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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι πιο ζςσνά επαναλαμβανόμενερ επωηήζειρ .
Παπάγπαθορ:
 Να πποζδιοπίζεηε ηον ηπόπο ανάπηςξηρ παπαγπάθος (και πιθανόν
αιηιολόγηζη ηηρ απάνηηζηρ).
 Να βπείηε ηα δομικά ζηοισεία μιαρ παπαγπάθος (θεμαηικήππόηαζη/πεπίοδορλεπηομέπειερ-καηακλείδα). Πποζοσή! η καηακλείδα δεν ςπάπσει πάνηοηε.
Η δομή και ηα μέπη ηηρ παπαγπάθος
Μηα νινθιεξσκέλε παξάγξαθνο απαξηίδεηαη από ηξία κέξε: ηε ζεκαηηθή πεξίνδν, ηα
ζρόιηα (ή ιεπηνκέξεηεο) θαη ηελ θαηαθιείδα. πλήζσο, ε παξάγξαθνο μεθηλά κε ηε
ζεκαηηθή ηεο πεξίνδν, ζηελ νπνία θαη ηίζεηαη ην ζέκα πνπ ζα αλαπηπρζεί ζηε
ζπλέρεηα, σζηόζν, αλ θαη όρη πνιύ ζπρλά, ε ζεκαηηθή πεξίνδνο κπνξεί λα εληνπηζηεί
ζην κέζν ή (ζπάληα) ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ.
Θεμαηική πεπίοδορ: Πεξηέρεη ηε βαζηθή ηδέα ηεο παξαγξάθνπ∙ ην ζέκα πνπ ζα
αλαπηπρζεί δηεμνδηθόηεξα κέζσ ησλ ζρνιίσλ πνπ αθνινπζνύλ.
Σσόλια (λεπηομέπειερ): Απνηεινύλ ηηο επηκέξνπο ηδέεο, ηα ζηνηρεία ή ηνπο
ζπιινγηζκνύο, πνπ ρξεζηκεύνπλ γηα ηε ζηήξημε, ηελ αλάιπζε ή ην ζρνιηαζκό ηνπ
ζέκαηνο ηεο παξαγξάθνπ.
Καηακλείδα: ηελ θαηαθιείδα εληνπίδεηαη ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ
παξάζεζε ησλ ιεπηνκεξεηώλ ή θάπνηα γεληθόηεξε ζθέςε πνπ ζπκπιεξώλεη ηε
λνεκαηηθή πνξεία ηεο παξαγξάθνπ. Η θαηαθιείδα, εληνύηνηο, αξθεηέο θνξέο
παξαιείπεηαη.
Θεκαηηθή πεξίνδνο: Κάζε ιόγνο πεξί ειεπζεξίαο ηεο εξκελείαο ρξεηάδεηαη λα ηνλ
μεθηλάκε κε κηα ζπλεγνξία ηνπ θπξηνιεθηηθνύ λνήκαηνο. ρόιηα / ιεπηνκέξεηεο:
Κάπνηε ν Reagan, δνθηκάδνληαο ηα κηθξόθσλα πξηλ από κηα ζπλέληεπμε Σύπνπ, είπε
κέζεο άθξεο ηα εμήο: «ε ιίγα ιεπηά ζα δηαηάμσ λα βνκβαξδηζηεί ε Ρσζία». Αλ ηα
θείκελα ιέλε θάηη, εθείλν ην θείκελν έιεγε επαθξηβώο όηη ν νκηιεηήο, ζε κηθξό
ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηελ εθθνξά, ζα δηέηαδε λα εθηνμεπηνύλ πύξαπινη κε αηνκηθέο
θεθαιέο ελαληίνλ ηεο επηθξάηεηαο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Όηαλ πηέζηεθε από ηνπο
δεκνζηνγξάθνπο, ν Reagan παξαδέρηεθε όηη είρε αζηεηεπηεί: όηη λαη κελ είρε πεη
εθείλε ηε θξάζε, αιιά δελ είρε πξόζεζε λα πεη εθείλν πνπ ζήκαηλε ε
θξάζε. Καηαθιείδα: Καηά ζπλέπεηα θάζε απνδέθηεο πνπ ζα πίζηεπε όηη
ε intentio auctoris* ζπλέπηπηε κε ηελ intentio operis**, ζα έζθαιιε.
[Umberto Eco, Σα όξηα ηεο εξκελείαο]
*πξόζεζε ηνπ εηζεγεηή
**πξόζεζε ηνπ γξαπηνύ θεηκέλνπ
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Πανελλήνιερ 2005
Σα νκαδηθά παηρλίδηα ππεξεηνύλ κεγάιν εζηθό ζθνπό: ζε ζπλεζίδνπλ λα ππνηάμεηο
ηελ αηνκηθόηεηά ζνπ ζε κηα γεληθή ελέξγεηα. Να κε ληώζεηο πσο είζαη άηνκν
αλεμάξηεην, παξά κέινο κηαο νκάδαο. Να ππεξαζπίδεζαη όρη κνλάρα ηελ αηνκηθή ζνπ
ηηκή παξά νιόθιεξε ηελ ηηκή ηεο νκάδαο όπνπ αλήθεηο: ζρνιή, Παλεπηζηήκην, πόιε,
έζλνο. Έηζη, από ζθαινπάηη ζε ζθαινπάηη, ην παηρλίδη κπνξεί λα ζε αλεβάζεη ζηηο πην
αςειέο θη αθηιόθεξδεο θνξπθέο ηεο ελέξγεηαο.
Να επιζημάνεηε ηα δομικά ζηοισεία ηηρ παπαγπάθος.
Η δνκή ηεο παξαγξάθνπ είλαη ηξηκεξήο. Δηδηθόηεξα:
Θεκαηηθή πεξίνδνο: Σα νκαδηθά παηρλίδηα... γεληθή ελέξγεηα.
ρόιηα: Να κε ληώζεηο... πόιε, έζλνο.
