
ΕΡΓΑΣΙΑ :Στις παρακάτω παραγράφους να αναζητήσετε τη δομή τους και τον τρόπο 
ανάπτυξής τους. Σε κάθε περίπτωση να αιτιολογήσετε την επιλογή σας όπως τα δύο 
απαντημένα παραδείγματα  που ακολουθούν 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια η αυτοµατοποίηση έδειξε πως είναι ικανή να 
επιτελέσει κάθε παραγωγικό έργο. Όχι µόνο κάνει σχετικά απλές 
δουλειές, όπως η κατασκευή τµηµάτων αυτοκινήτων ή ψυγείων, 
αλλά στοιχειοθετεί εφηµερίδες, οδηγεί αυτόµατα τα τρένα σύµφωνα µε 
προκαθορισµένο πρόγραµµα και εξορύσσει το κάρβουνο που µας χρειάζεται. 
Άρχισε µάλιστα τελευταία να µας οργώνει τα χωράφια και να θερίζει τις 
σοδειές. Μπορεί να µην απέχει πολύ η µέρα που ουσιαστικά όλα τα αγαθά 
που χρειαζόµαστε θα κατασκευάζονται σε αυτόµατα εργοστάσια χωρίς 
βοήθεια χειριστών µηχανηµάτων και που οι άνθρωποι θα είναι αναγκαίοι –
όσον αφορά την παραγωγή– µόνο για τη λήψη διευθυντικών αποφάσεων και 
για το σχεδιασµό και τη συντήρηση των αυτόµατων µηχανών. 
[N. Γρηγοριάδης] 
 
Απάντηση  
(Η παράγραφος αναπτύσσεται µε παραδείγµατα, τα οποία στηρίζουν την 
άποψη της θεµατική περιόδου πως η αυτοµατοποίηση µπορεί να επιτελέσει 
κάθε παραγωγικό έργο.) 
 
 Το bullying ως εκδήλωση τοποθετείται στο πλαίσιο της ενδοσχολικής βίας. 
Σαφώς αποτελεί µορφή επιθετικής συµπεριφοράς, η οποία όµως διαφοροποιείται 
από τις ενδοσχολικές συγκρούσεις. Κι αυτό γιατί στον εκφοβισµό το θύµα 
επιλέγεται ως ο ανίσχυρος και αδύναµος αντίπαλος, η επίθεση εναντίον του 
προγραµµατίζεται και επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε 
πρώτιστο στόχο την ανάδειξη και επιβεβαίωση της ισχύος του θύτη. Αντίθετα 
στις ενδοσχολικές συγκρούσεις τα συγκρουόµενα µέλη είναι ισότιµα, οι 
συµπλοκές µεταξύ τους τυχαίες και µεµονωµένες, µε στόχο περισσότερο ένα 
"παιχνίδι" κυριαρχίας, παρά την τελική εδραίωση της ισχύος της µιας ή της 
άλλης οµάδας. 

Απάντηση  
Η παράγραφος αναπτύσσεται µε τη µέθοδο της σύγκρισης και αντίθεσης. Ο 
συγγραφέας επιχειρεί να διακρίνει  το bullying  από τις ενδοσχολικές 
συγκρούσεις, αναφέροντας τις µεταξύ τους διαφορές. Έτσι αναφέρει ότι ο 
εκφοβισµός στρέφεται σε ανίσχυρους και αδύναµους στόχους, ενώ στις 
ενδοσχολικές συγκρούσεις τα µέρη είναι ισότιµα. 
 
Ας προσπαθήσουµε να κάνουµε το ίδιο και στα παρακάτω παραδείγµατα. 
Προσοχή ! Έχετε να επιλέξετε ανάµεσα στους δύο τρόπους ανάπτυξης που 
είδατε σε αυτή την ενότητα..Σύγκριση-αντίθεση ή ανάπτυξη µε παράδειγµα. 
Κάθε φορά ,αιτιολογείτε την επιλογή σας! 
 

