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Κάθε εκτενές κείμενο διαιρείται σε επιμέρους παραγράφους. 

Ειδικότερα, παράγραφος ονομάζεται το τμήμα του πεζού λόγου 

που αποτελείται από περισσότερες της μίας περιόδους και 

διαθέτει νοηματική αυτοτέλεια. Σημειώνεται τυπογραφικά είτε 

με μία μικρή εσοχή στην αρχή της είτε με το σύμβολο (§).  

 

Ο ρόλος της παραγράφου: 

Με τη χρήση της παραγράφου επιδιώκεται η αποτελεσματική 

μεταβίβαση επαρκών πληροφοριών, οι οποίες φωτίζουν μία μόνο 

πλευρά του ευρύτερου προβληματισμού για ένα θέμα. Η 

παράγραφος αποτελεί μικρογραφία της έκθεσης τόσο δομικά, 

όσο και λειτουργικά.  

 

Δομή της παραγράφου: 

Η παράγραφος αποτελείται από τρία βασικά μέρη:  

1. Θεματική πρόταση / περίοδος: Εκφράζει το κεντρικό θέμα της 

παραγράφου και τοποθετείται συνήθως στην αρχή της.  

2. Λεπτομέρειες / Σχόλια: 

 i) Βασικές: αναπτύσσουν το κεντρικό θέμα της παραγράφου. 

 ii) Βοηθητικές: αναπτύσσουν άμεσα μία βασική λεπτομέρεια της 

παραγράφου και έμμεσα τη θεματική περίοδο.  

3. Κατακλείδα (πρόταση ή περίοδος): Συνοψίζει τα 

προηγούμενα και ολοκληρώνει τη μορφή της παραγράφου. 

Προετοιμάζει ενίοτε τη μετάβαση στην επόμενη παράγραφο. 

Μερικές φορές, η κατακλείδα παραλείπεται. 

 
Τύπος άσκησης: 
- Να εντοπιστούν τα δομικά στοιχεία της παραγράφου. 
 
Οδηγίες: Σε αυτή την άσκηση καλούμαστε να εντοπίσουμε τη 
θεματική πρόταση, τα σχόλια και την κατακλείδα της 
παραγράφου (εφόσον αυτή υπάρχει) και να αναφέρουμε αν 
παρουσιάζει ή όχι τριμερή δομή. 
 

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
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Παράδειγμα: 
     Γλωσσομάθεια δεν σημαίνει απαραίτητα και μόρφωση. Η 
μόρφωση δεν αποτιμάται με το πλήθος των γλωσσών που 
μιλάμε, αλλά με την εις βάθος γνώση έστω και μόνο της 
μητρικής γλώσσας. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που η 
εκμάθηση της ξένης γλώσσας είναι επιφανειακή και αποσκοπεί 
μόνο και μόνο στην εξυπηρέτηση των καταναλωτικών αναγκών 
που δημιουργούνται κυρίως σε ταξίδια στο εξωτερικό. Είναι 
άστοχο, λοιπόν, να θεωρείται κάποιος μορφωμένος, επειδή 
μπορεί να επικοινωνεί στοιχειωδώς με αλλόγλωσσους. 
 

Ενδεικτικός τρόπος απάντησης: 

Η παράγραφος παρουσιάζει τριμερή δομή. Συγκεκριμένα: 
Θεματική πρόταση: «Η γλωσσομάθεια δεν σημαίνει 
απαραίτητα και μόρφωση» 
Σχόλια: «Η μόρφωση δεν αποτιμάται… στο εξωτερικό» 
Κατακλείδα: «Είναι άστοχο, λοιπόν, να θεωρείται κάποιος 
μορφωμένος, επειδή μπορεί να επικοινωνεί στοιχειωδώς με 
αλλόγλωσσους» 
 
Προσοχή: Σε περίπτωση που στη δοθείσα από την άσκηση 
παράγραφο δεν υπάρχει κατακλείδα, καλό θα είναι αυτό να 
δηλώνεται ξεκάθαρα. π.χ. Κατακλείδα: απουσιάζει 
 

Οι αρετές της παραγράφου:  
- Σωστή δομή  
- Επαρκής ανάπτυξη  
- Πληρότητα περιεχομένου (επιχειρήματα)  
- Ενότητα  
- Αλληλουχία  
- Συνοχή  
- Σαφήνεια και ακρίβεια  
- Πλούσιο λεξιλόγιο  
- Έμφαση  
- Ορθογραφία  
- Στίξη 
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Τύποι ασκήσεων: 

- Χρησιμοποιώντας την παρακάτω θεματική πρόταση (π.χ. «Η 

γλωσσομάθεια είναι απαραίτητο εφόδιο για τον σύγχρονο 

άνθρωπο»), να φτιάξετε μια παράγραφο 80 – 100 λέξεων. 

Σε αυτήν την περίπτωση, αντιγράφουμε τη φράση που μας 
δίνεται, χρησιμοποιώντας την ως θ.π. και στη συνέχεια 
αναπτύσσουμε τα κύρια σημεία της. 

  

- Αναπτύξτε ή σχολιάστε την παρακάτω φράση (π.χ. «Με το σπαθί 

που είναι κρυμμένο ανάμεσα στις φτερούγες της, η αγάπη μπορεί 

να σε πληγώσει») σε μια παράγραφο 80 – 100 λέξεων. 

 
Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούμε ως θεματικό κέντρο 
της παραγράφου μας τη δοθείσα φράση, αφού την 
ξαναγράψουμε με δικά μας λόγια, διατηρώντας το νόημα. 
 
Σημείωση: Στις ασκήσεις ανάπτυξης παραγράφου 
η κατακλείδα είναι απαραίτητη. 

 

 

 

 

Μια παράγραφος δύναται να οργανωθεί με τους εξής τρόπους/ 

μεθόδους: 

1. Με παραδείγματα 

Στις λεπτομέρειες της 

παραγράφου παρουσιάζουμε 

στοιχεία από την Ιστορία ή 

την καθημερινή ζωή. Η 

ανάπτυξη με παραδείγματα 

είναι κατάλληλη όταν η 

θεματική περίοδος 

χρειάζεται διευκρινίσεις. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Θεματική πρόταση (εφόσον 

υπάρχει): ο συγγραφέας 

διατυπώνει μια γενική 

διαπίστωση. 

