
 

 

 

 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 

1. Με οπιζμό 

    πλήζσο ζηε ζεκαηηθή πξφηαζε ηεο παξαγξάθνπ θαζνξίδνληαη ζαθψο ηα 

θχξηα γλσξίζκαηα θαη νη ηδηφηεηεο κηαο έλλνηαο. ηελ πεξίπησζε απηή 

αλαδεηνχκε: α. ηελ νξηζηέα ή νξηδόκελε έλλνηα, β. ην πξνζερέο γέλνο(=έληαμε 

ηεο νξηδόκελεο έλλνηαο ζε κηα επξύηεξε) θαη γ. ηελ εηδνπνηό δηαθνξά (πνπ ηελ 

θάλεη δηαθξηηή από ηηο ππόινηπεο έλλνηεο πνπ αλήθνπλ ζην ίδην γέλνο) 

 
(Δνθίκην είλαη έλα ζύληνκν, γξήγνξα γξακκέλν θείκελν, εππξόζηην ζην πιαηύ θνηλό, 

πνπ απνηειεί κηα απόπεηξα λα πξνζεγγίζεη θαλείο ζε αξθεηό βαζκό έλα ζέκα θξηηηθήο, 

επηζηήκεο, ηέρλεο, εζώλ  κε γλώζεηο θαη θαιιηέξγεηα , ρωξίο όκωο λα ην εμαληιεί, γηαηί 

απηό ζα απαηηνύζε ζπζηεκαηηθή θαη δηεμνδηθή δηεξεύλεζε, επνκέλωο κηα πνιπζέιηδε 

πξαγκαηεία). 

   

2. Με διαίπεζη 

            Όηαλ ε έλλνηα δηαηξείηαη ζηα επηκέξνπο είδε ηεο. πζηαηηθά ζηνηρεία ηεο 

δηαίξεζεο απνηεινχλ: α. ε δηαηξεηέα έλλνηα, β. ε δηαηξεηηθή βάζε (=ην νπζηώδεο 

γλώξηζκα βάζεη ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαίξεζε) θαη γ. ηα δηαηξεηηθά κέιε 

– είδε(=ην απνηέιεζκα ηεο δηαίξεζεο) 

 
( Η Αξραία Ειιεληθή πνίεζε κπνξεί λα δηαηξεζεί αδξνκεξώο ζηα εμήο ηξία κέξε: ηελ επηθή 

ηε ιπξηθή θαη ηε δξακαηηθή. Η επηθή πνίεζε εθθξάδεη ην πλεύκα θαη ηα ηδαληθά θαηά ηελ 

επνρή ηεο βαζηιείαο, όπνπ ε αγωληζηηθή δηάζεζε θαη ε παιηθαξηά ζεωξνύληαλ νη 

κεγαιύηεξεο αξεηέο ηνπ αλζξώπνπ. Αληίζεηα  ε ιπξηθή πνίεζε αλαπηύρζεθε ηελ ηαξαγκέλε 

επνρή πνπ ζηα πξάγκαηα βξίζθνληαλ νη εππαηξίδεο αξηζηνθξαηηθνί, ελώ νη έκπνξνη θαη νη 

λαπηηιιόκελνη κε ηνλ πινύην ηνπο δηεθδηθνύζαλ όιν θαη πεξηζζόηεξα πνιηηηθά δηθαηώκαηα. 

Αξγόηεξα ηελ επνρή ηεο δεκνθξαηίαο δεκηνπξγείηαη κηα λέα κνξθή πνίεζεο πνπ αγθαιηάδεη 

ηηο ιαρηάξεο θαη ηνπο πόζνπο νιόθιεξνπ ηνπ ιανύ, ε δξακαηηθή πνίεζε). 

 

3. Με παπαδείγμαηα 

          Όηαλ ε ζεκαηηθή πεξίνδνο ρξήδεη επεμήγεζεο , ηφηε ε παξάγξαθνο 

αλαπηχζζεηαη κε παξαδείγκαηα, πνπ ηα αληινχκε απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, ηηο 

εκπεηξίεο καο, ηελ ηζηνξία ή απνηεινχλ δηθέο καο επηλνήζεηο. Καιφ είλαη λα 

απνθεχγεηαη ε θαηάρξεζε παξαδεηγκάησλ, ψζηε λα κελ εθπίπηνπλ ζε απιή 

απαξίζκεζε θαη λα απνθεχγνληαη νη πιαηεηαζκνί. πρλά φηαλ κηα παξάγξαθνο 

αλαπηχζζεηαη κε παξαδείγκαηα, έρνπκε θαη ρξήζε άιισλ ηξφπσλ: ιεπηνκέξεηεο 

θαη ζρφιηα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πνξίζκαηα εξεπλψλ, ηζηνξηθά γεγνλφηα, 

αιήζεηεο θαη γλψκεο, καξηπξίεο, ξεηά , παξνηκίεο, απζεληίεο (φια απηά απνηεινχλ 

ηεθκήξηα πνπ επαιεζεχνπλ ηελ αξρηθή ζέζε ηνπ ζπγγξαθέα).  

 
(Όιεο καδί απηέο νη θαηεπζύλζεηο ηεο αλζξώπηλεο πξνζπάζεηαο –νηθνλνκηθή, θνηλωληθή, 

πνιηηηθή, επηζηεκνληθή, εζηθή, θαιιηηερληθή, ζξεζθεπηηθή – είλαη λόκηκεο, όιεο καδί 

ζπλεθθξάδνπλ ηε δωή, ζπλνηθνδνκνύλ ηνλ πνιηηηζκό. Λόγνπ ράξε: ην άξνηξν, ε θνηλνηηθή 

νξγάλωζε, ε λνκνζεζία ηνπ Σόιωλα, ην βήκα ηνπ ξήηνξα πάλω ζηελ Πλύθα, ε γεωκεηξία 

ηνπ Επθιείδε, ηα ιαηξεπηηθά ζύκβνια ηεο κηλωϊθήο Κξήηεο, νη Καξπάηηδεο ζην Εξέρζεην ή 

ην εξγόρεηξν κηαο λεζηωηνπνύιαο, όια απηά εθθξάδνπλ αλζξώπηλε πξνζπάζεηα, 

ππεξέηεζαλ θάπνηε ή ππεξεηνύλ αθόκε ηε δωή κηαο θνηλωλίαο, δηαηεξνύληαη απηνύζηα ή 

κεηακνξθώλνληαη κέζα ζε λέεο ζπλζήθεο ή επηδνύλ κόλν ωο ζύκβνια ζηε κλήκε ηωλ 

ιαώλ…) 

 



 

 

 

 

 

 

4. Με αιηιολόγηζη 

ηε ζεκαηηθή πξφηαζε ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεη κηα άπνςε, ηδέα, ζθέςε, πξφ- 

      βιεκα θαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο θαηαζέηεη ηνπο ιφγνπο, ηηο αηηίεο πνπ επεμεγνχλ ή    

      εξκελεχνπλ γηαηί απηφ πξνθχπηεη 
         
        ( Η πνιηηεία όκωο δηαζέηεη κέζα παηδείαο πνπ ηα άηνκα δε δηαζέηνπλ. Γηαηί ε παηδεία ζε   

κηα θνηλωλία ρξεηάδεηαη ζπληνληζκό δξαζηεξηνηήηωλ, κηα ηεξάξρεζε αμηώλ , πνπ κόλν  κηα 

ππεξθείκελε εμνπζία κπνξεί θαη επηβάιιεη. Γηαηί ε παηδεία θξπζηαιιώλεηαη κέζα ζηελ θνηλή 

παξάδνζε ελόο ιανύ θαη ηελ παξάδνζε απηή , πην καθξόβηα από ηα πξόζθαηξα άηνκα , έρεη ηε 

δύλακε θαη ην ρξένο ε πνιηηεία λα εγθνιπωζεί θαη λα δηαθπιάμεη).   

 

5. Με αίηιο – αποηέλεζμα 

Ο ζπγγξαθέαο ζηε ζεκαηηθή πξφηαζε αλαθέξεη ηελ αηηία ελφο πξνβιήκαηνο – 

θαηλνκέλνπ – θαηάζηαζεο θαη θαηφπηλ εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηηο 

ζπλέπεηεο – απνηειέζκαηα – επηδξάζεηο ζε αηνκηθφ ή θνηλσληθφ επίπεδν, 

ζεηηθέο ή αξλεηηθέο. Κακηά θνξά κπνξεί λα πξνεγείηαη ε αλαθνξά ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη λα αθνινπζεί ε παξάζεζε ηεο αηηίαο , νπφηε ηφηε ν 

ηξφπνο αλάπηπμεο είλαη αποηέλεζμα - αίηιο  

  

( 

 
 

6. Με ζύγκπιζη – ανηίθεζη 

        ηε ζεκαηηθή πξφηαζε ηίζεληαη έλλνηεο – θαηλφκελα πνπ πξφθεηηαη λα  

ζπγθξηζνχλ θαη ηα γλσξίζκαηά ηνπο. Η ζχγθξηζε κπνξεί λα παξνπζηάδεη ζεκείν – 

ζεκείν ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ή ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο είλαη λα 

παξνπζηάδεη φια ηα γλσξίζκαηα ηνπ ελφο κέινπο θαη ζηε ζπλέρεηα φια ηα 

γλσξίζκαηα ηνπ άιινπ κέινπο  

 
(Αξρηθά νη δύν απηέο κεξίδεο ζεαηώλ δηαθέξνπλ ζηελ εμωηεξηθή εκθάληζε. Οη απινί 

νπαδνί είλαη ληπκέλνη αλνκνηόκνξθα θαη θνξνύλ θαζεκεξηλά, πνιηηηθά ξνύρα.. Άιινη 

θνξνύλ ην θνζηνύκη ηνπο, άιινη ηα ξνύρα ηεο δνπιεηάο, άιινη θόξκεο. Αληίζεηα νη 

θαλαηηθνί νπαδνί είλαη ληπκέλνη θίηξηλνη, θόθθηλνη ή πξάζηλνη, αλάινγα θπζηθά κε ην 

ρξώκα ηεο νκάδαο ηεο πξνηίκεζήο ηνπο. Φνξνύλ θαζθόι θαη θαλέιεο ηεο αγαπεκέλεο ηνπο 

νκάδαο θαη θξαηνύλ ζεκαίεο κε ηα ζύκβνια ηωλ νκάδωλ ηνπο).   

