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1. Δομή Παραγράφου 

 

Μια παράγραφος αποτελείται από: 

1) τη θεματική πρόταση: είναι η πρόταση που εκφράζει το θέμα, την κύρια 

είδηση της παραγράφου.  Συνήθως τοποθετείται στην αρχή. 

2) τις λεπτομέρειες: είναι τα στοιχεία που διασαφηνίζουν, υποστηρίζουν 

και αναπτύσσουν την κύρια ιδέα της παραγράφου, δηλαδή τη θεματική 

πρόταση. 

3) την πρόταση κατακλείδα: αποτελεί μια ανακεφαλαίωση όσων 

προηγήθηκαν ή ένα συμπέρασμα. 

Παράδειγμα: 

(Θεματική Περίοδος) Το σχολείο καταντά βαρετό σε κάποιες -αρκετές 

είναι η αλήθεια!- περιπτώσεις. (Λεπτομέρειες) Όταν δεν προκαλεί το 

ενδιαφέρον των μαθητών, όταν διδάσκει στους μαθητές ανούσια και 

ανώφελα πράγματα, όταν παραμένει εκτός κλίματος της σημερινής 

εποχής. Το κυριότερο όμως, καταντά βαρετό αλλά μερικές φορές και 

επικίνδυνο, όταν, παρ’ όλα αυτά, πιστεύει αυτάρεσκα και υποκριτικά 

ότι βγάζει χρηστούς ανθρώπους στην κοινωνία. (Κατακλείδα) 

Χρειάζεται λοιπόν μια αναμόρφωση του σχολείου για να πραγματωθεί 

η πολυπόθητη μόρφωση. 

 

2. Αρετές της παραγράφου 

 

1. Σαφής σκοπός                       4. Αλληλουχία νοημάτων 

2. Επαρκής ανάπτυξη              5. Συνοχή 

3. Ενότητα                                   6. Έμφαση 

  

1. Σαφής είναι ο σκοπός της παραγράφου, όταν διατυπώνεται με ακρίβεια 

στη θεματική πρόταση, η οποία και εκφράζει τη στάση, την οπτική γωνία 

του συγγραφέα και καθορίζει την ανάπτυξη της παραγράφου. 

2. Η επαρκής ανάπτυξη αναφέρεται στο πληροφοριακό υλικό με το οποίο 

διασαφηνίζεται ή αποδεικνύεται η κύρια ιδέα της παραγράφου, υλικό το 

οποίο πρέπει να παρέχει σφαιρική, έγκυρη και ολοκληρωμένη 

πληροφόρηση στον αναγνώστη. 

3. Ενότητα υπάρχει σε μια παράγραφο όταν οι λεπτομέρειες έχουν άμεση 

σχέση με τη θεματική πρόταση. 

4. Για να υπάρχει αλληλουχία νοημάτων, είναι απαραίτητο να συνδέονται 

με τέτοιο τρόπο, ώστε η μια να απορρέει από την άλλη ή να οδηγεί στην 

άλλη.  Χρειάζεται λοιπόν μια ιεράρχηση των λεπτομερειών, πράγμα το 
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οποίο εξαρτάται από τη φύση της παραγράφου και από το είδος των 

λεπτομερειών (περιγραφική παράγραφος, αφηγηματική κλπ.). 

5. Η συνοχή εξασφαλίζεται με τη χρήση μεταβατικών λέξεων-εκφράσεων, 

ώστε να επιτευχθεί η λογική σύνδεση των νοημάτων. 

6. Προσδίδουμε έμφαση σε ορισμένες λεπτομέρειες – εφόσον κρίνουμε ότι 

ο ρόλος τους είναι σημαντικότερος – με την τοποθέτησή τους στην αρχή ή 

στο τέλος της παραγράφου, με την εκτενέστερη ανάπτυξή τους ή με τη 

χρήση εμφατικών εκφράσεων (ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται…, αξίζει να 

τονιστεί…, εκείνο που προέχει… κ.ά.). 

 

 

3. Τρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου 

 

1. Παραδείγματα 
Όταν στη θεματική περίοδο υπάρχουν ιδέες που μπορούν εύκολα να 

κατοχυρωθούν με προσφυγή σε εικόνες της καθημερινής ζωής ή σε 

περιστάσεις που αποκαλύπτουν την έκταση, τις συνέπειες, το βαθμό 

έντασης ενός φαινομένου, τότε είναι καλύτερη η παράθεση 

παραδειγμάτων. 

