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Η παράγραφος  

Η έκθεση αποτελείται από παραγράφους, κατάλληλα τοποθετημένες και συνδεμένες 

μεταξύ τους, ώστε να δίνουν ένα πλήρες νόημα. Η παράγραφος αναφέρεται σε μια 

κύρια ιδέα, έχει δηλαδή ένα θέμα. Η παράγραφος είναι το δομικό υλικό που θα 

χρησιμοποιήσουμε για την ανάπτυξη της έκθεσης. Πρέπει, λοιπόν, να γνωρίζουμε τη 

δομή, αρετές και τους τρόπους ανάπτυξης μιας παραγράφου. 

 

 Η δομή της παραγράφου 

Η παράγραφος αποτελείται από τρία μέρη: 

α) τη θεματική περίοδο, β) τις λεπτομέρειες και γ) την κατακλείδα. 

 

1. Θεματική περίοδος 

Ο ρόλος της Θ.Π. είναι να πληροφορεί τον αναγνώστη γι’ αυτό που θα απασχολήσει 

την παράγραφο. Με τη θεματική πρόταση πληροφορείται ο αναγνώστης το σκοπό της 

παραγράφου, το λόγο για τον οποίο υπάρχει η παράγραφος ή αλλιώς: τη σχέση της 

παραγράφου με το θέμα της έκθεσης, τη σχέση της με την κυρίαρχη έννοια ή 

προβληματική. Η Θ.Π. λοιπόν: 

α. πληροφορεί για το θέμα, παρουσιάζει δηλαδή τη βασική ιδέα της π. 

β. διευκρινίζει τη σχέση της π. με τη συνολική προβληματική του θέματος 

γ. συμπυκνώνει το νοηματικό βάρος της παραγράφου 

Θέση: η Θ.Π. βρίσκεται συνήθως στην αρχή της παραγράφου, γιατί συνηθίζουμε την 

παραγωγική πορεία στην ανάπτυξή της. Θεωρητικά ωστόσο η Θ.Π. μπορεί να 

βρίσκεται οπουδήποτε στην παράγραφο, στην αρχή, στο μέσο ή στο τέλος της 

παραγράφου, ανάλογα με τον παραγωγικό ή επαγωγικό, αναλυτικό ή συνθετικό τρόπο 

σκέψης. 

Ρόλος:  Η Θ.Π. αποτελεί τον πρόλογο της παραγράφου. Με ακρίβεια, σαφήνεια, 

απλότητα και περιεκτικότητα καταγράφει την ιδέα που θα αναπτυχθεί στην 

παράγραφο. Μέσα στα πλαίσια της διαμορφώνονται κάποτε τα οδηγητικά νήματα για 

την πλήρη ανάπτυξη της παραγράφου. Αν και η ιδέα που πρέπει να δηλωθεί είναι 

ατομική, τα περιθώρια για μια καλή Θ.Π. διευρύνονται, όταν οι επιμέρους όροι της 
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συνοδεύονται από αναγκαίους - προεξαγγελτικούς - προσδιορισμούς. Πάντως, για 

την καταγραφή της Θ.Π. θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη αντίληψη για το 

περιεχόμενο και το ρόλο της, σε σχέση με το θέμα. 

 

2. Λεπτομέρειες – Σχόλια  

Γενικά: Οι λεπτομέρειες (λ) αποτελούν τις επιμέρους ιδέες με τις οποίες 

διερευνάται και αναπτύσσεται η θεματική περίοδος. Πρόκειται για αναλυτικές 

προτάσεις που προσπαθούν να πληροφορήσουν για την κύρια ιδέα (Θ.Π.) της 

παραγράφου. 

Ρόλος: α. Οι λ. είναι αυτές που θα αναπτύξουν με πληρότητα και θα πληροφορήσουν 

με επάρκεια τον αναγνώστη, σχετικά με τη Θ.Π. και το λόγο ύπαρξης της 

παραγράφου. 

β. Η δόμηση και η οργάνωση τους είναι που θα προσδώσουν στην ανάπτυξη της Θ.Π. 

εγκυρότητα, λογική συγκρότηση, αρτιότητα, ενδιαφέρον και διεισδυτικότητα. 

γ. Είναι ακόμη αυτές που θα τεκμηριώσουν συνολικά τη σχέση της παραγράφου με 

τον ευρύτερο προβληματισμό. Από την άποψη αυτή αποτελούν τα επιχειρήματα τα 

οποία στηρίζουν, δικαιολογούν και αποδεικνύουν έναν ισχυρισμό, αυτόν της 

θεματικής πρότασης. Είτε ατομικά, η κάθε μία ξεχωριστά, είτε συλλογικά, στη 

μεταξύ τους συσχέτιση, συντελούν σ’ αυτό που λέγεταιαπόδειξη της θεματικής 

πρότασης, δηλ. απόδειξη της σχέσης που συνδέει την παράγραφο με τον συνολικό 

προβληματισμό ενός θέματος. 

Διάκριση: Οι λεπτομέρειες χωρίζονται α. σε βασικές προτάσεις (κύρια νοήματα, 

βαρύνουσες πληροφορίες) και β. σε βοηθητικές προτάσεις (δευτερεύοντα, 

συμπληρωματικά νοήματα και συμπληρωματικές πληροφορίες). 

Οι βασικές προτάσεις συμβάλλουν άμεσα στην ανάπτυξη της παραγράφου και στην 

προώθηση της κύριας ιδέας της (Θ.Π.). Οι βοηθητικές προτάσεις υποστηρίζουν τις 

βασικές προτάσεις και προωθούν έμμεσα την κύρια ιδέα της παραγράφου. Πρόκειται 

προφανώς για δευτερεύουσες προτάσεις που συντελούν στην πληρότητα των 

βασικών νοημάτων. Σημαντικό είναι το έργο της αιτιολόγησης - στήριξης των 

βασικών προτάσεων, έργο το οποίο επιτελούν αυτές οι δευτερεύουσες προτάσεις και 

είναι εντέλει αυτό που θα προσδώσει ισχύ και εγκυρότητα στα νοήματα των βασικών 

προτάσεων. 

 



Έκφραση Γενικής Παιδείας Γ’ Λυκείου 

 

Γενική Θεωρία με εφαρμογές #1  4 

 

3. Κατακλείδα πρόταση 

Γενικά: Η κατακλείδα πρόταση είναι αυτή που επισφραγίζει την παράγραφο, είτε 

συμπεραίνοντας είτε αποτελώντας ένα “μνημόνιο” για το περιεχόμενο της. 

Ρόλος: α. Η κ.π. μπορεί να συνοψίζει τον προβληματισμό της παραγράφου, όταν 

αυτός είναι σύνθετος και μεγάλος σε έκταση. Στην περίπτωση αυτή αποτελεί το 

συμπέρασμα από την αναλυτική διερεύνηση, αυτό που πρέπει να μείνει στον 

αναγνώστη για να παρακολουθήσει τη συνέχεια της διερεύνησης. 

β. Η κ.π. μπορεί να είναι μια προέκταση του αρχικού νοήματος, όπως αυτό 

καταγράφεται με τη θεματική περίοδο. Ως προς το περιεχόμενο της σ’ αυτήν την 

περίπτωση, η κατακλείδα προέρχεται από τη θεματική πρόταση και αποτελεί μια 

διεύρυνση – επέκτασή της. 

γ. Η κατακλείδα συμπεραίνει, αλλά δεν είναι κάτι αποκομμένο από την υπόλοιπη 

λογική της παραγράφου. Εντάσσεται λειτουργικά σ’ αυτή και αποτελεί συνέχεια του 

κυρίως μέρους ανάπτυξης. 

____________________ 

Η παράγραφος είναι μια μικρογραφία έκθεσης. Η θεματική περίοδος αντιστοιχεί με 

τον πρόλογο, οι λεπτομέρειες αντιστοιχούν με το κύριο θέμα και η κατακλείδα 

αντιστοιχεί με τον επίλογο. Η διαφορά τους είναι ότι στην παράγραφο αναπτύσσεται 

μια μόνο ιδέα, ενώ μια έκθεση περιλαμβάνει πολλές παραγράφους, όπου 

αναπτύσσονται περισσότερες από μία ιδέες. Ο μαθητής, για να μπορεί να γράψει 

σωστά ένα θέμα, πρέπει πρώτα να μάθει πώς γράφεται μια παράγραφος. 

 

 Αρετές παραγράφου 

Ι. Συνοχή  

Ένα κείμενο χαρακτηρίζεται από ΣΥΝΟΧΗ, όταν τα νοήματα του συνδέονται με 

κατάλληλους τρόπους, ώστε να παρακολουθεί ευκολότερα ο αναγνώστης τη 

μετάβαση από τη μια ιδέα στην άλλη.  

Οι τρόποι αυτοί είναι:  

1. Η χρήση των κατάλληλων διαρθρωτικών λέξεων και φράσεων.  

2. Η χρήση αντωνυμιών που παραπέμπουν σε προηγούμενα νοήματα.  

3. Η χρήση συνώνυμων και υπερώνυμων λέξεων.  

4. Η επανάληψη λέξεων.  

5. Η οργάνωση του λόγου στον άξονα του χώρου και του χρόνου.  

6. Η διατήρηση ενιαίου ύφους σε όλη την έκταση του κειμένου.  
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Διαρθρωτικές λέξεις /φράσεις: 

Μέσω των διαρθρωτικών λέξεων –φράσεων εξασφαλίζονται οι λογικοί δεσμοί (οι 
νοηματικές σχέσεις) που συνέχουν μεταξύ τους τις προτάσεις, τις περιόδους, τις 
παραγράφους και το ευρύτερο κείμενο. Πιο συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες απ' τις 
νοηματικές σχέσεις και οι αντίστοιχες διαρθρωτικές λέξεις/ φράσεις είναι :  
αντίθεση / εναντίωση: αλλά, όμως, ωστόσο, ενώ, από την άλλη πλευρά, αντίθετα, 

παρά, μολαταύτα, στον αντίποδα, πέρα από αυτά όμως, αν και, μόνο που, εντούτοις, 

παρ* όλα αυτά, ακόμη κι αν, και όμως, μολονότι, παρ' όλο που, από τη μια - από την 

άλλη, απεναντίας, δε συμβαίνει όμως το ίδιο κτλ.  

αιτιολόγηση: επειδή, γιατί, διότι, αφού, μια που, που (γιατί), καθώς, εξαιτίας, ένας 

ακόμα λόγος είναι, το φαινόμενο οφείλεται κτλ.  