Σχόλια: επιβεβαιώνει τη 

θεματική πρόταση με 

παραδείγματα που 

προέρχονται είτε από την 

καθημερινότητα, είτε από 

την ιστορία, είτε είναι 

υποθετικά και αληθοφανή. 

Διαρθρωτικές λέξεις / 

φράσεις: για παράδειγμα, 

παραδείγματος χάριν, λόγου 

χάρη, ενδεικτικά 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 
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αναφέρουμε, 

χαρακτηριστικό / ενδεικτικό 

παράδειγμα αποτελεί…, 

όπως. Επίσης, παραδείγματα 

μπορούμε να εντοπίσουμε 

μετά από κόμμα, μέσα σε 

παρενθέσεις ή σε ασύνδετο 

σχήμα.  

 

Ενδεικτικός τρόπος 

απάντησης: 

Η παράγραφος 

αναπτύσσεται με τη μέθοδο 

των παραδειγμάτων. Ο 

συγγραφέας μέσω 

παραδειγμάτων, 

τεκμηριώνει την άποψή του. 

Συγκεκριμένα αναφέρει ως 

παραδείγματα «Α….Ω» και 

χρησιμοποιεί συνδετικές 

λέξεις όπως «Α…Ω». 

Η Ενωμένη Ευρώπη είναι μια 

πραγματικότητα και αυτό 

διαφαίνεται μέσα από την 

καθημερινή μας ζωή. Τα 

δικαιώματα που έχουμε ως 

Ευρωπαίοι πολίτες καθιστούν 

τη ζωή μας ευκολότερη. Με 

τη χρήση του κοινού 

ευρωπαϊκού νομίσματος, την 

απλή επίδειξη ταυτότητας, 

για να μεταβούμε σε μια άλλη 

χώρα, με τα μειωμένα 

δίδακτρα σπουδών που 

καταβάλλουμε, τα τόσα 

προγράμματα ανταλλαγής 

μαθητών στη σχολική ζωή, 

όπως είναι το πρόγραμμα 

«Σωκράτης», 

συνειδητοποιούμε ότι η 

Ευρωπαϊκή οικογένεια είναι 

μια πραγματικότητα. 

 

2. Με σύγκριση και 

αντίθεση 

Όταν πρόκειται να 

συγκρίνουμε δύο 

καταστάσεις, πρόσωπα, 

αντικείμενα, ιδέες κ.λπ., 

σημειώνουμε τις ομοιότητες 

και τις διαφορές τους. Όταν 

αντιθέτουμε δύο πράγματα, 

έννοιες κ.λπ., τονίζουμε τις 

διαφορές τους. Η ανάπτυξη 

με σύγκριση και αντίθεση 

είναι κατάλληλη, όταν η 

θεματική περίοδος μας 

παρακινεί να βρούμε τις 

ομοιότητες και τις διαφορές 

ανάμεσα σε πρόσωπα, 

τόπους κ.λπ. Στην 

κατακλείδα τίθεται το 

συμπέρασμα της σύγκρισης 

ή η εξαγωγή μιας γενικής 

κρίσης.  Τέτοιου είδους 

παράγραφοι μπορούν να 

οργανωθούν με δύο 

βασικούς τρόπους : 

 

 

α) Παρουσίαση όλων των 
χαρακτηριστικών του ενός 
συγκρινόμενου στοιχείου και 
ακολούθως, του άλλου 
(κάθετη δόμηση). 
 

Α//Β 

Α 
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Κατακλείδα  

 



Ειρήνη Καραλευθέρη 

 

 

β) Σημείο προς σημείο 
καταγραφή των ομοιοτήτων 
και των διαφορών των 
συγκρινόμενων στοιχείων 
(οριζόντια δόμηση). 
 

 

 

Διαρθρωτικές λέξεις / φράσεις: αντίθετα, όμως, από την άλλη 

πλευρά, απεναντίας, ομοίως… κ.λπ. 

 

Ενδεικτικός τρόπος απάντησης: 

Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο σύγκρισης – 

αντίθεσης. Ο συγγραφέας παραθέτει τα συγκρινόμενα μέλη 

«Α….Ω». Χρησιμοποιεί τους αντίστοιχους λεκτικούς δείκτες 

«Α…Ω». Η δόμηση της σύγκρισης – αντίθεσης είναι κάθετη ή 

οριζόντια.  

Και σ’ αυτό –υποθέτω εγώ– βρίσκεται όλη η διαφορά γάτας και 

σκύλου. Η νοημοσύνη της γάτας είναι φύσει κατώτερη από τη 

νοημοσύνη του σκύλου. Επομένως, δεν μπορεί να ’χει με τον 

άνθρωπο τη συνεννόηση που έχει εκείνος. Κι όταν υστερεί η 

συνεννόηση, δεν μπορεί παρά να υστερεί κι η αγάπη και η 

αφοσίωση. Γιατί το γατάκι μού έχωσε τα νύχια του στο χέρι μου, να 

κρατηθεί, όπως θα τα ’χωνε σ’ ένα μαξιλάρι; Από κουταμάρα. Τη 

γατίσια κουταμάρα, τη φυσική του. Ο σκύλος είναι πολύ πιο 

έξυπνος, να...! Ωστόσο, αν και το βλέπουν και το παραδέχονται 

αυτό, πολλοί αγαπούν περισσότερο τη γάτα, πρώτο γιατί είναι πιο 

όμορφη, πιο χαριτωμένη, πιο καλλιτεχνική – κι αλήθεια, ούτε τις 

καμπύλες της έχει ο σκύλος ούτε τα κουνήματά της. Και δεύτερο, 

γιατί προτιμούν το χαρακτήρα της, ο οποίος είναι πιο περήφανος 

και πιο... ανθρώπινος. Το σκύλο τον βρίσκουν κάπως ταπεινό, 

δουλικό. Παραδίδεται στον άνθρωπο ολόψυχα, χωρίς όρους, και τον 

υπηρετεί πιστά, σ’ όλη του τη ζωή, σα σκλάβος αγορασμένος. Η 

γάτα, απεναντίας, και στη μεγαλύτερή της αγάπη κι αφοσίωση 

διατηρεί τον εγωισμό της, την αξιοπρέπειά της, την ελευθερία της. 

