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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

 
Ignacio Ramonet, Εργοστάσιο επιθυμιών 

 

Εισαγωγικό σημείωμα:Ο Ignacio Ramonet είναι δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής, καθηγητής 

Πανεπιστημίου στο Παρίσι με αντικείμενο τη Θεωρία της Επικοινωνίας και συγγραφέας. Το άρθρο 

προέρχεται από την ελληνική έκδοση της γαλλικής εφημερίδας  Le Monde Diplomatique, στην 

οποία ο Ramonet διετέλεσε διευθυντής για μεγάλο διάστημα. 

 

Ο 20ος αιώνας, με τον πολλαπλασιασμό των τεχνολογικών μέσων γνώρισε όχι μόνο την 

έκρηξη της διαφήμισης αλλά επίσης και την εκλέπτυνσή της. Η φιλοδοξία χειραγώγησης των 

πνευμάτων έφτασε  στο επίπεδο σχεδόν μιας επιστήμης. Οι τεχνικές της πειθούς δεν έπαψαν να 

γίνονται πιο εκλεπτυσμένες, για να παραμερίσουν την περιφρόνησή μας και να εντυπώσουν στο 

μυαλό μας ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα. 

Πώς προχωρεί λοιπόν η διαφήμιση, για να φτάσει σ’ εμάς; Επειδή η διαφήμιση θέλει να 

είναι η τέχνη της πειθούς, το κάθε μήνυμά της είναι πολύ επεξεργασμένο. Πριν από τη μετάδοσή 

της, μια διαφήμιση υποβάλλεται σε επιστημονικές δοκιμασίες, με τις οποίες μπορούμε να 

καθορίσουμε στατιστικά τις αντιδράσεις του δέκτη, αυτό που είδε πρώτα και αυτό που του 

ξέφυγε. Όλα αυτά προκύπτουν από συνεργασία ειδικών που ανήκουν σε διαφορετικές επιστήμες: 

κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, σημειολόγοι, γλωσσολόγοι, γραφίστες, διακοσμητές. 

Η διαφήμιση υπόσχεται πάντα το ίδιο πράγμα: την ευημερία, την άνεση, την 

αποτελεσματικότητα, την ευτυχία και την επιτυχία. Προβάλλει μια υπόσχεση ικανοποίησης. 

Πουλάει όνειρα, προτείνει συμβολικούς σύντομους δρόμους για μια γρήγορη κοινωνική άνοδο. 

Κατασκευάζει επιθυμίες και παρουσιάζει έναν κόσμο σε μόνιμες διακοπές, χαλαρό, χαμογελαστό 

και ανέμελο, που κατοικείται από ευτυχισμένα πρόσωπα που κατέχουν επιτέλους το 

θαυματουργό προϊόν που θα τους κάνει ωραίους, καθαρούς, ελεύθερους, υγιείς, επιθυμητούς, 

σύγχρονους… Η διαφήμιση πουλάει τα πάντα στους πάντες αδιακρίτως, σαν η μαζική κοινωνία 

να είναι μια κοινωνία χωρίς τάξεις. «Απέναντι σε έναν αγχωμένο κόσμο, η διαφήμιση 

επικαλείται έναν κόσμο ιδανικό, απαλλαγμένο από κάθε τραγωδία, χωρίς υπανάπτυκτες χώρες, 

χωρίς πυρηνικά βόμβα και χωρίς πολέμους. Έναν κόσμο αθώο, γεμάτο χαμόγελα και φώτα, 

αισιόδοξο και παραδεισένιο», τονίζει ο σημειολόγος Λουί Κενέλ. 

Σωρευτικά οι διαφημίσεις επαναλαμβάνουν και επιβεβαιώνουν τους μεγάλους μύθους της 

εποχής μας: μοντερνισμός, νιάτα, ευτυχία, ψυχαγωγία, αφθονία… Η γυναίκα, για παράδειγμα, 

δεν αναγνωρίζεται παρά ως αντικείμενο επιθυμίας ή υπηρετικό προσωπικό. Την κυνηγούν και 

την ενοχοποιούν, την καθιστούν υπεύθυνη για τη βρομιά του σπιτιού ή των ρούχων, για τη 

γήρανση του δέρματός της και του σώματός της, για την υγεία των παιδιών και για το στομάχι 

του συζύγου και τις οικονομίες του νοικοκυριού. Τα παιδιά, από την άλλη, είναι ένας 

προνομιακός στόχος. Το Ινστιτούτο του Παιδιού εκτιμά ότι περίπου το 45% της οικογενειακής 

κατανάλωσης επηρεάζεται άμεσα από τις επιθυμίες των παιδιών. 

