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Ορισμός: δίνεται με σαφήνεια ο ορισμός ενός προσώπου, ενός πράγματος, μιας 
αφηρημένης έννοιας κ.τ.λ. 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  
Πολιτισμός είναι το σύνολο των επιτευγμάτων του ανθρώπου. Επιτευγμάτων που 
έχουν σχέση με την τεχνική, την οικονομική και την επιστημονική πρόοδο, με την 
εσωτερική καλλιέργεια του ανθρώπου (εξύψωση ηθικής και αισθητικής 
συνείδησης, εμπλουτισμός συναισθήματος κ.λπ.) και γενικά με την 
ηθικοπνευματική του ανάπτυξη. Στην έννοια του πολιτισμού περιλαμβάνονται τα 
«ιδεώδη» που διαμορφώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου (δικαιοσύνη, ελευθερία, 
δημοκρατία, ανθρωπισμός), «ο τρόπος ζωής» (ήθη, έθιμα, ρεύματα ιδεών, 
αξιολογικές πεποιθήσεις), καθώς και τα «έργα» που πραγματοποιήθηκαν στους 



επιμέρους τομείς προόδου (καλλιτεχνική δημιουργία, θεσμοί, πολιτιστική και 
κοινωνική οργάνωση, τεχνικές εφαρμογές των επιστημών κ.λπ.). 
 
Διαίρεση: όταν η παράγραφος αναφέρεται σε μια έννοια ή ένα σύνολο που 
υποδιαιρείται σε μικρότερα. Στις λεπτομέρειες συνήθως ο συντάκτης αναφέρεται 
αναλυτικά στα υποσύνολα της διαιρεμένης έννοιας. 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  
 Η ποίηση μπορεί να διαιρεθεί αδρομερώς σε τρία μέρη: στην επική, τη λυρική 
και τη δραματική. Οι μορφές αυτές αντανακλούν τις πολιτικές και κοινωνικές 
συνθήκες μέσα στις οποίες εμφανίστηκαν και αναπτύχθηκαν. Έτσι η επική 
ποίηση εκφράζει το πνεύμα και τα ιδανικά κατά την εποχή της βασιλείας, όπου η 
αγωνιστική διάθεση και η παλικαριά θεωρούνταν οι μεγαλύτερες αρετές του 
ανθρώπου. Αντίθετα, την ταραγμένη εποχή, που στα πράγματα βρίσκονταν οι 
ευπατρίδες αριστοκρατικοί, και κάτω από την απειλή των ναυτικών και των 
βιομηχάνων που με τον πλούτο τους κατακτούσαν όλο και περισσότερα πολιτικά 
δικαιώματα, αναπτύχθηκε η λυρική ποίηση. Αργότερα, την εποχή της 
δημοκρατίας, δημιουργείται μια νέα μορφή ποίησης, που αγκαλιάζει τις λαχτάρες 
και τους πόθους ενός ολόκληρου λαού, η δραματική ποίηση. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΝΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η 
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΗΣ. 
 
Π.Χ Τέχνη είναι τρόπος έκφρασης του ανθρώπου και η ανάγκη αυτή κατέκλυσε 
την ψυχή του από την πρώτη στιγμή σχεδόν της εμφάνισής του επί γης. Η τέχνη 
διαιρείται βάσει του τρόπου χρήσης της σε αισθητική τέχνη που καλύπτει την 
ανάγκη του ‘’ωραίου ‘’και σε πρακτική  καθώς πολλά έργα τέχνης ειδικά στο 
παρελθόν είχαν χρηστική αξία ως μαγειρικά σκεύη ή σκεύη μεταφοράς αγαθών. 
 
Οριστέα έννοια :΄΄Τέχνη ΄΄ 
 Γένος : τρόπος έκφρασης  
Ειδοποιός διαφορά: κατέκλυσε την ψυχή του από τη πρώτη στιγμή επί γης 
Διαιρετέα έννοια: Τέχνη  
Διαιρετική βάση :τρόπος χρήσης  
Αποτέλεσμα διαίρεσης: αισθητική τέχνη και πρακτική τέχνη  
	