Καηαθιείδα: Έηζη, από ζθαινπάηη... ηεο ελέξγεηαο.
Επαναληπηικέρ Πανελλήνιερ 2011
Δίλαη έηζη θηηαγκέλε ε δνκή ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ καο βίνπ, ώζηε λα
παγηδεύεηαη ν άλζξσπνο κέζα ζηα αληηθείκελα θαη ζηηο απαζρνιήζεηο. Λεο θαη
βάιακε όιε ηελ ηέρλε θαη ηε ζνθία καο ζην λα ζπλζιίςνπκε ηνπο εαπηνύο καο. Ο
άδεηνο από ηηο αζρνιίεο ρξόλνο, πνπ ζα είλαη δηθόο
καο απνθιεηζηηθά, είλαη ή ειάρηζηνο ή αλύπαξθηνο. Γελ έρνπκε θαηξό λα
ζπλαληεζνύκε κε ηνλ εαπηό καο, λα αλαδηπισζνύκε θαη λα ηαμηδέςνπκε κέζα καο, λα
νλεηξνπνιήζνπκε ή λα λνζηαιγήζνπκε, λα απνρσξηζζνύκε απ’ όινπο ηνπο
εμσηεξηθνύο πεξηζπαζκνύο, ζε κηα απνθιεηζηηθή ζπλάληεζε κε ηνλ εαπηό καο.
Να βπείηε ηη δομή ηηρ παπαγπάθος.
Δηδηθόηεξα:
Θεκαηηθή πεξίνδνο: Δίλαη έηζη θηηαγκέλε... θαη ζηηο απαζρνιήζεηο.
ρόιηα: Λεο θαη βάιακε... ζπλάληεζε κε ηνλ εαπηό καο.
Πανελλήνιερ 2013
Απνθαιύπηεηαη όκσο επίζεο ζε όιε ηνπ ηελ ηξαγηθή αληίθαζε όηη ν άλζξσπνο, απηή
ε πεξηνύζηα θνξύθσζε ηεο εμειίμεσο, έρεη δηπιή ππόζηαζε. Από ηε κηα είλαη ηθαλόο
γηα κεγάιεο πξάμεηο, έκαζε κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ γλώζε λα θαηαλνεί ηνλ θόζκν
αιιά θαη γέλλεζε αξηζηνπξγήκαηα Η δνκή ηεο παξαγξάθνπ είλαη δηκεξήο, θαζώο δελ
ππάξρεη θαηαθιείδα. ζηνλ ιόγν θαη ζηελ ηέρλε. Από ηελ άιιε, ν ίδηνο ν άλζξσπνο
ζθξαγίδεη ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ κε πνιέκνπο θαη αγξηόηεηεο, ζενπνηεί ηα πιηθά
αγαζά θαη ζπληεξεί ηελ αδηθία θαη ηηο αληζόηεηεο. Διάρηζηα, ηέινο, ζέβεηαη ηηο
πνιιαπιέο εθθξάζεηο ηεο δσήο, ελώ ε θύζε θαη νη ζάιαζζεο ηνπ πιαλήηε είλαη
ζπρλά ηα ζύκαηα ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ. Η ππεξθίαιε απηή ζηάζε ηνπ αλζξώπνπ έρεη
αιινηώζεη έηζη έλα ζαπκαζηό πεξηβάιινλ, πνπ σζηόζν ππήξμε θαη ην ιίθλν ηεο δηθήο
ηνπ ππάξμεσο.
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Να βπείηε ηα δομικά ζηοισεία ηηρ παπαγπάθος.
Η δνκή ηεο παξαγξάθνπ είλαη ηξηκεξήο. Δηδηθόηεξα:
Θεκαηηθή πεξίνδνο: Απνθαιύπηεηαη όκσο επίζεο... δηπιή ππόζηαζε.
ρόιηα: Από ηε κηα είλαη... ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ.
Καηαθιείδα: Η ππεξθίαιε... ηεο δηθήο ηνπ ππάξμεσο.
Τπόποι ανάπηςξηρ παπαγπάθος
1. Οπιζμόρ
Η παξάγξαθνο πνπ αλαπηύζζεηαη κε νξηζκό, αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζε θάπνηα έλλνηα,
πνπ απαηηεί κηα πεξαηηέξσ απνζαθήληζε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή.
ην πιαίζην ελόο νξηζκνύ κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηελ οπιζηέα έννοια,
ην γένορ ζην νπνίν απηή εληάζζεηαη, θαη ηελ ειδοποιό διαθοπά, πνπ ηε δηαθξίλεη από
άιιεο έλλνηεο ηνπ ίδηνπ γέλνπο.
Η Παηδαγσγηθή (→ νξηζηέα έλλνηα) είλαη κηα θνηλσληθή επηζηήκε (→ γέλνο), ε νπνία
εμεηάδεη ηνλ άλζξσπν, δειαδή ηηο αιιαγέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θπξίσο ζηελ
παηδηθή θαη εθεβηθή ηνπ ειηθία, ππό ην πξίζκα ησλ επηδξάζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο
αγσγήο θαη κάζεζεο (→ εηδνπνηόο δηαθνξά).
Π. Ξσρέιιεο, Θεκειηώδε πξνβιήκαηα ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο
Γηαθήκηζε (νξηζηέα έλλνηα) ζε πξώηε έλλνηα είλαη θάζε ελέξγεηα πνπ απνζθνπεί
ζηε κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ (γέλνο) γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο (εηδνπνηόο δηαθνξά).
Δίλαη, δειαδή, γλσζηνπνίεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ πξντόλησλ, κε ζθνπό ηελ αύμεζε
ησλ πσιήζεσλ, ρσξίο, όκσο, αλαγθαζηηθά ε ελεκέξσζε λα πεξηνξίδεηαη ζε πξντόληα,
αιι’ επεθηείλεηαη ζε θαηαζηάζεηο, πξόζσπα θαη γεγνλόηα.
