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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/3/2022

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Τα  ΜΜΕ  συχνά  δεν  παρέχουν  έγκυρη  πληροφόρηση  γιατί  εξυπηρετούν  άλλους  σκοπούς.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο ότι εξυπηρετούν προσωπικές φιλοδοξίες, συναλλαγές κάθε
είδους, πίεση για άνομες στοχεύσεις και άλλες δραστηριότητες.

2. Δομικά Μέρη Παραγράφου:

    Θεματική πρόταση: «Πολλοί νέοι … υπολογιστή τους.»
    Λεπτομέρειες: «Διαβάζουν σε διαφορετικές … . Τις οπαδικές!»
    Κατακλείδα:  Δεν υπάρχει

3.
 επικοινωνία  επί + κοινωνία (β΄ συνθετικό:  ουσιαστικό)
 πολυτραγουδισμένο  πολύ + τραγουδισμένο ( β΄ συνθετικό: μετοχή)
 διαδραστικός  διά + δραστικός (β΄ συνθετικό: επίθετο)

4. 

α)
 o επιεικής:  επιεικέστερος   /   επιεικέστατος
 καλή:           καλύτερη        /    άριστη

  

β) Ενεργητική σύνταξη
     
    Μετατροπή: Αυτός ο νέος τρόπος ενημέρωσης είχε μια ευκαιρία να ρυθμιστεί κατά το δικαιότερο
από την πολιτεία. 

5.   

διηγείται = Παθητική φωνή / Ενεργητική διάθεση
έζησε = Ενεργητική φωνή / Ουδέτερη διάθεση
επισκευάστηκε = Παθητική φωνή / Παθητική διάθεση
ξεκίνησε = Ενεργητική φωνή / Μέση διάθεση
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6.  όσοι (αναφορική αντωνυμία  - υποκείμενο)
     κάποια (αόριστη αντωνυμία - υποκείμενο)
     τον εαυτό σου (αυτοπαθής αντωνυμία  - αντικείμενο)

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

Επικοινωνιακό πλαίσιο:   Άρθρο:  Κυριαρχία γ΄ ρηματικού προσώπου. / Τίτλος

Πρόλογος:  Αφόρμηση με επικαιρικό χαρακτήρα στην οποία εκτίθεται το θέμα 

Κύριο Μέρος 

Α΄ ζητούμενο:  Προσφορά διαδικτύου

- Πληροφορίες στον παγκόσμιο ιστό  πρόσβαση σε τεράστιο όγκο πληροφοριών και γνώσε-
ων

- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Συνομιλία με άλλους / κατάργηση αποστάσεων στην επικοινωνία
- Ψυχαγωγία
- Εκπαίδευση μέσω απόστασης
- Κοινωνικοποίηση του ατόμου
- Δίνεται στο άτομο η δυνατότητα να διαμορφώσει τη δημόσια εικόνα του  προώθηση επαγ-

γελματικών του στόχων

Β΄ ζητούμενο: Kίνδυνοι υπερβολικής χρήσης διαδικτύου

- Αποξενώνει το άτομο από την κοινωνική ζωή 
- Κίνδυνος παρενόχλησης, εκφοβισμού, εξαπάτησης, κλοπής προσωπικών δεδομένων, έκθεσης

του χρήστη σε ηλεκτρονικό περιεχόμενο που δεν είναι ασφαλές 
- Υποβαθμίζει τη γλωσσική έκφραση με τη συνεχή χρήση συντομογραφιών και ξένης 

ορολογίας 
- Εθισμός του χρήστη → αρνητικός τρόπος αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου του / 

Απομόνωση του ατόμου.
- Παραπληροφόρηση  -  «πλύση εγκεφάλου»
- Ψευδαίσθηση κοινωνικότητας
- Δεν προσφέρει τα συναισθηματικά οφέλη της ζωντανής αλληλεπίδρασης 

Επίλογος:  Ανακεφαλαίωση του θέματος
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