1) 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	 κοινωνικο-πολιτικών	 προβλημάτων	 με	 μακροπρόθεσμη	 στόχευση	 την	
ανατροπή	 του	 καθεστώτος.	 Αντίθετα,	 ο	 επαναστατημένος	 πολίτης	 αντιδρά	 στις	



αρνητικές	 πτυχές	 της	 πολιτικής	 πραγματικότητας,	 εκδηλώνει	 όμως	 μία	
συναισθηματική,	φραστική	διαμαρτυρία	που	εξαντλείται	σ’	ένα	θεωρητικό	επίπεδο.	
Η	παρορμητική	αντίθεση	και	η	ενδεχόμενη	αγανάκτησή	του	συχνά	δε	συνοδεύονται	
από	δημιουργική	δράση	και	έμπρακτη	αντίδραση	
	

2) «Οφείλουµε ως άτοµα-µέλη µιας οργανωµένης κοινωνίας να θέσουµε ως 
κοινό στόχο την πρόοδο και να αποφύγουµε µε κάθε τρόπο το συντηρητισµό. 
Η πρόοδος είναι ο µόνος δρόµος που διασφαλίζει την κοινωνική και 
προσωπική µας ανέλιξη…, που διαµορφώνει συνθήκες ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη σε όλους τους τοµείς… Αντίθετα, ο συντηρητισµός δηµιουργεί 
συνθήκες στασιµότητας και οπισθοδρόµησης…, βαλτώνει κάθε προσπάθεια 
για βελτίωση και αναβάθµιση των συνθηκών ζωής…, αδυνατεί να 
ανταποκριθεί στις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες και ανάγκες…»	
	

3)  «Αναµφισβήτητα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται µια ιδιαίτερα 
ανησυχητική κλιµάκωση του φαινοµένου της παραβατικότητας και 
εγκληµατικότητας. Αρκεί κάποιος να παρακολουθήσει την επικαιρότητα για 
να διαπιστώσει πως στα δελτία ειδήσεων το αστυνοµικό ρεπορτάζ ασφυκτιά 
από ληστείες, κλοπές, επιθέσεις εις βάρος ανύποπτων πολιτών, 
εγκλήµατα…Το έγκληµα αποκτά άρτια οργάνωση…, δρουν µαφίες της 
νύχτας…, βιαστές καροδοκούν…»	
	

4) Όσο	 πιο	 κοντά	 μας	 διαδραματίζεται	 ένα	 γεγονός,	 τόσο	 πιο	 ενδιαφέρον	 είναι.	 Για	
την	 αθηναϊκή	 εφημερίδα	 η	 διακοπή	 του	 ρεύματος	 στην	 Αθήνα	 είναι	 η	 πρώτη	
είδηση,	 για	 τους	 “Τάιμς	 της	 Ν.	 Υόρκης”	 δεν	 είναι	 ούτε	 μονόστηλο.	 Οι	 δέκα	
πρόσκοποι	που	χάθηκαν	στην	Πάρνηθα	είναι	για	μας	σπουδαίο	θέμα,	ενώ	οι	εκατό	
Ινδοί	 στρατιώτες	 που	 χάθηκαν	 στα	 Ιμαλάια	 πάνε	 κατευθείαν	 στο	 καλάθι.	 Η	 έδρα	
της	 εφημερίδας	 ή	 του	 πρακτορείου	 ειδήσεων	 παίζει	 αποφασιστικό	 ρόλο	 στην	
επιλογή	και	την	ιεράρχηση	των	ειδήσεων.	Για	την	τοπική	εφημερίδα	της	Καλλιθέας	
πρώτο	θέμα	είναι	ο	θάνατος	του	δημάρχου	της	και	όχι	ο	θάνατος	του	Μπρέζνιεφ.	
Το	δεύτερο,	λοιπόν,	αστέρι	της	είδησης	είναι	η	εγγύτητα.	
	
	

5) Ένα	χάσμα	χωρίζει	 το	Σωκράτη	από	τους	σοφιστές.	Ο	Σωκράτης	 ζήτησε	τη	μία	και	
καθολική	 έννοια,	 τη	 μία	 και	 καθολική	 αλήθεια,	 ενώ	 οι	 σοφιστές	 υποστήριζαν	 τις	
πολλές	γνώμες	για	το	ίδιο	πράγμα.	Επίσης	και	στον	τρόπο	της	ζωής	υπάρχει	ριζική	
αντίθεση	μεταξύ	σοφιστών	και	Σωκράτη.	Οι	σοφιστές	ήταν	έμποροι	γνώσεων,	ενώ	ο	
Σωκράτης	 υπήρξε	 ένας	 άμισθος	 δάσκαλος	 και	 ερευνητής	 της	 αλήθειας.	 Το	 μόνο	
κοινό	 μεταξύ	 των	 σοφιστών	 και	 του	 Σωκράτη	 ήταν	 ότι	 και	 αυτός	 και	 εκείνοι	
διαπίστωσαν	ότι	η	παραδεδομένη	μόρφωση	και	παιδεία	δεν	ήταν	αρκετή	για	 την	
εποχή	τους.	
	

