ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Γ´ ΛΥΚΕΙΟΥ(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)
Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
Να βρεθούν οι τρόποι ανάπτυξης στις παρακάτω παραγράφους.
1. Με τις λέξεις ο ανθρώπινος εγκέφαλος αιχµαλωτίζει το σύµπαν. Μέσα στις φόρµες
των λέξεων γεννιούνται οι σκέψεις. Όπως τα ρεύµατα των υδάτων κινούνται στην
κοίτη του ποταµού και, αν δεν υπάρχει αυτή, σκορπίζουν και χάνονται, έτσι και οι
σκέψεις κινούνται στην κοίτη της γλώσσας και χάνονται όταν χάνεται εκείνη. Από
την ώρα που ο άνθρωπος αποκτά τις λέξεις, η κοίτη της σκέψης του γίνεται λεκτική.
Η σκέψη χωρίς τη γλώσσα είναι βουβή, αλλά και η γλώσσα χωρίς τη σκέψη γίνεται
κραυγή
Χ. Τσολάκης, Τη γλώσσα µου έδωσαν ελληνική, Α’ Τοµος

2. Ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη αλλοίωση είναι (ηθική, θα µπορούσα να πω) φθορά.
Και στη µια και στην άλλη περίπτωση το σύµβολό µας δεν χάνει τίποτα από την
περιωπή του νοήµατός του. Είναι αληθινό, σωστό, γνήσιο· σηµαίνει αυτό που λέει,
τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο, δεν κρύβει διαθέσεις πίσω από την
επιφάνειά του, ούτε ξεγελάει µε τον όγκο του. Το «ρυάκι» είναι ρυάκι και ο
«χείµαρρος» χείµαρρος, ο «κλέφτης» κλέφτης και ο «φονιάς» φονιάς, η «γέννα»
γέννα και ο «θάνατος» θάνατος κ.ο.κ.
Ε.Π. Παπανούτσος, Το δίκαιο της πυγµής

3. Από την πλευρά του περιεχοµένου πάλι η γλώσσα της εξουσίας µηδενίζει τη σκέψη
και την κριτική και προβάλλει δοµικά στοιχεία αντικριτικά, καθώς επιβάλλει µε
δογµατικότητα και απολυτότητα τα αναµφισβήτητης αξίας µηνύµατα του ποµπού.
Μια τέτοια γλώσσα, βέβαια, δεν µπορεί παρά να είναι: αποστεωµένη και µουσειακή,
αφού δεν ερευνά, δεν κρίνει, δε συ- σχετίζει, δεν διαλέγεται, αλλά συντηρεί και
µεταφέρει µε µεγαληγορία και βεβαιότητα «αιώνιες και µοναδικές» αξίες και
«αλήθειες»· αυταρχική, αφού δεν υπάρχουν περιθώρια διαλόγου και ο δέκτης
εντέλλεται να συντονίζεται στα µηνύµατα του ποµπού· υπερβατική, αφού θραύει ή
αγνοεί τις ποικίλες µορφές της καθηµερινότητας και µε την υπέρβαση της
πραγµατικότητας και τη γενίκευση (και τη θέωση) του λεκτικού συµβολισµού
δοκιµάζει να υποβάλει τα περιεχόµενα των µηνυµάτων της, στεγαζόµενα ερµητικά σε
αποδεκτές και µεγάλες αξίες: οικογένεια, πατρίδα, θρησκεία κτλ.
Χ. Τσολάκης, Από τα γράµµατα στη γλώσσα
4. Ο υπόκοσµος είναι φυσικό ν’ ακολουθήση τον πανανθρώπινο νόµο. Δηµιουργεί
λοιπόν κι’ αυτός τη γλώσσα του σύµφωνα µε τις ανάγκες του. Κι’ επειδή ζη κάτω από
µια συνεχή καταδίωξη, αφού παραβαίνει τα κοινωνικά δεδοµένα, την έννοµη τάξη,
τους κανόνες της αρµονικής συµβιώσεως, έχει ανάγκη να φυλάγεται, να συνεννοείται
και να δρα µέσα σε µια γλώσσα δική του. Έτσι, κάθε υπόκοσµος πάνω στη γη έχει
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ένα είδος δικής του γλώσσας, που υπάρχει ακριβώς για να προστατεύη και να
συντήρηση την ύπαρξή του. Η περίφηµη Γαλλική αργκό, η Αµερικανική σλανγκ, ή
οποιαδήποτε παράλληλη γλώσσα σε κάθε έθνος αποτελεί ζωτικό στοιχείο του
υποκόσµου που υπάρχει. [...]
