
Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου 
 
1 Το δοκίμιο είναι ένα ιδιότυπο γραμματειακό είδος που βρίσκεται ανάμεσα στα καθαρώς 
λογοτεχνικά κείμενα και στις σύντομες μελέτες. Αυτό σημαίνει ότι δεν ταυτίζεται με τα 
λογοτεχνικά κείμενα ούτε, βέβαια, με τις εμπεριστατωμένες μελέτες. Πραγματεύεται 
συνήθως ένα θέμα που το εξετάζει στις πιο βασικές του πλευρές, χωρίς όμως να το 
εξαντλεί, και κατά κανόνα είναι σύντομο στην έκτασή του. Τέλος, δηλώνει περισσότερο και 
εκφράζει την υποκειμενική οπτική του δημιουργού σχετικά με το θέμα που πραγματεύεται. 
 
2 Δύο είναι οι κύριοι συντελεστές της καταστροφής των μνημείων. Είναι η ίδια η φύση 
πρώτα πρώτα, που είτε δια μέσου της γήρανσης και της κόπωσης των υλικών είτε με τις 
καταστροφές που η ίδια προκαλεί-τους σεισμούς, για παράδειγμα- συντελεί στην 
εξαφάνιση των μνημείων. Και είμαστε και εμείς, οι άνθρωποι, τμήμα της φύσης και εμείς, 
που με την καθημερινή μας δράση και επέμβαση προκαλούμε αντίστοιχες καταστροφές. 
 
3 Όταν µιλάµε για τουρισµό εννοούµε γενικά τα ταξίδια µακριά από το σπίτι που ξεπερνούν 
τις είκοσι τέσσερις ώρες και που γίνονται για οιονδήποτε άλλο σκοπό – περιπέτεια 
εκπαίδευση, φυγή, υγεία κ.λπ. – εκτός από τον κερδοσκοπικό. Και όταν χαρακτηρίζουµε ένα 
είδος τουρισµού ως κοινωνικό τουρισµό, καταλαβαίνουµε πως πρόκειται για τουρισµό που 
περιλαµβάνει όλους. «Όλους» σηµαίνει και εδώ, όπως και σε πλείστες άλλες µορφές 
«κοινωνικών παροχών», τους λιγότερο προνοµιούχους της ζωής, δηλαδή εκείνους που δεν 
έχουν ή που δεν έχουν πάντοτε τα υλικά και τα πολιτιστικά µέσα για να ταξιδεύσουν και για 
να χαρούν, όπως αξίζει, τις διακοπές ή την άδειά τους. Πρόσθετα γνωρίσµατα του 
κοινωνικού τουρισµού είναι ότι «κατευθύνεται» από το κράτος ή την κοινωνία µε τη 
βοήθεια ή την ανοχή του κράτους, ότι δεν είναι εµπορικός και ότι συνήθως αποβλέπει σε 
πολλούς σκοπούς, όπως π.χ. ανθρωπιστικούς, εθνικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και 
πολιτικούς, ακόµη και ότι επιδιώκει να πραγµατοποιηθεί κάτω από τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες. (Εισαγωγικές Εξετάσεις Ομογενών 2003) 

4 Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του πρωινού καθ’ όλη τη διάρκεια τις προετοιμασίας 
του μαθητή για τις εξετάσεις. Γιατί ένα πλήρες πρωινό αυξάνει τη διάθεση και την ενέργεια 
του παιδιού, για να αντεπεξέλθει τις δυσκολίες του διαβάσματος και των άλλων 
υποχρεώσεων της ημέρας. Επιπλέον, μειώνει το αίσθημα της πείνας κατά τις μεσημεριανές 
ώρες, γεγονός που αποτρέπει την υπερκατανάλωση φαγητού το μεσημέρι, κάτι που θα 
προκαλούσε υπνηλία και μείωση της απόδοσης του μαθητή. Από όλα τα παραπάνω 
καταλαβαίνουμε την αξία του πρωινού, ιδιαίτερα για τους μαθητές . 