  

7. Με αναλογία 

      Θπκίδεη ηελ ζχγθξηζε. ηελ αλαινγία ζηφρνο ηνπ ζπγγξαθέα είλαη λα δείμεη 

κφλν ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ δπν θαηλνκέλσλ . Γηα λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα 

πνπ ζέιεη παξαζέηεη ηα αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά κηαο άιιεο έλλνηαο πνπ θξίλεη 

φηη είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηή θαη θαηαλνεηή ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ.  

 
(Καζώο έλαο νξγαληζκόο αξρίδεη λα θζίλεη ζην ζύλνιό ηνπ, όηαλ ηα θύηηαξά ηνπ έλα έλα 

αξρίδνπλ λα θζείξνληαη, έηζη θαη ε θνηλωλία γλωξίδεη επνρέο παξαθκήο ή θξίζεο, όηαλ νη 

λνζνγόλνη ηνί έρνπλ αξρίζεη ηε δηάβξωζε ζηνπο κηθξόηεξνπο νξγαληζκνύο ηεο. Κακηά θνξά 

ε ηνπηθή αξξώζηηα αξγεί λα βγεη  ζηελ επηθάλεηα. Έλα ζθνπιήθη ηξώεη βαζηά ην ξνδάθηλν, 

όκωο εθείλν εμαθνινπζεί λα θαίλεηαη γεξό θαη αθκαίν, θαη ζαλ αλύπνπην γηα ην ηη γίλεηαη 

κέζα ηνπ)  



 

 

 

8. Με ζςνδςαζμό μεθόδυν 

 Ο ζπγγξαθέαο ζπάληα ρξεζηκνπνηεί κηα κφλν κέζνδν. πλήζσο ρξεζηκνπνηεί 

πεξηζζφηεξεο. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα ηηο εληνπίζνπκε θαη λα πνχκε 

πνηεο είλαη απηέο. 

 

Άζκηζη 

Με ποιοςρ ηπόποςρ αναπηύζζονηαι οι παπακάηυ παπάγπαθοι; 

 

1. πλήζσο πξνυπνζέηνπκε φηη έλαο δηαλννχκελνο πξέπεη λα είλαη έλαο 

άλζξσπνο κνξθσκέλνο. Όκσο θάζε κνξθσκέλνο δελ είλαη θαη δηαλννχκελνο. 

Απφ ην δηαλννχκελν δελ πεξηκέλεη θαλείο απιψο λα έρεη πινχζηεο γλψζεηο, λα 

είλαη θαιιηεξγεκέλνο ή λα θαηέρεη κηαλ εηδηθφηεηα. Γηαηί ν δηαλννχκελνο 

είλαη, φπσο δειψλεη θαη ε ιέμε, ν άλζξσπνο πνπ δηαλνείηαη θη απηφ ζεκαίλεη 

φηη είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ δε δέρεηαη ηα πξάγκαηα φπσο ηνπ πξνζθέξνληαη, 

αιιά ηα πεξλά κέζα απφ ηε δνθηκαζία ηεο δηθήο ηνπ δηάλνηαο – είλαη κε άιια 

ιφγηα έλα πλεχκα θξηηηθφ φρη κφλν ζε φ,ηη αθνξά ηνπο άιινπο αιιά θαη ζε φ,ηη 

αθνξά ηνλ εαπηφ ηνπ. 

2. Παξνκνίαζαλ ηνλ άλζξσπν, δειαδή θάζε κέινο ηεο δεκνθξαηνχκελεο 

θνηλφηεηαο , κε ηα πεηξάδηα ελφο ςεθηδσηνχ. Σν θαζέλα θξαηά κέζα ζηελ 

αηέιεηά ηνπ ην δηθφ ηνπ ρξψκα θαη ζρήκα. Σν έλα ζπκπιεξψλεη ην άιιν θαη 

φια καδί ην ζχλνιν. Μέζα ζην ζχλνιν θαη γηα ην ζχλνιν έρεη ην θαζέλα ηελ 

μερσξηζηή ηνπ ζέζε θαη παίξλεη ηελ αμία ηνπ. Σν έλα δε κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ην άιιν. Ωζηφζν απηή ε αλνκνηφηεηα πξνζδίδεη ζην θαζέλα 

ηελ αμία ηνπ. Αλ φια ηα πεηξαδάθηα ήηαλ φκνηα θαη απαξάιιαθηα ην έλα κε 

ην άιιν, ηφηε ην θαζέλα ζα κπνξνχζε λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ νπνηνδήπνηε 

ηπρφληα αληηπξφζσπφ ηνπ. Σν ίδηα παξαηεξείηαη θαη ζηνπο αλζξψπνπο κέζα 

ζε κηα  ζσζηή θνηλφηεηα. Ο έλαο δε κνηάδεη κε ηνλ άιιν. Αλ νη άλζξσπνη 

ήηαλ ηέιεηα θαη απαξάιιαρηα φκνηνη, ηφηε ν θαζέλαο ζα κπνξνχζε λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ άιιν, απφ ηνλ νπνηνδήπνηε ηπρφληα αληηπξφζσπφ 

ηνπ. 

3. Τπάξρνπλ δπν είδε πξνπαγάλδαο – ε ινγηθή πξνπαγάλδα ππέξ ησλ ελεξγεηψλ 

πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ην νξζνινγηθφ ζπκθέξνλ εθείλσλ πνπ ηελ αζθνχλ θη 

εθείλσλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη, θαη ε κε ινγηθή πξνπαγάλδα πνπ δελ 

είλαη ζχκθσλε κε θαλελφο ην νξζνινγηθφ ζπκθέξνλ, αιιά ππαγνξεχεηαη απφ 

πάζε, ηπθιέο παξνξκήζεηο, αζχλεηδεο επηζπκίεο θαη θφβνπο – θαη ζε απηά θαη 

απεπζχλεηαη. Όηαλ πξφθεηηαη γηα ελέξγεηεο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ , ππάξρνπλ 

θίλεηξα πςειφηεξα απφ ην νξζνινγηθφ ζπκθέξνλ. Όηαλ φκσο πξφθεηηαη γηα 

ζπιινγηθέο ελέξγεηεο , ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο νηθνλνκίαο, ην  

νξζνινγηθφ ζπκθέξνλ είλαη ίζσο ην θίλεηξν ην πην απνηειεζκαηηθφ απ‟ φια 

ηα άιια. 

4. Σν έξγν ηέρλεο είλαη έλα κηθξφ χκπαλ. Όπσο ην ζχκπαλ πεξηβάιιεη ηνλ 

άλζξσπν, αιιά θαηά έλαλ πεξίεξγν ηξφπν εθείλνο αηζζάλεηαη έμσ απφ απηφ, 

φηαλ ζαπκάδεη ηα άζηξα θαη ηνπο ηξηδηζκνχο ηνπο , έηζη θαη ην πξαγκαηηθφ 

έξγν ηέρλεο. Αγθαιηάδεη ηελ παξνδηθή καο χπαξμε αιιά ηαπηφρξνλα καο σζεί 

ζηε ζέζε ηνπ παξαηεξεηή, καο πξνθαιεί λα ζπιιάβνπκε ηελ έκπλεπζε θαη ηα 

θξπθά ηνπ λνήκαηα.  

5. Η  έλλνηα ηεο εζληθήο άκπλαο είλαη κηα ζχλζεηε έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη 

θάζε κνξθή ππεξάζπηζεο ηνπ έζλνπο έλαληη επηβνπιψλ θαη δηεθδηθήζεσλ πνπ- 

άκεζα ή έκκεζα απεηινχλ ηελ χπαξμε, ηελ επηβίσζε θαη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 



 

 

Κάζε αληίζηαζε θαη αγψλαο , έλνπινο ή εζηθφο, ελαληίνλ έκπξαθηεο ή 

επαπεηινχκελεο ακθηζβήηεζεο ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ, ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ελφο έζλνπο ζπληζηά ηελ εζληθή άκπλα.  