αξάληνο Ι. Καξγάθνο, Πξνβιεκαηηζκνί
Χο αιινηξίσζε νξίδεηαη ε δηάζηαζε ή ε απνμέλσζε νξηζκέλσλ κεξώλ ή ηνπ ζπλόινπ
ηεο πξνζσπηθόηεηαο από ηνλ αληηθεηκεληθό θόζκν, από ζεκαληηθέο εθθάλζεηο ηεο
ίδηαο ηεο πξνζσπηθόηεηαο, αθόκε θαη από ηνλ ίδην ηνλ εαπηό ηεο. Πξόθεηηαη ζηελ
νπζία γηα κηα κνξθή αλειεπζεξίαο, επεηδή ν άλζξσπνο ράλεη ην απηεμνύζην, ηε
δπλαηόηεηα δειαδή λα επεξεάδεη θαη λα δηακνξθώλεη ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπ,
θαζώο ππνηάζζεηαη ζε κηα αλαγθαηόηεηα πνπ ππαγνξεύνπλ πεξηζζόηεξν
αληηθεηκεληθέο θαη αιιόηξηεο αμηώζεηο θαη ιηγόηεξν νη πξνζσπηθέο επηζπκίεο.
ππξίδσλ Κ. Κνύηξαο, Πεηζηηθόο Λόγνο
Τα είδη ηων οπιζμών
Οη νξηζκνί κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, π.ρ. αλάινγα κε ηνλ
ηξόπν πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ νξηζηέα έλλνηα. Από απηή ηελ άπνςε δηαθξίλνπκε ηνπο
νξηζκνύο ζε αλαιπηηθνύο θαη ζπλζεηηθνύο.
Αναλςηικόρ ιέγεηαη ν νξηζκόο πνπ παξηζηάλεη ηελ νπζία κηαο έλλνηαο εθζέηνληαο ηα
γλσξίζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ έλλνηα απηή.
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[Οη παξαινγέο είλαη δεκνηηθά ηξαγνύδηα πνιύζηηρα θαη αθεγεκαηηθά. Μνηάδνπλ
δειαδή κε κηθξά έπε, όπσο θαη ηα αθξηηηθά, κε ηε δηαθνξά όκσο όηη δελ εμπκλνύλ
εξσηθά θαηνξζώκαηα, αιιά αθεγνύληαη ηηο δξακαηηθέο θπξίσο πεξηπέηεηεο ηεο
αλζξώπηλεο δσήο κε ηνλ ηξόπν ησλ παξακπζηώλ.]
Σςνθεηικόρ ή γενεηικόρ ιέγεηαη ν νξηζκόο, όηαλ πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ηεο
γέλεζεο κηαο έλλνηαο/ελόο πξάγκαηνο από ηα αλαγθαία θαη νπζηώδε ζπζηαηηθά
ηεο/ηνπ κέξε.
[Έθιεηςε ιέγεηαη ην θαηλόκελν κε ην νπνίν θάπνην νπξάλην ζώκα γίλεηαη αθαλέο είηε
όηαλ παξεκβιεζεί έλα άιιν ζώκα αλάκεζα ζ’ απηό θαη ηε γε είηε όηαλ ην νπξάλην
ζώκα είλαη εηεξόθσην θαη εηζέξρεηαη ζε ζθηά.]
Οη νξηζκνί κπνξνύλ αθόκε λα ηαμηλνκεζνύλ, κε θξηηήξην ηελ έθηαζε ηνπο, ζε
ζύληνκνπο θαη εθηεηακέλνπο. Οι ζύνηομοι, όπσο είλαη ζπλήζσο νη νξηζκνί ησλ
ιεμηθώλ θαη ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ, εθηείλνληαη ζε κεξηθνύο ζηίρνπο, ελώ οι
εκηεηαμένοι κπνξνύλ λα θαιύςνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο παξαγξάθνπο. Τπάξρεη
αθόκε ε πεξίπησζε έλα νιόθιεξν θείκελν λα αζρνιείηαη κε ηνλ νξηζκό κηαο έλλνηαο,
όπσο γίλεηαη ζπλήζσο ζ’ έλα δνθίκην, έλα επηζηεκνληθό θείκελν θηι.
2. Διαίπεζη
Με ηε δηαίξεζε αλαιύνπκε κηα έλλνηα (γένορ – διαιπεηέα έννοια) ζηα κέξε ηεο
(είδη) κε βάζε θάπνην νπζηώδεο γλώξηζκά ηνπο (διαιπεηική βάζη).
Παξάδεηγκα:
Πξόηαζε (διαιπεηέα έννοια) ιέγεηαη ην ζπληνκόηεξν ηκήκα ηνπ ιόγνπ πνπ εθθξάδεη
κηα ζθέςε, κηα επηζπκία ή έλα ζπλαίζζεκα. Σα είδε ησλ πξνηάζεσλ σο πξνο ην
πεξηερόκελό ηνπο (διαιπεηική βάζη) είλαη: α) πξνηάζεηο θξίζεσο κε ηηο νπνίεο
δηαηππώλεηαη κηα θξίζε, κηα ζθέςε, ή δίλεηαη κηα πιεξνθνξία β)
πξνηάζεηο επηζπκίαο κε ηηο νπνίεο εθθξάδεηαη κηα επηζπκία, πξνζηαγή, επρή γ)
πξνηάζεηο επηθσλεκαηηθέο κε ηηο νπνίεο εθθξάδεηαη έλα έληνλν ζπλαίζζεκα θαη δ)
πξνηάζεηο εξσηεκαηηθέο κε ηηο νπνίεο δηαηππώλεηαη κηα εξώηεζε (είδη).
