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Η παράγραφος 
 
 
 Είδη παραγράφων (σχολικό βιβλίο σσ. 285-288) 
 
 Λέμε ότι μία παράγραφος περιλαμβάνει συνήθως τα εξής δομικά στοιχεία: 

α) θεματική περίοδο, 
β) λεπτομέρειες / σχόλια, 
γ) κατακλείδα. 

 

Ο τρόπος ωστόσο με τον οποίο μπορεί να εμφανισθούν τα στοιχεία αυτά σε μία παράγραφο μπορεί να 
διαφέρει ανάλογα με πώς αυτή οργανώνεται. 
Η οργάνωση της παραγράφου υπαγορεύεται σε σημαντικό βαθμό από τη θεματική περίοδο και φαίνεται 
κυρίως στις λεπτομέρειες/σχόλια, στο κύριο μέρος δηλαδή της παραγράφου. 

 
 Έτσι λοιπόν έχουμε οκτώ (8) κύριους τρόπους ανάπτυξης μιας παραγράφου: 

1) με ορισμό 5) με αναλογία 

2) με διαίρεση 6) με αιτιολόγηση 

3) με παραδείγματα 7) με αίτια και αποτελέσματα 

4) με σύγκριση και αντίθεση 8) με παράθεση / απαρίθμηση λεπτομερειών 
 
 Στην πράξη σπάνια μία παράγραφος συντίθεται με έναν αποκλειστικά τρόπο. Για παράδειγμα, ένας ορισμός 

μπορεί να χρειασθεί διευκρίνιση ή αιτιολόγηση. Οπότε συνήθως επιστρατεύονται δύο ή περισσότεροι 
τρόποι, ανάλογα με την πολυπλοκότητα της παραγράφου ή την ευχέρεια λόγου του συγγραφέα. 

 

 
 
 
 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ § 
Σας δίνεται παρακάτω μία σειρά από θεματικές περιόδους. Προσπαθήστε να αναπτύξετε κάθε θεματική 
περίοδο οργανώνοντας κατάλληλα τις λεπτομέρειες ώστε να συνταχθεί μία ολοκληρωμένη παράγραφος 100 
περίπου λέξεων. 

 
 

1. Το υβριδικό αυτοκίνητο, ενώ έχει πολλά κοινά στοιχεία με τα συνηθισμένα αυτοκίνητα, 
παρουσιάζει ωστόσο και σημαντικές διαφορές. 

 
2. Πολλές φορές στην καθημερινή μας ζωή ερχόμαστε αντιμέτωποι με φαινόμενα που δε 

δικαιολογούν την έπαρσή μας να χαρακτηριζόμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. 
 
3. Συνοψίζοντας τις σκέψεις που διατυπώσαμε σχετικά με την καταστροφή του περιβάλλοντος 

καταλήγουμε σε μία σειρά από συμπεράσματα. 
 
4. Η ανθρώπινη κοινωνία μερικές φορές δίνει την εντύπωση μιας εξαιρετικά οργανωμένης 

μυρμηγκοφωλιάς, όπου ο καθένας έχει τον ρόλο του και την αποστολή του. 
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5. Παιδεία σημαίνει να γνωρίζει κανείς τι ξέρει και τι δεν ξέρει. 
 
6. Θα ήταν επικίνδυνο σφάλμα να στηριχθούμε στην άποψη ότι ο πυρηνικός πόλεμος μπορεί να 

αποφευχθεί ή να προληφθεί με το πυρηνικό αδιέξοδο ή με την ισορροπία του τρόμου. 
 
7. Τον πολιτισμό τον διαιρούμε συνήθως σε τεχνικό και πνευματικό. 
 
8. Η γνώση ήτανε, και εξακολουθεί να είναι, ένα δίλημμα για το κάθε λογής κατεστημένο, κάτι που 

γεννάει αντιδράσεις αντιφατικές και διφορούμενες. 
 
9. Με την αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών αλλάζουν και οι αντιλήψεις μας. 
 
10. Η κατάργηση της σύγχρονης δουλείας οφείλεται στις ίδιες αιτίες που προκάλεσαν και την 

κατάργηση της αρχαίας δουλείας. 
 
