
Α. Στοιχεία θεωρίας 

 
 
  
1. Ορισµός 
  
2. Παραδείγµατα (ένα ή πολλά) 

α. Στιγµιότυπα της καθηµερινής εµπειρικής ζωής 
β. Πολλά επιµέρους οµοειδή στοιχεία ενός ευρύτερο συνόλου, 
παρατίθενται συχνά ως αναφορά, σε ασύνδετο σχήµα 

  
3. Διαίρεση 

α. Στη θεµατική περίοδο παρουσιάζεται το διαιρούµενο 
σύνολο και τα µέρη που το αποτελούν 

β. Στην ανάπτυξη της παραγράφου υπάρχουν σχόλια ή 
παρέχονται πληροφορίες για κάθε µέρος του διαιρούµενου 
όλου χωριστά 

γ. Στην κατακλείδα υπάρχει συµπέρασµα 
  



4. Σύγκριση – αντίθεση: 
α. Στη θεµατική περίοδο αναφέρονται τα δύο συγκρινόµενα – 
αντιτιθέµενα µέρη 

β. Στην ανάπτυξη της παραγράφου υπάρχουν σχόλια ή 
παρέχονται πληροφορίες για κάθε αντιτιθέµενο/ 
συγκρινόµενο µέρος ξεχωριστά 

γ. Στην κατακλείδα υπάρχει συµπέρασµα πάνω στην αντίθεση 
– σύγκριση 

  
5. Αιτιολόγηση: 
α. Στη θεµατική περίοδο διατυπώνεται µία Άποψη / Κρίση / 
Θέση / Γνώµη η οποία χρειάζεται οπωσδήποτε αιτιολόγηση – 
στήριξη. Έτσι µπορούµε να ρωτήσουµε «γιατί» αµέσως µετά τη 
διατύπωσή της 
β. Στην ανάπτυξη της παραγράφου, οι περίοδοι που 
ακολουθούν παίρνουν το χαρακτήρα απάντησης στο 
προηγούµενο «γιατί», αποτελούν τα επιχειρήµατα µε τα οποία 
αιτιολογείται – στηρίζεται η κρίση, θέση, άποψη της Θ.Π. 
Η ύπαρξη τεκµηρίων δε συνιστά ανάπτυξη µε αιτιολόγηση, 
αλλά µε παραδείγµατα. 
γ. Στην κατακλείδα υπάρχει συµπέρασµα-επιβεβαίωση της 
αρχικής τοποθέτησης 

  
6. Αίτιο – αποτέλεσµα: 

α. Στη θεµατική περίοδο υπάρχουν δύο εκδοχές: 
i. Καταγράφεται ένα βασικό αίτιο ενός προβλήµατος, 
φαινοµένου, κατάστασης κ.λπ. 
ii. Καταγράφεται το αίτιο και το αποτέλεσµα ή τα 
αποτελέσµατα που δηµιουργεί, προκαλεί κ.λπ. 
β. Στην ανάπτυξη της παραγράφου, αναπτύσσεται το 
αποτέλεσµα ή τα αποτελέσµατα (σε παράθεση ή στη µεταξύ 
τους αλληλουχία) 

γ. Στην κατακλείδα υπάρχει συµπέρασµα 
  
7. Αναλογία: 

α. Στη θεµατική περίοδο υπάρχει µια µεταφορά ή µια 
παροµοίωση, όπου συσχετίζονται δύο καταστάσεις: µία της 
γνώριµης σε όλους πραγµατικότητας ή καθηµερινότητας και 
µία που αφορά κάποια πτυχή από το θέµα του κειµένου π.χ. 
ζωή – ποδόσφαιρο, ζούγκλα – ανθρώπινη κοινωνία, ασθένεια - 
εγκληµατικότητα 



β. Η ανάπτυξη χωρίζεται σε δύο χονδρικά µέρη, που το ένα 
αφορά την προς συσχέτιση πραγµατικότητα και το άλλο το 
θέµα 

γ. Κατακλείδα συχνά δεν υπάρχει 
  
8. Συνδυασµός µεθόδων (προσεκτική ανάγνωση όλης της 
παραγράφου µε επισήµανση των διαρθρωτικών λέξεων) 
	