αποτέλεσμα: ώστε, που (:ώστε), να, έτσι που, λοιπόν, οπότε, συνεπώς, αποτέλεσμα / 

απόρροια / απότοκο όλων αυτών, και γι’ αυτό, ως επακόλουθο, αναπόφευκτα, 

αναγκαστικά κτλ.  

γενίκευση: γενικά, τις περισσότερες φορές, ευρύτερα κτλ.  

διαχωρισμός: ή, είτε - είτε, μπορεί να - μπορεί να κτλ.  

διευκρίνιση: λόγου χάρη, για παράδειγμα κτλ. 

διασαφήνιση/επεξήγηση: δηλαδή, αυτό σημαίνει, ειδικότερα, με άλλα λόγια, (πιο) 

συγκεκριμένα, υπό αυτή την έννοια κτλ.  

δισταγμός/φόβος/απορία: μήπως, μη (ν), άραγε κτλ.  

έμφαση: το σημαντικότερο απ' όλα, το κυριότερο, είναι αξιοσημείωτο πως, αξίζει να 

σημειωθεί πως, εκείνο που προέχει, πρέπει να τονιστεί ότι, αξιοπρόσεχτο είναι 

πως, ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως κτλ.  

επιβεβαίωση/συμφωνία /αποδοχή: ασφαλώς, βεβαίως, σίγουρα, πράγμα-τι, 

αναμφίβολα, αναμφισβήτητα, δε χωρεί αμφιβολία / αμφισβήτηση, είναι κοινά 

παραδεκτό κτλ.  

ομοιότητα/αναλογία: όπως, σαν, ομοίως, ανάλογα, το ίδιο ισχύει, κάτι ανάλογο 

συμβαίνει και, μοιάζει με, παρουσιάζει κοινά στοιχεία, αυτό θυμίζει κτλ.  

όρος/προϋπόθεση: αν, εκτός αν, εφόσον, με τον όρο, με την προϋπόθεση, σε 

περίπτωση που κτλ.  

προσθήκη: ακόμα, επίσης, επιπλέον, πρόσθετα, εκτός από αυτό κτλ.  

σύγκριση: παρά, απ' όσο, απ' ό, τι, συγκριτικά, σε σχέση κτλ.  

σκοπός: για να, να (:για να), με σκοπό / στόχο /επιδίωξη, προκειμένου να κτλ.  

συμπέρασμα: ώστε, λοιπόν, άρα, επομένως, τελικά, συνεπώς, συνάγεται το 

συμπέρασμα, ανακεφαλαιώνοντας, επιλογικά, συμπερασματικά κτλ.  

ταξινόμηση /διαίρεση: αφενός - αφετέρου, απ' τη μια - απ' την άλλη κτλ.  

χρονική σχέση /σειρά: όταν, αφού, καθώς, όποτε, μόλις, έως ότου, πριν από, κάθε 

φορά που, αρχικά, στη συνέχεια, πρώτα, ύστερα, μετά από λίγο, την ίδια στιγμή, 

ταυτόχρονα, παράλληλα κτλ. 
 

 

 

ΙΙ. Συνεκτικότητα  

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ χαρακτηρίζει ένα κείμενο, όταν τα επιμέρους νοήματα του 

συσχετίζονται τόσο στενά, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ανάγνωση του και η 
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μετάβαση από το ένα νόημα στο άλλο, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν διαρθρωτικές 

λέξεις-φράσεις. Αποτελεί την εσωτερική σύνδεση των νοημάτων σε επίπεδο 

περιεχομένου, όπου ελέγχουμε τις νοηματικές σχέσεις:  

-αποτελέσματος  

 

 

 

-αντίθεσης εναντίωσης  

 

 

 

 

 

-διαίρεσης  

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

 

1. Πώς διασφαλίζεται η συνοχή των νοημάτων στην επόμενη παράγραφο;  

 

Επειδή από πολλούς συγχέεται ο πολιτισμός με την κουλτούρα και πολλοί 

εκλαμβάνουν ως πολιτισμικό αγαθό το είδος της κουλτούρας που πουλάει, είναι καλό 

να μην μπερδεύονται οι έννοιες μεταξύ τους. Πολιτισμός είναι κυρίως ο κόσμος του 

στοχασμού, της παιδείας, της σκέψης, των εννοιών, των ιδεών, της γνώσης, της 

αρετής και του πνεύματος. Είναι ακόμη το σύνολο των αξιών, των θεσμών και των 

παραδόσεων ενός λαού. Αλλά, ενώ επί χιλιάδες χρόνια πολιτισμός ήταν και το να 

υπαγορεύουν οι μεγαλύτεροι στους νεότερους τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα 

της κοινωνίας στην οποία ζούσαν, στον 20ό αιώνα και μέσα στους κανόνες της 

«μόδας» κουλτούρα θεωρείται η προσομοίωση, η πρόσμειξη και η συγχώνευση 

πολιτισμών. Και επειδή αυτό συμβαίνει σε μεγάλη κλίμακα, με αποτέλεσμα οι 

«μικρότεροι» πολιτισμοί να επηρεάζονται απέξω και να μιμούνται «μεγαλύτερους» 

πολιτισμούς, σήμερα στην Ελλάδα η ελληνικότητα είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί 

αντικειμενικά.  
 

 

2. Ποια νοηματική σχέση διαπιστώνετε μεταξύ των δύο  επόμενων παραγράφων; 

  

    Η εμμονή όμως στα οικονομικά συμφέροντα και στους κανόνες της ελεύθερης 

αγοράς, η επιβολή του καταναλωτικού προτύπου της αφθονίας, το διευρυμένο χάσμα 

ανάμεσα στα φτωχά και στα πλούσια κράτη, η κρίση της δημοκρατικής συμμετοχής 

και του κράτους πρόνοιας, η κοινωνική περιθωριοποίηση και ο αποκλεισμός, και 

τόσα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, δημιουργούν κλίμα ανησυχίας 

για το μέλλον.  
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    Η αισιοδοξία για την πορεία του κόσμου κατά την τρίτη χιλιετία μπορεί να 

προκύψει από τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου και της αποστολής της 

εκπαίδευσης. Το παλιό μοντέλο που ισχύει ακόμη στην Ελλάδα και το οποίο 

στηρίζεται σε ποσοτικά κριτήρια (συσσώρευση γνώσεων στο παραδοσιακό 

γνωσιοκεντρικό σχολείο) πρέπει να αντικατασταθεί από ποιοτικά κριτήρια.  
 

 

 Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου 

 

1) Με αιτιολόγηση 

Μια παράγραφος αναπτύσσεται με αιτιολόγηση, όταν στη Θεματική Περίοδο 

διατυπώνεται μια θέση-άποψη και στις Λεπτομέρειες αιτιολογείται, δηλαδή 

αποδεικνύεται με βάση συγκεκριμένα επιχειρήματα. 

Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής πρέπει να αναφέρει και τα εξής συστατικά στοιχεία: 

- Τη θέση- άποψη 

- Τα επιχειρήματα αιτιολόγησης αυτής 

Παράδειγμα: 

«Στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες το φαινόμενο της φτώχειας λαμβάνει όλο 

και πιο δραματικές διαστάσεις. Και αυτό συμβαίνει διότι αναπτύσσεται ένας  άμετρος 

ανταγωνισμός για τη νομή του πλούτου με βάση τα κριτήρια που θέτει η ελεύθερη 

αγορά…, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί περισσότεροι και 

φτωχότεροι… Επίσης, αυξάνεται συνεχώς το κόστος ζωής…, πολλοί δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν ούτε στις βασικές ανάγκες… Ενώ το κράτος πρόνοιας χωλαίνει, αφού 

το σύστημα θεωρεί όσους δεν μπορούν να αποδώσουν τα μέγιστα ως περιττά σώματα 

και τα αποβάλλει…» 

 

2) Με στοιχεία - παραδείγματα 

Μια παράγραφος αναπτύσσεται με παραδείγματα, όταν στη Θεματική Περίοδο 

διατυπώνεται μια άποψη-θέση και στις Λεπτομέρειες παρατίθενται στοιχεία-

παραδείγματα, τα οποία διασαφηνίζουν ή τεκμηριώνουν τη θέση αυτή. Στην 

περίπτωση αυτή ο μαθητής πρέπει να αναφέρει και τα συγκεκριμένα στοιχεία-

παραδείγματα, π.χ. το παράδειγμα α… β… γ… και το ρόλο τους, π.χ. ως τεκμήρια, ως 

διασαφηνιστικά στοιχεία ή λεπτομέρειες… 
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Παράδειγμα: 

«Αναμφισβήτητα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια ιδιαίτερα ανησυχητική 

κλιμάκωση του φαινομένου της παραβατικότητας και εγκληματικότητας. Αρκεί 

κάποιος να παρακολουθήσει την επικαιρότητα για να διαπιστώσει πως στα δελτία 

ειδήσεων το αστυνομικό ρεπορτάζ ασφυκτιά από ληστείες, κλοπές, επιθέσεις εις 

βάρος ανύποπτων πολιτών, εγκλήματα…Το έγκλημα αποκτά άρτια οργάνωση…, δρουν 

μαφίες της νύχτας…, βιαστές καροδοκούν…» 

 

3) Με αίτιο/α-αποτέλεσμα/τα 

Μια παράγραφος αναπτύσσεται με αίτιο/α-αποτέλεσμα/τα, όταν σε αυτή: 

Δίνονται το αίτιο ή τα αίτια που οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα (αίτιο ή αίτια – 

αποτέλεσμα)… ή δίνονται τα αποτελέσματα- συνέπειες ενός αιτίου (αίτιο – 

αποτελέσματα). 

Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής πρέπει να αναφέρει και τα εξής συστατικά στοιχεία: 

το αίτιο ή τα αίτια α…, β…, γ… και το αποτέλεσμα χ ή τα αποτελέσματα α…, β…, γ… και 

το αίτιο χ… 

Παράδειγμα: 

«Η κλιμάκωση της φτώχειας διασπά τον κοινωνικό ιστό διευρύνοντας το χάσμα και 

τις διαφορές μεταξύ των φτωχών και των πλουσίων… Κατόπιν, πυροδοτεί οξείες 

αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις… Τρέφει αντικοινωνικές μορφές συμπεριφοράς… 

Όσο αυξάνονται οι φτωχοί αυξάνεται και η δυσαρέσκεια προς το κράτος… Οι πολίτες 

χάνουν την εμπιστοσύνη τους προς τους πολιτικούς και αυτό εγκυμονεί σοβαρούς 

κινδύνους για τη δημοκρατία…» 

 

4) Με προτάσεις αντιμετώπισης (δεοντολογικά σκεπτικά)1 

Στην παράγραφο αυτήν παρατίθενται οι προτάσεις-προϋποθέσεις για την επίτευξη 

ενός στόχου (οι τρόποι αντιμετώπισης ενός αρνητικού φαινομένου ή οι τρόποι 

περιφρούρησης ενός θετικού φαινομένου). 

