηλαδή,  

αυτό σημαίνει,  

ειδικότερα,  

με άλλα λόγια,  

ήτοι,  

συγκεκριμένα,  

διευκρινιστικά, 

για να γίνω πιο σαφής, κ.ά. 

 

7. Έμφαση 

το σημαντικότερο από όλα,  

το κυριότερο,  
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αξιοσημείωτο είναι ότι,  

αξίζει να σημειωθεί πως,  

εκείνο που προέχει,  

θα έπρεπε να τονιστεί ότι,  

αξιοπρόσεκτο είναι πως,  

ιδιαίτερα σημαντικό είναι,  

πρέπει ακόμη να σημειωθεί,  

είναι χαρακτηριστικό ότι,  

ας μην παραβλέψουμε,  

ιδιαίτερα σημαντικό είναι,  

δεν μπορούμε να αγνοήσουμε κ.ά 

 

8. Παράδειγμα - διευκρίνηση 

λόγου χάρη, 

 π.χ., 

επί παραδείγματι,  

για παράδειγμα, 

παραδείγματος χάρη, 

χαρακτηριστικό παράδειγμα, 

ενδεικτικά, κ.ά.  

 

9. Σύγκριση  

συγκριτικά με,  

αντιπαραβάλλοντας,  

αντιδιαστέλλοντας,  

αν κρίνει κανείς σε σχέση με, κ.ά.  

 

10. Συμπλήρωση  

επιπλέον,  



7 
 

εκτός απ’ αυτό,  

επιπρόσθετα,  

συμπληρωματικά,  

ακόμα ένα σημείο,  

όλο και περισσότερο,  

θα μπορούσε να προσθέσει κανείς,  

μ’ αυτόν τον τρόπο, κ.ά. 

 

11. Βεβαιότητα  

αναμφισβήτητα,  

αναντίρρητα,  

αναμφίβολα,  

οπωσδήποτε,  

πράγματι,  

είναι ολοφάνερο,  

είναι κοινή διαπίστωση,  

είναι γενικά παραδεκτό,  

γεγονός είναι ότι,  

είναι κοινός τόπος,  

δεν αμφισβητεί κανείς, κ.ά. 

 

12. Συμπέρασμα - ανακεφαλαίωση 

για να συνοψίσουμε, 

συνοψίζοντας,  

συγκεφαλαιώνοντας,  

επιλογικά,  

συμπερασματικά, 

εν κατακλείδι, 

επομένως,  
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συνεπώς,  

αβίαστα συμπεραίνει κανείς,  

είναι ευλογοφανές, 

αποδεικνύεται άρα,    

λοιπόν,  

τελικά,  

συνάγεται το συμπέρασμα,  

ανακεφαλαιώνοντας κ.ά. 

 

13. Γενίκευση  

γενικά,  

γενικώς, 

τις περισσότερες φορές,  

ευρύτερα, κ.ά. 

 

14. Προσθήκη 

ακόμη,  

επίσης,  

πρόσθετα,  

επιπρόσθετα, 

επιπροσθέτως,  

έπειτα, 

εκτός απ’ αυτό, 

εκτός των άλλων,  

επιπλέον,  

συν τοις άλλοις, κ.ά. 

 

15. Ταξινόμηση, διαίρεση 

αφενός - αφετέρου,  
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από τη μια - από την άλλη,  

από τη μια πλευρά - από την άλλη, κ.ά. 

 

16. Τοπική σχέση 

εδώ,  

εκεί,  

μέσα,  

έξω,  

κοντά,  

μακριά,  

πάνω, κάτω, κ.ά. 

 

17. Αναλογία - ομοιότητα 

όπως … έτσι,  

σαν,  

ομοίως,  

ανάλογη είναι η περίπτωση,  

κάτι ανάλογο συμβαίνει και με,  

επίσης,  

στο ίδιο μοτίβο,  

παράλληλα,  

αναλογικά,  

παρόμοια,  

όπως ακριβώς-έτσι και,  

κατά τον ίδιο τρόπο,  

σύμφωνα με τα παραπάνω, κ.ά. 

 

18. Προτροπή  

επιβάλλεται,  
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πρέπει,  

οφείλουμε,  

είναι υποχρέωση όλων,  

είναι ευθύνη μας,  

είναι χρέος μας, κ.ά. 

 