Με άλλους λόγους: ο σκύλος το παρακάνει· η γάτα κρατεί ένα 

μέτρο, δεν φτάνει παρά ως ένα βαθμό. Έτσι, μοιάζει πολύ 

Α//Β 

Α  Β 

Α  Β 

Α  Β 

Α  Β 

Κατακλείδα 
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περισσότερο με τον ελεύθερο άνθρωπο. Κι ένας ελεύθερος 

άνθρωπος –σας λένε– δεν ταιριάζει ν’ αγαπά παρά το ζώο που του 

μοιάζει. Κι έν’ άλλο ακόμα: η αγάπη του ανθρώπου στο σκύλο είναι 

κάπως... συμφεροντολογική, διότι ξέρει πως θα ’χει όλη τη δυνατή 

ανταπόδοση. Η αγάπη όμως στη γάτα, την περήφανη και 

εγωίστρια, είναι αφιλόκερδη. Κι αυτή είναι η αληθινή αγάπη... 

Γρ. Ξενόπουλος, Αθηναϊκές επιστολές (από το βιβλίο του Χρ. 

Τσολάκη, Από το λόγο στη συνείδηση του λόγου, εκδ. Βάνιας, 

Θεσσαλονίκη 1995, σ. 128). 

 

3. Με αιτιολόγηση 

Διατυπώνεται στη θεματική πρόταση μία άποψη, η οποία και 

αιτιολογείται στις λεπτομέρειες/ σχόλια με λογικά επιχειρήματα. 

Η αιτιολόγηση είναι η κατάλληλη μέθοδος ανάπτυξης της 

παραγράφου, όταν η θεματική πρόταση είναι διατυπωμένη έτσι 

ώστε να μας παρακινεί να ρωτήσουμε «Γιατί;». 

Σημείωση: Σε περίπτωση που απουσιάζουν οι αιτιολογικοί 

σύνδεσμοι, μεταστρέφουμε την θεματική πρόταση σε ερώτηση 

και αν τα σχόλια/ λεπτομέρειες απαντούν στο «Γιατί;» που 

προκύπτει, τότε ο τρόπος ανάπτυξης είναι αιτιολόγηση.  

Διαρθρωτικές λέξεις / φράσεις: γιατί, επειδή, και αυτό γιατί, 

εφόσον, αφού κ.λπ 

 

Ενδεικτικός τρόπος απάντησης: 

Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο της αιτιολόγησης. Ο 

συγγραφέας στηρίζει τη θέση του με επιχειρήματα. Ειδικότερα 

αναφέρει «Α…Ω» και χρησιμοποιεί τους αντίστοιχους λεκτικούς 

δείκτες «Α…Ω». 

 

 Η επιβολή ποινής για εγκληματική συμπεριφορά αποκαθιστά το 

κοινό περί δικαίου αίσθημα. Μια κοινωνία, για να λειτουργεί 

εύρυθμα και να διασφαλίζει όρους ομαλής συμβίωσης, 

προϋποθέτει την ύπαρξη θεσμοθετημένων κανόνων που να 

ικανοποιούν το κοινό αίσθημα σχετικά με την επικράτηση κλίματος 

δικαιοσύνης. Σ’ αυτή τη βάση, η επιβολή μιας ποινής, όταν μάλιστα 

απειλείται κατάφωρα το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, 

ανταποκρίνεται στην κοινή απαίτηση για τιμωρία όσων 

παραβιάζουν συνειδητά τα δικαιώματά τους. 
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Γ. Μπατζίνας – Δ. Λούλος, Έκφραση – Έκθεση γ΄ ενιαίου λυκείου, 

εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 37. 

 

4. Με ορισμό 

Με ορισμό αναπτύσσεται η παράγραφος, όταν το περιεχόμενο 

της θεματικής περιόδου υποβάλλει στον αναγνώστη την πιθανή 

ερώτηση «τί είναι;» ή «τί εννοεί μ’ αυτό;». Στο συγκεκριμένο 

τρόπο, παραθέτουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας 

έννοιας, που τη διαφοροποιούν από τις άλλες. Συνήθως, η 

θεματική περίοδος περιέχει τον ορισμό μιας έννοιας, του οποίου 

οι όροι αναπτύσσονται στη συνέχεια. 

Δομή ορισμού: 

Σε κάθε παράγραφο ορισμού υπάρχουν κατά κανόνα: 

α) η οριστέα έννοια: πρόκειται για την έννοια που ορίζεται στην 

παράγραφο και δηλώνεται συνήθως στη θεματική περίοδο. 

β) το γένος: η ευρύτερη κατηγορία των εννοιών που έχουν όμοια 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα, στην οποία εντάσσεται και η 

οριστέα έννοια. 

γ) η ειδοποιός διαφορά: τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν 

την οριστέα έννοια από κάθε άλλη που ανήκει στο ίδιο γένος 

εννοιών. 

Διαρθρωτικές λέξεις / φράσεις: με τον όρο «τάδε» εννοούμε…, 

σημαίνει…, δηλώνεται…, ορίζεται ως…, κ.λπ. 

 

Ενδεικτικός τρόπος απάντησης: 

Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο του ορισμού. Ο 

συγγραφέας διευκρινίζει/ διασαφηνίζει την οριστέα έννοια 

«Α...Ω», η οποία εντάσσεται στο γένος «Α…Ω» και έχει ως 

ειδοποιό διαφορά «Α…Ω». Χρησιμοποιεί τους αντίστοιχους 

λεκτικούς δείκτες «Α…Ω». 

 

Ψυχολογία (οριστέα έννοια) είναι η επιστήμη (γένος) που εξετάζει 

τα ψυχικά φαινόμενα και τους νόμους που τα διέπουν (ειδοποιός 

διαφορά). 

 

5. Με διαίρεση 

Στον τρόπο αυτό ανάπτυξης της παραγράφου μία γενικότερη 

έννοια διαιρείται σε μικρότερα μέρη. Στις λεπτομέρειες της 

παραγράφου παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά 
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κάθε μέρους. Με τη μέθοδο της διαίρεσης αναλύουμε ένα όλο 

(γένος) στα μέρη του (είδη) με βάση κάποιο ουσιώδες γνώρισμα 

(διαιρετική βάση). Στη θεματική πρόταση διακρίνονται τα 

στοιχεία που συναποτελούν το σύνολο (αντικείμενο ή ιδέα). 

