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Δνκή θαη ηξόπνο-ηξόπνη αλάπηπμεο παξαγξάθνπ 

Η δομή ηεο παξαγξάθνπ απνηειείηαη από ηε ζεκαηηθή πεξίνδν, 

ηηο ιεπηνκέξεηεο/ ζρόιηα θαη ηελ θαηαθιείδα. 

Η ζεκαηηθή πεξίνδνο πεξηιακβάλεη ην ζέκα ηεο παξαγξάθνπ θαη 

βξίζθεηαη ζπλήζσο ζηελ αξρή. Ωζηόζν, κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην ηέινο, 

ζηε κέζε, όηαλ αθνινπζείηαη έλαο πην ζπλζεηηθόο ηξόπνο ζθέςεο ή κπνξεί 

θαη λα απνπζηάδεη, νπόηε κπνξνύκε λα ηελ βξνύκε από ηα ζπκθξαδόκελα. 

Οη ιεπηνκέξεηεο/ηα ζρόιηα απνηεινύλ ηηο επηκέξνπο ηδέεο θαη αλαπηύζζνπλ ηε 

ζεκαηηθή πεξίνδν. Οη ιεπηνκέξεηεο δηαθξίλνληαη ζε βασικέρ, νη νπνίεο 

απνηεινύλ ηηο θύξηεο πιεξνθνξίεο θαη ππνζηεξίδνπλ 

άκεζα ηελ θαηεπζπληήξηα ηδέα θαη ζε βοηθητικέρ, νη νπνίεο απνηεινύλ 

δεπηεξεύνληα θαη ζπκπιεξσκαηηθά λνήκαηα. 

Η θαηαθιείδα ζπλήζσο ζπλνςίδεη ηα όζα εηπώζεθαλ ζηηο ιεπηνκέξεηεο ή 

νδεγεί ζε έλα ζπκπέξαζκα. Μπνξεί θαη λα παξαιείπεηαη, ζηε πεξίπησζε πνπ 

επηηπγράλεηαη ε θαηαλόεζε ηεο παξαγξάθνπ ήδε από ηηο ιεπηνκέξεηεο, νπόηε 

ε ζύλνςε θαζίζηαηαη πεξηηηή. 

Όζνλ αθνξά ηνλ τπόπο ανάπτςξηρ παπαγπάυος, δηαβάδνπκε πξνζεθηηθά ηελ 

άζθεζε, γηα λα εμαθξηβώζνπκε πόζνπο ηξόπνπο καο δεηάεη λα βξνύκε 

(ζπλήζσο πξνζδηνξίδεηαη ν αξηζκόο). Αλ δελ αλαθέξεηαη ν αξηζκόο, 

δηαβάδνπκε πξνζεθηηθά ηε παξάγξαθν, γηα λα εμαθξηβώζνπκε αλ 

αλαπηύζζεηαη κε έλαλ ηξόπν ή αλ ππάξρεη ζπλδπαζκόο. Σηελ απάληεζή 

καο δελ νλνκάδνπκε απιώο ηνλ ηξόπν, αιιά ηνλ ηεθκεξηώλνπκε κε δηθά 

καο ιόγηα θαη αλαθνξέο κέζα από ηελ ίδηα ηελ παξάγξαθν. 

Ελδεηθηηθέο απαληήζεηο: 

«Μέζα ζηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ πλεύκαηνο δύν αληίζεηα ξεύκαηα πθαίλνπλ 

κε ηελ νξκή ηνπο ηελ θίλεζε ησλ ηδεώλ. Τν έλα σζεί αθάζεθηα πξνο ηα 

εκπξόο, πξνο θάηη αλείπσην αθόκε, θάηη πνπ δελ έρεη άλεηα ζαξθσζεί ζηε 

ζθέςε θαη ζηε δηαηύπσζε, δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, αιιά ζέιγεη ζαλ 

ππξεηώδεο πξνζκνλή. Τν άιιν αληηζηέθεηαη θαη πξνζπαζεί κε ζύλεζε θαη 

πεξίζθεςε λα θξαηήζεη ην κε αγώλεο πξαγκαηνπνηεκέλν, ην δνθηκαζκέλν, ηε 

ζεηηθή θαη ζίγνπξε θαηάθηεζε πνπ ιακπνθνπά ζαλ ώξηκνο θαξπόο» 

Ε.Π. Παπανούτσος 

Η παξάγξαθνο αλαπηύζζεηαη κε ζύγθξηζε-αληίζεζε, θαζώο ν ζπγγξαθέαο 

αλαθέξεηαη ζε δύν αληηζεηηθά ξεύκαηα πνπ «πθαίλνπλ κε ηελ νξκή ηνπο ηελ 
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θίλεζε ησλ ηδεώλ», «Τν έλα σζεί αθάζεθηα πξνο ηα εκπξόο…. Τν άιιν 

αληηζηέθεηαη…». 

«Αμηνπξόζερηε ε παξαηήξεζε. Δελ αιεζεύεη όκσο ζηε δηθή καο επνρή. Γηαηί 

ζήκεξα θαη ηα παηδηά είλαη πνιύ δηαθνξεηηθά από άιινηε θαη ν αέξαο, ην 

«θιίκα» ηνπ ζρνιείνπ έρεη αιιάμεη. Παιαηόηεξα ν καζεηήο πεξίκελε λα 

θσηηζηεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ην Δάζθαιν ηνπ. Σήκεξα νη πεγέο ησλ 

πιεξνθνξηώλ έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί ζε βαζκό εθπιεθηηθό θαη νη θξνπλνί 

ηνπο (ε εθεκεξίδα, ην πεξηνδηθό, ην ξαδηόθσλν, ε ηειεόξαζε) ξένπλ κέζα ζην 

ζπίηη. Μπνξεί ν καζεηήο, αλάινγα κε ηε δύλακε θαη ηελ όξεμε ηνπ, λα 

πξνκεζεύεηαη ειεύζεξα θαη απεξηόξηζηα «εηδήζεηο» από όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο 

αλζξώπηλεο πεξηέξγεηαο: ηζηνξηθέο, γεσγξαθηθέο, βηνινγηθέο, αλζξσπνινγηθέο, 

θπζηθήο, ρεκείαο, θνζκνγξαθίαο, ειεθηξνινγίαο, θάζε ινγήο «ηερληθήο»». 

Ε.Π. Παπανούτσος 

Η παξάγξαθνο αλαπηύζζεηαη κε ζπλδπαζκό κεζόδσλ.  

Με αηηηνιόγεζε, θαζώο ν ζπγγξαθέαο δίλεη ην ιόγν πνπ ε παξαηήξεζε δελ 

αιεζεύεη ζηε δηθή καο επνρή «Γηαηί ζήκεξα θαη ηα παηδηά…». 

Με ζύγθξηζε-αληίζεζε, γηαηί ζπγθξίλεη ηε ζεκεξηλή κε 

ηε παιαηόηεξε επνρή σο πξνο ηε πξόζβαζε ησλ καζεηώλ ζηε γλώζε 

«Παιαηόηεξα ν καζεηήο πεξίκελε… Σήκεξα νη πεγέο ησλ πιεξνθνξηώλ….». 

 


