
	

	

1. Θεματική	Πρόταση	ή	Περίοδος	Είναι	η	πρόταση	που	εκφράζει-αποδίδει	τη	βασική-
κατευθυντήρια	ιδέα	της	παραγράφου,	πληροφορεί	δηλαδή	τον	αναγνώστη	γι’	αυτό	
που	πρόκειται	να	αναπτυχθεί	στην	παράγραφο.	Η	Θ.Π.	βρίσκεται	συνήθως	στην	
αρχή	της	παραγράφου	

2. Οι	Λεπτομέρειες/Σχόλια	αποτελούν	τις	επιμέρους	ιδέες	με	τις	οποίες	διερευνάται	
και	αναπτύσσεται	η	Θεματική	Πρόταση.	Πρόκειται,	δηλαδή,	για	αναλυτικές	
προτάσεις,	οι	οποίες	θα	αναπτύξουν	με	πληρότητα	και	θα	πληροφορήσουν	με	



επάρκεια	τον	αναγνώστη,	σχετικά	με	τη	Θ.Π.	και	το	λόγο	ύπαρξης	της	παραγράφου,	
δηλαδή	με	τη	σχέση	της	με	τον	ευρύτερο	προς	διαπραγμάτευση	θέμα	

3. Κατακλείδα	Είναι	η	πρόταση	η	οποία	επισφραγίζει	την	παράγραφο,	συνοψίζοντας	
τα	όσα	έχουν	λεχθεί	σχετικά	με	την	κατευθυντήρια	ιδέα	της	παραγράφου	και	
δίνοντας	στην	παράγραφο	μια	ολοκληρωμένη	μορφή.	Η	πρόταση	κατακλείδα	
πρέπει	να	θυμίζει	στον	αναγνώστη	την	κύρια	ιδέα.	Οπότε	ο	βασικός	της	ρόλος	είναι	
συγκεφαλαιωτικός-επιβεβαιωτικός.	Ενδέχεται	να	απουσιάζει.	
	
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ		

	
ΕΡΓΑΣΙΑ	



Να	αναζητήσετε	σε	κάθε	μία	από	τις	παρακάτω	παραγράφους	τη	δομή	της	.Για	τις	
δύο	τελευταίες(4)	και	(5)	,μάλιστα,	βρίσκω	συνώνυμες	των	υπογραμμισμένων	
λέξεων	ενώ	για	την	παράγραφο	(3)	τις	αντώνυμες	των	υπογραμμισμένων	λέξεων		
	
	

1)Η αξία ενός «πανεπιστηµίου» καθορίζεται σε µεγάλο 
βαθµό από τη δυσκολία εισόδου των υποψηφίων. Τα 
πανεπιστήµια Χάρβαρντ και Στάνφορντ, για παράδειγµα, 
δέχονται µόνον έναν υποψήφιο στους δέκα. Τέτοια 
ποσοστά προκαλούν την έντονη επιθυµία φοίτησης και 
εντυπωσιάζουν µε την εικόνα αριστείας που µεταδίδουν, 
αυξάνοντας τη «δηµοτικότητά» τους. Μια πραγµατική 
βιοµηχανία αναπτύχθηκε, µε αυτόν τον τρόπο, στο 
περιθώριο των πανεπιστηµίων, µε σκοπό να βοηθήσει τους 
µελλοντικούς φοιτητές να προετοιµαστούν για τη 
συνέντευξη εισαγωγής τους στο ίδρυµα της επιλογής τους, 
η φοίτηση στο οποίο θα κάνει πιο ελκυστικό το βιογραφικό 
τους. Περίπου το 20% των φοιτητών που γίνονται δεκτοί 
στα µεγάλα πανεπιστήµια χρειάστηκε να καταφύγει σε 
προσωπικό «εκγυµναστή», η αµοιβή του οποίου µπορεί να 
φτάσει τα 30.000 δολάρια (22.102 ευρώ)... 
 
2)Η αντίληψη της επιβίωσης των ισχυρότερων στον 
πανεπιστηµιακό χώρο (εκπαιδευτικός δαρβινισµός) 
αντιπροσωπεύει µια υποχώρηση της δηµοκρατίας των 
πανεπιστηµίων προς όφελος της χρηµατιστηριακής 
λογικής των ακαδηµαϊκών µάνατζερ. Η κυκλοφορία του 
χρήµατος απειλεί να αντικαταστήσει την κυκλοφορία των 
ιδεών. Η λογική του κύρους εισχωρεί όλο και περισσότερο 
στα κεφάλαια που διαχειρίζονται 
ή επιστρατεύουν τα πανεπιστήµια και στον χειρισµό της 
κατάταξης. Έτσι, επιφέρουµε διπλό χτύπηµα, καταργώντας 
έναν από τους τελευταίους χώρους κριτικής προς 
την καθεστηκυία τάξη και νοµιµοποιώντας για πάντα τα 
όλο και πιο διευρυµένα κοινωνικά χάσµατα. 
 