Η δηαίξεζε κηαο έλλνηαο κπνξεί λα εθηείλεηαη ζε ιίγεο γξακκέο, νπόηε απιώο
αλαθέξνληαη ηα «είδε» ηεο δηαηξεηέαο έλλνηαο. Χζηόζν ζπρλά ε δηαίξεζε θαιύπηεη
κία ή πεξηζζόηεξεο παξαγξάθνπο ή έλα εθηεηακέλν θείκελν, νπόηε ζηην απσή
δίνεηαι μια ππωηοβάθμια διαίπεζη και ζηη ζςνέσεια αναπηύζζονηαι πιο
αναλςηικά ηα «είδη» ηηρ διαιπεηέαρ έννοιαρ.
Παξάδεηγκα:
ύκθσλα κε κία από ηηο ηαμηλνκήζεηο ηεο, ε αμηνιόγεζε (διαιπεηέα έννοια) κπνξεί
λα δηαθξηζεί ζε αηνκηθή θαη ζπγθξηηηθή (είδη), αλάινγα κε ην αλ πεξηνξίδεηαη ζε έλα
άηνκν, ή αληίζεηα επεθηείλεηαη ζηε ζύγθξηζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ ελόο καζεηή κε
ησλ άιισλ καζεηώλ ηεο ηάμεο, ηνπ ζρνιείνπ, ηεο ειηθίαο ηνπ θηι. (διαιπεηική βάζη)
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αηνκηθή αμηνιόγεζε ζηνρεύεη ζην άηνκν θαη ηελ ηδηαηηεξόηεηά
ηνπ· ζηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη, ζηε βειηίσζε ή όρη ηεο
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πξνζπάζεηάο ηνπ θηι. Φπζηθά κηα αμηνιόγεζε ηέηνηνπ είδνπο δελ κπνξεί λα
ζηεξίδεηαη ζε βαζκνύο, αιιά εθθξάδεηαη κε ζρόιηα. Μνινλόηη αθαηάιιειε γηα θάζε
είδνπο εμεηάζεηο, απνηειεί κηα πξνζσπηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζην καζεηή θαη ζηνλ
θαζεγεηή θαη είλαη εκθαλήο ε ζπνπδαηόηεηά ηεο γηα ηε δηαγλσζηηθή αμηνιόγεζε. Η
ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε, απ' ηελ άιιε κεξηά, θαιύπηεη ηηο ηππηθέο αλάγθεο ηεο
αμηνιόγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε: νη καζεηέο ηνπνζεηνύληαη ζε κηα βαζκνινγηθή
θιίκαθα, θαη νη «ηθαλόηεξνη» (απηνί πνπ βξίζθνληαη ζηηο πςειόηεξεο βαζκίδεο ηεο
θιίκαθαο) επηιέγνληαη ηειηθά γηα θάπνηεο ζέζεηο ζε ΑΔΙ (Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά
Ιδξύκαηα).
ηελ παξάγξαθν πνπ αλαπηύζζεηαη κε δηαίξεζε, ηα είδε ηεο δηαηξεηέαο έλλνηαο
ελδέρεηαη λα θαηαγξάθνληαη, ρσξίο λα ππάξρεη αλαθνξά ζηε δηαηξεηηθή βάζε.
Παξάδεηγκα:
Σα βιαζηηθά θύηηαξα δηαθξίλνληαη ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηα εκβξπτθά θαη ηα
ελήιηθα. Σα εκβξπτθά βιαζηνθύηηαξα απνκνλώλνληαη από πνιύ πξώηκα έκβξπα,
πξηλ από ηελ εκθύηεπζή ηνπο ζηε κήηξα, πνπ βξίζθνληαη ζε έλα ζηάδην πνπ
νλνκάδεηαη βιαζηνθύζηε. Σα ελήιηθα βιαζηνθύηηαξα ππάξρνπλ ζηνπο ηζηνύο ηνπ
νξγαληζκνύ παηδηώλ θαη ελειίθσλ, αξθεηά ζε αξηζκνύο θπξίσο ζε νξηζκέλνπο ηζηνύο
ηνπ νξγαληζκνύ, όπσο ν κπειόο ησλ νζηώλ θαη ην αίκα ηνπ νκθάιηνπ ιώξνπ
(αηκνπνηεηηθά βιαζηνθύηηαξα). Μπνξνύλ επίζεο λα ιεθζνύλ από ην δέξκα ή ηνλ
ιηπώδε ηζηό, πνπ αθαηξείηαη κε ιηπναλαξξόθεζε. Τπάξρνπλ επίζεο ζε πεξηνξηζκέλεο
πνζόηεηεο, ζην ζπθώηη, ζηελ θαξδηά θαη ζην λεπξηθό ζύζηεκα (ελήιηθα λεπξηθά
βιαζηνθύηηαξα).
[Φσηεηλή ηπιηαλνπνύινπ
Καζεγήηξηα βηνινγίαο ζην ηκήκα λνζειεπηηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ]
3. Αιηιολόγηζη
ηελ αλάπηπμε κε αηηηνιόγεζε ε ζεκαηηθή πεξίνδνο ηεο παξαγξάθνπ απνηειεί κηα
γεληθή ζέζε ή δηαπίζησζε, πνπ απαηηεί ηεθκεξίσζε. πλήζσο ε άπνςε πνπ
εθθξάδεηαη ζηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ πξνθαιεί εύινγα ηελ απνξία γηαηί ζπκβαίλεη
απηό. Δλώ, αξθεηέο θνξέο, αθνινπζνύλ κεηά ηε ζεκαηηθή πεξίνδν, σο δείθηεο, ιέμεηο
πνπ εθθξάδνπλ ηελ έλλνηα ηεο αηηηνιόγεζεο, όπσο: γηαηί, επεηδή, δηόηη, αθνύ, θαζώο
θηι.