Έπειτα, στις λεπτομέρειες σχολιάζονται όλα τα είδη της 

διαιρετέας έννοιας που δηλώνονται στη θεματική πρόταση. 

 

Συστατικά στοιχεία της διαίρεσης 

α) Η διαιρετέα έννοια: η βασική ιδέα ή αντικείμενο. 

β) H διαιρετική βάση: το κοινό γνώρισμα των ειδών που θα 

προκύψουν. 

γ) Τα μέρη της διαίρεσης: τα είδη που προκύπτουν από τη 

διαίρεση. 

Διαρθρωτικές λέξεις / φράσεις: διακρίνεται σε…, διαιρείται 

σε…, αποτελείται από…, συμπεριλαμβάνονται… κ.λπ. 

 

Ενδεικτικός τρόπος απάντησης: 

Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο της διαίρεσης. Ο 

συγγραφέας διαχωρίζει την διαιρετέα έννοια «Α…Ω», με κριτήριο 

διαίρεσης/ διαιρετική βάση «Α…Ω», στο πηλίκο/ μέλη διαίρεσης 

«Α…Ω» . Χρησιμοποιεί αντίστοιχους λεκτικούς δείκτες «Α…Ω». 

 

Οι επιστήμες (διαιρετέα έννοια) ως προς το αντικείμενο της 

έρευνάς τους (διαιρετική βάση) διακρίνονται σε θετικές και 

ανθρωπιστικές (μέλη της διαίρεσης). 

 

6. Με αίτιο - αποτέλεσμα 

Στη θεματική πρόταση αναφέρεται η αιτία, ενώ τα 

αποτελέσματα / οι συνέπειες αναπτύσσονται στις λεπτομέρειες.  

Διαρθρωτικές λέξεις / φράσεις: οφείλεται, εξαιτίας, με σκοπό 

να, ώστε…, με αποτέλεσμα, με απόρροια, με συνέπεια, οδηγεί… 

κ.λπ. 

 

Ενδεικτικός τρόπος απάντησης: 

Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο αιτίου – 

αποτελέσματος. Ο συγγραφέας παραθέτει το αίτιο/ αίτια «Α…Ω» 

που οδηγούν στο αποτέλεσμα ή στα αποτελέσματα «Α…Ω». 

Ειδικότερα χρησιμοποιεί τους αντίστοιχους λεκτικούς δείκτες 

«Α…Ω». 
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Ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος 

προκαλεί αρνητικές συνέπειες στην παιδαγωγική πτυχή του 

σχολείου. Αρχικά, προσανατολίζει μονόπλευρα τους μαθητές στην 

επίτευξη εξωτερικών στόχων, όπως είναι κυρίως η εισαγωγή σε 

μια πανεπιστημιακή σχολή. Παράλληλα καλλιεργεί μια 

χρησιμοθηρική αντίληψη για τη γνώση και την απορριπτική 

διάθεση για κλάδους σπουδών σημαντικών για την ολοκλήρωση της 

προσωπικότητάς τους. Τέλος, αναπτύσσει τη βαθμοθηρική 

νοοτροπία και καθιστά  ανταγωνιστικές τις σχέσεις μεταξύ των 

συμμαθητών. 

Γ. Μπατζίνας, Έκφραση – Έκθεση β΄ ενιαίου λυκείου, εκδ. Ζήτη, 

Θεσσαλονίκη 2002, σ. 34.7.  

 

7. Με αναλογία 

Αν η θεματική πρόταση είναι διατυπωμένη ως παρομοίωση ή 

μεταφορά, τότε η παράγραφος αναπτύσσεται με αναλογία, 

δηλαδή με μια εκτεταμένη παρομοίωση (το α είναι όπως / σαν το 

β). 

Διαρθρωτικές λέξεις / φράσεις: όπως… έτσι, με παρόμοιο 

τρόπο, αναλογικά, ομοίως, σαν κ.λπ. 

 

Ενδεικτικός τρόπος απάντησης: 

Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο της κυριολεκτικής ή 

μεταφορικής αναλογίας. Ο συγγραφέας παραθέτει τα αναλογικά 

μέλη «Α…Ω» και τις μεταξύ τους ομοιότητες. Χρησιμοποιεί 

αντίστοιχους λεκτικούς δείκτες «Α…Ω». Η δόμηση της αναλογίας 

είναι κάθετη ή οριζόντια.  

 

Η πολιτική διαφθορά επιδρά διαλυτικά σε μια κοινωνία, όπως και 

μια ασθένεια στον οργανισμό του ανθρώπου. Σε συνθήκες 

πολιτικής διαφθοράς, αποδυναμώνονται οι εσωτερικές αντιστάσεις 

του πολίτη, αλλοτριώνεται η συνείδησή του και οδηγείται σε 

αντικοινωνική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα τη διάλυση του 

κοινωνικού ιστού. Και ο ανθρώπινος οργανισμός εξαιτίας μιας 

ασθένειας, επιβαρύνεται, καταβάλλεται με συνέπεια ακόμη και τη 

βιολογική του φθορά. 

Γ. Μπατζίνας – Δ. Λούλος, Έκφραση – Έκθεση γ΄ ενιαίου λυκείου, 

εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 38. 
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8. Με συνδυασμό μεθόδων 

Στην πράξη, σπανιότερα συναντούμε έναν μονάχα τρόπο 

ανάπτυξης. Συνήθως συνδυάζουμε δύο ή και περισσότερους 

τρόπους. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του 

ορισμού, μπορεί να χρειαστεί συγχρόνως να αιτιολογήσουμε μια 

κρίση μας και να διευκρινίσουμε μια έννοια με παραδείγματα. 

Στην ακόλουθη παράγραφο συνδυάζονται οι τρόποι της 

διαίρεσης, του ορισμού και των παραδειγμάτων. 

 

Η προπαγάνδα είναι πολιτική, κοινωνική, εμπορική [διαίρεση]. 