6. Η επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε ζα νδεγήζεη ζηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ πνπ 

ζα γλσξίδνπλ δηαξθψο πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα νινέλα θαη ιηγφηεξα 

θαηλφκελα θαη εθδειψζεηο ηεο δσήο. Οη επηζηήκνλεο απηνί, εθφζνλ δε ζα 

δηαζέηνπλ έλα επξχηεξν ππφβαζξν γλψζεσλ αλζξσπηζηηθνχ θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ , ζα απνδεηρζνχλ αλήκπνξνη λα 

ζπλαξκνινγήζνπλ ηα αλαξίζκεηα θνκκάηηα ζηα νπνία έρεη δηαζπαζηεί ε 

ζχγρξνλε θνηλσλία, πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζνπλ ηα θαηλφκελα θαη ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ παξαηεξνχλ θαη λα δηαηππψζνπλ ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο γηα 

ηε δεκηνπξγία κηαο πεξηζζφηεξν αλζξψπηλεο θνηλσλίαο.  

7. Απνηειεί θνηλφ ηφπν ε άπνςε φηη φινη νη πφιεκνη έρνπλ νηθνλνκηθά αίηηα. 

Πξηλ απφ ρηιηάδεο ρξφληα ν σθξάηεο είρε πεη φηη νη πφιεκνη γίλνληαη «δηα 

ηελ ησλ ρξεκάησλ θηεζηλ». Όηαλ ε επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ εμαξηάηαη απφ 

ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη φηαλ νη θπζηθνί πφξνη είλαη αληζνκεξψο 

θαηαλεκεκέλνη ζηνλ πιαλήηε, ε κε θάζε κέζν δηεθδίθεζε κεξηδίνπ θπζηθψλ 

πφξσλ απφ ηηο αλζξψπηλεο νκάδεο είλαη κηα αλαγθαία επηινγή ζχκθπηε κε ην 

έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο.  Έζλε, θξάηε, ιανί, πνπ δηαβηψλνπλ ζε 

πεξηνρέο ζηεξεκέλεο απφ θπζηθνχο πφξνπο , νδεγεκέλα απφ ηελ αλάγθε ηεο 

επηβίσζεο είλαη ππνρξεσκέλα λα ηνπο δηεθδηθήζνπλ απφ εθείλνπο πνπ ηα 

θαηέρνπλ. 

8. Αλακθίβνια ζηε δηάξθεηα ηνπ 20νχ αηψλα έγηλαλ ηεξάζηηεο αιιαγέο ζηνλ 

ηνκέα ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο. ήκεξα βξηζθφκαζηε πνιχ καθξηά απφ 

ηελ Ειιάδα ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα κε ηηο απξνζδηνξίζηνπ αξηζκνχ αγξφηηζζεο, 

ηηο ιίγεο δαζθάιεο θαη ηηο ειάρηζηεο εξγάηξηεο πνπ ακείβνληαλ κε ην κηζφ 

πεξίπνπ ηνπ εκεξνκηζζίνπ ησλ εξγαηψλ. Είκαζηε πξάγκαηη καθξηά απφ ηελ 

επνρή ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ απαζρφιεζε ησλ παληξεκέλσλ γπλαηθψλ, απφ 

ηελ απαγφξεπζε νξηζκέλσλ θιάδσλ θαη ηελ άξλεζε ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ 

λα εγγξάςνπλ γπλαίθεο σο κέιε ηνπο. Οη γπλαίθεο απνηεινχλ πιένλ ην 39,2% 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Ειιάδαο θαη ην 36,7% ησλ απαζρνινχκελσλ, 

αιιά κφλν ην 18,2% θαη ην 18,9% εξγνδνηψλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ. 

Παξάιιεια ζπκκεηέρνπλ θαηά 60% πεξίπνπ ζηνπο αλέξγνπο , ελψ νη γπλαίθεο 

30-44 εηψλ εκθαλίδνληαη σο ε πην επάισηε θαηεγνξία ζηε καθξνρξφληα 

αλεξγία.   

9. Σν γέιην θαη ην ρηνχκνξ έρνπλ βαζηθφ ξφιν ζηε δσή καο. Επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ην γέιην καο αλαθνπθίδεη ςπρηθά θαη καο βνεζάεη λα 

απαιιαγνχκε απφ ην ζηξεο θαη λα δήζνπκε πνιιά θαη ραξνχκελα ρξφληα. Σν 

γέιην είλαη έλα είδνο εζσηεξηθνχ ηδφθηλγθ : αλεβάδεη ηελ πίεζε ψζηε λα 

απμήζεη ηελ παξνρή αίκαηνο θαη νμπγφλνπ ζηνπο ηζηνχο. Αιιάδεη ηνλ θχθιν 

εο αλαπλνήο ψζηε λα γίλεηαη εηζπλνή πεξηζζφηεξνπ νμπγφλνπ θαη εθπλνή  

πεξηζζφηεξνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Με ην γέιην κπνξνχλ αλ θηλεζνχλ 400 

δηαθνξεηηθνί κχεο ζην ζψκα καο! Αλ θαλείο κπνξνχζε λα γειάεη ηξαληαρηά 

γηα κηα νιφθιεξε ψξα , ζα έθαηγε 500 ζεξκίδεο. Όηαλ γειάκε εθθξίλνληαη 

ζηνλ εγθέθαιφ καο ελδνξθίλεο , νπζίεο πνπ επίζεο εθθξίλνληαη κε ηελ θπζηθή 

άζθεζε θαη ζρεηίδνληαη κε ηε γεληθφηεξε επεμία καο.  

10. Σα λαξθσηηθά έρνπλ δξαζηηθή ελέξγεηα ηέηνηα πνπ δελ αξγεί λα νδεγήζεη ηνλ 

αλήιηθν ζε νδπλεξέο παζνγελείο θαηαζηάζεηο. Σα λαξθσηηθά πξνθαινχλ 

αιινηψζεηο θαη παξακνξθψζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο . Η δηαηαξαρή ηεο 

λνεκνζχλεο, ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο βνχιεζεο δεκηνπξγνχλ ζην παηδί 



 

 

παξαλντθέο ηδέεο, ηνπ πξνθαινχλ βαζηέο ςπρψζεηο θαη πνιχπιεπξα 

παζνινγηθά ζπκπηψκαηα. Σα λαξθσηηθά ζπλζιίβνπλ ηελ ςπρνπλεπκαηηθή 

ππφζηαζε ηνπ λένπ θαη ηνλ θάλνπλ λα είλαη επεξέζηζηνο , αλήζπρνο, 

θηιφληθνο, θαρχπνπηνο, επηζεηηθφο, δεηιφο, άζηαηνο, θπγφπνλνο θαη γεληθψο 

αληηθνηλσληθφο. 

11. Με ηνλ φξν «αιινηξίσζε» ελλννχκε ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ 

δεκηνπξγεκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζε μέλε πξνο απηφλ απηνηειή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνλ εμνπζηάδεη: ηερληθή, νηθνλνκηθή, ζεζκηθή, λνκηθή, 

ηδενινγηθή. Π.ρ. κεραλέο θαη ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα , ζπζηήκαηα 

παξαγσγήο, ζπζηήκαηα θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο ζην επίπεδν ηεο 

επηρείξεζεο, ρηηζηφ πεξηβάιινλ, θξάηνο, λνκνζεζία, ζεζκνί (θνηλσληθνί, 

πνιηηηθνί, λνκηθνί-δηθαζηηθνί, εθπαηδεπηηθνί, ζξεζθεπηηθνί, ηδενινγηθνί). Σα 

δεκηνπξγήκαηα απηά ηνπ αλζξψπνπ ιεηηνπξγνχλ αιινηξησηηθά εθφζνλ 

επλννχλ ηελ ηάζε πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αλζξσπηάο ζηνλ 

θνηλσληθφ βίν θαη ζηηο δηαλζξψπηλεο ζρέζεηο. Μπνξνχλ φκσο νη πεξηζζφηεξνη 

απφ απηνχο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο δσήο , πξνζιακβάλνληαο άιιν πεξηερφκελν 

θαη άιιε θαηεχζπλζε , λα επλνήζνπλ ηελ ηάζε πεξηνξηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο αιινηξίσζεο κε ζηφρν ηελ θαηάξγεζή ηνπ.  Απινπνηψληαο θάπσο ηα 

παξαπάλσ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε επηγξακκαηηθά φηη ε αιινηξίσζε είλαη ε 

άξλεζε ηεο αλζξσπηάο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αλζξψπνπ σο θνηλσληθνχ 

φληνο. 

12. Θαξξψ πσο ε επηπρία ηνπ ζεκεξηλνχ αλζξψπνπ αξρίδεη αθξηβψο απφ απηή ηελ 

επαηζζεζία , ηελ αγξχπληα ηεο ζπλείδεζεο. Απηή ε ζπλείδεζε ζα δεηήζεη λα 

αηηηνινγήζεη ηελ παξνπζία ηεο ζηε δσή θη επνκέλσο , ζα αλαδεηήζεη κηαλ 

εξκελεία ηνπ θφζκνπ. Τπεχζπλε ζπλείδεζε γηα ηνλ άλζξσπν πνπ ηε θέξεη , 

είλαη ππνρξεσκέλε λα δψζεη κηαλ απφθξηζε ζην αίληγκα ηεο δσήο, είλαη 

αλαγθαζκέλε απφ ηελ επζχλε θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηεο λα αλαδεηήζεη ηελ 

αιήζεηα θάησ απφ ηα θαηλφκελα θαη θάησ απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ βίνπ , θαη 

πάλσ ζε απηή ηελ αιήζεηα αθξηβψο λα ζεκειηψζεη κηα πίζηε.  