Σχετικά με όλα αυτά ο Φρεντερίκ Μπεϊγκμπεντές παρατηρεί: «Οι παλιές δικτατορίες 

φοβούνταν την ελευθερία της έκφρασης, λογόκριναν τις διαμαρτυρίες, φυλάκιζαν τους 

συγγραφείς, έκαιγαν τα επίμαχα βιβλία. Για να σκλαβώσει την ανθρωπότητα, η διαφήμιση 

διάλεξε τους χαμηλούς τόνους, την ελαστικότητα, την πειθώ. Ζούμε στο πρώτο σύστημα 

κυριαρχίας του ανθρώπου ενάντια στο οποίο ακόμη και η ελευθερία είναι αδύναμη. Αντίθετα, το 

σύστημα βασίζει τα πάντα στην ελευθερία, εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη ανακάλυψή του. Κάθε 
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κριτική το φέρνει σε πλεονεκτική  θέση, κάθε προκήρυξη ενισχύει την ψευδαίσθηση της 

μειλίχιας ανοχής του. Μας υποτάσσει ευγενικά». 

Ignacio Ramonet Le Monde Diplomatique, απόσπασμα από αναδημοσίευση στην ελληνική έκδοση 

(2001) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 
 

Διαφημιστικά μηνύματα 

 

1)Νέο στεγαστικό δάνειο από το πρόγραμμα «Στέγη για όλους» που σας προσφέρει σιγουριά για 

10 χρόνια. 

2)Ξέρετε ποιες γυναίκες μας αρέσει να αγγίζουμε; Αυτές που ξέρουν να φροντίζουν τον εαυτό 

τους. DNA, Ινστιτούτο αδυνατίσματος και αποτρίχωσης… για να σας αγγίζουν! 

3)Personal Banking. Μια ξεχωριστή υπηρεσία για επιτυχημένους επιχειρηματίες: Εσάς! 

4)Εκπτώσεις που θα τις αποθεώσεις. 

5)Κύπρος. Ένα επίγειος παράδεισος! 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 
 

Ρέα Βιτάλη, Το παλτό μου, μαμά 

 

Εισαγωγικό σημείωμα: Η Ρέα Βιτάλη είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας. Το απόσπασμα 

προέρχεται το τελευταίο της μυθιστόρημα Το παλτό μου μαμά (2019) 

 

Πότε έγιναν όλα αυτά; Πότε ξέσπασε το κακό; Ούτε που το κατάλαβα. Ούτε που το 

καταλάβαμε. Υπόγεια, ύπουλα. Όπως σκάει η υγρασία μια μέσα σ’ έναν τοίχο και η ζημιά δεν 

αποκαθίσταται με την τσαπατσοδουλειά μπαλώματος. Δεν σήκωνε μπάλωμα η κοινωνία. Ήταν 

σαν τη μεταξωτή μου ρόμπα. Εγώ, χαμένος. Οι αμοιβές, όπως προείπα, εκτοξεύτηκαν στα 

ουράνια. Άξιζα τόσο; «Για να με πληρώνουν θα αξίζω», έλεγε ο καθένας με σιωπηρή 

συνωμοτική αμηχανία μέσα του… Σε πρώτο βέβαια στάδιο. Γιατί στο επόμενο, το παιχνίδι 

έπαιζε αλλιώς… «Μήπως αξίζω και περισσότερα; Να δεις ότι μπορεί ν’ αξίζω πιο πολύ. Μπορεί 

μέχρι και να αδικώ τον εαυτό μου. Ναι, με αδικούν!» Αυτές ήταν οι διαβαθμίσεις. Αυτό το 

λαχάνιασμα προς τα πάνω δεν επέτρεπε σε κανέναν να χαρεί για ό,τι ξαφνικά και από το πουθενά 

αποκτούσε, αλλά έτρεχε για ν’ αποκτήσει περισσότερο. Όλοι αξίζαμε περισσότερο. Όλοι 

απαιτούσαν με θράσος το περισσότερο. Συμπεριφορές άμετρες. Τα πούρα έδιναν κι έπαιρναν. 

Πούρα, που κάπνιζαν συνειδήσεις ανθρώπων. Αργά αργά, μεθοδικά. Φθήνιες. Ξιπασιές. Μια 

μασκαράτα. Σουσουδισμοί. Στις σελίδες των περιοδικών συναντούσες γυναίκες να 

φωτογραφίζονται με ανοιχτές τις ντουλάπες τους για το φιλοθεάμον κοινό «τους». Να μετράνε 

δημοσίως τσάντες, «Λατρεύω τις τσάντες! Πόσες έχω; Πού να τις μετρήσω!». Πουλούσαν την 

ψυχή τους στον διάβολο για να φωτογραφηθούν τα σπίτια τους και εκείνοι κάπου ανάμεσα ως 

αντικείμενα των σπιτιών τους. Τόση εξωστρέφεια στην κοινωνία; Τόσο ξεμπρόστιασμα των 