                                                           
1 Δυνητικά βέβαια οι προτάσεις αποτελούν μια σχέση αιτιών-αποτελέσματος, διότι στην 

περίπτωση που θα υλοποιηθούν θα έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη ενός στόχου. Ωστόσο 

είναι προτιμότερο να δίνονται ως αυτοτελής τρόπος ανάπτυξης, δεδομένης της δυνητικής-

πιθανολογικής τους διάστασης. 
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Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής πρέπει να αναφέρει ποιο είναι το ζητούμενο, π.χ. 

«η αντιμετώπιση της ανεργίας» και ποιες οι προτάσεις-μέτρα-τρόποι επίτευξης 

αυτού. 

Παράδειγμα: 

«Η ανεργία μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί με συντονισμένες ενέργειες από 

την πλευρά κυρίως της πολιτείας… Η πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει νέες θέσεις 

εργασίας, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα…, να διασφαλίσει τις υπάρχουσες 

θέσεις…, να…». 

 

5) Με ορισμό 

Μια παράγραφος αναπτύσσεται με ορισμό, όταν σ’ αυτή δίνεται ο ορισμός μιας 

έννοιας, επιχειρείται δηλαδή η σημασιολογική της προσέγγιση, π.χ. «ρατσισμός είναι 

το δόγμα το οποίο πρεσβεύει τη διάκριση των ανθρώπων σε φύσει ανώτερους και 

κατώτερους…» 

Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής πρέπει να αναφέρει και τα εξής συστατικά στοιχεία: 

 Την οριστέα έννοια, π.χ. «ρατσισμός» 

 Το γένος, δηλαδή την ευρύτερη έννοια μέσα στην οποία εντάσσεται αυτή, π.χ. 

«δόγμα» 

 Την ειδοποιό διαφορά, τα ιδιαίτερα δηλαδή χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

έννοιας που την κάνουν να διακρίνεται από τις άλλες έννοιες, π.χ. 

«πρεσβεύει τη διάκριση των ανθρώπων σε φύσει ανώτερους και 

κατώτερους…» 

 Τα είδη του ορισμού, αν είναι δηλαδή: 

o Αναλυτικός (αναφέρεται στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της έννοιας, 

στην ουσία της) ή συνθετικός / γενετικός (περιγράφει τη διαδικασία 

γένεσης-δημιουργίας της έννοιας). 

o Σύντομος (συνοπτική- λεξικογραφική παρουσίαση της σημασίας της 

έννοιας) ή εκτεταμένος (εκτενής ανάπτυξη σε μία ή περισσότερες 

παραγράφους). 

 Αν ο ορισμός γίνεται σε πρωτοβάθμιο επίπεδο (πρωτοβάθμιος ορισμός), 

δηλαδή δίνεται ο ορισμός στη Θεματική Περίοδο της παραγράφου και 

κατόπιν, στις Λεπτομέρειες, αναλύονται οι όροι του 

Παράδειγμα: 
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«Ρατσισμός είναι το δόγμα το οποίο πρεσβεύει τη διάκριση των ανθρώπων σε φύσει 

ανώτερους και κατώτερους. Ισχυρίζεται δηλαδή πως υπάρχουν άνθρωποι που είναι 

από τη φύση τους κατώτεροι, αφού ανήκουν σε φυλές, έθνη ή κοινωνικές ομάδες που 

μειονεκτούν έναντι των άλλων ανθρώπων…» 

 

6) Με διαίρεση 

Μια παράγραφος αναπτύσσεται με διαίρεση, όταν σε αυτή διαιρείται-χωρίζεται μια 

έννοια στα διάφορα μέλη της, π.χ. η «εκπαίδευση» διαιρείται σε «πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια». 

Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής πρέπει να αναφέρει και τα εξής συστατικά στοιχεία: 

o Τη διαιρετέα έννοια, π.χ. «εκπαίδευση» 

o Τη διαιρετική βάση (το κριτήριο βάσει του οποίου γίνεται η διαίρεση, δηλαδή 

ο διαιρέτης), π.χ. ανάλογα με την ηλικιακή και γνωσιολογική βαθμίδα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης 

o Το πηλίκο ή τα μέλη της διαίρεσης, π.χ. «πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια» 

o Αν η διαίρεση είναι σωστή, δηλαδή αν πληροί τα εξής κριτήρια: 

 Αν είναι τέλεια, δηλαδή περιλαμβάνει όλα τα είδη-μέλη της έννοιας 

που διαιρείται, π.χ. και τα τρία είδη της «εκπαίδευσης» 

(«πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια»)  

 Αν είναι συνεχής, δηλαδή βάζει στη σωστή σειρά τα είδη και δε 

γίνονται άλματα, π.χ. πρώτα την «πρωτοβάθμια», μετά τη 

«δευτεροβάθμια» και τέλος την «τριτοβάθμια» 

 Αν έχει ενιαία διαιρετική βάση, δεν αλλάζει, δηλαδή, ο διαιρέτης 

o Αν η διαίρεση γίνεται σε πρωτοβάθμιο επίπεδο (πρωτοβάθμια διαίρεση), 

δηλαδή γίνεται η διαίρεση στη Θεματική Περίοδο της παραγράφου και 

κατόπιν, στις Λεπτομέρειες, αναλύονται τα μέλη της. 

Παράδειγμα: 

«Η εκπαίδευση ανάλογα με την ηλικία των ανθρώπων που την ακολουθούν και το 

γνωσιολογικό επίπεδο που παρέχει διακρίνεται σε τρεις βαθμίδες, στην 

πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Στην πρωτοβάθμια φοιτούν 

μαθητές… και λαμβάνουν κυρίως γνώσεις… Στη δευτεροβάθμια… Ενώ στην 

τριτοβάθμια…» 
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7) Με σύγκριση- αντίθεση 

Μια παράγραφος αναπτύσσεται με σύγκριση-αντίθεση, όταν συγκρίνονται δύο ή 

περισσότερες έννοιες και δίνονται οι μεταξύ τους διαφορές. Στην περίπτωση αυτή ο 

μαθητής πρέπει να αναφέρει και τα εξής συστατικά στοιχεία: 

o Τις συγκρινόμενες έννοιες / συγκρινόμενα μέλη, π.χ. «πρόοδος» και 

«συντηρητισμός» 

o Τις λέξεις ή φράσεις, διαρθρωτικές και μη, που δηλώνουν τη σύγκριση-

αντίθεση, π.χ. «αντίθετα…» 

o Τις μεταξύ τους διαφορές 

o Αν η δόμηση είναι κάθετη (παρατίθενται πρώτα όλα τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα του ενός μέλους και κατόπιν, κατά αντιπαράθεση, όλα τα 

γνωρίσματα του άλλου μέλους, π.χ. «η πρόοδος οδηγεί στο α, β, γ… Αντίθετα, 

η συντήρηση οδηγεί στο χ, ψ, ω…») ή οριζόντια (παρατίθενται ένα προς ένα 

τα αντίθετα χαρακτηριστικά των μελών, π.χ. «από τη μια η πρόοδος οδηγεί 

στο α, ενώ η συντήρηση στο χ. Επίσης, η πρόοδος οδηγεί στο β, εν αντιθέσει 

η συντήρηση στο ψ…») 

Παράδειγμα: 

«Οφείλουμε ως άτομα-μέλη μιας οργανωμένης κοινωνίας να θέσουμε ως κοινό στόχο 

την πρόοδο και να αποφύγουμε με κάθε τρόπο το συντηρητισμό. Η πρόοδος είναι ο 

μόνος δρόμος που διασφαλίζει την κοινωνική και προσωπική μας ανέλιξη…, που 

διαμορφώνει συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς… Αντίθετα, 

ο συντηρητισμός δημιουργεί συνθήκες στασιμότητας και οπισθοδρόμησης…, βαλτώνει 

κάθε προσπάθεια για βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών ζωής…, αδυνατεί να 

ανταποκριθεί στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και ανάγκες…» 

 

8) Με αναλογία 

Μια παράγραφος αναπτύσσεται με αναλογία, όταν συγκρίνονται δύο ή περισσότερες 

έννοιες και δίνονται οι μεταξύ τους ομοιότητες (μορφή παρομοίωσης: το α είναι 

όπως το β). Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής πρέπει να αναφέρει και τα εξής 

συστατικά στοιχεία: 

o Τα αναλογικά μέλη, π.χ. «ψυχή» και «θάλασσα» 

o Τις λέξεις ή φράσεις, διαρθρωτικές και μη, που δηλώνουν τη σύγκριση-

αναλογία, π.χ. «όπως, ομοίως, σαν…» 

o Τις μεταξύ τους αναλογίες-ομοιότητες 
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o Αν η δόμηση είναι κάθετη (παρατίθενται πρώτα όλα τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα του ενός μέλους και κατόπιν, κατά αναλογία, όλα τα γνωρίσματα 

του άλλου μέλους, π.χ. «όπως η θάλασσα … α, β, γ…, έτσι και η ψυχή… χ, ψ, 

ω…») ή οριζόντια (παρατίθενται ένα προς ένα τα αναλογικά  χαρακτηριστικά 

των μελών, π.χ. «όπως η θάλασσα… α, έτσι και η ψυχή… χ… Επίσης, η 

θάλασσα… β, ομοίως και  η ψυχή … ψ…»). 

o Αν η αναλογία είναι κυριολεκτική (συγκρίνονται έννοιες οι οποίες είναι 

ομοειδείς π.χ. «σκύλος και γάτα») ή μεταφορική (συγκρίνονται έννοιες οι 

οποίες δεν ανήκουν στην ίδια ευρύτερη οικογένεια-ομάδα π.χ. «ψυχή και 

θάλασσα»). 