Είναι το σκληρό σφυροκόπημα που επιδιώκει να επιβάλλει ένα 

προϊόν οποιασδήποτε μορφής [ορισμός]. Αυτό το προϊόν μπορεί να 

είναι μια πίστη, μια κοινωνική οργάνωση, ένα πολιτικό καθεστώς ή 

ένα είδος της καθημερινής χρήσης [παραδείγματα]. Όλοι οι τρόποι 

της επικοινωνίας έχουν επιστρατευθεί, για να υπηρετήσουν την 

προπαγάνδα. Ο άμεσος λόγος, το ραδιόφωνο, ο κινηματογράφος, η 

τηλεόραση, το τυπωμένο χαρτί, περιοδικό, εφημερίδα, βιβλίο [κι 

άλλη διαίρεση].                                                 Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος 

 

Τύποι ασκήσεων: 

- Να βρεθεί ο τρόπος ανάπτυξης της παραγράφου. 

- Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη και τους τρόπους ανάπτυξης της 

παραγράφου.  

 

Οδηγίες: Σε αυτήν την άσκηση καλούμαστε να εντοπίσουμε την 

τριμερή ή όχι δομή της παραγράφου (Θ.Π, σχόλια, κατακλείδα αν 

υπάρχει) όπως επίσης και τον τρόπο που αναπτύσσεται η 

παράγραφος (αίτιο – αποτέλεσμα, αιτιολόγηση, αναλογία, 

διαίρεση, ορισμός, παραδείγματα, σύγκριση – αντίθεση, 

συνδυασμός μεθόδων).  

 

Σημείωση: Πάντα αιτιολογούμε την απάντησή μας.  
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ: 

Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη και τους τρόπους ανάπτυξης 

των παρακάτω  παραγράφων.  

1) Η οικογένεια είναι η θεμελιώδης κοινωνική ομάδα, 

αναπόσπαστα δεμένη με τον κοινωνικό βίο των ανθρώπων. 

Αποτελείται από δύο ετερόφυλα άτομα –μη συγγενείς εξ 

αίματος– τα οποία έχουν ενωθεί με τα δεσμά του γάμου και 

έχουν συναποδεχθεί ότι θ’ αντιμετωπίσουν από κοινού τα 

προβλήματα.  

 

2) Ζούμε σε μια περιοχή όπου τα σημάδια αναζωπύρωσης του 

εθνικισμού είναι έκδηλα. Γεγονότα, όπως αυτά που 

διαδραματίστηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία και στον ευρύτερο 

βαλκανικό χώρο, είναι εύγλωττα δείγματα εθνικιστικής έξαρσης. 

 

3) Αν επιχειρήσουμε να ταξινομήσουμε σχηματικά τα 

παιδαγωγικά ιδεώδη που διαμορφώθηκαν στην ευρωπαϊκή 

ιστορία, μπορούμε να τα διαφοροποιήσουμε σε τέσσερις 

κατηγορίες: α) το ατομικό ή το ατομικιστικό ιδεώδες της αγωγής, 

β) το κοινωνικό ή κοινωνιοκρατικό ιδεώδες, γ) το ανθρωπιστικό 

ιδεώδες και δ) το θρησκευτικό ή μεταφυσικό ιδεώδες της αγωγής.  

 

4) Όπως είναι αναγκαία η ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών 

του ανθρώπου, έτσι είναι αναγκαία και η ικανοποίηση των 

πνευματικών και ψυχικών του αναγκών. (Οὐκ ἐπ΄ ἄρτῳ μόνῳ 

ζήσεται ἄνθρωπος [: ο άνθρωπος έχει ανάγκη και από 

πνευματική τροφή]). Την ανάγκη αυτή ικανοποιεί η ψυχαγωγία.  

 

5) Ο επαναστάτης διαφέρει ουσιαστικά από τον επαναστατημένο 

πολίτη. Ο επαναστάτης είναι ευαισθητοποιημένος αλλά και 

ενεργός πολίτης με υψηλή πολιτική συνειδητότητα. Επιδεικνύει 

έμπρακτο ενδιαφέρον και συμμετέχει αγωνιστικά, μέσα από 

συλλογικού χαρακτήρα δραστηριότητες, στην αντιμετώπιση των 

κοινωνικοπολιτικών προβλημάτων με μακροπρόθεσμη στόχευση 

την ανατροπή του καθεστώτος. Αντίθετα, ο επαναστατημένος 

πολίτης αντιδρά στις αρνητικές πτυχές της πολιτικής 
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πραγματικότητας, εκδηλώνει όμως μία συναισθηματική, 

φραστική διαμαρτυρία που εξαντλείται σ’ ένα θεωρητικό 

επίπεδο. Η παρορμητική εναντίωση και η ενδεχόμενη 

αγανάκτησή του συχνά δε συνοδεύονται από δημιουργική δράση 

και έμπρακτη αντίθεση.  

 

6) Ο παραπλανητικός χαρακτήρας της διαφήμισης επιδρά 

αρνητικά στη διαμόρφωση της συνείδησης του ατόμου. Με τις 

τεχνικές της πετυχαίνει τον εθισμό των μαζών, εκτός από την 

αποδοχή και υπακοή σε διαφημιστικά μηνύματα, στην άκριτη 

υιοθέτηση μηνυμάτων πολιτικού και ιδεολογικού περιεχομένου. 

Έτσι, οι πολίτες απογυμνώνονται έντεχνα από το αναφαίρετο 

δικαίωμα και καθήκον τους να αποφασίζουν για την τύχη τους. 

 

7) Ως άνθρωπος ο Γιάννης έχει μάλλον μια εκκεντρική 

συμπεριφορά. Ντύνεται πάντα με φαρδιά γκρι ρούχα κι ένα 

κασκόλ σε έντονο χρώμα. Δεν πηγαίνει σε φιλικές 

συγκεντρώσεις, αν υπάρχει πάνω από ένας καλεσμένος που δεν 

γνωρίζει εκ των προτέρων. Εκνευρίζεται με τις πολιτικές και τις 

αθλητικές συζητήσεις και θεωρεί ενδιαφέρουσες μόνο τις 

συζητήσεις για τα όνειρα που έχουν δει οι γνωστοί του. Λατρεύει 

τα βιβλία, αλλά αποφεύγει να τα αγοράζει ο ίδιος από 

βιβλιοπωλεία, γιατί απλούστατα μισεί «το απρόσωπο στοίβαγμα 

των βιβλίων στα ράφια». Είναι αμφίβολο αν υπάρχει έστω και 

ένας φίλος του που δεν εκνευρίστηκε κάποια στιγμή από τις 

παραξενιές του. 