Σν πνδόζθαηξν είλαη, θαηά γεληθή παξαδνρή, ν βαζηιηάο ησλ ζπνξ. Παηρλίδη κε
πςειή αηζζεηηθή, πνπ παξάγεηαη από ηε ρνξνγξαθία ηεο ζύγθξνπζεο - πόηε
απζόξκεηεο, πόηε πξνζρεδηαζκέλεο - δύν νκάδσλ πάλσ ζε πξάζηλν γθαδόλ. Θέακα
γηα γεξά λεύξα. Σα ζνθ ησλ θάζεσλ δηαδέρνληαη ζπλερώο ην έλα ην άιιν. Έλαο
ζεαηήο, ζύκθσλα κε άιιεο κεηξήζεηο, κπνξεί λα ληώζεη ζηα ελελήληα ιεπηά ελόο
παηρληδηνύ πεξηζζόηεξεο ζπγθηλήζεηο, από ό,ηη ζε πνιιά ρξόληα εθηόο γεπέδνπ.
Τπνθεηκεληθά δεη έηζη 2,3 πεξηζζόηεξεο δσέο. Η ζεά κπάια θάλεη θαη ηνλ ίδην
αζάλαην.
Νίθνο Υεηιάο, Γεκνζηνγξάθνο
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4. Αίηιο και αποηελέζμαηα
ηελ παξάγξαθν πνπ αλαπηύζζεηαη κε αίηην θαη απνηειέζκαηα δίλεηαη ζηε ζεκαηηθή
πεξίνδν ην αίηην ελόο θαηλνκέλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηά
ηνπ ή ην αληίζηξνθν, ζηελ αξρή, δειαδή, παξνπζηάδεηαη θάπνηα
ζπλέπεηα/απνηέιεζκα θαη θαηόπηλ θαηαγξάθνληαη ηα γελεζηνπξγά αίηηα απηνύ ηνπ
απνηειέζκαηνο.
Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αθόινπζε παξάγξαθν, εληνπίδνπκε ζηε ζεκαηηθή πεξίνδν ην
απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο αηηηώλ, πνπ αλαιύνληαη έπεηηα ζηα ζρόιηα ηεο παξαγξάθνπ.
Έλα θαίξην πξόβιεκα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε απνκάθξπλζε - ςπρηθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή- ηνύ καζεηή από ην ζρνιείν. Απηό ζπκβαίλεη ζην ειιεληθό ζρνιείν
είηε ιόγσ ηνύ θαηαπηεζηηθνύ πξνγξάκκαηνο είηε ιόγσ ηεο ζπλαίζζεζεο ησλ καζεηώλ
όηη ηειηθά δελ καζαίλνπλ ζην ζρνιείν ό,ηη ζα ηνπο είλαη ρξήζηκν είηε δηόηη
αηζζάλνληαη όηη ιεηηνπξγνύλ θαζαξώο παζεηηθά, αλαπαξάγνληαο απνκλεκνλεπηηθά
όγθνπο πιεξνθνξηώλ ρσξίο θακηά δηθή ηνπο ζπκκεηνρή, ρσξίο βηβιηνζήθεο, ρσξίο
θάηη πνπ λα ηνπο ηνλώλεη ην εζηθό ή λα ηνπο πξνζθέξεη δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε, λα
ηνπο αξέζεη, λα ηνπο πξνζειθύεη θαη λα ηνπο δίλεη ραξά. Σν γεγνλόο όηη ηξέρνπλ
αηέιεησηεο ώξεο ζηα θξνληηζηήξηα γηα μέλεο γιώζζεο ή γηα ηηο Παλειιαδηθέο, όηη
βιέπνπλ ηνπο γνλείο ηνπο λα μνδεύνπλ πνιιά ρξήκαηα (πνπ δελ έρνπλ), ελώ
καζαίλνπλ όηη ε Παηδεία είλαη δσξεάλ(!), απμάλεη ηελ αλεζπρία ηνπο θαη ηελ έιιεηςε
εκπηζηνζύλεο ζην ζρνιείν. Γεληθά, έρνπλ ηελ αίζζεζε όηη ην ζρνιείν, ηδίσο ην
δεκόζην, είλαη μεραζκέλν από ηελ Πνιηηεία, ελίνηε θαη από ηε θξνληίδα ησλ
δαζθάισλ ηνπο, θαη όηη ειάρηζηα παίξλνπλ από απηό. Έρνπλ ηελ νδπλεξή αίζζεζε
ηεο ρακέλεο πξνζπάζεηαο θαη ηνύ ρακέλνπ ρξόλνπ. Καη ην ηδηαίηεξα δπζάξεζην:
έρνπλ αξρίζεη λα θαηαινγίδνπλ κεγάιεο επζύλεο ζηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη λα ράλνπλ
ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο, ελίνηε θαη ηνλ ζεβαζκό ζ’ απηνύο.
Γηώξγνο Μπακπηληώηεο
Καζεγεηήο ηεο γισζζνινγίαο ζην παλεπηζηήκην Αζελώλ
5. Παπαδείγμαηα
ηελ αλάπηπμε ηεο παξαγξάθνπ κε παξαδείγκαηα ε απνζαθήληζε ή ε ηεθκεξίσζε
ηεο ζεκαηηθήο πεξηόδνπ γίλεηαη κέζα από παξαδείγκαηα πνπ αληινύληαη από ηελ
εκπεηξία ηνπ θνηλσληθνύ (νηθνλνκηθνύ, πνιηηηθνύ ή θαη επηζηεκνληθνύ) βίνπ.
αθείο δείθηεο απηνύ ηνπ ηξόπνπ αλάπηπμεο, αλ θαη δελ ρξεζηκνπνηνύληαη πάληνηε,
είλαη ηα αθόινπζα: γηα παξάδεηγκα, ιόγνπ ράξε, π.ρ., ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα
θηι.