Ν. Τσιφόρος, Τα παιδιά της πιάτσας
5. Πολλά µπορούν να σκοτώσουν µια γλώσσα, από µια φυσική καταστροφή µέχρι µια
γενοκτονία ή πολιτιστική αφοµοίωση. Στις 17 Ιουλίου 1998, ένας καταστροφικός
σεισµός στις ανατολικές επαρχίες της Παπούα Νέας Γουινέας σκότωσε πάνω από
2.200 κατοίκους και άφησε 10.000 άστεγους. Τα χωριά Σισάνο, Ουαράπου, Αρόπ και
Μαλόλ καταστράφηκαν και 30% των κατοίκων των χωριών Αρόπ και Ουαράπου
σκοτώθηκαν. Οι κάτοικοι των χωριών ανήκαν σε διαφορετικές φυλές και µιλούσαν
τέσσερις διαφορετι- κές, και αναγνωρισµένες, γλώσσες, αλλά ο αριθµός των πολιτών
που τις µιλούσαν ήταν περιορισµένος: το 1990, τη σισάνο µιλούσαν 4.776 άτοµα, τη
µαλόλ 3.330, την αρόπ 1.700 το 1981 και την ουαράπου 1.602 άτοµα το 1983. Με το
σεισµό, το σύνολο των χρηστών για την αρόπ και την ουαράπου δεν πρέπει να
ξεπερνούσε τους 500 πολίτες.
Από τον ηµερήσιο Τύπο
6. Οι νέοι δεν έχουν κακές διαθέσεις. Είναι µάλλον καλοί, επειδή δεν είδαν ακόµη
πολλά παραδείγµατα διεφθαρµένων ανθρώπων. Είναι ευκολόπιστοι, επειδή ακόµα
δεν τους έχουν εξαπατήσει συχνά. Είναι γεµάτοι ελπίδες, κι αυτό συµβαίνει επειδή η
φύση τούς έχει προικίσει µε κάποιο είδος θέρµης, σαν εκείνη που νιώθουν αυτοί που
έχουνε πιει πολύ κρασί. Αλλά η ιδιότητά τους αυτή οφείλεται και στο ότι δεν έχουν
δοκιµάσει πολλές αποτυχίες. Ζούνε κυρίως µε την ελπίδα, επειδή η ελπίδα αφορά το
µέλλον ενώ η ανάµνηση είναι παρελθόν. Και για τους νέους το µέλλον είναι µεγάλο
ενώ το παρελθόν µικρό. […]
Αριστοτέλης, «Ρητορική»

7. Εάν βρίσκεσαι σε συµφωνία µε τον εαυτό σου (τις διαθέσεις, τις ικανότητες, τα
όνειρά σου)· εάν µε τους συνανθρώπους ζεις αρµονικά προσπαθώντας µε καλή
προαίρεση5 να γεφυρώνεις τα χάσµατα και ν’ αποφεύγεις την τριβή στις σχέσεις σου
µαζί τους· εάν εργάζεσαι έντιµα και δηµιουργικά και είσαι ικανοποιηµένος από την
αναγνώριση των αποδόσεών σου· εάν στην αισθηµατική σου ζωή αξιώθηκες να
γνωρίσεις την τρυφερότητα και τη στοργή· εάν προπάντων έχεις πεισθεί ότι ο δρόµος
του βίου δεν είναι ποτέ οµαλός και γίνεται βατός µόνο από κείνους που µπορούν να
δέχονται τις αποτυχίες µε χαµόγελο και τους πόνους µε εγκαρτέρηση — τότε θα είσαι
πάντα δυνατός και χαρούµενος, και αυτή τη δύναµη και τη χαρά σου θα την
ξαναβρίσκεις πολλαπλάσια όταν θα διαθέτεις τον ελεύθερο χρόνο σου σε
σύστοιχους6 προς το ψυχικό κλίµα και το πνευµατικό σου επίπεδο τρόπους
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ψυχαγωγίας. Ούτε καταπονηµένος και ταπεινωµένος, ούτε αηδιασµένος από τον
εαυτό σου θα βγαίνεις από τους τόπους των διασκεδάσεων — µε την πικρή γεύση
που δίνει ο ανώφελος κάµατος, η αποστροφή και η µεταµέλεια.
Ε.Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία

8. Η Στατιστική Υπηρεσία της ΕΟΚ, για παράδειγµα, που σκιαγραφεί το προφίλ των
Ευρωπαίων, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, αλλά είναι λιγάκι πιο αισιόδοξη για
µας τους Έλληνες. Παρά την επίθεση της ιδιωτικής τηλεόρασης, οι Έλληνες
παρακολουθούν τηλεόραση µόλις 2 ώρες και 58 λεπτά ηµερησίως, περισσότερο
βεβαίως από τους Βέλγους, τους Λουξεµβούργιους, του Ολλανδούς και τους Δανούς,
λιγότερο όµως από τους Βρετανούς: 3 ώρες και 50 λεπτά!