11. Δεν είναι τόσο σίγουρο ότι η εκπαίδευση βελτιώνει τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα. Ίσως να 

προξενεί παράλληλα την εξάλειψη πολλών από τα φυσικά του χαρακτηριστικά. 
 
12. Εξίσου όμως σημαντική με την οικονομική ενίσχυση των ανέργων είναι και η προσπάθεια 

καταπολέμησης των παραγόντων που διογκώνουν την ανεργία. 
 
13. Δεν είναι πάντοτε θεμιτή η προσκόλληση στην παράδοση. Υπήρξαν περιπτώσεις στο παρελθόν 

όπου κάτι τέτοιο αποδείχτηκε αυτοκαταστροφικό για την ίδια την κοινωνία. 
 
14. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να προσδιορίσεις τα είδη της επιστημονικής γνώσης γιατί τα κριτήρια 

που υιοθετούνται κάθε φορά ποικίλλουν: το αντικείμενο μελέτης, η μέθοδος, η εφικτή ακρίβεια… 
 
 
 
 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ § 

Σας δίνεται παρακάτω μία σειρά από θεματικές περιόδους. Προσπαθήστε να αναπτύξετε κάθε θεματική 
περίοδο οργανώνοντας κατάλληλα τις λεπτομέρειες ώστε να συνταχθεί μία ολοκληρωμένη παράγραφος 100 
περίπου λέξεων. 

 
 

1. Πρώτα απ’ όλα ας προσπαθήσουμε να περιγράψουμε συνοπτικά το Διαδίκτυο (Internet) 
και ειδικότερα τον παγκόσμιο Ιστό (Web) με έναν διαφορετικό τρόπο. Ας φανταστούμε 
τον κυβερνοχώρο σαν μια τεράστια εμπορική έκθεση. 

 
2. Πίσω από τέτοιες τοποθετήσεις, ότι δηλαδή τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν είναι 

«μέτρο πολιτικού ανθρωπισμού», αλλά έκφραση του δυτικού πολιτικού και πολιτισμικού 
ιμπεριαλισμού, κρύβεται, μεταξύ άλλων, μια παρανόηση της ιδέας των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου. 

 
3. Κατά τη δική μου κρίση είναι πολύ βασικό να συνειδητοποιήσουμε τούτο: η Δημοκρατία, 

εκτός από όσα εορταστικά, ενθουσιαστικά, έγχρωμα και τραγουδιστά της αποδίδονται 
κάθε φορά στις εκλογές, είναι και κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ίσως το σοβαρότερο… 

 
4. Η καλύτερη μελέτη του επιστητού σε όλο το φάσμα του επέβαλε να χωριστεί η επιστήμη 

σε κλάδους και να ειδικεύονται οι επιστήμονες σε κάποιον από αυτούς. 
 

5. Η προσφορά της Τέχνης στον άνθρωπο είναι πολύτιμη, γεγονός που φαίνεται από μία 
σειρά ευεργετήματα: Πρώτον, τον ψυχαγωγεί, 

 
6. Η πίστη σε ένα δόγμα είναι το υπόβαθρο του φανατισμού. Δόγμα είναι 

 
7. Η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή του ανθρώπου. Ο 

έγκαιρα και έγκυρα ενημερωμένος άνθρωπος μπορεί να διευθετεί μια σειρά από 
πρακτικά, αλλά σημαντικά ζητήματα, 
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8. Ανάμεσα στα δύο κείμενα υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές τόσο στο περιεχόμενο, όσο 

και στη μορφή, στο ύφος. Ο Μ. Ανδρόνικος… 
 

9. Αν κάποιος με ρωτούσε, αν και σήμερα έχει δημιουργηθεί ένα είδος ψυχροπολεμικής 
πόλωσης στον κόσμο, θα απαντούσα με επιφύλαξη. 

 
10. Ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να συναισθάνεται το ρόλο του μέσα στον κοινωνικό 

χώρο. Απολαμβάνει κάποιας ιδιαιτερότητας που οφείλεται… 
 

11. Η χώρα μας τοτε ακολούθησε το δρόμο που είχε προ πολλού πάρει και η Ισπανία, όταν 
και εκεί οι στρατιωτικοί επέβαλαν τη δική τους δικτατορία… 

 
12. Το πρόβλημα της σημερινής Ελλάδας είναι λιγότερο πρόβλημα έλλειψης οικονομικών 

μέσων και περισσότερο πρόβλημα πολιτισμικής υστέρησης. Και ως πολιτισμική υστέρηση 
εννοώ… 

 
13. Για να βελτιώσουμε την καθημερινή μας διαβίωση στους σχολικούς χώρους θα πρέπει: 

α)… 
 

14. Εκείνο που θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι δεν υπάρχει μόνον ένας 
αλλά δύο τρόποι απονομής της δικαιοσύνης, ανάλογα με τον απώτερο σκοπό που 
θέλουμε να εξυπηρετεί η ποινή. 