Παράδειγμα: 

“Αγνοούν οι γονείς ότι τα παιδιά τους στην περίοδο της εφηβείας 

επιθυμώντας να αποκτήσουν την αυτονομία τους και να επιβεβαιώσουν 

την ανεξαρτησία τους, ενεργούν συχνά αντίθετα προς τις πατρικές 

επιθυμίες και ορέξεις.  Και η αντίδραση αυτή είναι τόσο μεγαλύτερη 

όσο πιο έντονη είναι η επιμονή των γονέων στη συμμόρφωση των 

παιδιών τους προς το πατρικό μοντέλο τρόπου ζωής.  Αν για 

παράδειγμα αρέσουν στους γονείς τα κοντά μαλλιά και μιλούν συχνά 

με ειρωνεία για τους “μακρυμάλληδες”, εξωθούν με τον τρόπο τους 

αυτόν περισσότερο τον έφηβο γιο τους να γίνει “μακρυμάλλης”, παρά 

να προτιμήσει τα κοντά μαλλιά.  Αν αρέσει στους γονείς η κλασσική 

μουσική ή τα παλιά τραγούδια, ενώ η μοντέρνα μουσική 

αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση, οι προτιμήσεις των παιδιών θα 

στραφούν μάλλον προς τη μοντέρνα έξαλλη μουσική”. 

 

2. Σύγκριση – αντίθεση 
 Ένας τρόπος ανάπτυξης της παραγράφου είναι και η σύγκριση – 

αντίθεση.  Αυτός ο τρόπος επιλέγεται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε δυο 

πρόσωπα, αντικείμενα, φαινόμενα κ.λ.π. 

 Η παράγραφος που αναπτύσσεται με σύγκριση – αντίθεση έχει 

συνήθως την εξής μορφή: 
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 Στη θεματική περίοδο αναφέρουμε τους ανθρώπους, τα 

αντικείμενα ή τις ιδέες που σκοπεύουμε να συγκρίνουμε ή να 

αντιθέσουμε. 

 Επιλέγουμε τις πιο χαρακτηριστικές ομοιότητες και διαφορές τους 

και τις εκθέτουμε στα σχόλια.   

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί να παρουσιάζονται οι 

διαφορές ανάμεσα στα δύο συγκρινόμενα μέρη: 

Α. Παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πρώτου συγκρινόμενου 

μέρους και μετά, κατά αντιπαράθεση, όλα τα χαρακτηριστικά του δεύτερου 

μέρους. 

 

Παράδειγμα: 

Ποια είναι όμως η διαφορά ανάμεσα στη διαφήμιση και την 

προπαγάνδα;  Η διαφήμιση είναι μια μορφή επικοινωνίας που συνδέει 

παραγωγό και καταναλωτή.  Σκοπός της είναι να πείσει το κοινό να 

αγοράσει ένα προϊόν.  Στην αρχή, του γνωρίζει την ύπαρξη του 

προϊόντος, του δίνει πληροφορίες για το προϊόν και μετά προσπαθεί να 

διεγείρει αυτό που λέμε αγοραστική επιθυμία, να τον κάνει δηλαδή να 

θέλει να το αποκτήσει.  Στην προπαγάνδα προσπαθούμε να πείσουμε 

έναν άνθρωπο όχι για προϊόντα, αλλά για ιδέες.  Θέλουμε να πιστέψει 

σε κάτι, σ’ έναν άνθρωπο, σε μια ιδεολογία, σ’ ένα κόμμα, σε μια 

κυβέρνηση, σ’ ένα καθεστώς.  Προσπαθούμε να τροποποιήσουμε τις 

γνώμες και τις απόψεις του.  Η προπαγάνδα έχει το κακό ότι είναι 

κρυφή, ενώ η διαφήμιση φαίνεται και ο καθένας μπορεί να αμυνθεί.  

Άλλωστε, όταν λέμε «διαφήμιση», εννοούμε συνήθως πως κάτι δεν 

είναι αλήθεια.  Πόσες φορές έχετε πει: «καλά, εσύ πιστεύεις τη 

διαφήμιση;». 

Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο της σύγκρισης-

αντίθεσης, διότι παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της διαφήμισης και 

στη συνέχεια αντιπαρατίθενται σ’ αυτά τα χαρακτηριστικά της 

προπαγάνδας. 

Β. Αντιπαρατίθενται ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά των δύο μερών που 

συγκρίνονται. 

