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Α. Η συγγραφέας θέλει να διερευνήσει τη δύναμη της τηλεόρασης ως ένα από τα κυρίαρχα 

μέσα επικοινωνίας. Ισχυρίζεται, λοιπόν, ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές απόψεις όσον 

αφορά την επίδραση που ασκεί στο κοινό και εκπροσωπούνται από αντίστοιχες σχολές 

σκέψης. Η πρώτη λέει ότι η τηλεόραση ασκεί ελάχιστη επίδραση και ότι το κοινό παίρνει τις 

αποφάσεις του από τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις συζητήσεις, η δεύτερη σχολή 

ισχυρίζεται πως η τηλεόραση ασκεί καταλυτική επίδραση στις αποφάσεις των ανθρώπων και 

η τρίτη στέκεται κάπου ενδιάμεσα λέγοντας πως η τηλεόραση ασκεί επίδραση σε εκείνο το 

κοινό που είναι έτοιμο από μόνο του να λάβει τις ίδιες αποφάσεις που συμπτωματικά 

υποδεικνύει και η τηλεόραση. Τελικά, η θέση της συγγραφέως είναι ότι όλες οι μορφές 

επικοινωνίας μπορούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους, όταν δεν μπορούν να καταλάβουν και 

να ελέγξουν οι ίδιοι την επιρροή.   

 

Β. 1. Τα ΜΜΕ προβάλλουν τόσα θέματα της καθημερινότητας και της πρακτικής ζωής, που ο 

καθένας από εμάς δεν θα μπορούσε να τα γνωρίζει ως βιώματα. Υπό αυτή την άποψη η 

προβολή αυτών των θεμάτων βοηθά τους ανθρώπους να είναι ενημερωμένοι γι’ αυτά και να 

γνωρίζουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουν. Αυτή, λοιπόν, 

είναι η θετική πλευρά των ΜΜΕ ανάμεσα σε πολλά άλλα αρνητικά.     

 

Β. 2. α. Θεματική πρόταση: «Μια τρίτη σχολή … ορισμένες συνθήκες».  

Σχόλια ή λεπτομέρειες: «Τα μέλη της κοινωνίας ... από τα ΜΜΕ».  

Κατακλείδα: Δεν υπάρχει.  

 

β. «Η τηλεόραση επιδρά μόνον σε ομάδες τηλεθεατών που είναι δεκτικοί επηρεασμού».    

 

Β. 3. α. τηλεοπτικό πρόγραμμα: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα δημοσιεύεται ανά εβδομάδα.    

υπηρεσίες: Οι δημόσιες υπηρεσίες είναι κλειστές το Σαββατοκύριακο.   

κριτικό πνεύμα: Σήμερα λείπει από τους περισσότερους ανθρώπους το κριτικό πνεύμα. 

διαφήμιση: Η διαφήμιση ασκεί καταλυτική επίδραση στα παιδιά.   

 

β. θέση: διάθεση, παραθετικά   

άνθρωπος: εξανθρωπισμός, απάνθρωπος   

χρόνου: διαχρονικός, σύγχρονος   

κοινωνίας: κοινωνικοποίηση, συγκοινωνία.   
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Β. 4. α. «Πολλές και έντονα αντικρουόμενες απόψεις γύρω από τη φύση του δημιουργούνται 

από την παρουσία του».  

 

β. «Από μια σχολή ερευνητών υποστηρίζεται ότι οι επιδράσεις των ΜΜΕ είναι ελάχιστες ».  

 

Γ. Στο κείμενο που διαβάσατε, παρουσιάζονται διάφορες απόψεις για την επίδραση που 

ασκούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην κοινωνία. Σε ένα άρθρο σας, που το προορίζετε 

για την ηλεκτρονική σελίδα ή την εφημερίδα του σχολείου σας, να εκθέσετε τις απόψεις σας 

για τον θετικό και αρνητικό ρόλο του διαδικτύου, κυρίως στη ζωή των νέων ανθρώπων (400-

500 λέξεις).  

 

Πρόλογος   

Γενική διαπίστωση ότι το διαδίκτυο στις μέρες μας είναι το πιο διαδεδομένο μέσο μαζικής 

επικοινωνίας με πολλές εφαρμογές. Χρησιμοποιείται κυρίως από τη νέα γενεά. Η χρήση του 

έχει οφέλη, έχει όμως και κινδύνους.   

 

Κύριο Θέμα  

[1] Θετικά διαδικτύου  

 Μορφώνει (βιβλιοθήκες on line, βάσεις δεδομένων, αρθρογραφία, ντοκιμαντέρ, 

μαθήματα διαδικτυακά κ.λπ.).  

 Ψυχαγωγεί  

 Βοηθά στην άμεση ή την απ’ ευθείας επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εικονική 

επικοινωνία κ.λπ.).  

 Βοηθά στο εμπόριο και τις αγορές. 

 Εξασφαλίζει χρόνο και δίνει δυνατότητα για τις καλύτερες οικονομικές επιλογές. 

 Παρέχει υπηρεσίες χωρίς να χρειάζονται μετακινήσεις κ.λπ..  

    

[2] Αρνητικά διαδικτύου  

 Πλήθος πληροφοριών χωρίς κανένα έλεγχο αξιοπιστίας.  

 Κίνδυνος να υποπέσει κάποιος σε εξαπάτηση ή εκβιασμό.  

 Ανεξέλεγκτη εισαγωγή προτύπων και ξενικών συμπεριφορών. 

 Κίνδυνος συρρίκνωσης των εθνικών πολιτιστικών στοιχείων (προετοιμασία για μια 

παγκοσμιοποιημένη κοινωνία).  
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 Αυτοματισμός των εργασιών και των υπηρεσιών και κίνδυνος για τους εργαζόμενους 

(απώλεια θέσεων εργασίας).  

 Εσωστρέφεια των ανθρώπων, εικονική επικοινωνία, απομάκρυνση των ανθρώπων.  

 Κίνδυνος απώλειας της ιδιωτικής ζωής (τα προσωπικά δεδομένα γίνονται κτήμα 

διαφόρων υπηρεσιών ή άλλων ανθρώπων) κ.λπ.    

 

Επίλογος  

Συμπέρασμα. Το διαδίκτυο δεν μπορεί να αποφευχθεί. Αντίθετα, η χρήση του θα διευρύνεται. 

Γι’ αυτό ο καθένας πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος για τους κινδύνους που περικλείει και 

να είναι πολύ προσεκτικός στη χρήση του.  

 

Σημείωση: Το επικοινωνιακό πλαίσιο, αφού είναι άρθρο, απαιτεί να δοθεί ένας τίτλος. 

Οπότε μπορεί το γραπτό να τιτλοφορείται:   

«Τα αρνητικά και θετικά του διαδικτύου» 

«Το διαδίκτυο είναι χρήσιμο;» κ.λπ. 
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