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Κείμενο 1 

Διαδίκτυο και Δημοσιογραφία: Ένα νέο μοντέλο ευθύνης για τα ΜΜΕ 

Το παρακάτω κείμενο είναι απόσπασμα πτυχιακής εργασίας με θέμα: «Δημοσιογραφική δεοντολογία στο 

διαδίκτυο»(2018) των Στ. Χρονοπούλου και Αικ. Καλογεροπούλου από το τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ της 

σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας. Δίνεται 

συντομευμένο για τις ανάγκες της εξέτασης. 

 

Το Διαδίκτυο αποτελεί τη μεγάλη απειλή των παραδοσιακών εφημερίδων. Η εμφάνιση νέων 

μορφών παραγωγής και διάδοσης της πληροφορίας φαίνεται να τρομάζει τους μέχρι τώρα κατέχοντες 

το αποκλειστικό προνόμιο της ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να επιχειρούν να υποβαθμίσουν τις 

δυνατότητες που παρέχει η κοινωνική τεχνολογία χωρίς καν να τις δοκιμάσουν . 

Το μέλλον της δημοσιογραφίας είναι η λεγόμενη δημοσιογραφία των πολιτών, όπου η 

παραγωγή ειδήσεων γίνεται και πάλι λειτούργημα, είναι ανεξάρτητη και ταγμένη στο δημόσιο 

συμφέρον και στην προώθηση της δημοκρατίας. Αρκετοί όμως είναι και οι πολέμιοι αυτής της νέας 

τάσης, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι έχουμε εισέλθει σε μια εποχή όπου ο καθένας γίνεται 

δημοσιογράφος αρκεί να έχει πρόσβαση σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή θέτοντας σε κίνδυνο την 

αξιοπιστία και την τεκμηρίωση της πληροφορίας. Οι πολίτες/δημοσιογράφοι αλλάζουν το τοπίο της 

ενημέρωσης. Οι πολίτες σε συνεργασία με επαγγελματίες δημοσιογράφους διαμορφώνουν έναν ιστό 

συλλογικής σοφίας που προσφέρει ένα πλούσιο περιεχόμενο πληροφοριών και ειδήσεων. Με τον 

τρόπο αυτόν γίνεται περισσότερο αποτελεσματική η έρευνα και η καταγραφή γεγονότων από τους 

δημοσιογράφους, μιας και λαμβάνουν άμεση πληροφόρηση από έναν «στρατό» πολιτών 

που βρίσκεται σ' όλο τον κόσμο και έχει τη δυνατότητα να τους προμηθεύει με πληροφορίες. Οι 

πολίτες/δημοσιογράφοι δεν έρχονται να αντικαταστήσουν τους παραδοσιακούς δημοσιογράφους, 

αφού πάντα θα έχουμε ανάγκη ένα σώμα εκπαιδευμένων δημοσιογράφων, οι οποίοι θα προσφέρουν 

εμπεριστατωμένες απόψεις και σε βάθος αναλύσεις.  

Ο σύγχρονος δημοσιογράφος λειτουργεί αφενός ως επιμελητής περιεχομένου και 

αφετέρου ως ο επαγγελματίας που διασταυρώνει, επιβεβαιώνει και αναλύει την είδηση. Από τη 

στιγμή που αφενός ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την πληροφορία που του προσφέρεται 

και αφετέρου, αρκετές φορές ίσως, να έχει περισσότερες γνώσεις από το δημοσιογράφο για το 

συγκεκριμένο θέμα, οι άνθρωποι που πλέον διαχειρίζονται την ενημέρωση οφείλουν να είναι πολύ 



πιο προσεκτικοί. Τα νέα Μέσα είναι η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο φιλτράρονται οι ειδήσεις. 

Μέχρι τώρα ίσχυε το μοντέλο «φιλτράρω και στη συνέχεια δημοσιεύω». Πλέον, μετακινούμαστε στην 

εποχή του «δημοσιεύω και στη συνέχεια φιλτράρω».  

 

Κείμενο 2 

Άγγελος εξάγγελος 

Το παρακάτω τραγούδι σε στίχους Διονύση Σαββόπουλου και μουσική Μπομπ Ντίλαν ανήκει στον δίσκο του 

πρώτου με τίτλο «Βρώμικο ψωμί», που κυκλοφόρησε το 1972. 