Όζν πην θνληά καο δηαδξακαηίδεηαη έλα γεγνλόο, ηόζν πην ελδηαθέξνλ είλαη. Γηα ηελ
αζελατθή εθεκεξίδα ε δηαθνπή ηνπ ξεύκαηνο ζηελ Αζήλα είλαη ε πξώηε είδεζε, γηα
ηνπο «Σάηκο ηεο Ν. Τόξθεο» δελ είλαη νύηε κνλόζηειν. Οη δέθα πξόζθνπνη πνπ
ράζεθαλ ζηελ Πάξλεζα είλαη γηα καο ζπνπδαίν ζέκα, ελώ νη εθαηό Ιλδνί ζηξαηηώηεο
πνπ ράζεθαλ ζηα Ικαιάηα πάλε θαηεπζείαλ ζην θαιάζη. Η έδξα ηεο εθεκεξίδαο ή ηνπ
πξαθηνξείνπ εηδήζεσλ παίδεη απνθαζηζηηθό ξόιν ζηελ επηινγή θαη ηελ ηεξάξρεζε
ησλ εηδήζεσλ. Γηα ηελ ηνπηθή εθεκεξίδα ηεο Καιιηζέαο πξώην ζέκα είλαη ν ζάλαηνο
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ηνπ δεκάξρνπ ηεο θαη όρη ν ζάλαηνο ηνπ Μπξέδληεθ. Σν δεύηεξν, ινηπόλ, αζηέξη ηεο
είδεζεο είλαη ε εγγύηεηα.
(Υ. Παζαιάξεο, Μηα δσή ηίηινη)
Η θαηάξξεπζε ησλ βεβαηνηήησλ πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία είλαη ίζσο ε πην επώδπλε
από όιεο ηηο αλαηξνπέο πνπ βηώλνπκε, θαζώο ε εξγαζία απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο
επεκεξίαο ζηνλ δπηηθό θόζκν. Η ξεπζηόηεηα ηεο απαζρόιεζεο θαη ησλ εξγαζηαθώλ
ζρέζεσλ, ζπληζηά κηα λέα απεηιή, ε νπνία δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηα
παξαδνζηαθά εξγαιεία θαη ηηο ζπκβαηηθέο πνιηηηθέο, αθνύ νη πνιηηηθέο απηέο
ζηεξίδνληαη ζε ζηαζεξέο θαη παξαδνρέο πνπ έρνπλ πάςεη πιένλ λα πθίζηαληαη,
όπσο π.ρ. ε πιήξεο θαη ζηαζεξή εξγαζία σο ηε ζπληαμηνδόηεζε, ην ππόδεηγκα ηεο
καδηθήο παξαγσγήο, ε εμαζθάιηζε ησλ εξγαζηαθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ,
ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ην θνηλσληθό θξάηνο θ.ιπ.
Αιίθε Μνπξίθε
Κνηλσληνιόγνο
6. Σύγκπιζη και ανηίθεζη
ην ζπγθεθξηκέλν ηξόπν αλάπηπμεο ζπγθξίλνληαη / αληηπαξαηίζεληαη έλλνηεο, ηδέεο,
θαηλόκελα, θαηαζηάζεηο θηι., ώζηε λα αλαδεηρζνύλ νη κεηαμύ ηνπο δηαθνξέο. Η
ζύγθξηζε απηή μεθηλά, θάπνηε, κε κηα πξσηνβάζκηα δηαίξεζε ησλ αληηηηζέκελσλ
ελλνηώλ.
Η αλάπηπμε απηήο ηεο κνξθήο κπνξεί λα γίλεη είηε κε ζύγθξηζε ζεκείν πξνο ζεκείν
ησλ δύν δηαθνξεηηθώλ θαηαζηάζεσλ (ελλνηώλ, πξνζώπσλ θηι.) είηε κε ηελ παξάηαμε
πξώηα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ελόο όξνπ ζύγθξηζεο θη ύζηεξα ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ άιινπ όξνπ.
Γείθηεο απηνύ ηνπ ηξόπνπ αλάπηπμεο είλαη ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ δειώλνπλ
αληίζεζε: αληίζεηα, ζε αληίζεζε, όκσο, αιιά, από ηελ άιιε θηι.
Υαξαθηεξνινγηθά νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα κνηξαζηνύλ ζε δύν θαηεγνξίεο: ζηνπο
“αλζξώπνπο ηνπ λαη” θαη ηνπο “αλζξώπνπο ηνπ όρη”. Οη πξώηνη, όηαλ πξνθαινύληαη
λα εθδεισζνύλ (κε κηαλ απάληεζε, θίλεζε ή πξνζθνξά, κε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη
ζ' έλα αίηεκα ή ζ’ έλα αληηιεγόκελν ζέκα), απζόξκεηα ζπκπεξηθέξνληαη ζεηηθά έζησ
θαη αλ αξγόηεξα, άκα θαινζθεθηνύλ θαη δπγίζνπλ πην ςύρξαηκα ηα δεδνκέλα,
ληθεζνύλ από ηηο ακθηβνιίεο (ηηο ζεσξεηηθέο) ή ηηο δπζθνιίεο (ηηο πξαθηηθέο) θαη
αλαζεσξήζνπλ ηελ αξρηθή ηνπο ηνπνζέηεζε. Σν “λαη” έξρεηαη εύθνια θαη ηηο
πεξηζζόηεξεο θνξέο ζην ζηόκα ηνπο: “σ, βέβαηα γίλεηαη”, “κάιηζηα, δελ
απνθιείεηαη”, “δε ζαο ππόζρνκαη, αιιά ζα πξνζπαζήζσ”, “ζα ην μαλαδώ, ειπίδσ λα
ην πεηύρσ”, “ζπκθσλώ, έρεη θαη απηή ε άπνςε ηελ αιήζεηα ηεο” θ.ν.θ. Αληίζεηα, νη
άλζξσπνη ηεο άιιεο θαηεγνξίαο αξρίδνπλ πάληα κε ην “όρη", ε άξλεζε είλαη θαηά
θαλόλα ε πξώηε αληίδξαζή ηνπο, αθόκα θαη όηαλ έπεηηα από ςπρξαηκόηεξε θξίζε ή
επηγελέζηεξε ζπκπάζεηα θαλνύλ ππνρσξεηηθνί. Απηνί μεθηλνύλ αξλεηηθά: “αδύλαηνλ,
δε γίλεηαη”, “απνθιείεηαη, κελ ην ζπδεηείηε”, “έρσ ηελ εληειώο αληίζεηε γλώκε”, “κε
καηαηνπνλείηε, ρακέλνο ν θόπνο”, “δελ είλαη πνιιέο νη αιήζεηεο, αιιά κία” θ.ν.θ.