13. Ο φξνο ππεπζπλφηεηα δειψλεη ηε ζπλείδεζε ηνπ ρξένπο πνπ ραξαθηεξίδεη 

έλαλ άλζξσπν ζε θάζε δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαη ηνλ αλαγθάδεη λα ηελ πινπνηεί 

κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν γηα ηνλ ίδην, ηνπο άιινπο θαη γεληθφηεξα ηελ 

θνηλσλία. Αλ ινηπφλ ν άλζξσπνο, σο έιινγν νλ , έρεη επζχλε γηα ηηο πξάμεηο 

ηνπ, ε ππεπζπλφηεηα δειψλεη ηελ επίγλσζε απηήο ηεο επζχλεο , ηε ζπλεηδεηή 

δειαδή επηινγή ηνπ λα απνθεχγεη εθείλεο ηηο πξάμεηο πνπ βιάπηνπλ ην 

ζχλνιν θαη λα αζθεί κφλν φζεο ην σθεινχλ. 

14. Απφ ηελ απψιεηα ηεο αηνκηθφηεηαο θαη ηελ έιιεηςε απηνβνπιίαο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ αιινηξησκέλν άλζξσπν, εθπνξεχνληαη πιείζηεο άιιεο 

κνξθέο αιινηξίσζεο. Έηζη γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ επηθνηλσληαθή αιινηξίσζε , 

πνπ έρεη ην λφεκα ηεο απνμέλσζεο ησλ αλζξψπσλ, γηα ηελ πνιηηηθή 

αιινηξίσζε πνπ εθδειψλεηαη κε ην θαηλφκελν ηεο θνηλσληθήο παζεηηθφηεηαο 

θαη ηεο πνιηηηθήο αδηαθνξίαο, γηα ηελ πνιηηηζκηθή αιινηξίσζε πνπ 

εθθξάδεηαη κε ηε βίαηε απνθνπή απφ ηηο παξαδφζεηο θαη ηελ πηνζέηεζε μέλσλ 

πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ, θαη, ηέινο, γηα ηελ παξαγσγηθή αιινηξίσζε, πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο ζχγρξνλεο ςπρνθζφξεο κνξθέο εξγαζίαο. 

15. Η ειεθηξνληθή ηερλνινγία βξίζθεη εθαξκνγή θαη ζε πιείζηνπο άιινπο ηνκείο 

ηεο αλζξψπηλεο δσήο. ηελ ηαηξηθή επηζηήκε νη ππνινγηζηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα λα δηεμαρζνχλ ζεκηλάξηα θαη λα γίλνπλ γλσκαηεχζεηο 

εμ απνζηάζεσο. ηελ ηέρλε ηα ειεθηξνληθά κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο 

απφ δσγξάθνπο θαη κνπζηθνχο. ην ζρνιείν ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο 



 

 

δηδαζθαιίαο δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζε πην ζχγρξνλεο κεζφδνπο , πνπ κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ εγγπψληαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ηε 

κφξθσζε ησλ παηδηψλ. ηελ εξγαζία κε ηελ απηνκαηνπνίεζε παξάγεηαη 

πεξηζζφηεξν θαη θαιχηεξν έξγν, πνπ απαιιάζζεη ηνλ άλζξσπν απφ ην 

ζσκαηηθφ κφρζν. 

16. Λέγεηαη πσο ν επηζηήκνλαο επζχλεηαη κφλν γη‟ απηφ πνπ θάλεη θαη φρη γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάπνηνη ην ρξεζηκνπνηνχλ. Όπσο, δειαδή, ν 

θαηαζθεπαζηήο καραηξηψλ είλαη ππεχζπλνο κφλν γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο ηνπ θαη φρη γηα ηελ ελδερφκελε θνληθή ρξήζε ηνπ, έηζη θαη ν 

επηζηήκνλαο είλαη ππφινγνο κφλν γηα ηελ νξζφηεηα ησλ αλαθαιχςεψλ ηνπ 

θαη φρη γηα ηε βιαβεξή αμηνπνίεζή ηνπο. Καη φπσο δε κπνξεί λα θαηεγνξείηαη 

ν πξψηνο ζηελ πεξίπησζε ελφο θφλνπ , έηζη δε κπνξεί λα θαηεγνξείηαη θαη ν 

δεχηεξνο ζηελ πεξίπησζε, γηα παξάδεηγκα, ελφο πνιέκνπ. 

17. Η εμεηδίθεπζε εγθισβίδεη ηνλ εξγαδφκελν ζε κηα κνξθή πνιχ ζπγθεθξηκέλεο 

θαη εηδηθήο εξγαζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. ην πιαίζηφ ηεο ε επαθή κε έλα 

απφιπηα πεξηνξηζκέλν αληηθείκελν εξγαζίαο γελλάεη ζπκπηψκαηα πιήμεο θαη 

αλίαο, πθαίλεη ζηελ ςπρή ηνπ εξγαδφκελνπ αηζζήκαηα αζθπμίαο. Απφ ηελ 

εμεηδηθεπκέλε εξγαζία ιείπνπλ ε πξσηνηππία, ε γλήζηα δεκηνπξγηθφηεηα,  ε 

ειεχζεξε βνχιεζε θαη δξάζε αληηθαζίζηαληαη απφ ηελ ηππνπνίεζε, ηελ 

επαλάιεςε θαη ηνλ απζηεξφ πξνγξακκαηηζκφ, πνπ λεθξψλνπλ ην πλεχκα θαη 

απνζηξαγγίδνπληελ ςπρή. 

18. Οη εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη ζην ρψξν ηεο πιεξνθφξεζεο ζπλζέηνπλ κηα 

θαζνξηζηηθή θνηλσληθή αιιαγή πνπ επεξεάδεη βαζηά ην άηνκν, ηελ θνηλσλία 

θαη ην ζρνιείν. Σν άηνκν, γηαηί νη γλψζεηο θαη νη αμίεο ηνπ, ε ζθέςε θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, ε πνιηηηθή ηνπ ζπλείδεζε θαη ε θνηλσληθή ηνπ ζηάζε 

πξνζδηνξίδνληαη ζην εμήο θαη απφ ηελ πιεξνθφξεζε πνπ δέρεηαη. Σελ 

θνηλσλία, γηαηί ε δηεθδίθεζε θαη ε άζθεζε ηεο εμνπζίαο, ε αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, ε επηβνιή ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ ζηηο θαηψηεξεο 

ζπληεινχληαη πιένλ θαη κε φξνπο πιεξνθφξεζεο. Σν ζρνιείν, γηαηί ε 

ελεκέξσζε δηαλνίγεη λέεο δπλαηφηεηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ηελ 

πεξηβάιιεη κε λένπο θηλδχλνπο θαη ζέηεη ζην έξγν ηεο λέεο πξνζδνθίεο. 

19. Σν ςέκα πεγάδεη απφ ηελ ηδηνηέιεηα. Είλαη ιφγνο αλαιεζήο πνπ εζθεκκέλα 

παξαπνηεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη παξαπιαλά ηνπο άιινπο. ην ρψξν ηεο 

εζηθήο ζεσξείηαη απαμία, ελέξγεηα εμαπάηεζεο θαη πξάμε ππαγσγήο ηνπ 

θαινχ ζην ζπκθέξνλ θαη ηεο αιήζεηαο ζηε ζθνπηκφηεηα. Αληίζεηα ε 

εηιηθξίλεηα πεγάδεη απφ ηελ εζηθή ζπλείδεζε. Είλαη ιφγνο φρη θαη‟ αλάγθε 

ζπκβαηφο κε ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ζηελά ζπλπθαζκέλνο 

κε ηελ ππνθεηκεληθή. Ο εηιηθξηλήο άλζξσπνο κπνξεί λα ζθάιιεη αη λα 

βξίζθεηαη ζε απφζηαζε απφ φ,ηη είλαη νξζφ, πάληα φκσο ιέεη απηφ πνπ γηα ηνλ 

ίδην είλαη αιήζεηα.  

20. Όηαλ ν άλζξσπνο ελεξγεί ππεχζπλα , σθειείηαη ν ίδηνο , γηαηί εθηειεί ηα 

θαζήθνληά ηνπ ζσζηά, θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν ηνλ αληακείβεη αλάινγα, 

σθειείηαη θαη ε θνηλσλία, γηαηί απφ ηελ ππεχζπλε εθπιήξσζε ησλ 

αλζξψπηλσλ ππνρξεψζεσλ εμαξηάηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. Όηαλ φκσο 

ιείπεη ε ζπλαίζζεζε ηεο επζχλεο απφ ηελ αηνκηθή πξάμε, ηφηε ν άλζξσπνο 

ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ ζπλφινπ, ππνηάζζεη ην θνηλφ θαιφ ζην αηνκηθφ, 

αξλείηαη λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληά ηνπ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

εθπιεξψλεη, πξνζθέξεη θαθέο ππεξεζίεο ζηνπο άιινπο. 