πάντων; Πόσο είχε αλλάξει ξαφνικά η αρχιτεκτονική της καθημερινότητάς μας; Εμείς 

μεγαλώσαμε με το «Κλείσε το παράθυρο θα μας ακούσει ο κόσμος», και ξαφνικά κατοικούσαμε 

ομαδικώς υπαιθρίως. Στους δρόμους του πλούτου… Πόσα παπούτσια μπορεί να έχει ανάγκη 

κάποιος; Πόσα ρολόγια; Χάναμε μέρα τη μέρα ως κοινωνία το αίσθημα της ντροπής. Έλιωναν 

κάθε λογής προσχήματα. Σε ποιον έδινε η ψυχή μας πια αναφορά; Δάνεια. Υπέρογκα δάνεια για 

όλα τα αγαθά. Μέχρι «διακοποδάνεια» για εκδρομές. Εγκαινιάστηκε απευθείας αεροπορική 

γραμμή Αθήνα-Σεϋχέλες καθ’ υπόδειξιν ενός τραγουδιού, μεγάλου σουξέ της εποχής, Πάμε για 

τρέλες στις Σεϋχέλες […] 

Όποτε ξεθόλωνα αναρωτιόμουν τι σόι ναρκωτικό μοιράστηκε στην κοινωνία; Πού 

χάσαμε τα μέτρα και τα σταθμά μας; Σε ποιο σημείο της διαδρομής μπερδέψαμε βήμα και οπτική 
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γωνία; Η κοινωνία ήταν σε νταγκλάρισμα*… Και εγώ επίσης… σε συνεχές. Μα εγώ 

ντρεπόμουν. Με έφτυνα. Με θύμωνα. Εκείνοι καθόλου. Τι συμβαίνει; Παίζουν με τη φωτιά μας. 

Το πούρο της αμετροέπειας κάνει τελικά το χειρότερο νταγκλάρισμα […] 

Πάρτι, δεξιώσεις, τζακούζι, απαραιτήτως τζακούζι, σπα σε κάθε δρόμο, σε κάθε πόλη και 

χωριό, υπερπολυτελή ξενοδοχεία, μεγαλειώδη σπίτια, πολυτελή αυτοκίνητα, Καγιέν ως σύμβολο, 

πανάκριβα εστιατόρια, κρασιά … Κτήματα τάδε… Πόσα κτήματα! Και μια Μύκονος που δεν 

έμοιαζε σε τίποτα με το εναλλακτικό νησί της νιότης μας. Μια ξέφρενη χαρά συνεχής. Μια 

ξέφρενη ευημερία. Κόρες ματιών σε διαστολή. Όλες οι συζητήσεις μία και μόνη λέξη. 

«Σούπερ!» Πήγαμε ένα ταξίδι σούπερ! Φάγαμε σούπερ! Διασκεδάσαμε σούπερ! Ήταν σούπερ! 

Εκείνοι μπορεί να ήταν και πιο χαμένοι από μένα, τελικά. 

Ρέα Βιτάλη, Το παλτό μου, μαμά, εκδ. Διόπτρα, 2019, σελ. 136-141 

 

*νταγκλάρισμα: η κατάσταση που προκαλείται από τη χρήση ηρεμιστικών ναρκωτικών (αργκό). 

Ο αφηγητής είναι εξαρτημένος τοξικομανής. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α΄ 

Να παρουσιάσετε σε ένα περιληπτικό κείμενο 50-60 λέξεων τη βασική θέση του αρθρογράφου 

στο κείμενο 1, όπως αυτή διατυπώνεται στον πρόλογο, και την επιχειρηματολογία με την οποία 

τη στηρίζει στη δεύτερη και τρίτη παράγραφο του κειμένου. 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Β΄ 

Β.1.α)Να αντιστοιχίσετε κάθε διαφημιστικό μήνυμα του Κειμένου 2 που βρίσκεται στη στήλη Α 

με το κατάλληλο απόσπασμα του Κειμένου 1 της στήλης Β, το οποίο περιγράφει την τεχνική που 

ακολουθεί η διαφήμιση. 

Μονάδες 10 

 

Στήλη Α΄ (Διαφημιστικό μήνυμα Κειμένου 2) Στήλη Β (Απόσπασμα Κειμένου 1) 

1)Νέο στεγαστικό δάνειο από το πρόγραμμα 

«Στέγη για όλους» που σας προσφέρει σιγουριά 

για 10 χρόνια. 

Α. Παρουσιάζει έναν κόσμο σε μόνιμες 

διακοπές, χαλαρό, χαμογελαστό και 

ανέμελο, έναν κόσμο παραδεισένιο.  

2)Ξέρετε ποιες γυναίκες μας αρέσει να αγγίζουμε; 

Αυτές που ξέρουν να φροντίζουν τον εαυτό τους. 

