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ΔΚΦΡΑΗ - ΔΚΘΔΗ Γ΄ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΚΔΙΜΔΝΟ: Γύζθνινη θαηξνί γηα… δηαθνξεηηθνύο
Ο θαζέλαο από ηα έμη δηζεθαηνκκύξηα πνπ δνπλ ζηνλ πιαλήηε καο είλαη έλα κνλαδηθό
αλζξώπηλν νλ, πνπ δελ κνηάδεη κε θαλέλα άιιν. Καλέλαο δε γελληέηαη αθξηβώο ηελ ίδηα
ζηηγκή, αθξηβώο ζην ίδην ζεκείν, από αθξηβώο ηνπο ίδηνπο γνλείο, εθηόο από ηελ πεξίπησζε
ησλ δηδύκσλ.
Αιιά αθόκε θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα δαθηπιηθά απνηππώκαηα είλαη δηαθνξεηηθά,
θαζώο επίζεο θαη ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο θσλήο, πνπ είλαη κνλαδηθή, αλαγλσξίζηκα
δηαθνξεηηθή ζε θάζε άλζξσπν, αθόκε θη όηαλ αιιάδνπκε ηνλ ηόλν ηεο θσλήο καο. Τν DNA
είλαη επίζεο δηαθνξεηηθό. Ο θαζέλαο καο έρεη ηελ αίζζεζε όηη είλαη έλα κνλαδηθό
αλζξώπηλν πιάζκα κε έλαλ ζπλδπαζκό από ηα δηθά ηνπ γνύζηα, ηηο παξνξκήζεηο, ηηο ηδέεο
θαη ηηο κηθξέο δηαζηξνθέο ηνπ· ζπλδπαζκό πνπ δελ δηαζέηεη θαλέλαο άιινο άλζξσπνο ζηνλ
θόζκν.
Εθείλν βαζηθά πνπ καο ελώλεη είλαη ε ηάζε καο λα εθθξάζνπκε ηε κνλαδηθόηεηά καο θαη
ην θάλνπκε κε ρίιηνπο δπν ηξόπνπο. Άιινο θνξάεη ην ξνιόη ζην δεμί ηνπ ρέξη. Άιινο
επηκέλεη λα θνξάεη κόλν θόθθηλεο θάιηζεο. Άιινο πιέθεη ηα καιιηά ηνπ θνηζηδάθηα ξάζηα.
Άιινο θνξάεη ζθνπιαξίθηα ζηα θξύδηα ή ζηα γελλεηηθά όξγαλά ηνπ ή ζηνλ αθαιό ή ζηε
γιώζζα ηνπ. Άιινο
εκθπηεύεη κηθξά δηακαληάθηα ζην ζκάιην ησλ δνληηώλ ηνπ. Άιινο γξάθεη κόλν κε πέλα.
Άιινο θνπξεύεηαη παλθ θαη άιινο βάθεη ηα καιιηά ηνπ πνξηνθαιηά. Άιινο θνξάεη καύξα
γπαιηά αθόκε θαη ην βξάδπ… Ο θαηάινγνο δελ έρεη ηέινο.
Σηελ επνρή καο είλαη ηξνκαθηηθά δύζθνιν λα είλαη θαλείο δηαθνξεηηθόο. Αλ θάλεηε θάηη
από ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα μέξεηε όηη εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζε όιε ηε Γε θάλνπλ ην
ίδην πξάγκα. Ζνύκε ζε κηα ηζηνξηθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε παγθνζκηνπνίεζε είλαη πιένλ
γεγνλόο ηόζν ζε νηθνλνκηθό όζν θαη ζε πνιηηηζκηθό επίπεδν. Όιν θαη πεξηζζόηεξνη
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άλζξσπνη από δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ πιαλήηε κνηάδνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν. Μηινύλ
δηαθνξεηηθέο γιώζζεο αιιά θνξνύλ ηα ίδηα ξνύρα, κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο αμίεο, βιέπνπλ ηηο
ίδηεο ηαηλίεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, αθνύλ ηελ ίδηα κνπζηθή, θαηαλαιώλνπλ ηα ίδηα λαξθσηηθά,
νδεγνύλ ηα ίδηα απηνθίλεηα, αλεζπρνύλ γηα ηα ίδηα πξάγκαηα (π.ρ. ηα ζθακπαλεβάζκαηα
ηνπ Dow Jones), πίλνπλ ηα ίδηα αλαςπθηηθά θαη πξνζπαζνύλ κε ηελ ίδηα έληαζε λα
εθθξάζνπλ ηε… κνλαδηθόηεηά ηνπο. […]
Οη δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο έρνπλ πιένλ εμαθαληζηεί θαη έρνπλ δώζεη ηε ζέζε ηνπο ζε
κηα παγθόζκηα ππνθνπιηνύξα, ε νπνία επηβάιιεη ηα κνληέια ηεο κε ηε βνήζεηα ηεο
ηειεόξαζεο, ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Τα κνληέια απηά είλαη ηα
κνληέια ηεο κεηαβηνκεραληθήο επνρήο, ε νπνία δελ αξθείηαη πιένλ ζε έλαλ άλζξσπν πνπ
θαηαλαιώλεη, αιιά
απαηηεί λα κελ ππάξρνπλ άιιεο δηθαηνινγίεο εθηόο από απηή ηνπ θαηαλαισηηζκνύ.