Παράδειγμα: 

«Άραγε με τι μοιάζει η ψυχή μας; Μα είναι απλό, με τη θάλασσα! Όπως αυτή είναι 

απέραντη και δεν μπορεί το μάτι σου να την προσεγγίσει έτσι και η ψυχή χάνεται στα 

μήκη και πλάτη ενός κόσμου δυσθεώρητου. Και είναι εξίσου βαθιά που πρέπει να 

κάνεις πολλές καταδύσεις για να βρεις τους θησαυρούς που κρύβει μέσα της. Άλλοτε 

πάλι είναι ήρεμη και γαλήνια σαν τη θάλασσα και ξαφνικά πάλι ξεσπάει φουρτούνα, 

ανακατεύεται, θολώνει…» 

 

9) Με συνδυασμό μεθόδων 

Μια παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων όταν σε αυτή εντοπίζονται 

περισσότερες της μιας μέθοδοι, π.χ. σύγκριση-αντίθεση και παραδείγματα. 

Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής πρέπει να απαντήσει ως εξής: 

«Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων. Ειδικότερα αναπτύσσεται με: 

α. Σύγκριση-αντίθεση. Συστατικά στοιχεία: Συγκρινόμενα μέλη: α… και β… κ.λπ. και 

β. Παραδείγματα. Συγκεκριμένα παραθέτει τα εξής παραδείγματα: α…, β… 

Παράδειγμα: 

«Οφείλουμε ως άτομα-μέλη μιας οργανωμένης κοινωνίας να θέσουμε ως κοινό στόχο 

την πρόοδο και να αποφύγουμε με κάθε τρόπο το συντηρητισμό. Η πρόοδος είναι ο 

μόνος δρόμος που διασφαλίζει την κοινωνική και προσωπική μας ανέλιξη, μέσα 

δηλαδή από αυτή θα μπορέσουμε ως άτομα να καλλιεργήσουμε ένα ελεύθερο πνεύμα, 

χωρίς προσκόλληση σε πεπερασμένες αντιλήψεις…, που διαμορφώνει συνθήκες 

ευνοϊκές για την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, για παράδειγμα συμβάλλει στην 

οικονομική ανάπτυξη…, στην εξέλιξη του πολιτισμού, αφού εισάγει νέες ιδέες… 

Αντίθετα, ο συντηρητισμός δημιουργεί συνθήκες στασιμότητας και οπισθοδρόμησης, 
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όπως για παράδειγμα η πολιτισμική στασιμότητα, αφού αφορίζει κάθε νέο και ξένο 

στοιχείο…, βαλτώνει κάθε προσπάθεια για βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών 

ζωής…, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και 

ανάγκες, όπως είναι…» 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Α. Να αναγνωριστεί ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται οι παρακάτω παράγραφοι. 

Στην έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής της UNESCO για την εκπαίδευση στον 21ο 

αιώνα τονίζεται ότι η διά βίου εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται στους παρακάτω 

τέσσερις πυλώνες, που αποτελούν διαφορετικά είδη μάθησης: 1. Μαθαίνω πώς να 

αποκτώ τη γνώση, συνδυάζοντας ικανοποιητικά μια ευρύτατη γενική παιδεία με τη 

δυνατότητα  εμβάθυνσης   σε   ορισμένα  θέματα.  2. Μαθαίνω να ενεργώ με τέτοιον 

τρόπο, ώστε να αποκτώ όχι μόνο επαγγελματική κατάρτιση αλλά και γενικότερα τη 

δυνατότητα να αντιμετωπίζω διάφορες καταστάσεις και να εργάζομαι αρμονικά σε 

ομάδες. 3. Μαθαίνω να συμβιώνω, κατανοώντας  τους άλλους και έχοντας επίγνωση 

των κοινωνικών αλληλεξαρτήσεων -συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση κοινών 

δράσεων και στη διευθέτηση των συγκρούσεων-, με σεβασμό στις αξίες του 

πλουραλισμού, της αμοιβαίας κατανόησης και της ειρήνης. 4. Μαθαίνω να ζω με 

τέτοιον τρόπο, ώστε να αναπτύσσω την προσωπικότητά μου και να μπορώ να ενεργώ 

με μεγαλύτερη αυτονομία και περισσότερη κρίση και προσωπική υπευθυνότητα. Για 

τον λόγο αυτόν η εκπαίδευση δεν πρέπει να παραμελεί την ανάπτυξη των ατομικών 

δυνατοτήτων, τη μνήμη, τη λογική κρίση, την αίσθηση του ωραίου, τις φυσικές 

ικανότητες του ατόμου και τη δεξιότητα της επικοινωνίας, με παράλληλη ευαισθησία 

στη χρήση της μητρικής γλώσσας. 

(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2000 – Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ) 

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η τηλεργασία μπορεί να οριστεί ως η μορφή 

εργασίας που εκτελείται από ένα άτομο κυρίως ή σε ένα σημαντικό μέρος της, σε 

τοποθεσίες εκτός του παραδοσιακού εργασιακού χώρου, για έναν εργοδότη ή 

πελάτη, και η οποία περιλαμβάνει τη χρήση των τηλεπικοινωνιών και προηγμένων 

τεχνολογιών πληροφόρησης ως ένα ουσιαστικό και κεντρικό χαρακτηριστικό της 

εργασίας. Οι δύο βασικοί τρόποι τηλεργασίας είναι είτε κάποιος να είναι υπάλληλος 

σε έναν εργοδότη είτε ελεύθερος επαγγελματίας. Στην πρώτη περίπτωση, ο 

εργαζόμενος είναι μόνιμα συνδεδεμένος με το δίκτυο των εργοδοτών, η εργασιακή 

του ζωή είναι πολύ περισσότερο ελεγχόμενη μέσω της τεχνολογίας και έχει πολύ 
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λιγότερη ευελιξία ως προς τον τρόπο που θα οργανώσει τον εργάσιμο χρόνο του. 

Στη δεύτερη περίπτωση, ο εργαζόμενος είναι πολύ περισσότερο ελεύθερος να 

καθορίσει τον ρυθμό εργασίας του εκτελώντας την εργασία του στον προσωπικό του 

υπολογιστή και συνδεόμενος μόνο, όταν είναι απαραίτητο, με το δίκτυο της 

επιχείρησης, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά επαγγέλματα. 

(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2001 – Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ) 

 

Αξιοπρόσεκτες, επίσης, είναι και οι επιπτώσεις αυτής της νέας αίσθησης του χρόνου 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρατηρείται π.χ. δυσκολία συγκέντρωσης της 

προσοχής των παιδιών, όπως και υπερβολική κινητικότητα, αφού η καθημερινή ζωή 

δεν συμβαδίζει με το ρυθμό της τηλεοπτικής εικόνας. Πολύ φυσικό είναι να 

θεωρείται ανιαρό το σχολικό μάθημα, όπως και ο διάλογος στην οικογένεια, που 

τώρα έχει αντιπάλους τα κανάλια με τα ελκυστικά τους προγράμματα. Ας μην 

παραλείψουμε και τις ταινίες του Σαββατόβραδου, οι οποίες έχουν στοιχίσει σε 

πλήθος παιδιών την απουσία από  τον κυριακάτικο εκκλησιασμό ή από το 

οικογενειακό τραπέζι. 

(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003 – Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ) 

 

Αξιοπρόσεχτη η παρατήρηση. Δεν αληθεύει όμως στη δική μας εποχή. Γιατί σήμερα 

και τα παιδιά είναι πολύ διαφορετικά από άλλοτε και ο αέρας, το «κλίμα» του 

σχολείου έχει αλλάξει. Παλαιότερα ο μαθητής περίμενε να φωτιστεί αποκλειστικά 

και μόνο από το Δάσκαλό του. Σήμερα οι πηγές των πληροφοριών έχουν 

πολλαπλασιαστεί σε βαθμό εκπληκτικό και οι κρουνοί τους (η εφημερίδα, το 

περιοδικό, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση) ρέουν μέσα στο σπίτι. Μπορεί λοιπόν ο 

μαθητής, ανάλογα με τη δύναμη και την όρεξή του, να προμηθεύεται ελεύθερα και 

απεριόριστα «ειδήσεις» από όλες τις περιοχές της ανθρώπινης περιέργειας: 

ιστορικές, γεωγραφικές, βιολογικές, ανθρωπολογικές, φυσικής, χημείας, 

κοσμογραφίας, ηλεκτρολογίας, κάθε λογής «τεχνικής». 

 

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του πρωινού καθ’ όλη τη διάρκεια τις 

προετοιμασίας του μαθητή για τις εξετάσεις. Ένα πλήρες πρωινό αυξάνει τη διάθεση 

και την ενέργεια του παιδιού, για να αντεπεξέλθει τις δυσκολίες του διαβάσματος και 

των άλλων υποχρεώσεων τις ημέρας. Επιπλέον, μειώνει το αίσθημα τις πείνας κατά 

τις μεσημεριανές ώρες, γεγονός που αποτρέπει την υπερκατανάλωση φαγητού το 

μεσημέρι, κάτι που θα προκαλούσε υπνηλία και μείωση τις απόδοσης του μαθητή. 
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Χαρακτηρολογικά οι άνθρωποι μπορούν να μοιραστούν σε δύο κατηγορίες: στους 

«ανθρώπους του ναι» και τους «ανθρώπους του όχι». Οι πρώτοι, όταν 

προκαλούνται να εκδηλωθούν (με μιαν απάντηση, κίνηση ή προσφορά, με τη στάση 

τους απέναντι σ’ ένα αίτημα ή σ’ ένα αντιλεγόμενο θέμα), αυθόρμητα 

συμπεριφέρονται θετικά, έστω και αν αργότερα, άμα καλοσκεφτούν και ζυγίσουν πιο 

ψύχραιμα τα δεδομένα, νικηθούν από τις αμφιβολίες (τις θεωρητικές) ή τις 

δυσκολίες (τις πρακτικές) και αναθεωρήσουν την αρχική τους τοποθέτηση. Το «ναι» 

έρχεται εύκολα και τις περισσότερες φορές στο στόμα τους: «ω, βέβαια γίνεται», 

«μάλιστα, δεν αποκλείεται», «δε σας υπόσχομαι, αλλά θα προσπαθήσω», «θα το 

ξαναδώ, ελπίζω να το πετύχω», «συμφωνώ, έχει και αυτή η άποψη την αλήθεια της» 

κ.ο.κ. Αντίθετα, οι άνθρωποι της άλλης κατηγορίας αρχίζουν πάντα με το «όχι», η 

άρνηση είναι κατά κανόνα η πρώτη αντίδρασή τους, ακόμα και όταν έπειτα από 

ψυχραιμότερη κρίση ή επιγενέστερη συμπάθεια φανούν υποχωρητικοί. Αυτοί 

ξεκινούν αρνητικά: «αδύνατον, δε γίνεται», «αποκλείεται, μην το συζητείτε», «έχω 

την εντελώς αντίθετη γνώμη», «μη ματαιοπονείτε, χαμένος ο κόπος», «δεν είναι 

πολλές οι αλήθειες, αλλά μία» κ.ο.κ. Νομίζει κανείς ότι, στην κάθε περίπτωση, έχει 

να κάμει με ένα εντελώς διαφορετικό ψυχικό κλίμα. Εκεί αιθρία, ανοιχτός ορίζοντας, 

κάτι το μαλακό και το λείο. Εδώ συννεφιά, κλεισούρα, κάτι το σκληρό και το τραχύ. 