21.   Γλσζηή είλαη θαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά αλάκεζα ζηελ παιηά, ηελ 

πξνπνιεκηθή θαη κεζνπνιεκηθή ηνμηθνκαλία, θαη ζηελ ησξηλή. Άιινηε ε 



 

 

ρξήζε λαξθσηηθψλ ελδεκνχζε ζηνλ ππφθνζκν, ήηαλ ην «βίηζην», ε 

«πνιπηέιεηα», δειαδή ην θαηαθχγην ησλ απφθιεξσλ, ησλ “out” ηεο θνηλσλίαο 

– θαη κάιηζηα κηαο θάπνηαο ειηθίαο. ήκεξα ζεξίδεη ηνλ «θαιφ θφζκν» , είλαη 

„in‟ πξνπάλησλ γηα ηα παηδηά ησλ «θαιψλ νηθνγελεηψλ» , απνηειεί ηελ 

«αλψηεξε κνξθή» θαη ην ππνθαηάζηαην ηνπ «πάξηπ», ηνπ «ξνθ», ηνπ έξσηα ή 

ηεο «ακθηζβήηεζεο». Ό,ηη άιινηε ήηαλ ζηίγκα θαη δηαζπξκφο, έγηλε ηψξα 

δείγκα ηφικεο θαη ζπξκφο.  

22. Η επγέλεηα γηα ηελ νκαδηθή δσή ησλ αλζξψπσλ θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο είλαη 

ηφζν απαξαίηεηε, φζν θαη ε πεξηπνίεζε ησλ κεραλψλ κε ην ιάδη.  Μηα 

κεραλή απνηειείηαη απφ πνιιά, απαξαίηεηα γηα ηελ θίλεζή ηεο εμαξηήκαηα. 

Κάζε εμάξηεκα έρεη θαη ηε δηθή ηνπ κνξθή, αιιά θαη ην δηθφ ηνπ ζθνπφ, 

σζηφζν, φζν θη αλ έρνπλ απηά ηα εμαξηήκαηα δηάθνξεο κνξθέο θαη ζρήκαηα, 

ζπλαξκνινγνχληαη έηζη, ψζηε, φηαλ ηεζεί ε κεραλή ζε ελέξγεηα, λα μεθηλήζεη 

ζχκθσλα κε νξηζκέλν πξφγξακκα θαη ηάμε. Κάηη ην φκνην ππάξρεη θαη 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζρνιείν, ζην εξγνζηάζην θαη 

γεληθά ζηε δεκφζηα δσή, ζηελ θνηλσλία. Ο θαζέλαο έρεη ηε ζέζε ηνπ θαη 

νξηζκέλα θαζήθνληα. Ο θαζέλαο εμαξηάηαη απφ ηνλ άιιν θαη πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηεί κε ηνπο άιινπο. Κη εδψ θπξηαξρνχλ νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο, αιιά 

θαη κεξηθέο νκνηφηεηεο κε ηε ιεηηνπξγία κηαο κεραλήο. Κη αλ αθφκα ε κεραλή 

είλαη π.ρ. πνιχ θαιά ζπλαξκνινγεκέλε θη αλ ηα εμαξηήκαηά ηεο είλαη 

ηαηξηαζηά ην έλα θνληά ζην άιιν ηνπνζεηεκέλα, σζηφζν παξαηεξνχκε, πσο ε 

κεραλή καο δελ μεθηλά ή δελ δνπιεχεη θαιά, αλ αλάκεζα ζηα γξαλάδηα θιπ 

εμαξηήκαηά ηεο δε ξίμνπκε ιάδη, γηα αλ καιαθψζνπκε ηε ζθιεξή ηξηβή ή λα 

δηαιχζνπκε ηε ζθνπξηά, πνπ εκπνδίδεη ηελ θίλεζε. Κάηη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη 

ζηε ζπλεξγαζία ησλ αλζξψπσλ κέζα ζηελ θνηλσλία. 

23. Η ξνπζθεηνινγία είλαη κηα απφ ηηο πνιιέο θαη ζνβαξέο αξξψζηηεο ηνπ 

θνηλσληθνχ καο νξγαληζκνχ. Απηή ζπλίζηαηαη ζηελ αζέκηηε ζπλαιιαγή 

θπξίσο κε ην λφεκα ηεο ραξηζηηθήο θπβεξλεηηθήο – δειαδή ηεο θάζε θνξά 

ζηνλ ηφπν καο θπβέξλεζεο  - παξνρήο πξνο νπαδνχο ηνπ θφκκαηνο, δειαδή 

πνιηηηθνχο θίινπο, ςεθνθφξνπο ή ζπγγελείο θαη άιινπο π.ρ. «δηθνχο καο» κε 

ζθνπνχο θπζηθά ηδηνηειείο. Είλαη παιηά ε αξξψζηηα απηή πνπ ζαλ ζαξάθη 

θαηαηξψεη ηνλ νξγαληζκφ ηεο πνιηηείαο καο. Σελ πξνέιεπζε θαη ηελ 

θιεξνλνκηά ηνπ ζιηβεξνχ απηνχ θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ ηε καξηπξεί ε ίδηα ε 

ιέμε: Ρνπζθέηη. Αξαβνηνπξθηθή ιέμε πνπ ζεκαίλεη δσξνδνθία. Μηα ιέμε πνπ 

κε φιν ην πεξηερφκελφ ηεο πέξαζε ζην ιαφ καο θαη πνιηηνγξαθήζεθε ζηνλ 

ηφπν καο. Άπισζε βαζηά ηηο ξίδεο ηνπ απηφ ην θαθφ πνπ δχζθνια κπνξεί λα 

μεξηδσζεί ή λα θαηαζηξαθεί, λα αθαληζηεί. Έρεη γίλεη δπζηπρψο ζεζκφο 

ζιηβεξνχ θαηλνκέλνπ. Ννζεξφο θαη άξξσζηνο βέβαηα, ζαλαηεξφο ηεο 

πνιηηηθήο καο δσήο θαη ηεο δεκνθξαηίαο. Σν θνηλσληθφ απηφ παξάζηην 

θπξηάξρεζε  ηφζν ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ καο , ζε ζεκείν πνπ λα κε 

κπνξείο λα πνιηηεπζείο…, λα επηδηψμεηο αηξεηή αξρή, αλ δελ είζαη ηθαλφο ή 

δηαηεζεηκέλνο λα θάλεηο ξνπζθέηηα ,δειαδή ραξηζηηθέο πξάμεηο ζηνπο 

ςεθνθφξνπο ζνπ, αλ δελ είζαη επηδέμηνο ξνπζθεηνιφγνο θαη ηίπνηε άιιν. 

Απηφ θαη κφλν αξθεί, ππεξαξθεί. 

24. ηνλ αηψλα καο ε ηερλνινγηθή θαη επηζηεκνληθή αλάπηπμε έγηλε θαη γίλεηαη 

κε ξπζκνχο άιινηε αζχιιεπηνπο. Υξεηάζηεθαλ ρηιηάδεο ρξφληα γηα λα 

πεξάζνπκε απφ ην πινίν κε ην πιάγην πεδάιην ζηελ θαξαβέια κε ην νπίζζην 

πεδάιην επί άμνλνο ή απφ ηελ αηνιηθή ελέξγεηα ζηνλ θηλεηήξα  κε αλάθιεμε. 

Καη ρξεηάζηεθαλ κφιηο κεξηθέο δεθαεηίεο γηα λα πεξάζνπκε απφ ην αεξφζηαην 

ζην αεξνπιάλν, απφ ην έιηθα ζηνλ ηνπξκπναληηδξαζηήξα θαη απφ θαη ζηνλ 



 

 

δηαπιαλεηηθφ πχξαπιν. Μέζα ζε ιίγεο δεθαεηίεο  είδακε ην ζξίακβν ησλ 

επαλαζηαηηθψλ ζεσξηψλ ην Ατλζηάηλ θαη ηελ ακθηζβήηεζή ηνπο. Η 

επηηάρπλζε απηή ησλ αλαθαιχςεσλ πιεξψλεηαη κε ην αληίηηκν ηεο 

ππεξεμεηδίθεπζεο. Ζνχκε ηελ ηξαγσδία ησλ ρσξηζκέλσλ γλψζεσλ: θαη φζν 

πεξηζζφηεξν ηηο ρσξίδνπκε, ηφζν πην εχθνιε γίλεηαη ε ππνδνχισζε ηεο 

επηζηήκεο ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο εμνπζίαο. Σν θαηλφκελν απηφ ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ην φηη ζηνλ αηψλα καο νη άλζξσπνη έζεζαλ πην άκεζα ην ζέκα ηεο 

επηβίσζεο ηνπ πιαλήηε. Έλαο εμαηξεηηθφο ρεκηθφο κπνξεί λα ζπιιάβεη έλα 

εμαηξεηηθφ απνζκεηηθφ, δελ έρεη φκσο πιένλ ηηο γλψζεηο πνπ ζα ηνπ 

επέηξεπαλ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ην πξντφλ ηνπ ζα πξνθαιέζεη κηα ηξχπα 

ζην ζηξψκα ηνπ φδνληνο. 