 

8) Ο Σεπτέμβριος είναι τόσο διαφορετικός από τον Αύγουστο. Η 

γλυκιά διάχυση των καλοκαιρινών διακοπών δίνει τη θέση της 

στην ανασυγκρότηση της επιστροφής. Οι θορυβώδεις παρέες της 

παραλίας στο κουδούνι του σχολικού διαλείμματος. Τα ξενύχτια 

με φίλους και γνωστούς στο πρωινό ξύπνημα για το μάθημα. 

Είναι συχνά αστείο να παρατηρεί κανείς πόσο διαφορετικά 

οργανώνεται η ζωή μας πριν καλά καλά κρυώσει ο καιρός! 

 

9) Η Κάτια δεν είναι η καλύτερη παρέα για να πας για ψώνια. 

Δεν λέει ποτέ την άποψή της γι’ αυτό που σκέφτεσαι να 

αγοράσεις, κι αν μετά από πίεση ξεστομίσει κάτι, αυτό θα είναι 

το σχόλιο που νομίζει ότι θα σε ευχαριστήσει και όχι η 
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πραγματική της γνώμη. Έπειτα το γούστο της είναι τόσο 

περίεργο, που αν σου προτείνει κάτι που της αρέσει, αποκλείεται 

να ταιριάζει με αυτό που θα θέλεις εσύ. Αν λοιπόν υποθέσουμε 

ότι χρειάζεσαι κάποιον να σε βοηθήσει να αποφασίσεις τι ν’ 

αγοράσεις, καλύτερα, εξαρχής, να πας με άλλη παρέα για ψώνια. 

 

10) Η εξέλιξη της σκέψης ενός ανθρώπου διέρχεται τρία στάδια: 

στο πρώτο, ως παιδί, θέλει να τα καταλάβει όλα και ρωτά τους 

γονείς του, που πιστεύει πως αυτοί τα ξέρουν όλα. Στο δεύτερο, 

ως νέος, πιστεύει ότι έχει καταλάβει τα πάντα και πως οι γονείς 

του δεν ξέρουν τίποτα. Στο τρίτο, ως ηλικιωμένος καταλαβαίνει 

πλέον τα πάντα, αλλά είναι βαθιά πεπεισμένος ότι δεν ξέρει 

τίποτα. 

 

11) Ο ένας και αποκλειστικός υπεύθυνος της δυστυχίας μου σε 

αυτή τη ζωή είναι ο δάσκαλός μου στο δημοτικό. Ήταν τόσο 

απαίσιος χαρακτήρας, που το σχολείο είχε καταντήσει για δύο 

κρίσιμα χρόνια της μαθητικής μου ζωής το μέρος που ζούσε το 

κακό. Γι’ αυτό και απέφευγα ή φρόντιζα να έχω τις λιγότερες 

δυνατές επαφές με αυτό. Αργότερα, στο γυμνάσιο, είχα μάθει 

πια σ’ αυτή τη συμπεριφορά και η αλήθεια είναι ότι δεν 

κατάφερα να την αλλάξω. Λύκειο δεν υπήρξε. Έτσι, οι δουλειές 

που έκανα μετά το στρατό ούτε σταθερές ήταν ούτε με έκαναν 

πλούσιο. Τώρα, στα εικοσιπέντε μου, βρίσκομαι μόνος, φτωχός 

και άνεργος. Αν ξανάρχιζα τη ζωή μου, θα άλλαζα σχολείο! 

 

12) Η ζωή ενός ανθρώπου μοιάζει εν πολλοίς με την πορεία του 

ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η ανατολή, όπως και η 

γέννηση ενός παιδιού, είτε γεννά ευθύνες είτε την ελπίδα, δεν 

παύει ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες να είναι ένα 

αισιόδοξο μήνυμα. Ο ήλιος του μεσημεριού είναι που σφραγίζει 

τη μέρα καθορίζοντας αν θα μείνει στη μνήμη μας ως 

ηλιόλουστη ή συννεφιασμένη, όπως και στην ώριμη ηλικία 

καθορίζεται αν η πορεία ενός ανθρώπου θα θεωρηθεί επιτυχής ή 

όχι. Κι έπειτα το ηλιοβασίλεμα, όπως και το τέλος, κρίνει το 

σύνολο της πορείας με έναν απολογισμό που σ’ άλλους προκαλεί 

θλίψη για όσα δεν πρόλαβαν να ζήσουν και σ’ άλλους την 

ικανοποίηση ότι αποχαιρετούν μια υπέροχη ζωή, ότι ζουν μια 

ήρεμη δύση. 
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13) Τα προγράμματα της τηλεόρασης με βάση το περιεχόμενό 

τους διακρίνονται σε ενημερωτικά και ψυχαγωγικά. Τα πρώτα 

περιλαμβάνουν κυρίως δελτία ειδήσεων αλλά και εκπομπές στις 

οποίες συζητούνται επίκαιρα θέματα πολιτικού, κοινωνικού και 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Στα ψυχαγωγικά εντάσσονται οι 

κινηματογραφικές ταινίες, η διοργάνωση ή προβολή μουσικών 

εκδηλώσεων και ποικίλα τηλεπαιχνίδια. Και τα δύο είδη 

προγραμμάτων αποτελούν το συνηθέστερο τρόπο ψυχαγωγίας 

των ασθενέστερων κυρίως κοινωνικών και οικονομικών τάξεων. 