Ννκίδεη θαλείο όηη, ζηελ θάζε πεξίπησζε, έρεη λα θάκεη κε έλα εληειώο δηαθνξεηηθό
ςπρηθό θιίκα. Δθεί αηζξία, αλνηρηόο νξίδνληαο, θάηη ην καιαθό θαη ην ιείν. Δδώ
ζπλλεθηά, θιεηζνύξα, θάηη ην ζθιεξό θαη ην ηξαρύ.
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(Δ. Παπαλνύηζνπ, Η θξίζε ηνπ πνιηηηζκνύ καο, Μαιαθνί θαη ζθιεξνί ραξαθηήξεο,
εθδ. Φηιηππόηε, Αζήλα, 1979, ζ. 231)
ηνπ Ιζιάκ ηε Βξεηαλία είρα αξθεηέο θνξέο δηαβάζεη ή παξαθνινπζήζεη
ζπλεληεύμεηο κνπζνπικάλσλ γπλαηθώλ πνπ ππνζηήξηδαλ όηη ν ηξόπνο δσήο ηνπο είλαη
πξνζσπηθή ηνπο επηινγή πνπ θαλείο δελ ηνπο ηνλ έρεη επηβάιεη. Οη γπλαίθεο απηέο,
θνξώληαο ηε ραξαθηεξηζηηθή κπνύξθα, πνπ ζπλήζσο εθιακβάλεηαη από κε
κνπζνπικάλνπο σο ζύκβνιν ηεο γπλαηθείαο ππνηαγήο, ηζρπξίδνληαλ όηη νη λόκνη δελ
ηηο θαηαπηέδνπλ αιιά ηηο πξνζηαηεύνπλ θαη όηη νη άλδξεο ηηο αγαπνύλ πεξηζζόηεξν
απ’ ό,ηη ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ κεγαιώζεη κε δπηηθά πξόηππα. Υξεζηκνπνηνύζαλ
ζπλήζσο σο παξάδεηγκα όηη νη κε κνπζνπικάλνη «επηηξέπνπλ» ζηηο γπλαίθεο λα
εθζέηνπλ ην ζώκα ηνπο, από αδηαθνξία ή δηάζεζε λα ηηο εθκεηαιιεπηνύλ, ζε
αληίζεζε κε ηνπο κνπζνπικάλνπο πνπ ηηκνύλ ηηο γπλαίθεο ηνπο κε νινθιεξσηηθή
πίζηε θαη αθνζίσζε.
Δύα ηάκνπ Γηδάθησξ ςπρνινγίαο
7. Αναλογία
ε απηό ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο παξαηίζεηαη κηα παξνκνίσζε ηεο εμεηαδόκελεο
θαηάζηαζεο ή έλλνηαο κε θάπνηα άιιε –θπξηνιεθηηθή ή κεηαθνξηθή- πνπ έρεη
πξνθαλείο αλαινγίεο, ώζηε λα γίλεη πην εύθνια θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία (ή εμέιημε)
ηεο εμεηαδόκελεο έλλνηαο. Αλ ε αλαινγία γίλεηαη ζε θπξηνιεθηηθό επίπεδν, ηόηε
παξαιιειίδνληαη παξεκθεξείο θαηαζηάζεηο. Αλ, όκσο, ε αλαινγία είλαη κεηαθνξηθή,
ηόηε ε παξάιιειε θαηάζηαζε πξνέξρεηαη από θάπνην ηειείσο δηαθνξεηηθό πεδίν.
Γείθηεο απηνύ ηνπ ηξόπνπ αλάπηπμεο είλαη ιέμεηο πνπ δειώλνπλ παξνκνίσζε: όπσο,
ζαλ, έηζη θηι.
Η εμάπισζε κηαο επηδεκηθήο αξξώζηηαο γίλεηαη όπσο θαη ε εμάπισζε κηαο
ππξθαγηάο. Η θσηηά μεθηλάεη από έλα πεξηνξηζκέλν ζεκείν ηνπ δάζνπο θαίγνληαο ηα
γύξσ μεξόρνξηα∙ ύζηεξα πςώλεηαη ζηα ρακειά μεξόθιαδα ησλ δέληξσλ, θαηόπηλ
αλαξξηρηέηαη απεηιεηηθή ζηα ςειά θπιιώκαηα ησλ θνληηλώλ δέληξσλ θαη, ηέινο,
βνεζνύκελε από ηνλ αέξα, αξρίδεη θαη παίξλεη δηαζηάζεηο, θαηαβξνρζίδνληαο κε ηηο
πύξηλεο γιώζζεο ηεο ηα δέληξα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πνξεία ηεο. Κάπσο έηζη
μεθαληώλεη θαη ε επηδεκία: αξρηθά εκθαλίδεηαη ζ’ έλα δύν αξξώζηνπο∙ ύζηεξα
θνιιάεη ζηνπο πην επαίζζεηνπο ή ιηγόηεξν πγηείο ζπγγελείο ηνπο∙ θαηόπηλ εηζβάιιεη
ζηα κηθξά παηδηά θαη ζηνπο γέξνπο ηεο γεηηνληάο∙ ηέινο, παίξλεη αλεμέιεγθηα
δηαζηάζεηο ζθνξπίδνληαο ηξόκν, ξίγε, εκεηνύο θαη ππξεηνύο ζ’ όιε ηε ρώξα.
(Κ.