25. Μηα λέα ηερλνινγία έρεη αξρίζεη λα ηαξάδεη ηα λεξά ζην Δηαδίθηπν. Μέρξη 

ηψξα ην Ίληεξλεη αθνξνχζε ρξήζηεο πνπ αλαδεηνχζαλ θαη αλέζπξαλ 

πιεξνθνξίεο . Σψξα φκσο έξρεηαη έλα λέν πξσηφθνιιν, γλσζηφ σο XML, πνπ 

νξγαλψλεη ηα δεδνκέλα κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε νη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ρσξίο απεπζείαο αλζξψπηλε 

παξέκβαζε. Μέζα ζηα ηξία επφκελα ρξφληα ην XML πξνβιέπεηαη λα είλαη ε 

θαξδηά ηεο επφκελεο γεληάο Ίληεξλεη. Μηα πηζαλφηεηα είλαη ε δεκηνπξγία 

απηφκαησλ παγθφζκησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο πξνκεζεπηέο θαη θαηαζθεπαζηέο 

ζα αθήλνπλ ηνπο ειεθηξνληθνχο ηνπο ππνινγηζηέο λα εληνπίδνπλ , αλ 

αγνξάδνπλ θαη λα πσινχλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο ξνκπνηηθά. 

26. Έρνπκε δπν ηξφπνπο ξχζκηζεο ηεο πξάμεο ηνπ αλζξψπνπ: ν έλαο απνβιέπεη 

ζηελ θνηλσληθή επηαμία, ζηε δηαθχιαμε ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θάζε αλζξψπνπ, ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ηνπ 

θάζε αλζξψπνπ σο πξνζσπηθφηεηαο κέζα ζηελ θνηλσληθή δσή θαη κε΄ζα ζηελ 

ηζηνξία. Ο ηξφπνο απηφο είλαη ην «εζηθψο δελ», ην δελ θαηά ηνλ εζηθφ λφκν, 

πνπ πεγάδεη απφ ην ιφγν ηνλ ίδην. Απφ ηελ ηδέα ηεο ειεπζεξίαο ζεζπίδεηαη ε 

ειεπζεξία ηεο θνηλσληθήο, ηεο ηζηνξηθήο δσήο. Ο άιινο ηξφπνο δελ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θνηλσληθή επηαμία, νχηε γηα ηελ θνηλσληθή ειεπζεξία 

θαη ηα επαθφινπζά ηεο, νχηε γηα ηηο ειεχζεξεο θαη δεκηνπξγηθέο ζρέζεηο ησλ 

αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο. Ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο δσήο, ηεο 

ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο ηνπ αλζξψπνπ, θαηά ηξφπν πνπ λα επθνιχλεηαη ε 

πξνζπέιαζε ηνπ Απφιπηνπ.  

27. Σα πξψηα ηερληθά επηηεχγκαηα έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ άλζξσπν λα 

επηβηψζεη ζηελ πάιε ηνπ κε ηα ζηνηρεία θαη ηα ζεξία ηεο θχζεο. Με ηε 

ιαμεπκέλε πέηξα λίθεζε ηα άγξηα δψα, κε ην ραιηλάξη ηα εμεκέξσζε, κε η‟ 

αιέηξη  ηα έθαλε κέζα παξαγσγήο θαη κε ηνλ ηξνρφ θηλεηήξηα δχλακε. 

Μεηέβαιε ηελ πέηξα, ην μχιν, ην κέηαιιν ζε φπιν , εξγαιείν, νηθνδνκηθφ 

πιηθφ, ζ‟ έξγν ηέρλεο. Έθαλε ηα γεθχξηα ραιηλάξη ησλ πνηακψλ, ηα πινία 

γεθχξηα ησλ ζαιαζζψλ, ηα‟ αεξνπιάλα πινία ηνπ αέξα θαη ηα δηαζηεκηθά 

νρήκαηα αεξνπιάλα ησλ πιαλεηψλ. Έθαλε ηνλ άλεκν πξνσζεηηθφ κέζν , ηηο 

πδαηνπηψζεηο πεγή ελέξγεηαο θαη ηε βξνρή πεγή επινγίαο γηα ηε γεσξγία ηνπ. 

28. Κνηλσληθνπνίεζε νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ησλ θνηλσληθψλ 

θαλφλσλ θαη ζηάζεσλ, πνπ βνεζά ηνλ άλζξσπν λα εληαρζεί νκαιά θαη λα 

ζπκκεηάζρεη δεκηνπξγηθά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Πξφθεηηαη, κε άιια ιφγηα, 

γηα ηε κεζνδεπκέλε πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ζην επξχηεξν πιαίζην, πνπ 

ζπληειείηαη θάησ απφ ηελ παηδεπηηθή επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο. ηφρνο απηήο ηεο επίδξαζεο είλαη φρη κφλν ε αξκνληθή 

ζπκβίσζή ηνπ κε ηα ππφινηπα θνηλσληθά κέιε αιιά θαη ε αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπ λα ζπκκεηέρεη ζηηο πνηθίιεο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο, λα 



 

 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

θνηλσληθά πξνβαιιφκελεο απαηηήζεηο.  

29. Η ειεθηξνληθή ηερλνινγία αμηνπνηείηαη κε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζε 

πιείζηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. ηελ ηαηξηθή επηζηήκε νη ππνινγηζηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηεμαρζνχλ ζεκηλάξηα θα λα γίλνπλ γλσκαηεχζεηο εμ 

απνζηάζεσο. ηελ ηέρλε ηα ειεθηξνληθά κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσοαπφ 

εηθαζηηθνχο θαιιηηέρλεο θαη κνπζηθνχο. ην ζρνιείν ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζε πην ζχγρξνλεο κεζφδνπο , πνπ κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ εγγπψληαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ηε 

κφξθσζε ησλ παηδηψλ. ηελ εξγαζία κε ηελ απηνκαηνπνίεζε παξάγεηαη 

πεξηζζφηεξν θαη θαιχηεξν έξγν, πνπ απαιιάζζεη ηνλ άλζξσπν απφ ην 

ζσκαηηθφ κφρζν ηνπ παξειζφληνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΔΙΑΡΘΡΧΣΙΚΕ ΛΕΞΕΙ – ΦΡΑΕΙ 

(ζςνοσή ηος κειμένος) 

 

Ανηίθεζη – ενανηίυζη: αιιά, φκσο, σζηφζν, ελψ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, αληίζεηα, 

παξά , κνιαηαχηα, ζηνλ αληίπνδα, πέξα απφ απηά φκσο, αλ θαη, κφλν πνπ, εληνχηνηο, 

απελαληίαο,  παξ‟ φια απηά, αθφκα θη αλ, θαη φκσο, κνινλφηη, παξ‟ φιν πνπ, απφ ηε 

κηα – απφ ηελ άιιε, απελαληίαο,  ζε αληίζεηε πεξίπησζε, δε ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην, 

audietur altera pars 

 

Αιηιολόγηζη: επεηδή, γηαηί, δηφηη, αθνχ, κηα πνπ, θαζψο , εμαηηίαο, έλαο αθφκα ιφγνο 

είλαη, ην θαηλφκελν νθείιεηαη 

 

Αποηέλεζμα: ψζηε, έηζη πνπ, ινηπφλ, νπφηε, ζπλεπψο, 

απνηέιεζκα/απφξξνηα/απφηνθν/ζπλαθφινπζν φισλ απηψλ, θαη γη΄απηφ, σο 

επαθφινπζν, αλαπφθεπθηα, αλαγθαζηηθά, θαηά ζπλέπεηα, φπσο πξνθχπηεη, 

ζπλνςίδνληαο, ζπγθεθαιαησηηθά, θαηαιεθηηθά, επηινγηθά, 

 

Γενίκεςζη: γεληθά, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, επξχηεξα 

 

Διασυπιζμόρ: ή, είηε-είηε 

 

Διεςκπίνιζη: ιφγνπ ράξε ,γηα παξάδεηγκα 

 

Διαζαθήνιζη – επεξήγηζη: δειαδή, απηφ ζεκαίλεη, εηδηθφηεξα, κε άιια ιφγηα, 

ζπγθεθξηκέλα, ππφ απηή ηελ έλλνηα, ζαθέζηεξα, αθξηβέζηεξα, πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηεί, γηα λα γίλσ πην ζαθήο, θαιφ είλαη λα δηεπθξηλίζνπκε, κε φζα 

αλαθέξζεθαλ ελλννχζα 

 

Διζηαγμόρ – θόβορ – αποπία: κήπσο, κελ, άξαγε 

 

Έμθαζη: ην ζεκαληηθφηεξν απφ φια, ην θπξηφηεξν, είλαη αμηνζεκείσην πσο, αμίδεη 

λα ζεκεησζεί πσο, εθείλν πνπ πξνέρεη, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη, αμηνπξφζερην είλαη 

πσο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη πσο, πξνπάλησλ, αλαληίξξεηα, θαηεμνρήλ, πξέπεη λα 