Μέζα ζε απηό ην γθξίδν ηνπίν ηεο εμνκνίσζεο νη πνιίηεο ηνπ παγθόζκηνπ ρσξηνύ
επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο κεηαρεηξηδόκελνη ηα θαηαηεζέληα ζήκαηα ησλ πξντόλησλ πνπ
θαηαλαιώλνπλ. Κόθα-Κόια, κπινπηδίλ, MTV, CNN, θαζη θνπλη είλαη κεξηθά κόλν από
απηά. Αθόκε θαη ην «πεξηζώξην» επηθνηλσλεί πιένλ κε ηα ίδηα ζύκβνια.
Η θνηλσλία ηεο θαηαλάισζεο έρεη ζέζε γηα ηα πάληα, αθόκε θαη γηα εθείλα πνπ ηελ
απνξξίπηνπλ. Τα λεαληθά ζηπι απνξξνθώληαη ηόζν απόιπηα από ην ζύζηεκα, ώζηε λα
κελ κεζνιαβεί παξά ειάρηζην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ζηηγκή όπνπ ζα εκθαληζηνύλ ζην
δξόκν σο ηε ζηηγκή όπνπ ζα εκθαληζηνύλ ζηε βηηξίλα κηαο αθξηβήο κπνπηίθ. Η
ακθηζβήηεζε γίλεηαη ζύληνκα κόδα θαη ε κόδα απνδνρή. Τα κπινπδάθηα κε ηε θσηνγξαθία
ηνπ Τζε Γκεβάρα μαλαγίλνληαη ζπξκόο, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη ηίπνηε γηα ηηο θνηλσληθέο
ζπλζήθεο όπσο δηακνξθώλνληαη. Απελαληίαο, όζν πην νινθιεξσηηθέο γίλνληαη νη ζπλζήθεο
απηέο, ηόζν πην επαλαζηαηηθά ζύκβνια γίλνληαη κόδα.
Σηελ επνρή καο νη πξνζπάζεηεο δηαθνξνπνίεζεο θαηαιήγνπλ ζε αδηέμνδα. Οη έλλνηεο
πξσηνπνξία θαη πξσηνηππία έρνπλ ράζεη ην λόεκά ηνπο. Τα ζύκβνια ηεο κνλαδηθόηεηάο
καο έρνπλ ράζεη ηε βαξύηεηά ηνπο. Όζν πην δηαθνξεηηθνί πξνζπαζνύκε λα γίλνπκε, ηόζν
πεξηζζόηεξν κνηάδνπκε κε ηνπο άιινπο. Πξνζπαζώληαο λα μερσξίζνπκε, ράλνπκε ηελ
αηνκηθή ηαπηόηεηά καο. Η πξαγκαηηθόηεηα κνηάδεη όιν θαη πεξηζζόηεξν κε πίλαθα ηνπ Άνηι
Γοσόρτολ: ζύκβνια πνπ επαλαιακβάλνληαη ζην δηελεθέο.
Αλππόγξαθν δεκνζίεπκα
Από «ΣΟ ΒΗΜΑ» ηεο Κπξηαθήο

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
Α. Να ζπληαρζεί ε πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 100-120 ιέμεηο.
Μνλάδεο 25
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Β1. «Όζν πην δηαθνξεηηθνί πξνζπαζνύκε λα γίλνπκε, ηόζν πεξηζζόηεξν κνηάδνπκε
κε ηνπο άιινπο. Πξνζπαζώληαο λα μερωξίζνπκε, ράλνπκε ηελ αηνκηθή ηαπηόηεηά
καο»: Να αλαπηύμεηε ην λόεκα ηεο παξαπάλσ θξάζεο κε 70-90 ιέμεηο.
Μνλάδεο 10
Β2. «Ζούμε ζε μια ιζηορική ζηιγμή…μοναδικόηηηά ηοσς»: Πνηα ζπιινγηζηηθή πνξεία
αθνινπζεί ν θεηκελνγξάθνο ζηελ ελ ιόγσ παξάγξαθν; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή
ζαο.
Μνλάδεο 6
Β3. Σε πνην γξακκαηεηαθό είδνο (άξζξν-επηθπιιίδα) αλήθεη ην θείκελν; Να αηηηνινγήζεηε
ηελ απάληεζή ζαο.
Μνλάδεο 8
Β4. Με πνηνλ ηξόπν-κέζνδν αλαπηύζζεηαη ε δεύηεξε παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ; Να
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
Μνλάδεο 6
Β5. Να γξάςεηε έλα αληώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο:
ελώλεη, εμαθαληζηεί, απνξξίπηνπλ, δηαθνξνπνίεζεο, αηνκηθή.
Μνλάδεο 5
Γ. Σην θείκελν ππνζηεξίδεηαη όηη «ζηην εποτή μας είναι ηρομακηικά δύζκολο να είναι κανείς
διαθορεηικός». Λακβάλνληαο ππόςε ζαο ηελ παξαπάλσ θξίζε λα απαληήζεηε ζηα
αθόινπζα εξσηήκαηα: α) Πνηνη είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο νη ιόγνη πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ
άλζξσπν –ηδηαίηεξα ην λέν – λα εθθξάζεη ηε κνλαδηθόηεηά ηνπ; β) Με πνηνπο ηξόπνπο ζα
κπνξέζεη ν λένο λα αληηζηαζεί ζηνπο κεραληζκνύο εμνκνίσζεο θαη λα αλαδείμεη ηε δηθή ηνπ
ηδηαηηεξόηεηα;
Υπνζέζηε όηη γξάθεηε άξζξν ζε λεαληθό πεξηνδηθό (500-600 ιέμεηο).
Μνλάδεο 40
ΝΑ ΔΥΔΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ !
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