 

Τα αποτελέσματα της δωρικής εισβολής δεν άργησαν να φανούν. Όπου 

εγκαταστάθηκαν οι Δωριείς, σταμάτησε κάθε πρόοδος, η τέχνη οπισθοδρόμησε και 

οι άνθρωποι ξαναγύρισαν στις πρωτόγονες συνήθειες . Τα αγγεία τώρα είναι 

χοντροειδή και μεγάλα με άτεχνες παραστάσεις ή απλά γεωμετρικά σχήματα εν 

αντιθέσει προς τα κομψά κρητομυκηναϊκά με τις φυσικότατες παραστάσεις. Η 

θαλασσοκρατία πέρασε στα χέρια των Φοινίκων. Ακολούθησαν κύματα 

μεταναστεύσεων προς τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους και τα μικρασιατικά παράλια. 

 

Η προκατάληψη ορίζεται ως μια αρνητική στάση απέναντι στα μέλη μιας 

συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, στάση η οποία βασίζεται αποκλειστικά στη 

συμμετοχή τους στην ομάδα αυτή. Αναλυτικότερα, κάποιος που είναι 

προκατειλημμένος απέναντι σε μια ομάδα τείνει να αξιολογεί τα μέλη της με αρνητικό 

τρόπο, απλά και μόνο επειδή ανήκουν σε αυτή την ομάδα. Η προσωπικότητα, η 

συμπεριφορά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε συγκεκριμένου ατόμου παίζουν 

πολύ μικρό ρόλο εφόσον όλα τα μέλη της ομάδας έχουν μεταξύ τους ομοιογενή 

χαρακτηριστικά. 
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Η παρουσία της γυναικείας μορφής στις διαφημίσεις έχει στόχο να προσελκύσει 

κυρίως τη γυναίκα καταναλώτρια αλλά και το ανδρικό καταναλωτικό κοινό με 

διαφορετική χρήση της γυναικείας μορφής. Στην πρώτη περίπτωση, πρόκειται για 

διαφημίσεις που προβάλλουν προϊόντα που συνδέονται με τους παραδοσιακούς 

ρόλους της γυναίκας ως μητέρας και νοικοκυράς (είδη σπιτιού, οικιακές συσκευές, 

βρεφικά είδη, είδη καθαρισμού σπιτιού κτλ.), καθώς και προϊόντα που αφορούν τη 

φροντίδα της εξωτερικής εικόνας της γυναίκας (καλλυντικά, ρούχα, είδη 

προσωπικής υγιεινής κτλ.). Στη δεύτερη περίπτωση, όταν στόχος είναι πρωτίστως  

αν και όχι πάντοτε αποκλειστικά  το ανδρικό κοινό, η γυναικεία μορφή εμφανίζεται 

στον εξίσου παραδοσιακό ρόλο του συμβόλου της σεξουαλικότητας και του 

αντικειμένου της ανδρικής επιθυμίας (π.χ. σε διαφημίσεις αυτοκινήτων). 

 

Ένα χάσμα χωρίζει το Σωκράτη από τους σοφιστές. Ο Σωκράτης ζητήσει τη μία και 

καθολική έννοια, τη μία και καθολική αλήθεια, ενώ οι σοφιστές υποστήριζαν τις 

πολλές γνώμες για το ίδιο πράγμα. Επίσης και στον τρόπο της ζωής υπάρχει ριζική 

αντίθεση μεταξύ σοφιστών και Σωκράτη. Οι σοφιστές ήταν έμποροι γνώσεων, ενώ ο 

Σωκράτης υπήρξε ένας άμισθος δάσκαλος και ερευνητής της αλήθειας. Το μόνο 

κοινό μεταξύ των σοφιστών και του Σωκράτη ήταν ότι κι αυτός κι εκείνοι 

διαπίστωσαν ότι η παραδεδομένη μόρφωση και παιδεία δεν ήταν αρκετή για την 

εποχή τους. 

 

Τέχνη ονομάζεται το σύνολο της ανθρώπινης δημιουργίας με βάση την πνευματική 

κατανόηση, επεξεργασία και ανάπλαση, κοινών εμπειριών της καθημερινής ζωής σε 

σχέση με το κοινωνικό, πολιτισμικό, ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο 

διέπονται. Αποτελεί μια ευρύτερης ερμηνείας ονομασία που χρησιμοποιείται για να 

περιγράψουμε τη διαδικασία, της οποίας προϊόν είναι κάτι το μη φυσικό, το οποίο 

ακολουθεί τους κανόνες του δημιουργού. Κατά συνέπεια όροι με κοινή ρίζα όπως 

τεχνικό, τεχνίτης, καλλιτέχνης αποδίδονται σε ανθρώπινες δημιουργίες και 

δραστηριότητες αυθαίρετες με τη ροπή του φυσικού κόσμου. Στον Δυτικό κόσμο η 

τέχνη περιγράφεται ως art, από το Λατινικό ars που εν μέρει σημαίνει διακανονίζω, 

διευθετώ. Η τέχνη, με την ευρύτερη έννοια, είναι η έκφραση της ανθρώπινης 

δημιουργικότητας και φαντασίας. 

 

Το ποδόσφαιρο μπορούσε να πάρει διαστάσεις φαινομένου μόνο στον 20ό αιώνα. Η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας, η δυνατότητα δημιουργίας υπέροχων σταδίων και 

εκπληκτικών αγωνιστικών χώρων και επιπλέον η τελειοποίηση της μπάλας και των 

παπουτσιών, συνέβαλαν σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση. Πάνω από όλα όμως 
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βοήθησε η τηλεόραση, η οποία έφερε το λαοφιλέστερο παιχνίδι σε κάθε γωνιά του 

πλανήτη, μεταφέροντας μια υπέροχη παράσταση μπροστά στα μάτια δισεκατομμυρίων 

φιλάθλων. 

 

Υπήρξαν σημαντικές ομοιότητες μεταξύ του ναζισμού και του φασισμού σχετικά με 

τις θεμελιώδεις αρχές τους. Και οι δύο ιδεολογίες υποστήριζαν τον ολοκληρωτικό 

μονοκομματικό κράτος, το οποίο και υπηρετούσε το άτομο εντασσόμενο στη μάζα. 

Τόσο ο ναζισμός όσο και ο φασισμός με τη διάλυση του συνδικαλισμού και την 

επιβολή τάξης και πειθαρχίας υπηρετούσαν την άρχουσα οικονομική τάξη, αλλά την 

ίδια στιγμή καθησύχαζαν και τους μικροαστούς. Επίσης, ένα άλλο σημείο σύγκλισής 

τους είναι η υποστήριξη ιδεοληψιών και παραλογισμών που παρακωλύουν την 

ελευθερία της σκέψης. Φαίνεται, λοιπόν, ότι αυτές οι δύο ιδεολογίες αποτελώντας 

ταυτόχρονα πολιτικοκοινωνικά καθεστώτα αντίκεινται προς κάθε έννοια 

δημοκρατικού ήθους. 

 

Όσο πιο κοντά μας διαδραματίζεται ένα γεγονός, τόσο πιο ενδιαφέρον είναι. Για την 

αθηναϊκή εφημερίδα η διακοπή του ρεύματος στην Αθήνα είναι η πρώτη είδηση, για 

τους «Τάιμς της Ν. Υόρκης» δεν είναι ούτε μονόστηλο. Οι δέκα πρόσκοποι που 

χάθηκαν στην Πάρνηθα είναι για μας σπουδαίο θέμα, ενώ οι εκατό Ινδοί στρατιώτες 

που χάθηκαν στα Ιμαλάια πάνε κατευθείαν στο καλάθι. Η έδρα της εφημερίδας ή του 

πρακτορείου ειδήσεων παίζει αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή και την ιεράρχηση 

των ειδήσεων. Για την τοπική εφημερίδα της Καλλιθέας πρώτο θέμα είναι ο θάνατος 

του δημάρχου της και όχι ο θάνατος του Μπρέζνιεφ. Το δεύτερο, λοιπόν, αστέρι της 

είδησης είναι η εγγύτητα. 

(Χ. Πασαλάρης, Μία ζωή τίτλοι) 

 

Ο οργανισμός καταναλώνει ενέργεια όπως και μία μηχανή. Το αυτοκίνητο λ.χ. ή η 

θεριζοαλωνιστική μηχανή εξασφαλίζουν την αναγκαία για τη λειτουργία τους 

ενέργεια (κίνηση κ.λπ.) καίγοντας βενζίνη. Το ηλεκτρικό ψυγείο ή ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, δύο άλλες μηχανές, χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, ηλεκτρικό 

ρεύμα. Κι ο οργανισμός βρίσκει την αναγκαία για τη λειτουργία του ενέργεια με 

ανάλογο τρόπο, καίγοντας ή διασπώντας χημικές ενώσεις. Ο μηχανισμός αυτός της 

παραγωγής ενέργειας λέγεται καταβολισμός. Είναι φανερό πως ο καταβολισμός 

αυτός είναι κοινός και για τους οργανισμούς και για ορισμένες μηχανές, αφού και 

στις δύο περιπτώσεις για τη λειτουργία τους καταναλώνεται ενέργεια που παράγεται 

από τη διάσπαση χημικών ενώσεων. 
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(Κ. Κριμπά, Ι. Καλοπίση, Μαθήματα Γενικής Βιολογίας, Β΄ Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1984, σ. 