3)Τα άτοµα που διαθέτουν υψηλά εισοδήµατα και καλό 
µορφωτικό επίπεδο έχουν περισσότερες πιθανότητες 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Εκτός αυτού, όµως, 
αποδεικνύονται και πιο επιδέξια στη χρήση του και, 
εποµένως, περισσότερο ικανά να ανακαλύψουν τις 
πλέον πρόσφατες ειδήσεις που κυκλοφορούν µέσω του 
Διαδικτύου, αλλά και τις αντίστοιχες ιστοσελίδες 
ενηµέρωσης και τις διαθέσιµες υπηρεσίες. Ακόµη και στην 
περίπτωση ίδιας ταχύτητας σύνδεσης στο Διαδίκτυο οι 
υψηλόµισθοι πτυχιούχοι καταλήγουν ευκολότερα στα είδη 
πληροφόρησης και ψυχαγωγίας που 
αναζητούν. Αντίθετα, τα λιγότερο µορφωµένα και 
χαµηλότερα αµειβόµενα άτοµα τείνουν 
να περιορίζουν την πλοήγησή τους στις εµπορικές 
ιστοσελίδες και στους δικτυακούς τόπους των µεγάλων 
Μ.Μ.Ε. Το Διαδίκτυο δεν είναι, εποµένως, πανταχού 
παρόν, όπως θέλουν να το παρουσιάζουν τα αφεντικά των 
µιντιακών συγκροτηµάτων που προσβλέπουν στη 
µεγαλύτερη συγκέντρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
των τηλεοπτικών καναλιών και των ραδιοφωνικών 
σταθµών. 
 
 
4)Εξαιτίας της έλλειψης δηµοσιογράφων επιφορτισµένων 
µε την επιβεβαίωση των πληροφοριών, 
την επιµέλεια άρθρων ή την ενηµέρωση ήδη 
διαµορφωµένων περιεχοµένων µε νέα στοιχεία, η 
δικτυακή πληροφόρηση δεν είναι αξιόπιστη. Ο αριθµός 
ψευδών πληροφοριών που κυκλοφορεί στο ίντερνετ είναι 
τόσο µεγάλος ώστε οι αναγνώστες έχουν αρχίσει να τις 
αντιµετωπίζουν γενικά µε καχυποψία, εκτός κι αν 
προέρχονται από κάποιο µέσο ενηµέρωσης που κρίνεται 
αξιόπιστο -σε γενικές γραµµές, δηλαδή, όταν πρόκειται για 
κάποια καταξιωµένη επιχείρηση τύπου. Ακόµη και ο Νταν 



Γκίλµορ, του οποίου το βιβλίο «We the Media» («Εµείς, τα 
µέσα ενηµέρωσης») διακηρύττει τις επαναστατικές 
προοπτικές της «δηµοσιογραφίας των 
πολιτών», παραδέχεται: «Για τους επιτήδειους, τους 
απατεώνες και τους φαρσέρ κάθε βεληνεκούς, το 
Διαδίκτυο είναι µάννα εξ ουρανού». Και πιστεύει ότι η 
καχυποψία που δηµιουργούν οι ηλεκτρονικές ψευδο-
ειδήσεις παροτρύνει τους χρήστες να αναζητήσουν τις 
«πραγµατικές» ειδήσεις στις ιστοσελίδες των βασικών 
«επώνυµων» της ενηµέρωσης, γεγονός που επαυξάνει την 
επιρροή των τελευταίων: «Η ροή των µη αξιόπιστων 
πληροφοριών που βρίσκουµε στο Διαδίκτυο µπορεί να 
έχει ως παράδοξο αποτέλεσµα την ενίσχυση των µεγάλων 
µέσων, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα». 
 
5)Ωστόσο, όπως θα φανεί πιο κάτω, η οικογένεια είναι 
µια πολύτιµη µορφή ανθρώπινης οργάνωσης που, αν δεν 
υπήρχε, θα έπρεπε να εφευρεθεί. Αυτό συµβαίνει όχι διότι 
η οικογένεια είναι µια «κεκτηµένη» αξία του παρελθόντος. 
Η παράδοση δεν πρέπει να τοποθετείται υπεράνω της 
λογικής. Αντίθετα, η ίδια η εκλογίκευση της κοινωνίας 
απαιτεί τη διατήρηση της οικογένειας διότι µέσα από 
αυτήν τα άτοµα κοινωνικοποιούνται: δηµιουργούν αρχές 
και κανόνες συµβίωσης και κυρίως εµπιστοσύνης που 
εφαρµόζονται και κυριαρχούν πέρα από τα όρια της 
οικογένειας. Και η εξασφάλιση 
συνθηκών αµοιβαίας εµπιστοσύνης δηµιουργεί αυτό που 
πολλοί κοινωνικοί επιστήµονες ονοµάζουν κοινωνικό 
κεφάλαιο, του οποίου έχει ανάγκη πρωτίστως µια 
ανεπτυγµένη κοινωνία 
 
	
	
	