 

Άγγελος εξάγγελος μάς ήρθε από μακριά 

γερμένος πάνω σ' ένα δεκανίκι 

Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά 

και είχε γλώσσα μόνο για να γλείφει 

 

Τα νέα που μάς έφερε ήταν όλα μια ψευτιά 

κι ακούγονταν ευχάριστα στ' αυτί μας 

Γιατί έμοιαζε μ' αλήθεια η κάθε του ψευτιά 

κι ακούγοντάς τον ησύχαζε η ψυχή μας 

 

Έστησε το κρεβάτι του πίσω απ' την αγορά 

κι έλεγε καλαμπούρια στην ταβέρνα 

Μπαινόβγαινε κεφάτος στα κουρεία και στα λουτρά 

και χάζευε τα ψάρια μες στη στέρνα 

 

Και πέρασε ο χειμώνας κι ήρθε η καλοκαιριά 

κι ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρύα 

Ώσπου κάποιο βραδάκι, τι τού 'ρθε ξαφνικά 

κι άρχισε να φωνάζει με μανία 

 

Τα πόδια μου καήκανε σ' αυτή την ερημιά 

Η νύχτα εναλλάσσεται με νύχτα 

Τα νέα που σάς έφερα, σάς χάιδεψαν τ' αυτιά 

μ' απέχουνε πολύ απ' την αλήθεια 

 



Αμέσως καταλάβαμε τι πήγαινε να πει 

και τού 'παμε να φύγει μουδιασμένα 

Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει 

καλύτερα να μη μάς πει κανένα 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Σε 50 – 60 λέξεις να περιγράψεις με ποιον τρόπο η δημοσιογραφία των πολιτών διαμορφώνει το πεδίο 

της ενημέρωσης. 

Μονάδες 10 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Να εντοπίσεις στη δεύτερη παράγραφο του Κειμένου 1 δύο γλωσσικές επιλογές που χρησιμεύουν 

στη συνοχή του λόγου ανάμεσα στις περιόδους λόγου και στα νοήματά τους. 

Μονάδες 10 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις, οι οποίες βασίζονται στο 

Κείμενο 1 (μια μόνο από τις τέσσερις προτεινόμενες απαντήσεις είναι σε κάθε περίπτωση ορθή): 

1. Στην πρόταση «Το Διαδίκτυο αποτελεί τη μεγάλη απειλή των παραδοσιακών εφημερίδων» η 

λειτουργία της γλώσσας είναι : 

α. αναφορική 

β. συνυποδηλωτική 

γ. δηλωτική 

δ. λογική 

2. «οι πολέμιοι αυτής της νέας τάσης»: στη φράση η λέξη «πολέμιοι» έχει ως αντώνυμή της τη λέξη: 

α. κυρίαρχοι 

β. υποστηρικτές 

γ. αντίπαλοι 

δ. αντίθετοι 

3. «θέτοντας σε κίνδυνο την αξιοπιστία και την τεκμηρίωση της πληροφορίας»: στη φράση η λέξη 

«αξιοπιστία» έχει ως συνώνυμή της τη λέξη: 



α. αξιοπρέπεια 

β. προϋπόθεση 

γ. σοβαρότητα 

δ. φερεγγυότητα 

4.Στη φράση «λαμβάνουν άμεση πληροφόρηση από έναν «στρατό» πολιτών» τα εισαγωγικά στη 

λέξη «στρατό» δηλώνουν : 

α. ειρωνεία 

β. μεταφορική χρήση της λέξης 

γ. ειδικό όρο 

δ. αμφισβήτηση 

5. Στην πρόταση «Ο σύγχρονος δημοσιογράφος λειτουργεί αφενός ως επιμελητής περιεχομένου 

και αφετέρου ως ο επαγγελματίας που διασταυρώνει, επιβεβαιώνει και αναλύει την είδηση» ο 

συγγραφέας με την επιλογή του ασύνδετου σχήματος:  

α. προσδίδει ζωντάνια στον λόγο 

β. εξηγεί την επαγγελματική ιδιότητα του δημοσιογράφου 

γ. ανανεώνει το ενδιαφέρον του δέκτη 

δ. προσδίδει ποικιλία στο ύφος του λόγου 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Να ερμηνεύσεις τη στάση των ανθρώπων στον Άγγελο εξάγγελο και να σε απασχολήσει αν έχει 

διαφοροποιηθεί σήμερα. Η απάντησή σου να εκτείνεται σε 100 – 150 λέξεις. 

Μονάδες 15 

 