8) 

 

Η ποίηση μπορεί να διαιρεθεί αδρομερώς σε τρία μέρη: στην επική, τη λυρική και τη 

δραματική. Οι μορφές αυτές αντανακλούν τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες 

μέσα στις οποίες εμφανίστηκαν και αναπτύχθηκαν. Έτσι η επική ποίηση εκφράζει το 

πνεύμα και τα ιδανικά κατά την εποχή της βασιλείας, όπου η αγωνιστική διάθεση και 

η παλικαριά θεωρούνταν οι μεγαλύτερες αρετές του ανθρώπου. Αντίθετα, την 

ταραγμένη εποχή, που στα πράγματα βρίσκονταν οι ευπατρίδες αριστοκρατικοί, και 

κάτω από την απειλή των ναυτικών και των βιομηχάνων που με τον πλούτο τους 

κατακτούσαν όλο και περισσότερα πολιτικά δικαιώματα, αναπτύχθηκε η λυρική 

ποίηση. Αργότερα, την εποχή της δημοκρατίας, δημιουργείται μια νέα μορφή ποίησης, 

που αγκαλιάζει τις λαχτάρες και τους πόθους ενός ολόκληρου λαού, η δραματική 

ποίηση. 

 

«Άραγε με τι μοιάζει η ψυχή μας; Μα είναι απλό, με τη θάλασσα! Όπως αυτή είναι 

απέραντη και δεν μπορεί το μάτι σου να την προσεγγίσει έτσι και η ψυχή χάνεται στα 

μήκη και πλάτη ενός κόσμου δυσθεώρητου. Και είναι εξίσου βαθιά που πρέπει να 

κάνεις πολλές καταδύσεις για να βρεις τους θησαυρούς που κρύβει μέσα της. Άλλοτε 

πάλι είναι ήρεμη και γαλήνια σαν τη θάλασσα και ξαφνικά πάλι ξεσπάει φουρτούνα, 

ανακατεύεται, θολώνει…» 

 

«Στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες το φαινόμενο της φτώχειας λαμβάνει όλο 

και πιο δραματικές διαστάσεις. Και αυτό συμβαίνει διότι αναπτύσσεται ένας  άμετρος 

ανταγωνισμός για τη νομή του πλούτου με βάση τα κριτήρια που θέτει η ελεύθερη 

αγορά…, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί περισσότεροι και 

φτωχότεροι… Επίσης, αυξάνεται συνεχώς το κόστος ζωής…, πολλοί δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν ούτε στις βασικές ανάγκες… Ενώ το κράτος πρόνοιας χωλαίνει, αφού 

το σύστημα θεωρεί όσους δεν μπορούν να αποδώσουν τα μέγιστα ως περιττά σώματα 

και τα αποβάλλει…» 

 

«Η ανεργία μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί με συντονισμένες ενέργειες από 

την πλευρά κυρίως της πολιτείας… Η πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει νέες θέσεις 

εργασίας, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα…, να διασφαλίσει τις υπάρχουσες 

θέσεις…, να…» 
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Πρόταση λέγεται το συντομότερο τμήμα του λόγου που εκφράζει μια σκέψη, μια 

επιθυμία ή ένα συναίσθημα. Τα είδη των προτάσεων ως προς το περιεχόμενό τους  

είναι: α) προτάσεις κρίσεως με τις οποίες διατυπώνεται μια κρίση, μια σκέψη, ή 

δίνεται μια πληροφορία β) προτάσεις επιθυμίας με τις οποίες εκφράζεται μια 

επιθυμία, προσταγή, ευχή γ) προτάσεις επιφωνηματικές με τις οποίες εκφράζεται 

ένα έντονο συναίσθημα και δ) προτάσεις ερωτηματικές με τις οποίες διατυπώνεται 

μια ερώτηση. 

 

 

Β. Να βρεθούν τα μέρη των παρακάτω ορισμών. 

1. Η Παιδαγωγική είναι μια κοινωνική επιστήμη, η οποία εξετάζει τον άνθρωπο, 

δηλαδή τις αλλαγές της συμπεριφοράς του κυρίως στην παιδική και εφηβική του 

ηλικία, υπό το πρίσμα των επιδράσεων της διαδικασίας αγωγής και μάθησης. 

Π. Ξωχέλλης, Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης 

2. Διαφήμιση σε πρώτη έννοια είναι κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη μετάδοση 

πληροφοριών για εμπορικούς σκοπούς. Είναι, δηλαδή, γνωστοποίηση των ιδιοτήτων 

των προϊόντων, με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων, χωρίς, όμως, αναγκαστικά η 

ενημέρωση να περιορίζεται σε προϊόντα, αλλ’ επεκτείνεται σε καταστάσεις, πρόσωπα 

και γεγονότα. 

Σαράντος Ι. Καργάκος, Προβληματισμοί 

 

3. Ως αλλοτρίωση ορίζεται η διάσταση ή η αποξένωση ορισμένων μερών ή του 

συνόλου της προσωπικότητας από τον αντικειμενικό κόσμο, από σημαντικές 

εκφάνσεις της ίδιας της προσωπικότητας, ακόμη και από τον ίδιο τον εαυτό της. 

Πρόκειται στην ουσία για μια μορφή ανελευθερίας, επειδή ο άνθρωπος χάνει το 

αυτεξούσιο, τη δυνατότητα δηλαδή να επηρεάζει και να διαμορφώνει τις συνθήκες 

της ζωής του, καθώς υποτάσσεται σε μια αναγκαιότητα που υπαγορεύουν 

περισσότερο αντικειμενικές και αλλότριες αξιώσεις και λιγότερο οι προσωπικές 

επιθυμίες. 

Σπυρίδων Κ. Κούτρας, Πειστικός Λόγος 

 

 

Γ. Να βρεθούν τα μέρη των παρακάτω διαιρέσεων. 
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1. Πρόταση λέγεται το συντομότερο τμήμα του λόγου που εκφράζει μια σκέψη, μια 

επιθυμία ή ένα συναίσθημα. Τα είδη των προτάσεων ως προς το περιεχόμενό τους 

είναι: α) προτάσεις κρίσεως με τις οποίες διατυπώνεται μια κρίση, μια σκέψη, ή 

δίνεται μια πληροφορία β) προτάσεις επιθυμίας με τις οποίες εκφράζεται μια 

επιθυμία, προσταγή, ευχή γ) προτάσεις επιφωνηματικές με τις οποίες εκφράζεται 

ένα έντονο συναίσθημα και δ) προτάσεις ερωτηματικές με τις οποίες διατυπώνεται 

μια ερώτηση. 

 

2. Σύμφωνα με μία από τις ταξινομήσεις της, η αξιολόγηση μπορεί να διακριθεί σε 

ατομική και συγκριτική, ανάλογα με το αν περιορίζεται σε ένα άτομο, ή αντίθετα 

επεκτείνεται στη σύγκριση των ικανοτήτων του ενός μαθητή με των άλλων μαθητών 

της τάξης, του σχολείου, της ηλικίας του κτλ. Πιο συγκεκριμένα, η ατομική 

αξιολόγηση στοχεύει στο άτομο και την ιδιαιτερότητά του· στα ιδιαίτερα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει, στη βελτίωση ή όχι της προσπάθειάς του κτλ. Φυσικά μια 

αξιολόγηση τέτοιου είδους δεν μπορεί να στηρίζεται σε βαθμούς, αλλά εκφράζεται με 

σχόλια. Μολονότι ακατάλληλη για κάθε είδους εξετάσεις, αποτελεί μια προσωπική 

επικοινωνία ανάμεσα στο μαθητή και στον καθηγητή και είναι εμφανής η 

σπουδαιότητά της για τη διαγνωστική αξιολόγηση. Η συγκριτική αξιολόγηση, απ' την 

άλλη μεριά, καλύπτει τις τυπικές ανάγκες της αξιολόγησης στην εκπαίδευση: οι 

μαθητές τοποθετούνται σε μια βαθμολογική κλίμακα, και οι «ικανότεροι» (αυτοί που 

βρίσκονται στις υψηλότερες βαθμίδες της κλίμακας) επιλέγονται τελικά για κάποιες 

θέσεις σε ΑΕΙ (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). 

 

3. Τα βλαστικά κύτταρα διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα εμβρυϊκά και τα 

ενήλικα. Τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα απομονώνονται από πολύ πρώιμα έμβρυα, πριν 

από την εμφύτευσή τους στη μήτρα, που βρίσκονται σε ένα στάδιο που ονομάζεται 

βλαστοκύστη. Τα ενήλικα βλαστοκύτταρα υπάρχουν στους ιστούς του οργανισμού 

παιδιών και ενηλίκων, αρκετά σε αριθμούς κυρίως σε ορισμένους ιστούς του 

οργανισμού, όπως ο μυελός των οστών και το αίμα του ομφάλιου λώρου 

(αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα). Μπορούν επίσης να ληφθούν από το δέρμα ή τον 

λιπώδη ιστό, που αφαιρείται με λιποαναρρόφηση. Υπάρχουν επίσης σε περιορισμένες 

ποσότητες, στο συκώτι, στην καρδιά και στο νευρικό σύστημα (ενήλικα νευρικά 

βλαστοκύτταρα). 

[Φωτεινή Στυλιανοπούλου, Καθηγήτρια βιολογίας στο τμήμα νοσηλευτικής του πανεπιστημίου Αθηνών] 
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Η περίληψη  

Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν 

επιδιώκεται: 

 Η κατανόηση του κειμένου. 

 Η πληροφόρηση των άλλων με λιτό και σαφή τρόπο για το περιεχόμενο του 

κειμένου. 

 Η διάκριση του αναγκαίου από το περιττό τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη 

γλώσσα του κειμένου. 

 Η δόμηση ενός νέου κειμένου με συνοχή και συνεκτικότητα. 

 

Είδη περίληψης: 

 Η εκτενής περίληψη βασίζεται: 

o Στο θεματικό κέντρο του κειμένου. 

o Στους πλαγιότιτλους των παραγράφων. 

o Στις σημαντικές λεπτομέρειες της κάθε παραγράφου. 

 Η συνοπτική περίληψη βασίζεται: 

o Στο θεματικό κέντρο του κειμένου. 

o Στους πλαγιότιτλους των παραγράφων. 

 Η πολύ σύντομη περίληψη βασίζεται: 

o Στο θεματικό κέντρο του κειμένου. 

o Στους πλαγιότιτλους των ευρύτερων ενοτήτων. 