DNA, Ινστιτούτο αδυνατίσματος και 

αποτρίχωσης… για να σας αγγίζουν! 

Β. Η διαφήμιση πουλάει τα πάντα στους 

πάντες αδιακρίτως, σαν η μαζική κοινωνία 

να είναι μια κοινωνία χωρίς τάξεις. 

3)Personal Banking. Μια ξεχωριστή υπηρεσία για 

επιτυχημένους επιχειρηματίες: Εσάς! 

Γ.  Προβάλλει μια υπόσχεση ικανοποίησης. 

4)Εκπτώσεις που θα τις αποθεώσεις. Δ. Η γυναίκα, για παράδειγμα, δεν 

αναγνωρίζεται παρά ως αντικείμενο 

επιθυμίας.  

5)Κύπρος. Ένα επίγειος παράδεισος! Ε. Προτείνει συμβολικούς, σύντομους 

δρόμους για μια γρήγορη κοινωνική άνοδο. 

 

Β.1.β)Η τελευταία παράγραφος του Κειμένου 1 εμπεριέχει μια αντίθεση. Να την εξηγήσετε (40-

50 λέξεις). 

Μονάδες 5 

 

Β.2.α)Να διερευνήσετε το είδος της σύνδεσης των προτάσεων (ασύνδετο, παρατακτική, 

υποτακτική) στην παρακάτω περίοδο λόγου και να την μετατρέψετε σε μια σειρά από κύριες 
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προτάσεις. Τι αλλάζει ως προς το ύφος και το επικοινωνιακό αποτέλεσμα σε σχέση με το αρχική 

απόσπασμα; 

«[Η διαφήμιση] παρουσιάζει έναν κόσμο σε μόνιμες διακοπές, χαλαρό, χαμογελαστό και 

ανέμελο, που κατοικείται από ευτυχισμένα πρόσωπα που κατέχουν επιτέλους το θαυματουργό 

προϊόν που θα τους κάνει ωραίους, καθαρούς, ελεύθερους, υγιείς, επιθυμητούς, σύγχρονους…» 

Μονάδες 10 

 

Β.2.β) «Πού χάσαμε τα μέτρα και τα σταθμά μας; Σε ποιο σημείο της διαδρομής μπερδέψαμε 

βήμα και οπτική γωνία;»: Να σχολιάσετε τι δηλώνουν το α΄ πληθυντικό πρόσωπο και οι 

ερωτήσεις. 

Μονάδες 5 

 

Β.3)Να γράψετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω φράσεις αντικαθιστώντας κάθε υπογραμμισμένη 

λέξη με μια συνώνυμή της, χωρίς να αλλάζει το νόημα. 

 Οι τεχνικές της πειθούς δεν έπαψαν να γίνονται πιο εκλεπτυσμένες 

 Όλα αυτά προκύπτουν από συνεργασία ειδικών που ανήκουν σε διαφορετικές επιστήμες. 

 Παρουσιάζει έναν κόσμο σε μόνιμες διακοπές, χαλαρό, χαμογελαστό και ανέμελο, 

 Οι διαφημίσεις επαναλαμβάνουν και επιβεβαιώνουν τους μεγάλους μύθους της εποχής 

μας. 

 Την ψευδαίσθηση της μειλίχιας ανοχής του. 

Μονάδες 10 

 

 

ΘΕΜΑ Γ΄ 

Στο Κείμενο 3 ο αφηγητής αναφέρεται στον καταναλωτισμό της εποχής, χρησιμοποιώντας 

λεξιλόγιο από τον κόσμο των ναρκωτικών: «τι σόι ναρκωτικό μοιράστηκε… Η κοινωνία ήταν σε 

νταγκλάρισμα… Το πούρο της αμετροέπειας κάνει τελικά το χειρότερο νταγκλάρισμα».  Να 

σχολιάσετε εάν η παραπάνω αναλογία είναι εύστοχη. Πιστεύετε ότι αν ζούσατε σε αυτή την 

εποχή θα μπορούσατε να αποφύγετε το καταναλωτικό «κλίμα» και να διατηρήσετε μια 

διαφορετική προσωπική στάση (150-200 λέξεις).  

Μονάδες 15 

 

 

ΘΕΜΑ Δ΄ 

Ο Ignacio Ramonet στο άρθρο του (Κείμενο 1) αναφέρεται στη δύναμη και τις τεχνικές επιβολής 

της σύγχρονης διαφήμισης. Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του Κειμένου 1, να 

διατυπώσετε τις σκέψεις σας σε ένα άρθρο 350 περίπου λέξεων όπου θα αναδεικνύετε τη δύναμη 

της διαφήμισης και τη σχέση της με την υπερκατανάλωση. 

Μονάδες 30 

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  
 

 

 
 


