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Απαντήσεις: 

1. Τα επιχειρήματα με τα οποία ο συγγραφέας τεκμηριώνει την άποψη πως η κυρίαρχη εικόνα 

της τηλεοπτικής επικοινωνίας είναι φυγή από την πραγματικότητα είναι:  

 

Η τηλεόραση δημιουργεί ένα «εξωπραγματικό» πρότυπο της πραγματικότητας. 

Στον κόσμο αυτό κυριαρχούν αξίες, όπως η ισότητα, η αλληλεγγύη, η αποδοχή του άλλου. 

Η εικόνα του κόσμου είναι ιδανική, αλλά βέβαια ψεύτικη. 

Η ταύτιση του θεατή με τα προϊόντα της τηλεόρασης τον κάνει να νιώθει άλλος άνθρωπος. 

Του επιτρέπει να υποδύεται ρόλους που στην πραγματική ζωή ποτέ δε θα φτάσει. 

Όλος ο ψεύτικος αυτός κόσμος έχει μια επίπλαστη σχέση με τον ρεαλισμό και καταφέρνει να 

παρουσιάζεται ως πραγματικός. 

 

2. Δομικά Μέρη Παραγράφου: 

Θεματική Περίοδος: Πώς όμως υλοποιείται αυτή η μεταφορά του κοινωνικού σε 

εικονικό; 

Λεπτομέρειες: Πρώτα πρώτα με την έντονη … οι ταυτότητες των ομάδων.  

Κατακλείδα: Δεν έχει 

Τρόπος ανάπτυξης παραγράφου: Παραδείγματα. 

 

 

3.  

-διαλογίζομαι: παθητική φωνή/ α΄συζυγία  

-κρύβει: ενεργητική φωνή/ α΄συζυγία 

-γελιέμαι: παθητική φωνή/ β΄συζυγία/ α΄τάξη 

-κοιμάμαι: παθητική φωνή (αποθετικό ρήμα)/ β΄συζυγία/ β΄τάξη 

-περνάμε: ενεργητική φωνή/ β΄συζυγία/ α΄τάξη 

-επιτρέπουν: ενεργητική φωνή/ α΄συζυγία 

 

 

4.Τα αντικείμενα είναι: 

- να φύγει: δευτερεύουσα ονοματική πρόταση 

- τον κατηγορούμενο: μετοχή παθητικής φωνής / ουσιαστικό 

- την παράσταση: ουσιαστικό 

- μου: προσωπική αντωνυμία 

 

 

5. 

-θέατρο (α΄όρος σύγκρισης) - παρά κινηματογράφο (β΄ όρος σύγκρισης) /εκφορά-> παρά + 

ομοιότροπα με τον α΄ όρο 

- αυτοί (α΄όρος σύγκρισης) -  από εμάς (β΄ όρος σύγκρισης) / εκφορά-> από + αιτιατική 

- σήμερα (α΄όρος σύγκρισης) - από εχθές (β΄ όρος σύγκρισης)/ εκφορά-> από + επίρρημα 
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- να το πω (α΄όρος σύγκρισης) - παρά να το γράψω (β΄ όρος σύγκρισης) / εκφορά-> παρά + 

ομοιότροπα με τον α΄ όρο 

 

 

6.  

-φίλος+τέχνη(ουσιαστικό) 

-βιβλίο+πουλώ(ρήμα) 

-παρά+τραβηγμένο(μετοχή) 

-όλος+γύρω(επίρρημα) 

-επί+ουράνιος(επίθετο) 

 

 

7. 

- τον εαυτό σας (αυτοπαθής- αντικείμενο) 

- κάποιος (αόριστη- υποκείμενο) 

- πόσος (ερωτηματική- επιθετικός προσδιορισμός) 

- όσοι (αναφορική – υποκείμενο)  

 

 

 

Παραγωγή Λόγου 

 

Επικοινωνιακό Πλαίσιο: Τίτλος 

 

Πρόλογος – Κύριο Μέρος- Επίλογος: Φροντιστηριακό Β΄Μέρος Σελ. 22-23 -> ΄΄ΜΜΕ΄΄ (ενότητα 

6η ) 

 