5 Μια ανθρώπινη ψυχή χωρίς την πρέπουσα παιδεία μοιάζει με ένα μάρμαρο λατομείου 
που δεν αποκαλύπτει καμιά από τις ομορφιές του, ως τη στιγμή που η τέχνη του μαρμαρά 
αποκαλύψει τα χρώματα και φέρει στο φως κάθε απόχρωση, κηλίδα και φλέβα που περνά 
μέσα απ’ τον κορμό του. Με τον ίδιο τρόπο και η παιδεία, όταν επενεργήσει πάνω σ’ ένα 
έξοχο πνεύμα, μας αποκαλύπτει όλες τις κρυφές αρετές και τα προτερήματα του… 
 
6 Το προστατευτικό χρώμα είναι ένα ακόμα από τα γνωστά θαύματα του φυσικού κόσμου. 
Αυτό καθιστά το κατάστικτο ελαφάκι αόρατο στο ηλιόλουστο δάσος· αυτό κάνει και τον 
γραμμωτό τράχηλο της πέρδικας δυσδιάκριτο μέσα στα καλάμια. Σε μερικά από τα 
πλάσματα της η Φύση χάρισε ακόμη πιο καταπληκτικούς προστατευτικούς χρωματισμούς, 
που μπορούν να μεταβάλλονται σύμφωνα με τις μεταλλαγές του περιβάλλοντος, δίνοντας 
τη δυνατότητα, π.χ., στα διάφορα έντομα και τις σαύρες να μετακινούνται άφοβα από τα 
πράσινα φύλλα στα καστανόχρωμα κλαδιά. 
 



 7 Η ηλεκτρονική τεχνολογία βρίσκει εφαρμογή και σε πλείστους άλλους τομείς της 
ανθρώπινης ζωής. Στην ιατρική επιστήμη οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται για να 
διεξαχθούν σεμινάρια και να γίνουν γνωματεύσεις εξ αποστάσεως. Στην τέχνη, τα 
ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιούνται από ζωγράφους και μουσικούς. Στο σχολείο, ο 
παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας δίνει την θέση του σε πιο σύγχρονες μεθόδους, που με 
την χρήση ηλεκτρονικών προγραμμάτων εγγυώνται καλύτερα αποτελέσματα για την 
μόρφωση των παιδιών. Στην εργασία, με την αυτοματοποίηση παράγεται περισσότερο και 
καλύτερο έργο, που απαλλάσσει τον άνθρωπο από τον σωματικό μόχθο. 
  
8 Ανάμεσα στον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό υπάρχουν πολλές και σημαντικές 
διαφορές. Ο αθλητισμός έχει άμεση σχέση με την υγεία του ανθρώπου, πνευματική και 
ψυχική  ̇συντελεί στην καλή λειτουργία του οργανισμού και ψυχαγωγεί τον αθλούμενο. 
Συμβάλλει, επίσης, στην όξυνση της σκέψης, στην κοινωνικοποίηση του αθλούμενου, στη 
σύσφιγξη των σχέσεων και στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Αντίθετα, ο 
πρωταθλητισμός είναι παραφθορά του αθλητικού ιδεώδους. Η εθνική ή παγκόσμια πρωτιά, 
η ικανοποίηση των απαιτήσεων του χορηγού ή του κράτους, η ανταγωνιστική νοοτροπία 
υπεροχής με κάθε μέσο εξωθούν τον αθλητή σε ενέργειες και μέσα που δε συνάδουν με το 
πνεύμα του αθλητισμού. Η χρήση απαγορευμένων ουσιών και οι εξοντωτικές μέθοδοι 
προπόνησης, ο αμείλικτος ανταγωνισμός επικράτησης όχι μόνο αθλητών ή ομάδων, αλλά 
και κρατών, ο φανατισμός και η βία που εμφιλοχωρούν σε τέτοιες καταστάσεις εκφυλίζουν 
τον αθλητισμό. 
 
9 Οι εξελίξεις που συντελούνται στον χώρο της πληροφόρησης συνθέτουν μία καθοριστική 
κοινωνική αλλαγή που επηρεάζει βαθιά το άτομο, την κοινωνία και το σχολείο. Το άτομο, 
γιατί οι γνώσεις και οι αξίες του, η σκέψη και η συμπεριφορά του, η πολιτική του 
συνείδηση και η κοινωνική του στάση προσδιορίζονται στο εξής και από την πληροφόρηση 
που δέχεται. Την κοινωνία, γιατί η διεκδίκηση και η άσκηση της εξουσίας, η ανάπτυξη των 
κοινωνικών κινημάτων, η επιβολή των ανώτερων τάξεων στις κατώτερες συντελούνται 
πλέον με όρους πληροφόρησης. Το σχολείο, γιατί η ενημέρωση ανοίγει νέες δυνατότητες 
στην εκπαιδευτική πράξη, την περιβάλλει με νέους κινδύνους και θέτει στο έργο της νέες 
προσδοκίες. 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απαντήσεις: 
1 ορισμός : βρίσκουμε την οριστέα έννοια, το γένος (την ευρύτερη έννοια), την ειδοποιό 
διαφορά (τα χαρακτηριστικά της έννοιας) 
2,9  Διαίρεση: βρίσκουμε τη διαιρετέα έννοια και τα μέρη της διαίρεσης. 
3 ορισμοί: … 
4 αιτιολόγηση 
5 αναλογία: παραλληλίζονται δύο έννοιες … 
6, 7 παραδείγματα: τα αναφέρουμε  
8 σύγκριση- αντίθεση: αναφέρουμε τι συγκρίνεται και αντιπαρατίθεται με τι.. 
 



 ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ερώτηση: Ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι τονισμένες (bold) λέξεις των παρακάτω 
παραγράφων; 

1)  Ένα άλλο πρόβλημα είναι η μαζική εισβολή ξένων λέξεων κι εκφράσεων, ως λογική 
συνέπεια της γλωσσομάθειας των νέων σήμερα, της πληροφορικής επανάστασης, της 
τεχνολογίας των επικοινωνιών, αλλά και της νεανικής pop κουλτούρας, πέρα από τη 
γνωστή ξενομανία του Έλληνα για λόγους επίδειξης. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο ότι 
οι νέοι προτιμούν να χρησιμοποιούν ξένες λέξεις κι εκφράσεις, της Αγγλικής κυρίως, όσο 
ότι προτιμούν να γράφουν ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες, δημιουργώντας έτσι την 
παραγλώσσα των greeklish. Το πρόβλημα αυτό ξεκίνησε αρχικά αθώα με την αποστολή 
μηνυμάτων στα κινητά, τη χρήση του Facebook και το chat, αλλά ξέφυγε από τα όρια της 
εφηβικής ή νεανικής μόδας και ¨τρέλας της εποχής¨ κι έγινε συνήθεια στο γραπτό λόγο 
ακόμα και των μεγαλύτερων. 

2)Μολονότι η σύνδεση βιβλίου και αναγνώστη θεωρητικά είναι δυνατή, εντούτοις είναι 
περιορισμένης αξιοπιστίας. Αυτό οφείλεται στο κίνητρο του αναγνώστη και στην 
προσπάθεια που θα καταβάλει, όταν θελήσει να πάρει κάτι μέσα από ένα συγκεκριμένο 
βιβλίο ή περιοδικό. Ο αναγνώστης που θέλει να μάθει για τον αγαπημένο του 
ποδοσφαιριστή ή για την ομάδα του, για τον τραγουδιστή της αρεσκείας του, ή αναζητά 
πληροφορίες για μια κατασκευή ή για να βελτιωθεί σε κάτι, θα εργαστεί με πολύ ζήλο για 
να το πετύχει. Ένα κείμενο το οποίο βρίσκεται στις αναγνωστικές δυνατότητες ενός ατόμου 
μπορεί να μην είναι ελκυστικό στην ανάγνωση, αν είναι ανιαρό, προβλέψιμο και δείχνει 
ασήμαντο. 
  

  3)  Όλοι, ασφαλώς, συμφωνούν ότι η ψυχαγωγία αποτελεί ανάγκη του ανθρώπου. Αυτό   
τουλάχιστον έχει καταδείξει η ιστορική εμπειρία. Όμως, για τη μελέτη του προβλήματος 
είναι απαραίτητη η σύνδεσή του με την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο στη συνέχεια. 
Όποια άλλη αντιμετώπιση του προβλήματος έξω και πέρα από τις δύο αυτές παραμέτρους 
μας οδηγεί σε λαθεμένη ερμηνεία. Και τούτο γιατί, αφού η εργασία έχει πάψει, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, να είναι χαρά και δημιουργία, αφού – κατά βάση – η σύγχρονη 
αυτοματοποίηση και τυποποίηση, παρά την πρόοδο της τεχνικής, λειτουργούν 
αλλοτριωτικά, μοιραίο είναι η ψυχοσωματική κόπωση να αμβλύνει τη διάθεση του 
ανθρώπου. Κι αφού η ψυχαγωγία ως δραστηριότητα προϋποθέτει τη διάθεση, είναι 
ευνόητο πως δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική ψυχαγωγία χωρίς αυτή. 

 Απάντηση : βλ διαρθρωτικές λέξεις 