ηνληζηεί, ζα ήζεια λα επηζηήζσ ηελ πξνζνρή ζαο, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα 

αλαθεξζεί, εθείλν πνπ πξνέρεη, νπσζδήπνηε, θπζηθά, αζθαιψο, αλακθηζβήηεηα 

  

Επιβεβαίυζη – ζςμθυνία  -αποδοσή: αζθαιψο, βεβαίσο, ζίγνπξα, πξάγκαηη, 

αλακθίβνια, αλακθηζβήηεηα, δε ρσξεί ακθηβνιία/ακθηζβήηεζε, είλαη θνηλά 

παξαδεθηφ 

 

Ομοιόηηηα – αναλογία: φπσο, ζαλ, νκνίσο, αλάινγα, ην ίδην ηζρχεη, θάηη αλάινγν 

ζπκβαίλεη, κνηάδεη κε, παξνπζηάδεη θνηλά ζηνηρεία, απηφ ζπκίδεη 

 

Όπορ – πποϋπόθεζη: αλ , εθηφο αλ, εθφζνλ, κε ηνλ φξν, κε ηελ πξνυπφζεζε, ζε 

πεξίπησζε πνπ, κε δεδνκέλν, κε ηε δέζκεπζε, θηάλεη λα 

 

Πποζθήκη: αθφκα, επίζεο, επηπιένλ, πξφζζεηα, εθηφο απφ απηφ, παξάιιεια, 

εμάιινπ, ζπκπεξαζκαηηθά, ζπκπιεξσκαηηθά, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ 

αλαθέξνπκε, αλ ζε απηά πξνζζέζνπκε, αο ζεκεησζεί αθφκα φηη, δελ πξέπεη λα 

ιεζκνλνχκε αθφκα 



 

 

 

ύγκπιζη: παξά, απ‟ φζν, απ‟ φ,ηη, ζπγθξηηηθά, ζε ζρέζε 

  

κοπόρ: γηα λα, κε ζθνπφ/ζηφρν/ επηδίσμε, πξνθεηκέλνπ 

 

ςμπέπαζμα: ψζηε, ινηπφλ, άξα, επνκέλσο, ηειηθά, ζπλεπψο, ζπλάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα, αλαθεθαιαηψλνληαο, επηινγηθά, ζπκπεξαζκαηηθά 

 

Σαξινόμηζη – διαίπεζη: αθελφο- αθεηέξνπ, απφ ηε κηα –απφ ηελ άιιε, ζην πξψην 

κέξνο, ζην δεχηεξν κέξνο 

 

Υπόνορ- σπονική ζσέζη – ζειπά: φηαλ , αθνχ, θαζψο φπνηε, κφιηο, έσο φηνπ, πξηλ 

απφ, θάζε θνξά πνπ, αξρηθά, ζηε ζπλέρεηα, πξψηα, χζηεξα, χζηεξα απφ ιίγν , ηελ ίδηα 

ζηηγκή, ζην κεηαμχ, ηαπηφρξνλα, παξάιιεια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Επικαιρότητα:  Η μεγάλθ εντφπωςθ που προκαλεί ζνα γεγονόσ εξιατίασ του ότι ζγινε 

πρόςφατα και μεταδόκθκε γριγορα (Ανζλαβε ςιμερα τα κακικοντά του ο νζοσ Υπουργόσ 

Εκνικισ Οικονομίασ) 

Εκκρεμότητα: οι άνκρωποι δείχνουν αυξθμζνο ενδιαφζρον για ζνα γεγονόσ, το οποίο 

προκαλεί αγωνία(Άκαρπεσ οι ζρευνεσ για τον εντοπιςμό του αγνοοφμενου ορειβάτθ, οι 

οποίεσ  ςυνεχίηονται για τρίτθ κατά ςειρά θμζρα ) 

Εγγφτητα: οι άνκρωποι ενδιαφζρονται για ζνα γεγονόσ που διαδραματίηεται κοντά τουσ (Το 

νζφοσ τθσ αικαλομίχλθσ «πνίγει» κυριολεκτικά τθν Πάτρα εξαιτίασ τθσ καφςθσ ακατάλλθλων 

υλικών ςτα τηάκια) 

Εκρηκτικότητα: τθ διακζτουν τα γεγονότα που προξενοφν ζνταςθ ι/και εμπεριζχουν 

ςυγκροφςεισ (Ταραχζσ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ και πρόκλθςθ εκτεταμζνων ηθμιών ςε ςπίτια 

και αυτοκίνθτα κατά τθ μεγάλθ διαδιλωςθ των απολυμζνων, που βρίςκεται ακόμα ςε 

εξζλιξθ) 

Συγκίνηςη: ό,τι κινθτοποιεί το ςυναίςκθμα μπορεί να καταςτεί πιο ενδιαφζρον από ζνα 

πολιτικό ι οικονομικό γεγονόσ (Λιποκφμθςαν ςτο ςχολείο δφο αδζλφια από αςιτία) 

Σπουδαιότητα: μια είδθςθ που περιζχει μια ςθμαντικι πλθροφορία (Αποκρυπτογραφικθκε 

το ανκρώπινο γονιδίωμα) 

Συνζπειεσ: οι επιπτϊςεισ του γεγονότοσ (Ανζτοιμοσ αποδείχκθκε ο κρατικόσ μθχανιςμόσ να 

αντιμετωπίςει τθν κακοκαιρία ςτθν Ακινα) 

Σπανιότητα: γεγονότα αςυνικιςτα ελκφουν το ενδιαφζρον (Έπζηθςε τρεισ μζρεσ ςτο 

χιονιςμζνο βουνό δίπλα ςε μια φιλόξενθ αρκοφδα!) 

 



 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Να εντοπίςετε τα αςτζρια τθσ είδθςθσ ςτουσ παρακάτω τίτλουσ 

1. Νεκρϊνουν αφριο τα αεροδρόμια λόγω τθσ απεργίασ των ελεγκτϊν εναζριασ 

κυκλοφορίασ. Προβλιματα ςε όςουσ προγραμματίηουν να ταξιδζψουν. 

2. Τθν πλιρθ ίαςθ των αςκενϊν με ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ υπόςχεται  νζο ςκεφαςμα 

που βρίςκεται ςε πειραματικό ςτάδιο. 

3. Μωρό τριϊν μθνϊν αναςφρκθκε ηωντανό από τα ερείπια του ςπιτιοφ του ζνδεκα 

μζρεσ μετά από τον καταςτροφικό ςειςμό ςτθν Τουρκία. 

4. Μειϊκθκε δραματικά θ ςτάκμθ του νεροφ ςτθ λίμνθ Κάρλα. 

5. Πεντάχρονο αγόρι ξφριςε το κεφάλι του για να ςυμπαραςτακεί ςτο φίλο του που 

παλεφει με τον κςρκίνο. 

6. Καταφκάνει αφριο ςτθν Ακινα το κλιμάκιο τθσ Τρόικασ. 

7. Ζπεςε από τον τρίτο όροφο και δεν ζπακε οφτε γρατηουνιά! 

8. Εξαρκρϊκθκε ςπείρα νονϊν τθσ νφχτασ που είχε γίνει ο φόβοσ και ο τρόμοσ των 

καταςτθματαρχϊν ςτο κζντρο τθσ Ακινασ. 

9. Δεν πρόκειται για τον κφριο ςειςμό, αποφαίνεται ο ςειςμολόγοσ κ. Εγκελαδίτθσ. 

10. Προσ μετωπικι ςφγκρουςθ κυβζρνθςθσ και νοςοκομειακϊν γιατρϊν μετά τθ 

δραςτικι περικοπι των αποδοχϊν των τελευταίων. 

11. Η απροκυμία του Υπουργείου Παιδείασ να προςλάβει αναπλθρωτζσ και 

ωρομίςκιουσ εκπαιδευτικοφσ δυναμιτίηει τθν εφρυκμθ λειτουργία των ςχολείων. 

12. Ήταν 444 κιλά και αδυνάτιςε! 

13. Ιαπωνία: 7 νεκροί και 1000 τραυματίεσ από πρωτοφανι χιονοκφελλα 

14. Θετικό κλίμα με κζρδθ 11,4% ςτο ΧΑ 

15. Χαμζνοσ ςε ναρκωτικά και ποτό ςτο ςινεμά και ςτθν πραγματικότθτα ζηθςε ο  Φίλιπ 

Σζιμουρ Χόφμαν, που βρζκθκε νεκρόσ χκεσ ςτο διαμζριςμά του. 

16. Επαναλειτοφργθςε φςτερα από αιϊνεσ το αρχαίο κζατρο τθσ Μεςςινθσ. 