 
15. Πώς συμβαίνει λοιπόν και παρότι το κράτος ξοδεύει για την εκπαίδευση μεγάλο ποσοστό 

από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων, να βρισκόμαστε, σύμφωνα με διεθνείς 
εκτιμήσεις, στις τελευταίες θέσεις από άποψη μορφωτικού επιπέδου; 

 
16. Το μέλλον της Ευρώπης δεν ειναι δεδομένο και προδιαγραμμένο. Αντίθετα, αποτελεί 

μόνιμο θέμα διαφωνιών και διαμάχης ανάμεσα στους «ευρωσκεπτικιστές» και στους 
«φιλοευρωπαίους» κάθε χώρας, οι οποίοι δε χάνουν την ευκαιρία να προβάλλουν τις 
θέσεις τους. 

 
 
 
 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ § 

Σας δίνονται παρακάτω μία σειρά από αναπτυγμένες παραγράφους. Προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τον 
τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται / οργανώνονται οι λεπτομέρειες σε κάθε μία από αυτές και να 
δικαιολογήσετε τις επιλογές σας. 

 
 

1. Στην έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής της UNESCO για την εκπαίδευση στον 21° αιώνα τονίζεται ό-
τι η δια 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 ενερ-
γώ 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 αλληλε-
ξαρτήσεων συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση κοινών δράσεων και στη διευθέτηση των συ-
γκρούσεων, 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 δεξιό-
τητα της επικοινωνίας, με παράλληλη ευαισθησία στη χρήση της μητρικής γλώσσας. 
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2. 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. Παλαιότε-
ρα 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, ανά-
λογα με τη δύναμη και την όρεξή του, να προμηθεύεται ελεύθερα και απεριόριστα «ειδήσεις» από 
όλες τις περιοχές της ανθρώπινης περιέργειας: ιστορικές, γεωγραφικές, βιολογικές, ανθρωπολο-
γικές, φυσικής, χημείας, κοσμογραφίας, ηλεκτρολογίας, κάθε λογής «τεχνικής». 

 
3. Η Ελευθερία, καθώς αισθάνεται πως βρίσκεται αδιάκοπα σε κίνδυνο, είναι γρηγορούσα. Δεν επα-

ναπαύεται σ’ όσα απόχτησε. Δεν εθελοτυφλεί μπροστά στις δυνάμεις που την απειλούν. Δε βυθίζε-
ται στη βλάσφημη απόλαυση των αγαθών. Ανησυχεί, διαλογίζεται, προβληματίζεται. Κρατεί πάντα 
γυμνό και πάντα όρθιο το τρομερό της σπαθί γιατί αν το σπαθί χαμηλώσει, αν δισταγμός ή ατολμία 
την κυριέψουν, η Ελευθερία θα ’χει χαθεί. 

 
4. Η εκπαίδευση δε νοείται πια ως η απλή, κανονιστική μετάδοση γνώσεων από τις μεγαλύτερες γε-

νιές στις νεότερες, όπως την όριζε ο E. Durkheim κατά τον 19ο αιώνα. Και τούτο επειδή, τόσο το 
περιεχόμενο της εκάστοτε εκπαιδευτικής πράξης όσο και ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτήν, 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές, τα δύο φύλα και τις 
διαφορετικές κουλτούρες των ανθρώπων, γεγονός που παρατηρείται σε όλες τις σύγχρονες πρα-
κτικές της καθημερινής ζωής. Η εκπαιδευτική πράξη καθίσταται επομένως μια διαδικασία που δεν 
περιορίζεται στο χώρο (το σχολείο) και το χρόνο (περίοδος της νεότητας), αλλά επεκτείνεται σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής και πέραν των σχολικών τειχών. 