Από τον ηµερήσιο Τύπο
9. Στα οµαδικά αθλήµατα µαθαίνεις να ’σαι έτοιµος, να συγκρατιέσαι, να περιµένεις
στην κατάλληλη στιγµή, να θυσιάζεις τις ατοµικές χαρές ή προτιµήσεις για τα
συµφέροντα της οµάδας. Μαθαίνεις να προσαρµόζεις τις ιδιότητές σου στις ανάγκες
του συνόλου, να εκµεταλλεύεσαι, όσο µπορείς, για τη νίκη τα ελαττώµατα και τα
προτερήµατά σου. Με τη µέθοδο αυτή µονάχα µπορείς ν’ ασκηθείς για το µεγάλο
παιχνίδι, αργότερα, της δηµόσιας ζωής.
Νίκος Καζαντζάκης, «Αγγλία»
10. Η λέξη µόδα στο σύγχρονο ελληνικό λεξικό ορίζεται ως εξής: «Μόδα, η (λ.
ιταλική), παροδική συνήθεια, κυρίως ως προς το ντύσιµο, νεωτερισµός, συρµός». Αν
αυτό που κάποιος θέλει πραγµατικά από τη ζωή του είναι να βάλει µέσα στην
πολυτέλεια των καθηµερινών στιγµών του το «συρµό», τότε το εισιτήριο προς την
καταξίωσή του βρίσκεται «σεταρισµένο» στις βιτρίνες ακριβών µπουτίκ φθηνών
αξιών. Γιατί η µόδα αγοράζεται —σχετικά— φθηνά από τον καθένα (θα την βρεις
στο µεσαίο ράφι των «σουπερµαρκετ προκάτ συµπεριφορών»). Το στιλ, πάλι,
ερµηνεύεται ετυµολογικά ως (ακλ. λ. γαλλική από το ελληνικό στύλος), λογοτεχνικό
και καλλιτεχνικό ύφος, τεχνοτροπία - άποψη, τρόπος ζωής και εν γένει
συµπεριφοράς. Από την ερµηνεία και µόνο των λέξεων είναι πολύ εύκολο να
καταλάβει κανείς τη διαφορά και την απόσταση που χωρίζει τις δύο αυτές έννοιες
Ν. Πιπέρης Από τον ηµερήσιο Τύπο
11. Η διάκριση που έκανε ο Baudelaire (στο περίφηµο δοκίµιό του για την «ουσία του
γέλιου») παραµένει. Υπάρχει ένα κωµικό αθώο και ένα κωµικό πονηρό. Το πρώτο
(µια εικόνα, µια κίνηση, µια φράση) προκαλεί το αυθόρµητο και ηχηρό γέλιο που το
χαιρόµαστε στα παιδιά και στους απλοϊκούς ανθρώπους, και διασκεδάζει χωρίς
αναχαιτίσεις όσους το συναντούν. Το δεύτερο (µια γελοιογραφία, ένας µορφασµός,
ένα ευφυολόγηµα) γίνεται αντιληπτό µόνο από κείνους που γνωρίζουν τα
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υπονοούµενά του και ευχαριστούνται όταν συµµετέχουν στην πρόθεση του
δηµιουργού να «πειράξει» µε τα τεχνάσµατα και τους υπαινιγµούς του· αλλιώς
στενοχωρούνται ή και θυµώνουν. […]
Ε.Π. Παπανούτσος, Το δίκαιο της πυγµής
12. Οι προγραµµατιστές αντιδρούν. Αναπτύσσουν πιο περίπλοκα προγράµµατα
υπολογιστών για να αποστρέψουν τη Γενιά της Οθόνης από το να κατασκευάζει µόνη
της τα προγράµµατά της. Οι διαφηµιστές δηµιουργούν «µοντέρνες» διαφηµίσεις και
προγράµµατα και αποσκοπούν στο να γοητεύσουν τους νοήµονες νεαρούς τηλεθεατές
και να κάµψουν την ειρωνική, προστατευτική στάση τους. Και οι ειδήσεις
προειδοποιούν τους γονείς για την επικίνδυνη πορνογραφία και τους στρατιωτικούς
εξτρεµιστές που καραδοκούν στο Ίντερνετ, έτοιµοι να µετατρέψουν τα παιδιά µας σε
άτοµα που παρεκτρέπονται ή σε κατασκευαστές βοµβών.
Ντάγκλας Ράσκοφ Από τον ηµερήσιο Τύπο
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