
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ (ΟΡΙΣΜΟΣ-
ΔΙΑΙΡΕΣΗ) 

Αφού διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω παραγράφους να ανακαλύψετε 
τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται (ορισμός ,διαίρεση ,ορισμός και 
διαίρεση )και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.Στην 7η 

παράγραφο,μάλιστα ,να σχηματίσετε προτάσεις με τις υπογραμμισμένες 
λέξεις αλλά και να δώσετε τις αντώνυμές τους. 

1.Οικογένεια είναι η ένωση και η συμβίωση δύο ανθρώπων διαφορετικού ή 
όμοιου φύλου, που διαβιούν υπο κοινή στέγη και έχουν συναποδεχθεί ότι 
θα αντιμετωπίζουν από κοινού τα πρόβληματα. Αντικειμενικός σκοπός της 
οικογένειας είναι η τεκνοποίηση και η διαπαιδαγώγηση του νέου 
ανθρώπου. Από αυτήν τη λειτουργία της η οικογένεια καθίσταται καίριος 
θεσμός, αφού μέσω αυτής διαιωνίζεται η κοινωνία τόσο βιολογικά όσο και 
ηθικά και πολιτισμικά. Έτσι η οικογένεια έχει συναισθηματικό, 
αναπαραγωγικό και κοινωνικοποιητικό σκοπό. Είναι με άλλα λόγια, ένας 
θεσμός κύτταρο και θεμέλιο της κοινωνίας 

 

2.Ο πολιτισμός έχει δύο όψεις ανάλογα με τις ανθρώπινες ανάγκες που 
καλείται να ικανοποιήσει. Η πρώτη, η υλική, αποβλέπει στην εξυπηρέτηση 
των υλικών αναγκών του ανθρώπου και περιλαμβάνει όλα τα ορατά 
επιτεύγματά του, από τα ατελή παλαιολιθικά εργαλεία μέχρι την τηλεόραση 
και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η  δεύτερη, η πνευματική, έχει στόχο 
να ικανοποιήσει τις πνευματικές ανησυχίες του ανθρώπου, να απαντήσει 
στα προαιώνια ερωτήματά του για τη ζωή ,τον θάνατο, τη φύση, την 
αλήθεια και την ελευθερία. Έτσι εκφράζεται, κατά κύριο λόγο, με την 
θρησκεία, την επιστήμη και την τέχνη 

 

3.Με τον όρο εργασία ονομάζουμε την σκόπιμη σωματική και πνευματική 
απασχόληση του ανθρώπου που αποβλέπει σε παραγωγικό σκοπό. Η 
εργασία ανάλογα με το πολιτιστικό επίπεδο και το κοινωνικό-οικονομικό 
σύστημα που επικρατεί έχει διάφορες μορφές. Στις πρωτόγονες κοινωνίες, 
εργασία ήταν η άμεση εξεύρεση των απαραιτήτων για την διατήρηση στη 
ζωή, ενώ στην κλειστή οικονομία καθένας κάνει όλες τις εργασίες μόνος του 
ή με την βοήθεια της οικογένειάς του. 

4.Ως αλλοτρίωση ορίζεται η διάσταση ή η αποξένωση ορισµένων µερών ή του 
συνόλου της προσωπικότητας από τον αντικειµενικό κόσµο, από σηµαντικές 
εκφάνσεις της ίδιας της προσωπικότητας, ακόµη και από τον ίδιο τον εαυτό 
της. Πρόκειται στην ουσία για µια µορφή ανελευθερίας, επειδή ο άνθρωπος 



χάνει το αυτεξούσιο, τη δυνατότητα δηλαδή να επηρεάζει και να διαµορφώνει 
τις συνθήκες της ζωής του, καθώς υποτάσσεται σε µια αναγκαιότητα που 
υπαγορεύουν περισσότερο αντικειµενικές και αλλότριες αξιώσεις και λιγότερο 
οι προσωπικές επιθυµίες. 
Σπυρίδων Κ. Κούτρας, Πειστικός Λόγος 
	

5.Τα βλαστικά κύτταρα διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τα εµβρυϊκά 
και τα ενήλικα. Τα εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα αποµονώνονται από πολύ 
πρώιµα έµβρυα, πριν από την εµφύτευσή τους στη µήτρα, που βρίσκονται σε 
ένα στάδιο που ονοµάζεται βλαστοκύστη. Τα ενήλικα βλαστοκύτταρα 
υπάρχουν στους ιστούς του οργανισµού παιδιών και ενηλίκων, αρκετά σε 
αριθµούς κυρίως σε ορισµένους ιστούς του οργανισµού, όπως ο µυελός των 
οστών και το αίµα του οµφάλιου λώρου (αιµοποιητικά βλαστοκύτταρα). 
Μπορούν επίσης να ληφθούν από το δέρµα ή τον λιπώδη ιστό, που αφαιρείται 
µε λιποαναρρόφηση. Υπάρχουν επίσης σε περιορισµένες ποσότητες, στο 
συκώτι, στην καρδιά και στο νευρικό σύστηµα (ενήλικα νευρικά 
βλαστοκύτταρα). 
[Φωτεινή Στυλιανοπούλου 
Καθηγήτρια βιολογίας στο τµήµα νοσηλευτικής του πανεπιστηµίου Αθηνών] 
 
 
6.Οι παραλογές είναι δηµοτικά τραγούδια πολύστιχα και αφηγηµατικά. 
Μοιάζουν δηλαδή µε µικρά έπη, όπως και τα ακριτικά, µε τη διαφορά όµως 
ότι δεν εξυµνούν ηρωικά κατορθώµατα, αλλά αφηγούνται τις δραµατικές 
κυρίως περιπέτειες της ανθρώπινης ζωής µε τον τρόπο των παραµυθιών 

7. 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 

 8.Η προκατάληψη ορίζεται ως µια αρνητική στάση απέναντι 
στα µέλη µιας συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας, στάση η 
οποία βασίζεται αποκλειστικά στη συµµετοχή τους στην οµάδα 
αυτή. Αναλυτικότερα, κάποιος που είναι προκατειληµµένος 
απέναντι σε µια οµάδα τείνει να αξιολογεί τα µέλη της µε 
αρνητικό τρόπο, απλά και µόνο επειδή ανήκουν σε αυτή την 
οµάδα. Η προσωπικότητα, η συµπεριφορά και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε συγκεκριµένου ατόµου παίζουν πολύ 
µικρό ρόλο εφόσον όλα τα µέλη της οµάδας έχουν µεταξύ τους 
οµοιογενή χαρακτηριστικά.	

	