 
5. Σ’ αυτόν τον υπαρκτό εκδημοκρατισμό της γνώσης ορθώνονται τρεις γκρίνιες. Η μια είναι η άρνη-

ση της τεχνολογίας, εξαιτίας των πιθανών κινδύνων που έχει η ανάπτυξή της. Ο Πολ Βιρίλιο, για 
παράδειγμα, έγραψε την «Πληροφοριακή Βόμβα». Είναι σίγουρος ότι η κοινωνία της γνώσης ενέ-
χει κινδύνους, αλλά άγνωστους. Δεν τους ξέρει, αλλά… υπάρχουν. Η δεύτερη γκρίνια έχει να κά-
νει με τα «παιδάκια της Αφρικής». Το ακούμε για κάθε νέα τεχνολογία: «Τι να το κάνω εγώ το εμ-
βόλιο για το Αλτσχάιμερ, όταν τα παιδιά της Αφρικής δεν έχουν ούτε ασπιρίνη για τον πυρετό;». 
Το επιχείρημα έχει εν μέρει λογική. Πραγματικά «τι να το κάνεις το εμβόλιο για το Αλτσχάιμερ, αν 
δεν έχεις Αλτσχάιμερ;». Αν όμως αποκτήσεις, το πρώτο που ξεχνάς είναι τα «παιδάκια της Αφρι-
κής». Η τρίτη γκρίνια έχει να κάνει με το διαβόητο «ψηφιακό χάσμα». Βέβαια, καμιά τεχνολογία, 
καμιά επιστημονική επανάσταση δε διαχέεται αμέσως σε όλη την υφήλιο. Ο Γουτεμβέργιος τύπω-
σε την πρώτη Βίβλο το 1455· ωστόσο στην Ελλάδα η τυπογραφία ήρθε στις αρχές του 19ου αιώνα. 
Όσο για το τυπωμένο βιβλίο, ακόμη πασχίζουμε να γίνει κτήμα του ελληνικού λαού. Το σημαντικό, 
όμως, είναι ότι η επανάσταση έγινε και ακόμη προχωρεί. Εξάλλου, αυτοί που μιλούν για ψηφιακό 
χάσμα στην Αφρική πρέπει να αναλογιστούν ποιο είναι το τυπογραφικό χάσμα του δυτικού κόσμου 
με την Αφρική. 

 
6. Το συναίσθημα της τιμής αποτελεί ένα από τα κίνητρα των ανθρωπίνων πράξεων και της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς γενικότερα, και ίσως το σπουδαιότερο, αφού η τιμή, η υπόληψη, το 
φιλότιμο, η αξιοπρέπεια γίνονται η αιτία και το κίνητρο που υπαγορεύει στον άνθρωπο το 
πρακτέον. Το συναίσθημα αυτό της τιμής, είτε αφορά στο άτομο είτε στον λαό, αποβαίνει ο 
ρυθμιστής της συμπεριφοράς του και το βασικό αίτιο της τύχης του. Μάλιστα η υστεροφημία, σε 
ό,τι αφορά στα ιδεώδη και στα ιδανικά, εξαρτάται από τον βαθμό λειτουργίας της υπόληψης και 
του φιλότιμου. Αυτήν την αξιοπρέπεια πρόβαλαν ιδιαίτερα οι τραγικοί ποιητές, και μάλιστα σε 
όλες τις εκφράσεις της, γιατί είχαν συλλάβει ότι το συναίσθημα της τιμής, μόνον όταν κινείται στο 
μέτρο, αποφέρει θετικά αποτελέσματα· αντίθετα, όταν παρουσιάζεται ως παρέκκλιση ― και 
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παρέκκλιση είναι ο εγωισμός, η έπαρση, η οίηση ― οδηγεί κατευθείαν τον φορέα του στην ύβρη, 
με όλες τις αναπόφευκτες συνέπειες. 