17. Συγκροφςεισ των αντιεξουςιαςτϊν με μονάδεσ των ΜΑΤ. Δεκάδεσ προςαγωγζσ ςτθν 

Αςτυνομία 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΘΡΑΜΑΣΘΚΟ ΛΤΚΕΘΟ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟΤ ΠΑΣΡΩΝ  

ΣΑΞΗ Α 

Μάζεκα :Έθθξαζε – Έθζεζε 

Δηδ: Ειέλε Καλλά 

 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ (<πεξηιακβάλσ) 

        Είλαη ε απφδνζε κε ιίγα ιφγηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο θεηκέλνπ ή ησλ ιφγσλ 

θάπoηνπ.  Γηα ηε ζχληαμε ηεο πεξίιεςεο εληνπίδνληαη ηα ζεκαληηθά ζεκεία ηνπ 

αξρηθνχ θεηκέλνπ θαη αθνινχζσο ζπλδένληαη ζε ιφγν ζπλερή θαη κε ηξφπν ζπλεθηηθφ 

θαη πεξηεθηηθφ. Σν θαηλνχξγην θείκελν – πεξίιεςε, αλ θαη θέξεη ηε ζθξαγίδα ηνπ 

ζπληάθηε ηνπ, πξέπεη λα κέλεη θνληά ζην λφεκα ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ.  

        Καηά θαλφλα ε πεξίιεςε πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ ην ένα ηπίηο (1/3) ηνπ 

αξρηθνχ θεηκέλνπ. Ωζηφζν ε έθηαζή ηεο πξνζδηνξίδεηαη ζαθέζηεξα απφ ηελ έθηαζε 

ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ, απφ ην ζθνπφ ηεο πεξίιεςεο αιιά θαη απφ ηελ θξηηηθή θαη 

αθαηξεηηθή  ηθαλφηεηα ηνπ ζπληάθηε ηεο. Μάιηζηα εθφζνλ ζηε ζρνιηθή πξάμε ε 

πεξίιεςε αμηνινγείηαη,  ηφηε ιακβάλεηαη κέξηκλα απφ ην ζπληάθηε ηεο λα κελ 

μεπεξάζεη απηή ηνλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ ιέμεσλ. Αλ πξνθχςεη αλάγθε ππέξβαζεο 

ηνπ αξηζκνχ, ηφηε απηή δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηηο 20 πεξίπνπ ιέμεηο επηπιένλ ηνπ 

πξνθαζνξηζκέλνπ αξηζκνχ. 

 

      Σι ππέπει να πποζέσοςμε καηά ηη ζύνηαξη ηηρ πεπίλητηρ 

 

1. λα απνθεχγνπκε ηε  ππεξβνιηθή αθαίξεζε θαη γελίθεπζε , δίλνληαο ζε ζσζηή 

αλαινγία ηηο γεληθέο ζέζεηο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. 

2. λα κε κηκνχκαζηε ην χθνο ηνπ ζπγγξαθέα πνπ ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη 

θαηά πνιχ απφ ην δηθφ καο. 

3. λα είκαζηε αληηθεηκεληθνί απνθεχγνληαο ην ζρνιηαζκφ, ηελ επηδνθηκαζία ή 

απνδνθηκαζία ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ. 

4. λα έρεη ην θείκελν ηεο πεξίιεςεο ελφηεηα ιφγνπ, αιιεινπρία λνεκάησλ, 

ζπλνρή (ξέσλ ιφγνο). 

5. λα κε ρξεζηκνπνηνχκε απηνχζηεο  ιέμεηο ή θξάζεηο ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ θαη, 

φηαλ ηηο ρξεζηκνπνηνχκε, λα ηηο βάδνπκε ζε εηζαγσγηθά. 

6. λα ρξεζηκνπνηνχκε παζεηηθή ζχληαμε, φπνπ είλαη δπλαηφ, γηα ζπληνκία θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα. 

 

Ππιν ηη ζύνηαξη ηηρ πεπίλητηρ 

 

1. δηαβάδνπκε πξνζεθηηθά νιφθιεξν ην θείκελν 

2. εληνπίδνπκε ην θεματικό κέντρο ηνπ θεηκέλνπ, φπνπ θη αλ βξίζθεηαη απηφ 

3. ζεκεηψλνπκε ζε θάζε παξάγξαθν βαζηθά ζηνηρεία (ζεκαηηθή πξφηαζε, 

ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο). εκεηψλνπκε ηνλ πιαγηφηηηιν ηεο θάζε 

παξαγξάθνπ 

4. κεηαηξέπνπκε ηηο πξφρεηξεο απηέο ζεκεηψζεηο ζε δηάγξακκα ηνπ θεηκέλνπ 

5. αλαπηχζζνπκε ην δηάγξακκα ζε ζπλερή ιφγν (κπνξεί λα είλαη κηα ε 

πεξηζζφηεξεο παξάγξαθνη αθνινπζψληαο ηε δνκή ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ) 

 

 

 



 

 

 

 

Η διαδικαζία ζύνηαξηρ ηηρ πεπίλητηρ 

 

1. μεθηλάκε κε ηε θξάζε: Ο ζπγγξαθέαο / αξζξνγξάθνο ηνπ θεηκέλνπ 

αλαθέξεηαη/παξνπζηάδεη / αλαθέξεηαη /πξνβάιιεη / ηνλίδεη / επηζεκαίλεη……… 

2. παξνπζηάδεηαη ην ζεκαηηθφ θέληξν ηνπ θεηκέλνπ (ζηε ζπλέρεηα ηεο 

πξνεγνχκελεο θξάζεο) 

3. αθνινπζεί ε δεχηεξε πεξίνδνο πνπ μεθηλά κε κηα δηαξζξσηηθή ιέμε (π.ρ. 

αξρηθά) θαη πεξηιακβάλεη ηελ πεξηιεπηηθή δηαηχπσζε ηεο α΄παξαγξάθνπ. 

4. αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηηο ππφινηπεο παξαγξάθνπο κε βάζε ηηο 

ζεκεηψζεηο πνπ θξαηήζακε ή ηνλ πιαγηφηηηιν ηεο θάζε παξαγξάθνπ. 

5. αλαπαξάγνπκε ην αξρηθφ θείκελν, δίλνληαο βαξχηεηα ζην λφεκα, αιιά θαη 

ζηε ζπλνρή ηνπ ιφγνπ ( κε ηε ρξήζε δηαξζξσηηθψλ ιέμεσλ-θξάζεσλ 

(πξνζζέηεη αθόκα, επίζεο ηνλίδεη, παξάιιεια επηζεκαίλεη, ζπκπεξαίλεη, 

πξνζζέηεη ζε επίξξωζε ηωλ πξνεγνπκέλωλ….., ρωξίο ωζη’νζν ππεξβνιηθή 

ρξήζε απηώλ)  

 

Οι ζςνηθέζηεπα σπηζιμοποιούμενερ πημαηικέρ εκθπάζειρ 

 

Δηαηππψλεη ηε γλψκε, πξνηείλεη, δειψλεη, εηζεγείηαη, αλαθνηλψλεη, αλαθέξεη, 

κλεκνλεχεη, παξαζέηεη, ζρνιηάδεη, εξκελεχεη, δηαπηζηψλεη , παξαηεξεί, νξίδεη κε 

αθξίβεηα, πξνζδηνξίδεη, θαζνξίδεη, απνζαθελίδεη, δηεπθξηλίδεη, (επ)εμεγεί, αηηηνινγεί, 

νλνκάδεη, απνθαιεί, ραξαθηεξίδεη, ζπγθξίλεη, αληηζέηεη, αληηπαξαζέηεη, 

αληηπαξαβάιιεη, επηρεηξεκαηνινγεί (ππέξ ή θαηά), ππεξαζπίδεη, ππνζηεξίδεη, 

ππεξακχλεηαη, ζπλεγνξεί, ζπκθσλεί κε, ηαπηίδεηαη κε, δηθαηνινγεί, αλαζθεπάδεη, 

απνξξίπηεη, αληηθξνχεη, αληηηείλεη, αληηπξνηείλεη, ηεθκεξηψλεη, ζηεξίδεη ηελ άπνςή 

ηνπ, απνδεηθλχεη, δείρλεη, θξίλεη, αμηνινγεί, απνηηκά, δηαβεβαηψλεη, βεβαηψλεη, 

ηζρπξίδεηαη, απνθαίλεηαη, επηκέλεη φηη, πξνβιέπεη, ζεκεηψλεη, ιέεη, ηνλίδεη, ζπδεηά, 

αζρνιείηαη κε, αλαθέξεηαη ζε, αλαιχεη, αλαπηχζζεη, νξίδεη, πεξηγξάθεη, απαξηζκεί, 

ζπκπιεξψλεη, πξνζζέηεη, αλαξσηηέηαη, απνξεί, ππνδεηθλχεη, πξνηείλεη, αληηπξνηείλεη, 

ζπκβνπιεχεη, ζπζηήλεη, εχρεηαη, εθθξάδεη ηελ έθπιεμή ηνπ, ζίγεη έκκεζα, εμεηάδεη 

δηεμνδηθά(αλαιπηηθά πξνζεθηηθά), αλνίγεη/θιείλεη/ηεξκαηίδεη ηε ζπδήηεζε, εμαληιεί 

ην ζέκα, ζπκπεξαίλεη, πξνζζέηεη, ππνγξακκίδεη, επηζεκαίλεη, ζπγθεθξηκελνπνηεί, 

αλαζθεπάδεη ηα επηρεηξήκαηα, απεπζχλεηαη, αξρίδεη, πξνινγίδεη, ζπλερίδεη, 

κεηαβαίλεη, παξεθβαίλεη, θαηαιήγεη, αλαθεθαιαηψλεη…….  

 

 

 

 
 

 

 