 

 

Συμβουλές για μια πετυχημένη περίληψη: 

1. Πρώτη ανάγνωση του κειμένου, αργά και προσεκτικά, για να βρεθεί το Θεματικό 

Κέντρο του κειμένου. 

2. Διακρίνουμε τα ουσιώδη στοιχεία του κειμένου από τα επουσιώδη. 

3. Δίνουμε συνοπτικά το περιεχόμενο κάθε παραγράφου βγάζοντας διευρυμένο 

πλαγιότιτλο – συμπυκνωμένο νόημα της παραγράφου αυτής.  

4. Ο διευρυμένος πλαγιότιτλος αποτελεί φράση – πρόταση με ολοκληρωμένο νόημα, 

διότι, πρόκειται να αποτελέσει περίοδο λόγου στη μελλοντική μου περίληψη. 

5. Συνδέουμε τα μικρά συμπυκνωμένα νοήματα που γράψαμε (= διευρυμένοι 

πλαγιότιτλοι), αξιοποιώντας τις διαρθρωτικές λέξεις – φράσεις που έχουμε 

υπογραμμίσει, για να αποδώσουμε τη δομή της σκέψης και την οργάνωση του λόγου 

του συγγραφέα. 
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6. Στη θεματική περίοδο της περίληψης μας παρουσιάζουμε το θεματικό κέντρο του 

κειμένου. 

7. Χρησιμοποιούμε κάποτε (π. χ στην αρχή, τη μέση και το τέλος, χωρίς να κάνουμε 

κατάχρηση) εκφράσεις του πλαγίου λόγου (π. χ. ο συγγραφέας υποστηρίζει, τονίζει, 

επισημαίνει, αντιπαραθέτει, παρουσιάζει, συμπεραίνει, προσδιορίζει…)  

8. Χρησιμοποιούμε όρους του κειμένου. Δεν αντιγράφουμε ποτέ αυτούσιες εκφράσεις 

ή προτάσεις 

9. Χρησιμοποιούμε προσωπική έκφραση: Δεν αρκεί κάποιος να επαναλαμβάνει κάθε 

φράση αφαιρώντας όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις και βρίσκοντας συνώνυμα 

των λέξεων, γιατί τότε πρόκειται για μηχανική εργασία σύντμησης του κειμένου και 

όχι για μια εργασία βαθύτερης κατανόησής του.  

10. Σεβόμαστε το νόημα του κειμένου: αποδίδουμε στην περίληψη το περιεχόμενο 

του κειμένου, χωρίς να σχολιάζουμε ή να κρίνουμε τα αναφερόμενα σε αυτό, έστω κι 

αν διαφωνούμε με αυτά.  

11. Εφαρμόζουμε τις τεχνικές σύμπτυξης 

o Αντικαθιστούμε μια απαρίθμηση με ένα περιεκτικό όρο: ο τύπος, το 

ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το διαδίκτυο = τα μέσα ενημέρωσης (-5 λέξεις). 

o Αντικαθιστούμε μια περίφραση με μία λέξη: οι απαίδευτοι κυρίως είναι αυτοί 

που έχουν προκαταλήψεις = οι απαίδευτοι κυρίως είναι προκατειλημμένοι (-3 

λέξεις). 

o Καταργούμε την έμφαση (αν βέβαια αυτή η αλλαγή μας επιτρέπει να μείνουμε 

πιστοί στο κείμενο): Η εκπαίδευση είναι εκείνη η οποία παραμελείται 

ιδιαίτερα και ανεπίτρεπτα από το κράτος = Η εκπαίδευση παραμελείται 

ανεπίτρεπτα από το κράτος (-6 λέξεις). 

o Αντικαθιστούμε μια σχέση αιτίου - αποτελέσματος ανάμεσα σε δύο προτάσεις 

με άνω τελεία: Ο ρόλος της οικογένειας στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού 

έχει περιοριστεί σημαντικά γιατί παράγοντες όπως το σχολείο ή η τηλεόραση 

επεμβαίνουν καθοριστικά στον τομέα = Ο ρόλος της οικογένειας στη 

διαπαιδαγώγηση του παιδιού έχει περιοριστεί σημαντικά το σχολείο και η 

τηλεόραση επεμβαίνουν καθοριστικά σε αυτόν τον τομέα (- 3 λέξεις). 

o Αντικαθιστούμε ένα προθετικό σύνολο με ένα επίρρημα: συμπεριφέρθηκε με 

πολύ μεγάλη σκληρότητα και απανθρωπιά = συμπεριφέρθηκε πολύ σκληρά και 

απάνθρωπα (-2 λέξεις). 

o Καταργούμε τις συμπληρωματικές προτάσεις. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε 

ένα επίρρημα, ένα απαρέμφατο, ένα ουσιαστικό, μια παράθεση: είναι φανερό 
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πως το πρόβλημα έχει οξυνθεί και η κατάσταση επιβάλλει την ανάληψη 

ευθυνών και πρωτοβουλιών = η όξυνση του προβλήματος επιβάλλει την 

ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών (-6 λέξεις). 

o Αντικαθιστούμε την παθητική σύνταξη με την ενεργητική: σημαντικές 

αποφάσεις ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό = ο πρωθυπουργός 

ανακοίνωσε σημαντικές αποφάσεις (-1 λέξη).  

o Αντικαθιστούμε ένα αρνητικό ρήμα με το αντίστοιχο καταφατικό: δε δέχτηκε 

να συμβιβαστεί με την υπάρχουσα κατάσταση = αρνήθηκε να συμβιβαστεί με 

την υπάρχουσα κατάσταση (-1 λέξη). 

o Αντικαθιστούμε μια αναφορική πρόταση με ένα επίθετο: πρέπει να 

στιγματίζεται ο πολιτικός εκείνος που ενώ δίνει υποσχέσεις δεν τις 

εκπληρώνει = πρέπει να στιγματίζεται ο δημαγωγός πολιτικός (-7 λέξεις). 

o Αντικαθιστούμε μια δευτερεύουσα πρόταση (χρονική, αιτιολογική, υποθετική 

κ. α.) με ένα επίθετο ή μια μετοχή στην αρχή της πρότασης ή με ένα 

προθετικό σύνολο: επειδή οι κυβερνήσεις αδιαφόρησαν για το ζήτημα, αυτό 

διαιωνίστηκε = εξαιτίας της αδιαφορίας των κυβερνήσεων το ζήτημα 

διαιωνίστηκε (-1 λέξη). 

o Αποφεύγουμε τον πλάγιο λόγο και πολύ περισσότερο τη χρήση 

παρελθοντικού χρόνου.  

o Δεν γράφουμε π.χ. Ο αρθρογράφος υποστήριξε ότι... ΑΛΛΑ η αλόγιστη 

επέμβαση στη φύση, υποστηρίζει ο αρθρογράφος, εγκυμονεί πολλούς 

κινδύνους για την ανθρωπότητα (-1 λέξη). 

o Αποφεύγουμε τις ερωτήσεις, ευθείες και πλάγιες και τις αποδίδουμε με 

προτάσεις κρίσεως, διότι έτσι ο λόγος γίνεται συντομότερος: υπάρχει πλέον 

κανείς σήμερα που να πιστεύει ότι η βία και η ανομία πρέπει να 

αντιμετωπίζονται από το κράτος με βία; = η βία και η ανομία δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζονται από το κράτος με βία (-7 λέξεις). 

12. Παραλείπουμε τα παραδείγματα, τις συγκρίσεις και τις αναλογίες. Αν είναι όμως 

απολύτως αναγκαίο να συμπεριλάβουμε κάποια, αυτό θα γίνει με τρόπο ιδιαίτερα 

περιεκτικό. 

13. Αποφεύγουμε να κάνουμε περίληψη της κάθε παραγράφου, διότι θα 

δημιουργηθούν πολλές παράγραφοι. Αντίθετα, δύο ή περισσότερες παραγράφους που 

συνδέονται νοηματικά τις συμπτύσσουμε σε μία. 

14. Ελέγχουμε την έκταση της περίληψης: λέξη θεωρείται κάθε σύνολο από 

γράμματα χωρισμένο από τα προηγούμενα ή τα επόμενα με ένα κενό ή ένα σημείο 

στίξης.  

Το κατά συνέπεια μετράει για δύο λέξεις, ενώ το συνεπώς για μία.  



Έκφραση Γενικής Παιδείας Γ’ Λυκείου 

 

Γενική Θεωρία με εφαρμογές #1  24 

 

Στην ανακοίνωση του θέματος αναφέρεται ο αριθμός των λέξεων που επιτρέπονται 

με ένα ποσοστό 10% πάνω ή κάτω. 

Όταν ζητείται περίληψη, γενικά, εννοούμε συνήθως σύμπτυξη του κειμένου στο 1/3. 

Δεν προσπαθούμε να μειώσουμε στο 1/3 κάθε πρόταση ή ένα σύνολο από προτάσεις. 

Αντίθετα, όταν έχουμε φτάσει στη μέση της εργασίας, ελέγχουμε εάν έχουμε 

σεβαστεί τον επιτρεπόμενο αριθμό λέξεων. Εάν όχι, τότε κάνουμε τις αναγκαίες 

διορθώσεις, προτού συνεχίσουμε.  

Εάν πάλι η περίληψη είναι πολύ σύντομη ίσως έχουμε ξεχάσει ορισμένα σημαντικά 

στοιχεία του κειμένου. Εάν, τέλος, η περίληψη είναι υπερβολικά εκτενής, αυτό ίσως 

οφείλεται στο ότι περιέχει λεπτομέρειες, άχρηστα παραδείγματα. Καθώς 

συγκρίνουμε το πρότυπο με τη σύντμηση, καταργούμε τα στοιχεία εκείνα της 

περίληψης που δεν αναφέρονται στα ουσιώδη σημεία του πρωτοτύπου.  
 

15. Ολοκληρώνουμε την περίληψη μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα (μέχρι 45 λεπτά 

στις 3 ώρες), ώστε να αφιερώσουμε τον ανάλογο χρόνο και για τις υπόλοιπες 

ασκήσεις ή εργασίες. 

16. Πιθανή αρχή της περίληψης:  

 Στο κείμενο υποστηρίζεται........ 

 Στο δοκιμιακό αυτό κείμενο ο συγγραφέας πραγματεύεται...... 

 Ο συγγραφέας, αναφερόμενος στο ρόλο που διαδραματίζει το ....... 