 
7. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό· εμείς υπογραμμίσαμε τη φθορά ― φθορά σωματική και ψυχική 

― που φέρνει η ανυπομονησία, το λαχάνιασμα, ο «πανικός προς τα εμπρός», προς την ολοένα με-
γαλύτερη και πιο εντυπωσιακή ανάδειξη, από ακόρεστη φιλοδοξία, πλεονεξία, αλαζονία. Και τούτο 
για δύο λόγους. Επειδή ένας τέτοιος χαρακτήρας πρώτα μπορεί, από το πάθος του παρασυρμένος, 
να κάνει είδωλό του την «επιτυχία για την επιτυχία», οπότε θα βρεθεί πολύ κοντά σ’ έναν άλλο 
στόχο: στην «επιτυχία με όλα τα μέσα», θεμιτά και αθέμιτα, χωρίς διάκριση και ηθικούς ενδοια-
σμούς. Και δεύτερο κινδυνεύει, μέσα στη δίψα του θριάμβου «υπό οποιουσδήποτε όρους», να γί-
νει παρανάλωμα1 εκείνης της ακαταγώνιστης υπεροψίας, που οι Αρχαίοι την ονόμαζαν «ύβριν» και 
τη θεωρούσαν το πιο ολέθριο, το θανάσιμο αμάρτημα του ανθρώπου. Και στις δύο περιπτώσεις ο 
πλεονέκτης και αλαζών γίνεται ο ίδιος αίτιος της δυστυχίας του. 

 
8. Η µεγαλύτερη αρετή του βιβλίου είναι ότι σου προτείνει έναν πόλεµο έντιµο: Διαλέγεις τα βιβλία που 

θέλεις· µόνα τους εκείνα, όταν διαθέτεις ηθική υγεία, σε παρακινούν, κι’ άθελά τους ακόµα, να διαβά-

σεις άλλα, αντίθετα, για να µορφώσεις γνώµη, να συγκρίνεις, να διαφωτιστείς, να επιβεβαιώσεις την 

προσωπική σου αυτοτέλεια, να µη γίνεις ετερόφωτος, ετεροκίνητος. Έτσι, µε το ένα βιβλίο ν’ ανασκευ-

άζει ή να πολεµάει τ’ άλλο, όλα µαζί σε γυµνάζουν στη διαδικασία του διαλόγου, όπου κανένας δεν 

ρητορεύει από «θέσεως ισχύος», γιατί εδώ την αυθεντία, όταν κι’ όπου υπάρχει, µε τρόπο πάντως 

ελέγξιµο, δεν την περιφρουρεί καµµιά αστυνοµική δύναµη. Δικαίωµά σου να κρίνεις και τους µέγιστους, 

υπό προσωπική σου ευθύνη. Μ’ αυτή την έννοια και µόνο ― δηλαδή µε την υψηλότερη ― µπορεί 

κανένας να µιλάει, όπως συνηθίζεται, για «δηµοκρατία των Γραµµάτων». Δεν είναι καθεστώς ακέφαλο: 

οι άριστοι διαλάµπουν, και σε κλίµακα διεθνή. Αλλά δεν σε υποχρεώνει, δηλαδή δεν σε υποτάσσει, κα-

νένας τους. 
 

9. Σήμερα η συζήτηση για την κοινωνική αλλαγή επικεντρώνεται στο αίτημα για συνεργασία και συ-
νύπαρξη των λαών, στην προσπάθεια να οδηγηθούμε από ένα πλήθος μικρών και μεγάλων κοινωνι-
κών συνόλων σε μια ενιαία κοινότητα ανθρώπων. Το πιο απτό και προχωρημένο δείγμα δημιουργί-
ας στην εποχή μας μιας ευρύτερης από τον παραδοσιακό τύπο κράτους κοινωνίας είναι ασφαλώς 
η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εγχείρημα, βέβαια, δεν είναι νέο στην ιστορία. Τηρουμένων των αναλο-

γιών, τόσο κατά το απώτερο όσο και κατά το πρόσφατο παρελθόν, επιχειρήθηκε να δημιουργη-
θούν μεγάλοι κοινωνικοί σχηματισμοί. Έτσι, τον 4ο αιώνα π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος κατόρθωσε 
να συνενώσει πολλές κοινωνίες ανθρώπων σε ένα ενιαίο κράτος, ενώ μόλις τον περασμένο αιώνα 
δημιουργήθηκαν οι συνασπισμοί της Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλαβίας. Η μοίρα όλων 
αυτών των προσπαθειών ήταν κοινή: κάποια στιγμή να διαλυθούν εις τα εξ ων συνετέθησαν. 

 
 
 

                                                             
1 Αυτό που καταστρέφεται, που καίγεται. 