 

14) Συλλογισμός είναι η διαδικασία με την οποία, καταστρώνεται 

ένα επιχείρημα, μετά από μια λογική επεξεργασία, και αποτελεί 

την πορεία από τις προκείμενες στο συμπέρασμα. Οι 

συλλογισμοί με βάση την πορεία που ακολουθεί ο νους, για να 

φτάσει στο συμπέρασμα, διακρίνονται σε παραγωγικούς, 

επαγωγικούς και αναλογικούς. Στον παραγωγικό συλλογισμό 

ξεκινάμε από κάτι γενικό και αφηρημένο και καταλήγουμε σε 

κάτι ειδικό. Στον επαγωγικό ακολουθούμε αντίστροφη πορεία, 

ξεκινάμε δηλαδή, από το ειδικό και συγκεκριμένο και 

καταλήγουμε στο γενικό και αφηρημένο. Τέλος, στον αναλογικό 

από τα επιμέρους συμπεραίνουμε πάλι για τα επιμέρους. 

 

15) Η καταπάτηση των δικαιωμάτων του παιδιού συνιστά 

φαινόμενο με ανησυχητικές διαστάσεις. Στην εποχή μας, παρά 

τη θεσμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων του παιδιού 

παγκοσμίως, αλλά και στις δυτικές κοινωνίες, εξακολουθούν να 

εμφανίζονται κρούσματα παραβίασής τους, όπως είναι μεταξύ 

άλλων, η παιδική πορνεία, η επαιτεία, η εκμετάλλευση της 

εργασίας των ανηλίκων, η πώλησή τους από σύγχρονους 

δουλεμπόρους. Επίσης, πολλά παιδιά από τις ασθενέστερες 

κοινωνικές τάξεις, τους πρόσφυγες και τις μειονότητες 

στερούνται το δικαίωμα της μόρφωσης. Είναι, εξάλλου, γνωστό 

πως ένας μεγάλος αριθμός παιδιών στις τριτοκοσμικές χώρες 

πεθαίνει από ασθένειες και ασιτία. 

 

16) Η κρίση του θεσμού της οικογένειας ή ακόμη και οι ακραίες 

τάσεις υπερπροστατευτισμού της μπορεί να προκαλέσουν 

δυσμενή επακόλουθα στην προσωπικότητα και στη συμπεριφορά 
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των παιδιών. Στις περιπτώσεις νέων που προέρχονται από 

προβληματικές οικογένειες, κλονίζεται η εμπιστοσύνη τους, 

όπως και οι συναισθηματικοί και ψυχικοί δεσμοί με τους γονείς. 

Η βίωση έντονων συναισθημάτων μοναξιάς και η αίσθηση του 

προσωπικού αδιεξόδου επιφέρει το συναισθηματικό κενό, που 

αναζητεί την αναπλήρωσή του σε κοινωνικές ομάδες 

υποκατάστατα. Τέτοιες συνιστούν οι περιθωριακοί κύκλοι, οι 

φανατικοί οπαδοί των αθλητικών συλλόγων, ακόμη και οι 

νεανικές συναναστροφές που κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών. 

 

17) Το έντυπο παίζει για τα έθνη και τα άτομα πολυσύνθετο 

ρόλο. Οι λειτουργίες του, πολιτικές, κοινωνικές και ψυχολογικές, 

είναι πολλαπλές και δύσκολα ξεχωρίζονται. Γιατί η δουλειά που 

κάνουν οι εφημερίδες και τα περιοδικά δεν είναι ποτέ αυτόνομη· 

συνδέεται με τα άλλα μέσα πληροφόρησης και παιδείας· κι ούτε 

μπορεί να εξεταστεί έξω από τα κυκλώματα της διαπροσωπικής 

επικοινωνίας στις συζητήσεις και τις επεισοδιακές ή τακτικές 

επαφές που έχουν τα άτομα μεταξύ τους. 

 

18) Καθώς εξηγήθηκε πολλές φορές οι σύγχρονες οικονομικές 

και τεχνικές δυνάμεις έχουν φτάσει, στις μέρες μας, σε ένα 

σημείο όπου δε μπορούν πια να λειτουργήσουν ομαλά, όσο 

βρίσκονται απομονωμένες μέσα στα κλειστά σύνορα των 

πατροπαράδοτων κρατών, αλλά έχουν ανάγκη να απλωθούν και 

να αναπτυχθούν σε πλαίσια πολύ μεγαλύτερα. Ένα ανάλογο 

φαινόμενο παρατηρήθηκε και άλλοτε στην ευρωπαϊκή ιστορία, 

όταν η φεουδαρχική οικονομία ξεπεράστηκε από την εξέλιξη της 

ζωής, καταργήθηκαν τα σύνορα των φέουδων και οργανώθηκαν 

οι μεγάλες μοναρχίες των Νεώτερων Χρόνων. 

 

19) Προτού όμως εξετάσουμε σε βάθος τη στάση των 

Νεοελλήνων απέναντι στην πολιτιστική τους κληρονομιά, θα 

ήταν σκόπιμο να ορίσουμε την έννοια «πολιτιστική κληρονομιά». 

Πολιτιστική κληρονομιά, λοιπόν, ή παράδοση χαρακτηρίζουμε το 

σύνολο των πολιτιστικών στοιχείων και αξιών του παρελθόντος 

που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά και επιβιώνει στο παρόν. 

Αυτή περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες, όπως γνώσεις, 

ιδέες, έθιμα και γενικότερα όλα τα πνευματικά, καλλιτεχνικά και 
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ιστορικά στοιχεία που συγκροτούν την πολιτιστική και εθνική 

φυσιογνωμία ενός λαού. 

 

20) Τα ναρκωτικά μοιάζουν με επιδημία. Όπως η επιδημία 

εμφανίζεται ξαφνικά κάπου και στη συνέχεια εξαπλώνεται και 

προσβάλλει μεγάλο αριθμό ανθρώπων, χωρίς να είναι εύκολο να 

αντιμετωπιστεί, έτσι και τα ναρκωτικά εξαπλώνονται συνεχώς 

και οδηγούν στο θάνατο πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα νέους. Η 

εξάπλωση των ναρκωτικών και ο τρόμος που προκαλούν είναι 

τόσο μεγάλος, που κάνει τους αρμόδιους φορείς να 

προβληματίζονται για τα μέτρα που πρέπει να πάρουν για την 

αντιμετώπισή τους. 