Παράδειγμα 

Το γνήσιο αθλητικό ιδεώδες ενισχύει την άμιλλα και την ισότιμη 

συμμετοχή στους αγώνες, αντίθετα ο πρωταθλητισμός σήμερα συχνά 

προωθεί τον ανταγωνισμό και την ιδιοτέλεια.  Επίσης, το πρώτο 

βασίζεται στο μέτρο και στην πίστη αποκλειστικά στις δυνάμεις του 

ανθρώπου, ενώ ο δεύτερος στην υπερβολή και την επιβολή και άλλων 

δυνάμεων πέραν των καθαρά αθλητικών, όπως των μεγαλόσχημων 

οικονομικών συμφερόντων.  
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3. Ορισμός 

► Ορισμός είναι ο καθορισμός και η έκθεση των κύριων γνωρισμάτων μιας 

έννοιας.  Π.χ. Άμιλλα είναι ο ευγενής συναγωνισμός, η προσπάθεια 

ανάμεσα σε άτομα ή λαούς για διάκριση και υπεροχή σε κάποιο τομέα της 

ανθρώπινης δραστηριότητας. 

► Κάθε ορισμός διακρίνεται από τρία στοιχεία: 

α) την οριστέα έννοια 

β) το γένος ή την τάξη στην οποία ανήκει 

γ) την ειδοποιό διαφορά, δηλαδή το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που την 

κάνει να ξεχωρίζει από τις άλλες έννοιες του ίδιου γένους. 

Παραδείγματα: 

Οριστέα έννοια             →  Άμιλλα είναι 

Γένος                 →  ο ευγενής συναγωνισμός 

Ειδοποιός διαφορά      → η προσπάθεια ανάμεσα σε άτομα ή λαούς 

για διάκριση και υπεροχή σε κάποιο 

τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. 
 

Παράδειγμα  

Οριστέα έννοια             →  Έκλειψη λέγεται 

Γένος                 →  το φαινόμενο 

Ειδοποιός διαφορά      → με το οποίο κάποιο ουράνιο σώμα 

γίνεται αφανές είτε όταν παρεμβληθεί 

ένα άλλο σώμα ανάμεσα σε αυτό και τη 

γη είτε όταν το ουράνιο σώμα είναι 

ετερόφωτο και εισέρχεται σε σκιά. 

 

Παράδειγμα (εκτεταμένου ορισμού με συνεχή διευκρίνηση των εννοιών 

του): 

 [Η σάτιρα είναι] [ένας τρόπος επιθετικής συμπεριφοράς] [που κρύβει 

μέσα του] (και συχνά φανερώνει με πολλήν αυθάδεια) [μια δόση 

κακίας, τουλάχιστο την έλλειψη επιείκειας.] Τρόπος ίσως όχι 

γενναίος, γιατί το χτύπημα δίνεται στον αντίπαλο από πίσω και με 

μάσκα, στα ‘αστεία’. Σκοπός είναι κι εδώ η ‘σφαγή’, αλλά επιδιώκεται 

χωρίς τον κίνδυνο της απευθείας αναμέτρησης. Σάτιρα αθώα δεν 

υπάρχει, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει, αφού πάντα πληγώνει, και 

πληγώνει (επικρίνει, στηλιτεύει, διαπομπεύει) με πρόθεση να 

πληγώσει. Γι’ αυτό αναζητεί και προκρίνει την πιο ευαίσθητη πλευρά, 

το πιο νευραλγικό σημείο του εχθρού κι εκεί χτυπάει αδυσώπητα.  Και, 

όπως είπα, εκ του ασφαλούς. Θα ονομάσουμε άραγε τη σάτιρα άνανδρο 

είδος πολέμου;  Θα την ειπούμε δειλία, μικροψυχία κι ευτέλεια; 
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4. Διαίρεση  
 Με τη διαίρεση αναλύουμε ένα όλο (διαιρετέα έννοια) στα μέρη του 

(μέλη – πηλίκο της διαίρεσης) με βάση κάποιο ουσιώδες γνώρισμα 

(διαιρετική βάση). 

Παράδειγμα  

Η έννοια περιβάλλον περιλαμβάνει κάποια διαφορετικής σημασίας και 

λειτουργικότητας σημαινόμενα. Καταρχήν νοείται το τεχνητό 

περιβάλλον, ό,τι δηλαδή έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος, ό,τι έχει 

