
Δημοσιογραφία 



Τι είναι είδηση; 

" Σκύλος δάγκωσε  άνθρωπο".  

"Άνθρωπος δάγκωσε σκύλο" 



Τι είναι είδηση; 

Κάθε συμβάν δεν είναι είδηση.  
Για να αποφασίσουμε αν κάτι αποτελεί είδηση θα 
πρέπει να απαντήσουμε σε ερωτήσεις όπως: 
 
• Είναι ένα γεγονός ή μια πληροφορία που δεν 
γνωρίζαμε μέχρι τώρα; 
•Είναι κάτι σημαντικό; Επηρεάζει τη ζωή πολλών 
ανθρώπων; 
•Είναι ενδιαφέρον, ασυνήθιστο, αξιοπερίεργο; 
 
Αν ναι, τότε αποτελεί είδηση 
 



Ένα κορίτσι 13 ετών: 
Α) πηγαίνει στην α’ γυμνασίου 
Β) φοιτά στο πανεπιστήμιο  
 
Ένα αυτοκίνητο τραυματίζει: 
Α) ένα σκυλί 
Β) ένα παιδί, έξω από σχολείο 

όπου δεν υπάρχει διάβαση 
 
Το δημοτικό συμβούλιο  
Α) συνεδριάζει στο δημαρχείο 
Α) αποφασίζει μείωση δημοτικών 

τελών 

 



 
Εγγύτητα: Όσο πιο «κοντά» στο 

κοινό είναι μια είδηση τόσο 
πιο πολύ ενδιαφέρεται για 
αυτήν.  

 
•  Φέτος το Μάριμπορ είναι η 

Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 
Νεολαίας 

•  Το 2014 η Θεσσαλονίκη θα 
είναι η Ευρωπαϊκή 
Πρωτεύουσα Νεολαίας 

 



• Συγκρούσεις (πόλεμοι, μάχες, 
επεισόδια) 

• Φυσικές καταστροφές, 
ατυχήματα 

• Παράνομες πράξεις, 
εγκλήματα 

• Οικονομία/χρήμα 

• Πολιτική (Δήμος, Βουλή, 
κόμματα, ΕΕ, ΟΗΕ) 

• Εξωτερικές ειδήσεις   

 

 

 

Κατηγορίες ειδήσεων 



• Ανθρώπινες ιστορίες/ 
ανθρώπινα δικαιώματα 

• Αθλητισμός 

• Ψυχαγωγία/διασκέδαση 

• Υγεία 

• Καιρός 

• Τεχνολογικές εξελίξεις 

• Ειδήσεις για τη ζωή 
διάσημων ανθρώπων  

 

 

 

Κατηγορίες ειδήσεων 



Πηγές ειδήσεων 

 . 



Πηγές ειδήσεων 

 «Πρωταγωνιστές» 

 Επίσημες πηγές 

 Αυτόπτες μάρτυρες 

 Στατιστικά στοιχεία 

 Πρακτορεία ειδήσεων 

 Social Media 

 

 



Βασικές αρχές 

• Τεκμηρίωση της είδησης 
 
•Διασταύρωση της εγκυρότητας της 
πληροφορίας  
 
•Αντικειμενικότητα 
 
•Παρουσίαση όλων των 
αντιτιθέμενων απόψεων 
 
•Προάσπιση της δημοκρατίας  
και των δικαιωμάτων των πολιτών 
 
 



 
 
 

• Τι;  
 
• Πού;  
 
• Ποιός; 
 
• Πότε; 
 
• Γιατί; 
 
•Ποιες είναι οι 
επιπτώσεις… 

5+1 ερωτήσεις 



Η ανάποδη πυραμίδα 



• Το ρεπορτάζ δεν είναι έκθεση ιδεών. Είναι γεγονότα και 
πληροφορίες. 

•Αν το θέμα είναι ενδιαφέρον δεν χρειάζεται εντυπωσιακές λέξεις, 
γλαφυρό ύφος, καλολογικά στοιχεία. Η δύναμη του θέματος αρκεί  

•Ο αναγνώστης ενδιαφέρεται για τα γεγονότα και θέλει όσες 
πληροφορίες του είναι απαραίτητες για να σχηματίσει ο ίδιος 
γνώμη. 

•Ο αναγνώστης μπορεί να ενδιαφέρεται και για τη δική μας 
γνώμη, αρκεί να μην συγχέονται τα γεγονότα (αντικειμενικό)  με 
την άποψή μας για αυτά (υποκειμενικό) 

Να μην ξεχάσω 
. 



•Παρατηρήστε πως εκφωνούν τις ειδήσεις την 
τηλεόραση, το ύφος, τη διαδοχή των λέξεων και 
των προτάσεων  
•Διαβάστε εφημερίδες. Εντοπίστε αν οι 5+1 
ερωτήσεις απαντώνται. Αναλύστε τη δομή κάθε 
παραγράφου και κάθε πρότασης. 
•Δοκιμάστε να ξαναγράψετε μια είδηση που 
διαβάσατε με το δικό σας τρόπο 
•Δοκιμάστε να γράψετε την ίδια είδηση με 
πολύ λιγότερες λέξεις, με περισσότερες λέξεις, 
ή από διαφορετική σκοπιά. 

Homework 



•Παρατηρήστε 
γύρω σας- παντού 
υπάρχουν ειδήσεις 
και θέματα 

 

•Τραβήξτε μια 
φωτογραφία και 
πείτε κάτι για 
αυτήν στο 
facebook ή το 
Twitter 

Online 

•«Μοιράστε» 
κάτι που 
διαβάσατε και 
σχολιάστε το 

 

 

•Κάντε το blog 
της τάξης σας. 
Είναι δωρεάν και 
πανεύκολο 



•ΔΙΑΒΑΣΤΕ: εφημερίδες, κείμενα στο ίντερνετ, βιβλία 

•ΑΚΟΥΣΤΕ: ανοίξτε τα αυτιά σας σε ό,τι συμβαίνει, ακούστε τι 
έχουν να πουν οι γύρω σας. Πηγή ειδήσεων μπορεί να είναι ο 
πρωθυπουργός αλλά και ο ζητιάνος 

•ΔΕΙΤΕ: έχετε τα μάτια και τους ορίζοντές σας ανοιχτούς 

•ΜΙΛΗΣΤΕ: διατυπώστε την άποψή σας, ρωτήστε, διαφωνήστε 
με επιχειρήματα, εκφράστε τις αμφιβολίες σας 

•ΓΡΑΨΤΕ: οργανώστε τις σκέψεις σας,δοκιμάστε τα εργαλεία 
της γλώσσας, γράψτε σε διαφορετικό ύφος και στυλ 

 



Το μέλλον των εφημερίδων 



Clark Kent ρεπόρτερ στην εφημερίδα Daily Planet  

Ο ρόλος του δημοσιογράφου 
 