Ν.
Πεηξόπνπινο,
Έθθξαζε
–
Έθζεζε,
Α΄
Λπθείνπ)
Ανάπηςξη μιαρ παπαγπάθος με αναλογία
Μεξηθέο θνξέο ζηελ πεξηγξαθή, γηα λα γίλνπλ πην θαηαλνεηά νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ
πεξηγξαθόκελνπ αληηθεηκέλνπ, δίλνληαη θάπνηα αλάινγα παξαδείγκαηα από άιινπο
ρώξνπο πνπ είλαη πην νηθείνη ζηνλ αλαγλώζηε / δέθηε. Με απηό ηνλ ηξόπν
πξνβάιιεηαη κηα ιαλζάλνπζα νκνηόηεηα αλάκεζα ζε δύν αληηθείκελα, πνπ
θαηλνκεληθά είλαη εληειώο δηαθνξεηηθά.
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ηε κέζνδν απηή, πνπ είλαη γλσζηή κε ηνλ όξν αλαινγία, ππάξρνπλ δύν κέξε /
ζθέιε· ην έλα κέξνο αλαθέξεηαη ζην πεξηγξαθόκελν αληηθείκελν, ελώ ην άιιν ζε έλα
αληηθείκελν πνπ παξνπζηάδεη αλαινγίεο / νκνηόηεηεο πξνο απηό.
Η αλαινγία, όπσο νξίζηεθε πην πάλσ, είλαη έλαο από ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο
αλαπηύζζεηαη κία παξάγξαθνο.
Ο νξγαληζκόο θαηαλαιώλεη ελέξγεηα όπσο θαη κία κεραλή. Σν απηνθίλεην ι.ρ. ή ε
ζεξηδναισληζηηθή κεραλή εμαζθαιίδνπλ ηελ αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο
(θίλεζε θηι.) ελέξγεηα θαίγνληαο βελδίλε. Σν ειεθηξηθό ςπγείν ή ν ειεθηξνληθόο
ππνινγηζηήο, δύν άιιεο κεραλέο, ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ειεθηξηθό
ξεύκα. Κη ν νξγαληζκόο βξίζθεη ηελ αλαγθαία γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο ελέξγεηα κε
αλάινγν ηξόπν, θαίγνληαο ή δηαζπώληαο ρεκηθέο ελώζεηο. Ο κεραληζκόο απηόο ηεο
παξαγσγήο ελέξγεηαο ιέγεηαη θ α η α β ν ι η ζ κ ό ο. Δίλαη θαλεξό πσο ν
θαηαβνιηζκόο είλαη θαηλόκελν θνηλό θαη γηα ηνπο νξγαληζκνύο θαη γηα νξηζκέλεο
κεραλέο, αθνύ θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαηαλαιώλεηαη
ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη από ηε δηάζπαζε ρεκηθώλ ελώζεσλ ...
(Κ. Κξηκπά, Ι. Καινπίζε, Μαζήκαηα Γεληθήο Βηνινγίαο, Β΄ Λπθείνπ)
8. Σςνδςαζμόρ μεθόδων
Ο ζπλεζέζηεξνο ηξόπνο αλάπηπμεο παξαγξάθνπ είλαη ν ζπλδπαζκόο δύν ή θαη
πεξηζζόηεξσλ κεζόδσλ, πξνθεηκέλνπ ε αλάπηπμε ηεο ζεκαηηθήο πεξηόδνπ λα δνζεί κε
ηνλ πιεξέζηεξν δπλαηό ηξόπν.
Πανελλήνιερ 2004
Αμηνπξόζερηε ε παξαηήξεζε. Γελ αιεζεύεη όκσο ζηε δηθή καο επνρή. Γηαηί ζήκεξα
θαη ηα παηδηά είλαη πνιύ δηαθνξεηηθά από άιινηε θαη ν αέξαο, ην «θιίκα» ηνπ
ζρνιείνπ έρεη αιιάμεη. Παιαηόηεξα ν καζεηήο πεξίκελε λα θσηηζηεί απνθιεηζηηθά
θαη κόλν από ην Γάζθαιό ηνπ. ήκεξα νη πεγέο ησλ πιεξνθνξηώλ έρνπλ
πνιιαπιαζηαζηεί ζε βαζκό εθπιεθηηθό θαη νη θξνπλνί ηνπο (ε εθεκεξίδα, ην
πεξηνδηθό, ην ξαδηόθσλν, ε ηειεόξαζε) ξένπλ κέζα ζην ζπίηη. Μπνξεί ινηπόλ ν
καζεηήο, αλάινγα κε ηε δύλακε θαη ηελ όξεμή ηνπ, λα πξνκεζεύεηαη ειεύζεξα θαη
απεξηόξηζηα «εηδήζεηο» από όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο αλζξώπηλεο πεξηέξγεηαο: ηζηνξηθέο,
γεσγξαθηθέο, βηνινγηθέο, αλζξσπνινγηθέο, θπζηθήο, ρεκείαο, θνζκνγξαθίαο,
ειεθηξνινγίαο, θάζε ινγήο «ηερληθήο».
Να βπείηε ηη δομή και ηοςρ ηπόποςρ ανάπηςξηρ ηηρ παπαγπάθος.
Η δνκή ηεο παξαγξάθνπ είλαη ηξηκεξήο. Δηδηθόηεξα:
Θεκαηηθή πεξίνδνο: Αμηνπξόζερηε ε παξαηήξεζε... ζηε δηθή καο επνρή.
ρόιηα: Γηαηί ζήκεξα... κέζα ζην ζπίηη.
Καηαθιείδα: Μπνξεί ινηπόλ ν καζεηήο... θάζε ινγήο «ηερληθήο».
[Παξαηεξνύκε πσο κε ηε ρξήζε ηνπ «ινηπόλ» θαηαγξάθεηαη ζηελ θαηαθιείδα έλα
ζπκπέξαζκα.]
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