δημιουργήσει και επινοήσει βασιζόμενος στην ύλη που του δίνει η 

Φύση. Απ’ την άλλη, φυσικό είναι το περιβάλλον τα στοιχεία του 

οποίου είναι ανεξάρτητα από τη βούληση του ανθρώπου: ο αέρας, τα 

βουνά, τα δάση, τα ποτάμια, οι λίμνες, τα έλη, οι θάλασσες, τα εύφορα 

και άγονα εδάφη, τα φυτά και τα ζώα. Τέλος, υπονοείται το κοινωνικό 

περιβάλλον και με τον όρο αυτό νοούνται η οικογένεια, οι κοινωνικές 

ομάδες στις οποίες εντάσσεται ο άνθρωπος, τα κοινωνικά στρώματα-

τάξεις, οι κοινότητες, οι τοπικές κοινωνίες, οι ευρύτερες κοινωνίες 

(κράτη), η παγκόσμια κοινωνία. Βέβαια, η διάκριση του περιβάλλοντος 

σε κοινωνικό, φυσικό και τεχνητό είναι τυπική, τη στιγμή που 

περιβάλλον του ανθρώπου γενικά θεωρούμε το χώρο μέσα στον οποίο 

διαβιώνει, κινείται και εργάζεται. 

 

5. Αναλογία 
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να γίνει περισσότερο 

κατανοητή η σημασία της κύριας έννοιας του θέματος (για να 

επεξηγήσουμε καλύτερα τη σύσταση ή τη λειτουργία του περιγραφόμενου 

αντικειμένου, για να αποσαφηνίσουμε μια θέση ή μια άποψη). 

Επειδή, όπως ο αναλογικός συλλογισμός, δεν οδηγεί πάντα σε ορθό 

λογικό συμπέρασμα, η χρήση του είδους αυτού πρέπει να γίνεται με 

προσοχή. Συγκεκριμένα, απαιτείται πετυχημένη αναλογία, καλή 

οργάνωση της παραγράφου και χρήση ανάλογων διαρθρωτικών λέξεων 

π.χ. όπως … έτσι, ανάλογα ισχύει και …, το ίδιο θα παρατηρούσε κανείς και 

για … κτλ. 

Στην αναλογία προβάλλεται η ομοιότητα ανάμεσα σε δύο μέρη.  Το 

ένα είναι το περιγραφόμενο και το άλλο είναι ένα αντικείμενο που 

παρουσιάζει αναλογίες / ομοιότητες προς αυτό. 

Παράδειγμα 

«Ο οργανισμός καταναλώνει ενέργεια όπως και μια μηχανή. Το 

αυτοκίνητο λ.χ. ή η θεριζοαλωνιστική μηχανή εξασφαλίζουν την 

αναγκαία για τη λειτουργία τους ενέργεια καίγοντας βενζίνη. Το 

ηλεκτρικό ψυγείο ή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, δυο άλλες μηχανές, 

χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, ηλεκτρικό ρεύμα. Κι ο οργανισμός 

βρίσκει την αναγκαία για τις λειτουργίες του ενέργεια με ανάλογο 
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τρόπο, καίγοντας ή διασπώντας χημικές ενώσεις. Ο μηχανισμός αυτός 

της παραγωγής ενέργειας λέγεται καταβολισμός. Είναι φανερό πως ο 

καταβολισμός είναι φαινόμενο κοινό και για τους οργανισμούς και για 

ορισμένες μηχανές, αφού και στις δυο περιπτώσεις για τη λειτουργία 

τους καταναλώνεται ενέργεια που παράγεται από τη διάσπαση 

χημικών ενώσεων». 

 

6. Αιτιολόγηση 
Προκειμένου κάποιος να πείσει για την ορθότητα των θέσεών του, 

πρέπει να τις στηρίξει, χρησιμοποιώντας την αιτιολόγηση.  Συνήθως η 

θέση προηγείται, σπανιότερα εμπεριέχεται στην αιτιολογία ή την 

ακολουθεί.  

► Δομή της παραγράφου με αιτιολογία 

 Θεματική περίοδος: διατυπώνεται η θέση του συγγραφέα 

(απόφανση).  Η διατύπωση μας παρακινεί να ρωτήσουμε «γιατί» 

και καθίσταται απαραίτητη η ανάγκη αιτιολόγησης. 

 Λεπτομέρειες: Παρατίθενται λογικά και αξιόπιστα 

επιχειρήματα που επιβεβαιώνουν τη θέση της θεματικής 

πρότασης 

 Πρόταση κατακλείδα: είναι η κατάληξη της συλλογιστικής μας 

πορείας.  Επιβεβαιώνεται η ορθότητα της θεματικής περιόδου.  

Μπορούμε να την παραλείψουμε, γιατί ταυτίζεται με τη θεματική 

πρόταση. 