αναγνωρίζει....... 

 Το άρθρο αυτό θίγει το πολυσυζητημένο θέμα........ 

 Σύμφωνα με το κείμενο......... 

 Ο συγγραφέας εκφράζει την πρόθεσή του .......... 

 Ο συγγραφέας επιχειρεί να ανασκευάσει τα επιχειρήματα.... 

 Ο συγγραφέας υπερασπίζεται την άποψη........ 

 Ο συγγραφέας αναφέρεται στο επίμαχο ζήτημα..... 

 Ο συγγραφέας διατυπώνει τις απόψεις του......... 

 Ο συγγραφέας προσεγγίζει και διερευνά το ........... 

 Κατά το συγγραφέα η πρωτοφανής.......... 

17. Ρήματα που χρησιμοποιώ στην περίληψη: 

 Αναφορικής όψης: διατυπώνει τη γνώμη, προτείνει, δηλώνει, εισηγείται, 
ανακοινώνει, αναφέρει, μνημονεύει, παραθέτει αυτολεξεί (ένα άλλο κείμενο), 
σχολιάζει, ερμηνεύει, συζητά (ένα άλλο κείμενο), παρατηρεί, διαπιστώνει, 
ορίζει με ακρίβεια, προσδιορίζει, καθορίζει, αποσαφηνίζει, διευκρινίζει, 
επεξηγεί, εξηγεί, αιτιολογεί, ονομάζει, αποκαλεί, χαρακτηρίζει, συγκρίνει, 
αντιθέτει, αντιπαραθέτει, αντιπαραβάλλει, επιχειρηματολογεί (υπέρ ή κατά), 
υπερασπίζεται, υποστηρίζει, υπεραμύνεται, συνηγορεί, συμφωνεί με, 
ταυτίζεται με, δικαιολογεί, ανασκευάζει, απορρίπτει, αντικρούει, αντιτείνει, 
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αντιπροτείνει, τεκμηριώνει, στηρίζει (την άποψη του), αποδεικνύει, δείχνει, 
κρίνει, αξιολογεί, αποτιμά, διαβεβαιώνει, βεβαιώνει, ισχυρίζεται, 
αποφαίνεται, υποστηρίζει, επιμένει (ότι), προβλέπει, λέει, σημειώνει, τονίζει, 
επισημαίνει, υπογραμμίζει, πραγματεύεται, εξετάζει, συζητά, ασχολείται (με), 
αναφέρεται (σε), αναλύει, αναπτύσσει, ορίζει, διαιρεί, ταξινομεί, περιγράφει, 
απαριθμεί, συμπληρώνει, προσθέτει, αφηγείται, διηγείται, αναρωτιέται, 
απορεί, ρωτά, υποδεικνύει, προτείνει, αντιπροτείνει, συμβουλεύει, συστήνει, 
απολογείται, εύχεται, εξεγείρεται, αγανακτεί, εκφράζει την έκπληξη του. 
 

 Ποσοτικής όψης: προσπερνά βιαστικά, με συντομία, αποσιωπά, παραλείπει, 
δεν αναφέρει/ αναφέρεται, θίγει πλαγίως, έμμεσα, επιφανειακά, εξετάζει 
διεξοδικά, αναλυτικά, προσεκτικά, συζητά διεξοδικά, ανοίγει – κλείνει – 
τερματίζει τη συζήτηση, εξαντλεί το θέμα, συμπεραίνει, προσθέτει, 
υπογραμμίζει, επισημαίνει. 
 

 Μεταγλωσσικής όψης: επεξηγεί, συγκεκριμενοποιεί (για άλλο κείμενο), 
παραφράζει (για άλλο κείμενο). 
 

 Διορθωτικής όψης: τροποποιεί, αλλάζει (τη διατύπωση), διορθώνει (τον 
εαυτό του/τους συνομιλητές του), ανασκευάζει τα επιχειρήματα, αναιρεί όσα 
είπε. 
 

 Διαλογικής όψης: απευθύνει το λόγο, δίνει το λόγο, ζητά το λόγο, παίρνει, 
υφαρπάζει το λόγο, διεκδικεί το λόγο, παρεμβαίνει, διακόπτει, απαντά, 
δευτερολογεί, απευθύνεται. 
 

 Οργανωτικής όψης: αρχίζει, προλογίζει, συνεχίζει, μεταβαίνει (σε άλλο 
θέμα), παρεκβαίνει, τελειώνει, καταλήγει, συμπεραίνει, ανακεφαλαιώνει. 

 
 

ΑΣΚΗΣΗ 

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου που ακολουθεί σε 100 – 120 λέξεις. 

    Ο ρατσισμός δεν είναι ένας και ενιαίος. Υπάρχουν, όμως, ορισμένα 

χαρακτηριστικά κοινά σε όλους τους ρατσισμούς. Έτσι, κάθε ρατσισμός στηρίζεται σε 

αρνητικά στερεότυπα, δηλαδή σε προκαταλήψεις για τις άλλες, τις ξένες φυλές. Ο 

ρατσιστής γνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους πολιτισμούς και στις 

επιμέρους κοινωνικές ομάδες. Όμως, τις διαφορές αυτές τις απολυτοποιεί, τις 

θεωρεί αναλλοίωτες και αιώνιες, ενώ τη δική του φυλή τη θεωρεί ανώτερη από όλες 

τις άλλες. Επιπλέον, θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά μιας ορισμένης ομάδας είναι 

ομοιογενή για όλα τα μέλη της. Δεν αναγνωρίζει δηλαδή ότι υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα μέλη ακόμα και της δικής του ομάδας-φυλής. 

Πρόκειται βεβαίως για πίστη και όχι για γνώση.  
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    Είναι αλήθεια ότι στο πλαίσιο των ομάδων οι πάντες σχηματίζουν θετικά 

στερεότυπα για τους δικούς τους (την έσω ομάδα) και προκαταλήψεις για τους 

τρίτους (την έξω ομάδα). Προκαταλήψεις διαμορφώνουμε όλοι από τα πρώτα στάδια 

της ανατροφής μας, εφόσον δεν μπορούμε να σχηματίσουμε ταυτότητα χωρίς τη 

διάκριση «εμείς - αυτοί». Αυτό συνέβαινε ανέκαθεν. Εκείνο όμως που δεν είναι 

αναπόφευκτο είναι η εμμονή και η καθήλωση κάποιου στις κληρονομημένες από το 

κοινωνικό του περιβάλλον προκαταλήψεις. Επομένως, ρατσιστής είναι εκείνος που 

δε δέχεται ποτέ να υποβάλει σε κριτική συζήτηση τις προκαταλήψεις του. Ο 

ρατσιστής δεν είναι απλώς δύσπιστος στο ένα ή το άλλο επιχείρημα, αλλά απορρίπτει 

τη χρήση του λόγου. Αυτό συμβαίνει, γιατί συνδέει τις υπαρκτές διαφορές με 

ορισμένες φαντασιακές, έτσι ώστε οι πρώτες να αποτελούν άλλοθι για τις δεύτερες.  

 

    Ουσιαστικά, ο ρατσισμός δεν αποτελεί μια στάση που προέρχεται από μια 

πραγματική διαφορά με τους άλλους. Απεναντίας, ο ρατσισμός δημιουργεί μια αιτία 

προκειμένου να εκδηλωθεί. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει η αιτία, θα εφευρεθεί. Η πίστη 

στην πρόταση «οι Εβραίοι σφάζουν παιδιά Χριστιανών» ή «όλοι οι Αλβανοί είναι 

εγκληματίες» είναι από λογική άποψη αστήρικτη. Από ψυχολογική άποψη, όμως, 

εξηγείται, γιατί προσφέρει άλλοθι για την εκδήλωση επιθετικότητας απέναντι στις 

ομάδες-θύματα. Η υπερβολική έξαψη, η «υπερ-αντίδραση» με την οποία ο ρατσιστής 

απορρίπτει τον άλλο, δεν έχει καμιά σχέση με την εκάστοτε πραγματική αφορμή, 

όποτε κι αν αυτή δοθεί.  

 

    Φυσικά, ο ρατσισμός συγγενεύει με την ξενοφοβία και τον εθνοκεντρισμό. 

Μάλιστα, πολλές φορές συνυπάρχει μαζί τους και διαμορφώνει μια κατάσταση 

συγκοινωνούντων δοχείων. Ωστόσο, η ξενοφοβία μπορεί να μη στηρίζεται σε μια 

ανορθολογική πίστη στη βιολογική ανωτερότητα της φυλής αλλά σε απλή άγνοια. 

Επίσης, ένας εθνικιστής μπορεί να υποτιμά τα άλλα έθνη. Όμως, δεν είναι 

απαραίτητο να επιθυμεί την εξαφάνισή τους. Η ιδιαιτερότητα του ρατσιστή έγκειται 

στο ότι εκτός από την πίστη του στη διαφορά της δικής του ανώτερης, καλής και 

καθαρής φυλής επιθυμεί την εξαφάνιση των άλλων, επιθυμεί την εξαφάνιση των 

διαφορών (ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιεί την επιθυμία αυτή).  

 

    Στις μέρες μας έχει αλλάξει και το περιεχόμενο του ρατσισμού. Σήμερα η έννοια 

της ράτσας έχει περιθωριοποιηθεί, μια και αποδείχτηκε το αντιεπιστημονικό 

υπόβαθρο του ρατσισμού. Στο πλαίσιο των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών 

ο ρατσισμός εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο. Αντί να διατυμπανίζει την 

ανωτερότητα της φυλής και την απόρριψη των άλλων, ο ρατσισμός εκφράζεται 

κυρίως με την απόλυτη αποδοχή των πολιτισμικών διαφορών. Η ανισότητα του 

ανώτερου και του κατώτερου αντικαθίσταται από την απόλυτη διάκριση ανάμεσα σε 

ανόμοιους και αναφομοίωτους, υποτίθεται, πολιτισμούς. Πυρήνας του ρατσισμού 

πλέον είναι η φοβία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Η επιδεικτική περιφρόνηση 

για τους κατώτερους παραχωρεί τη θέση της στην έμμονη αποφυγή της επαφής με 

τους άλλους. Επομένως, εξαιτίας της μετατόπισης από τη «φυλή» στην «κουλτούρα» 

γίνεται πλέον λόγος για «νεο-ρατσισμό».  
Ν. Δεμερτζής, εφημ. Η Καθημερινή, 31.12.2000 (διασκευή) 