6) «Η πληρότητα της πληροφόρησης είναι µια από τις µορφές της ακρίβειάς της. 
Μπορεί κανείς να δηµιουργήσει µια ψεύτικη είδηση µε την ίδια ευκολία, είτε 
ακρωτηριάζοντας την αφήγηση ενός γεγονότος είτε κατασκευάζοντάς το από την 
αρχή ως το τέλος. Το καλύτερο παράδειγµα για τη σηµασία που έχει η 
πληρότητα µιας είδησης είναι το τηλεγράφηµα του Εµς. Πρόκειται για το 
τηλεγράφηµα που έστειλε από το Εµς, το 1870, ο βασιλιάς της Πρωσσίας 
Γουλιέλµος ο Α΄ στον υπουργό εξωτερικών της χώρας, Βίσµαρκ, για να τον 
κατατοπίσει σχετικά µε τις συζητήσεις που είχε µε το Γάλλο πρεσβευτή 
Μπενεντέτι. Ο Βίσµαρκ δηµοσίευσε το τηλεγράφηµα, αφού όµως το ανέπτυξε 
και το αλλοίωσε, ώστε να έχει έναν προσβλητικό τόνο για τη Γαλλία. Λέγεται ότι 
το τηλεγράφηµα αυτό υπήρξε η αφορµή, για να κηρύξει η Γαλλία τον πόλεµο 



εναντίον της Πρωσσίας. Ο γαλλοπρωσσικός πόλεµος του 1870-71 θα είχε ίσως 
βρει µια άλλη αφορµή, για να ξεσπάσει, και ίσως να κατέληγε πάλι στην 
πρωσσική νίκη. Με τις συνθήκες όµως που διαδραµατίστηκε το κεφαλαιώδες 
αυτό γεγονός της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας δεν είναι απίθανο να το 
προκάλεσε µια ελλιπής και πλαστογραφηµένη πληροφόρηση».  
 
 

7) 	Τα	 τελευταία	 είκοσι	 χρόνια	 η	 αυτοματοποίηση	 έδειξε	 πως	 είναι	 ικανή	 να	
επιτελέσει	κάθε	παραγωγικό	έργο.	Όχι	μόνο	κάνει	σχετικά	απλές	δουλειές,	όπως	

η	κατασκευή	τμημάτων	αυτοκινήτων	ή	ψυγείων,	αλλά	στοιχειοθετεί	εφημερίδες,	

οδηγεί	 αυτόματα	 τα	 τρένα	 σύμφωνα	 με	 προκαθορισμένο	 πρόγραμμα	 και	

εξορύσσει	 το	 κάρβουνο	 που	 μας	 χρειάζεται.	 Άρχισε	 μάλιστα	 τελευταία	 να	 μας	

οργώνει	 τα	 χωράφια	 και	 να	 θερίζει	 τις	 σοδειές.	Μπορεί	 να	 μην	 απέχει	 πολύ	 η	

μέρα	που	 ουσιαστικά	 όλα	 τα	αγαθά	που	 χρειαζόμαστε	 θα	 κατασκευάζονται	 σε	

αυτόματα	 εργοστάσια	 χωρίς	 βοήθεια	 χειριστών	 μηχανημάτων	 και	 που	 οι	

άνθρωποι	 θα	 είναι	 αναγκαίοι	 -όσον	 αφορά	 την	 παραγωγή-	 μόνο	 για	 τη	 λήψη	

διευθυντικών	 αποφάσεων	 και	 για	 το	 σχεδιασμό	 και	 τη	 συντήρηση	 των	

αυτόματων	μηχανών.	
	

8) 	Ο πόλεμος	 και η ειρήνη	 είναι δύο εντελώς αντίθετες καταστάσεις που 
ιστορικά διαδέχονται η μία την άλλη. Σε αντίθεση με τον πόλεμο	 που 
φέρνει φτώχεια, καταστροφή, εξαθλίωση	 και απόγνωση, η ειρήνη	
εξασφαλίζει ευημερία, ανάπτυξη, πρόοδο	 και ελπίδα. Ενώ	 στον πόλεμο	 η 
ζωή απειλείται, η ειρήνη	προστατεύει το δικαίωμα να ζεις.	

	