Παράδειγμα 

Μια σημαντική πηγή κινδύνου για το δημοκρατικό πολίτευμα είναι το 

καθεστώς της πολιτικής εκπροσώπησης. Ο πολίτης αναθέτει σε 

κάποιους επαγγελματίες πολιτικούς την εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων του. Αυτή είναι και η μόνη του επιλογή και αρμοδιότητα. 

Από κει και πέρα τα εκλεγμένα πρόσωπα αυτονομούνται από το 

κοινωνικό σύνολο, γίνονται ανεξέλεγκτα, ενεργούν κυρίως προς ίδιον 

όφελος παρά για το γενικό καλό. Μόνο όταν ο πολίτης μετέχει ενεργά, 

κρίνει και αξιολογεί, μόνο τότε είναι δυνατό οι πολιτικοί εκπρόσωποι 

να δράσουν προς όφελος της κοινωνίας εν γένει. 

 

7. Αίτιο –αποτέλεσμα 
Στην περίπτωση αυτή γίνεται παράθεση των αποτελεσμάτων – 

συνεπειών που απορρέουν από μια αιτία που παρουσιάζεται στη θεματική 

πρόταση (ενδέχεται να ισχύει και το αντίστροφο, να προτάσσονται δηλαδή 

τα αποτελέσματα και να ακολουθεί η αιτία). 

Παράδειγμα 

Η ανεργία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μια αλυσίδα 

παρενεργειών της. Σαν με νομοτελειακή αναγκαιότητα έπονται η 
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προβληματική επιβίωση, οι κοινωνικές ανισότητες και χάσματα, τα 

διάφορα ψυχοσωματικά προβλήματα. Κυρίως όμως η εκδήλωση 

αντικοινωνικών φαινομένων, όπως της βίας, των κλοπών, του 

αλκοολισμού. Συχνά επίσης ανθεί και η κρίση του θεσμού της 

οικογένειας, καθώς και δυσάρεστα κοινωνικά φαινόμενα, όπως η 

αστυφιλία ή η μετανάστευση. 

 

8. Συνδυασμός μεθόδων 

Συχνά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη μετάδοση ιδεών, συμβαίνει μια παράγραφος να 

αναπτύσσεται συνδυάζοντας πολλούς τρόπους ανάπτυξης της θεματικής 

πρότασης. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι ο γνώμονας κάθε στιγμή πρέπει να 

είναι η σαφήνεια, η πληρότητα και η ακρίβεια αυτών που γράφουμε και όχι 

η προσκόλληση σε μια μέθοδο ανάπτυξης παραγράφου, όταν αυτή δεν 

είναι αρκετή για να εκφράσουμε αυτά που θέλουμε.  

Παράδειγμα 

Όσο πιο κοντά μας διαδραματίζεται ένα γεγονός, τόσο περισσότερο 

μας αγγίζει. Για κάποια αθηναϊκή εφημερίδα η διακοπή ρεύματος στην 

Αθήνα είναι πρώτη είδηση, ενώ για τους «Times» της Ν. Υόρκης δεν 

καταγράφεται ούτε σε μονόστηλο. Οι δέκα πρόσκοποι που χάθηκαν 

στην Πάρνηθα είναι για μας σπουδαία είδηση, ενώ οι εκατό Ινδοί 

στρατιώτες που χάθηκαν στα Ιμαλάϊα ως είδηση μας αφήνει 

αδιάφορους. Η έδρα της εφημερίδας ή του πρακτορείου ειδήσεων 

παίζει αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή και την ιεράρχηση των 

θεμάτων που προβάλλονται. Για την τοπική εφημερίδα της 

Καλλιθέας, για παράδειγμα, πρώτο θέμα είναι ο θάνατος του 

δημάρχου και όχι ο θάνατος του Μπρέζνιεφ. Το δεύτερο, λοιπόν, 

αστέρι της είδησης είναι η εγγύτητα. 

Στο παραπάνω παράδειγμα έχουμε συνδυασμό μεθόδων: ανάπτυξη 

με παράδειγμα και με σύγκριση – αντίθεση. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Στην ακόλουθη παράγραφο να επισημάνετε α) τη δομή της β) τις λέξεις 

ή φράσεις που δηλώνουν αντίθεση 

 

Για να κατανοήσουμε τη μετακίνηση του παιδιού από τη μητέρα 

προς τον πατέρα, πρέπει να εξετάσουμε τις ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα 

στη μητρική και πατρική αγάπη.  Η μητρική αγάπη από την ίδια της τη 

φύση είναι χωρίς όρους.  Η μητέρα αγαπά το νεογέννητο βρέφος γιατί είναι 