 

21) Η οικονομική ανεξαρτησία που απέκτησε η γυναίκα σαν 

αποτέλεσμα της δυνατότητάς της να δουλέψει έξω από το σπίτι, 

καθώς επίσης και τα ίσα δικαιώματα απασχόλησης και αμοιβής 

της επέφεραν βαθιές κοινωνικές αλλαγές. Η παραδοσιακή 

οικογένεια με τα πολλά μέλη, που έδενε μαζί τρεις και τέσσερις 

γενιές, έπαψε να υπάρχει και έδωσε τη θέση της στη μικρή 

οικογένεια, την οικογένεια – πυρήνα, που αποτελείται μόνο από 

τους γονείς και τα παιδιά. Οι γονείς αποκτούν πολύ λίγα παιδιά, 

γιατί πιστεύουν πως έτσι εξασφαλίζουν καλύτερα την ανατροφή, 

την οικονομική υποστήριξη και την ευτυχία των παιδιών τους. Τα 

παιδιά παντρεύονται τώρα χωρίς να έχουν κατ’ ανάγκη τη 

συγκατάθεση των γονιών τους. 

 

22) Οι παραδόσεις και ο ειδικός τρόπος ζωής που διαμορφώνει 

μια κοινωνία είναι παράγοντες καθοριστικοί τουλάχιστον όσο 

και το εξωτερικό περιβάλλον. Τα αγγλικά δε διαθέτουν τόσο 

πλούσιο λεξιλόγιο σχετικά με το χιόνι όσο τα εσκιμόικα, κι ας 

μιλιούνται επίσης στον Καναδά και την Αλάσκα. Στην αρχαία 

αττική διάλεκτο είχαν δημιουργηθεί πολλοί φιλοσοφικοί, 

μαθηματικοί και πολιτικοί όροι, ενώ στην αμέσως επόμενη 

ελληνιστική περίοδο παρουσιάζονται στα ελληνικά 

επιστημονικοί όροι, και στο Βυζάντιο δημιουργείται μεγάλος 

αριθμός λέξεων που εκφράζει λεπτές θεολογικές διακρίσεις και 

που αργότερα σε μεγάλο βαθμό ξεχάστηκαν, όπως είχαν κιόλας 

ξεχαστεί οι περισσότεροι επιστημονικοί και φιλοσοφικοί όροι. 
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23) Ο παγκόσμιος πολιτισμός του Κόσμου των ΜακΝτόναλντς 

είναι σχεδόν ακαταμάχητος. Το 1992 το υπ’ αριθμόν ένα 

εστιατόριο με βάση τον όγκο των πελατών στην Ιαπωνία ήταν το 

ΜακΝτόναλντς, ακολουθούμενο στη δεύτερη θέση από το 

Kentuky Fried Chicken. Στη Γαλλία, όπου οι πολιτισμικοί 

καθαρολόγοι παραπονούνται με πικρία για τη διαγραφόμενη 

Έκτη Δημοκρατία (την «Αμερικανική Δημοκρατία»), η κυβέρνηση 

επιτίθεται στα «γαλλοαγγλικά», παρ’ ότι χρηματοδοτεί τη Euro 

Disney έξω από το Παρίσι. Στο ίδιο πνεύμα η κινηματογραφική 

βιομηχανία κάνει πόλεμο στις εισαγωγές αμερικανικών ταινιών, 

ενώ αποδίδει στο Σιλβέστερ Σταλόνε μια από τις υψηλότερες 

τιμές της Γαλλίας, τον τίτλο του ιππότη των Γραμμάτων και των 

Τεχνών. Πιο ανατολικά, οι τουρίστες που ψάχνουν ένα κομμάτι 

παλιάς Ρωσίας που να μην τους απομακρύνει και πολύ από το 

MTV, μπορούν να βρουν παραδοσιακές κούκλες Ματριόσκα (που 

μπαίνουν η μία μέσα στην άλλη) με τα καθόλου παραδοσιακά 

πρόσωπα (από το μεγαλύτερο στο μικρότερο) Μπρους 

Σπρίνγκστιν, Μαντόνα, Μπόι Τζορτζ, Ντέιβ Στιούαρτ και Άννι 

Λένοξ. 

 

24) Ανάμεσα στην τέχνη και στην επιστήμη υπάρχει μια ριζική 

διαφορά: η επιστήμη είναι τελειοποιήσιμη, η τέχνη όχι. Η 

πρόοδος, ο σκοπός αδιάκοπα μετατοπισμένος, ο σταθμός ολοένα 

ανανεωμένος, αλλάζει ορίζοντες. Το ιδανικό καθόλου. Λοιπόν, η 

πρόοδος είναι το κίνητρο της επιστήμης, το ιδανικό είναι ο 

γεννήτορας της τέχνης. Ένας σοφός μας κάνει να ξεχνούμε έναν 

άλλο σοφό. Ένας ποιητής όμως δε μας κάνει καθόλου να 

λησμονούμε έναν άλλο ποιητή. Η τέχνη προχωρεί με το δικό της 

τρόπο. Μετατίθεται σαν την επιστήμη, όπως οι διαδοχικές της 

δημιουργίες επειδή παρέχουν το αναλλοίωτο, μένουν. Ενώ, οι 

σχεδόν θαυμάσιες της επιστήμης, επειδή δεν είναι παρά 

συνδυασμός του ενδεχόμενου, σβήνονται η μια μετά την άλλη. 

 

25) Η ανισοτιμία άντρα και γυναίκας στο πλαίσιο της οικογένειας 

έχει στις μέρες μας καταλυτικές επιπτώσεις, εφόσον η γυναίκα 

διεκδικεί ίσα δικαιώματα χωρίς να εισακούεται. Η σύγκρουση του 

αντρόγυνου είναι αναπόφευκτη. Οι διαμάχες και ο 

ανταγωνισμός δηλητηριάζουν την καθημερινή ζωή. Ο 

αλληλοσεβασμός, η στοργή και η αλληλοκατανόηση 
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παραχωρούν σιγά – σιγά τη θέση τους στην εχθρότητα, στη 

μνησικακία και τελικά στην αδιαφορία. Όσον αφορά τους θεατές 

αυτής της «μάχης», τα παιδιά, αποκτούν όλο και περισσότερα 

ψυχικά τραύματα, ενώ πολύ συχνά διαμορφώνουν προβληματική 

συμπεριφορά. Είναι τα τραγικά θύματα της ανωριμότητας των 

γονιών τους. 

 

26) 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 

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. 
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