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Κείμενο 1 

Ο ρόλος του δημοσιογράφου στο διαδίκτυο 

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. 

 

Σήμερα υπάρχει μία νέα σύγχυση που έχει σχέση με αυτούς που γενικότερα παράγουν 

περιεχόμενο για τα νέα Μέσα. Αυτοί δηλαδή που παράγουν πρωτότυπο περιεχόμενο και κάνουν τη 

δική τους έρευνα σε σχέση με αυτούς που δεν παράγουν πρωτότυπο περιεχόμενο, αλλά ψάχνουν 

δεξιά και αριστερά, για να κάνουν ένα κολλάζ πραγμάτων. Επιπρόσθετα, με τις νέες επικοινωνιακές 

τεχνολογίες όποιος διαθέτει ένα μόντεμ και έναν υπολογιστή μπορεί να ισχυριστεί ότι «κάνει 

δημοσιογραφία». Τώρα που η τεχνολογία έχει δημιουργήσει μια νέα οικονομική οργάνωση της 

δημοσιογραφίας οι κανόνες της επαναπροσδιορίζονται και μερικές φορές αγνοούνται. Μερικοί 

υποστηρίζουν πως ο ορισμός της δημοσιογραφίας έχει διευρυνθεί λόγω της τεχνολογίας, έτσι ώστε 

τώρα όλα να εμφανίζονται ως δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία είναι τόσο θεμελιώδες στοιχείο, 

ώστε οι κοινωνίες που θέλουν να καταστείλουν την ελευθερία πρέπει πρώτα να καθυποτάξουν τον 

Τύπο. Η τεχνολογία διαμορφώνει μια νέα οικονομική οργάνωση των εταιριών πληροφόρησης, 

στην οποία ενσωματώνεται και η δημοσιογραφία. 

Ο δημοσιογράφος Ανδρέας Παναγόπουλος τονίζει πως «ο δημοσιογράφος πρέπει να 

καταλάβει το νέο τρόπο καταγραφής και μετάδοσης της είδησης και την αλλαγή που συντελείται στον 

κύκλο ζωής της είδησης». O ίδιος υποστήριξε ότι το φαινόμενο της «μετανάστευσης» του κοινού 

στο Διαδίκτυο δεν είναι περιστασιακό, αλλά μόνιμο και διαχώρισε την κρίση της δημοσιογραφίας, 

σε επίπεδο επιχειρήσεων, από την εξίσου σημαντική κρίση, σε επίπεδο περιεχομένου. Επιπρόσθετα, 

o αρθρογράφος Πάσχος Μανδραβέλης πιστεύει ότι η κρίση είναι θεμελιακή, «καθώς η πληροφορία 

αποκόπτεται από το υλικό μέσο που χρειαζόταν, για να μεταδοθεί, δηλαδή το χαρτί» και οδηγεί στην 

ανάγκη να αντιστραφεί όλη η λογική διακίνησης της πληροφορίας. Πρέπει να αποφύγουμε τους 

όρους δαιμονοποίησης ή αγιοποίησης, να αποφύγουμε ισοπεδώσεις, που εξισώνουν ανώνυμα 

εκβιαστικά σχόλια ιστολογίων με γνήσιες δημοσιογραφικές δουλειές που παράγονται μακριά από 

πιεστήρια, μικρόφωνα και κάμερες. 

 

Κείμενο 2 



ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 

Το παρακάτω σατιρικό ποίημα (απόσπασμα) ανήκει στον Γεώργιο Σουρή (1853 – 1919) και δημοσιεύτηκε στην 

εφημερίδα «Μη χάνεσαι» (1880). 

 

Ελύσσαξαν στ' αλήθεια οι δημοσιογράφοι, 

Την πένα τους βουτούνε σε ξύδι και χολή, 

Κτυπά ο ένας άλλον με δίκοπο ξουράφι, 

Και βρίζονται με τρόπο κι ευγένεια πολλή. 

Πω! πω! τι νταβατούρι, αντάρα και κακό! 

Ακόμ' απ' τον Τρικούπη1 δεν πήραν μερδικό. 

 

Ένας τον άλλον λέγει τρελό, ξετσιπωμένο, 

μπερμπάντη, βαγαπόντη, και πρώτο μασκαρά, 

Κι ο άλλος κακοήθη, κονδύλι πουλημένο, 

Σαποκοιλιά, τραμπούκο και δούλο του παρά. 

Πω! πω! τι νταβατούρι, αντάρα και κακό! 

Ακόμ' απ' τον Τρικούπη δεν πήραν μερδικό. 

 

Απ' το ταμείο έξω στρωμένοι στη λιακάδα 

Φωνάζουνε και ήχος ακούεται βαρύς, 

Και μες σ' αυτή τη νέα μελωδική καντάδα 

Βογκά η μια κι η άλλη φτωχή εφημερίς. 

Πω! πω! τι νταβατούρι, αντάρα και κακό! 

Ακόμ' απ' τον Τρικούπη δεν πήραν μερδικό.[...] 

 

Αν θες και συ, Τρικούπη, να έβγεις τώρα πέρα, 

Φασκέλωσε κι εκείνα, φασκέλωσε κι αυτά, 

Και χάραξε απάνω στη νέα σου παντιέρα2 

Με γράμματα μεγάλα «λεφτά, λεφτά, λεφτά». 

Τότε θα πάψει τόση αντάρα και κακό, 

Αφού σ' εμάς, Τρικούπη, θα δώσεις μερδικό. 

                                                 
1   Έλληνας διπλωμάτης, πολιτικός και πρωθυπουργός που κυριάρχησε στην πολιτική σκηνή της χώρας  από    

    1875-1894. 

2  σημαία 



 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Σε 60 περίπου λέξεις να περιγράψεις  τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία έχει επηρεάσει τη 

δημοσιογραφία, σύμφωνα με το Κείμενο 1. 

Μονάδες 10 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Στη δεύτερη παράγραφο του Κειμένου 1 ο συγγραφέας παραθέτει δύο ξένα σχόλια. Ποια είναι αυτά 

(μονάδες 4), ποια κύρια θέση της προηγούμενης παραγράφου ενισχύουν (μονάδες 4) και πώς 

συμβάλλουν στην εγκυρότητα των ιδεών που διατυπώνονται στο κείμενο (μονάδες 2); 

Μονάδες 10 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

Να επιλέξεις και να γράψεις στο απαντητικό σου φύλλο τη σωστή απάντηση για την καθεμία από τις 

παρακάτω προτάσεις (μια μόνο από τις τέσσερις προτεινόμενες απαντήσεις είναι σε κάθε περίπτωση 

ορθή): 

1. H χρήση τρίτου προσώπου στην πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1: 

α. προσδίδει αντικειμενικότητα στις απόψεις που διατυπώνονται 

β. προσκαλεί για συμμετοχή και κοινή δράση στον τρόπο που μεταδίδεται η είδηση 

γ. διαφοροποιεί τη δημοσιογραφία από την τεχνολογία  

δ. αποτελεί προσωπική κατάθεση ιδεών 

2. Το ύφος λόγου στο χωρίο «Η τεχνολογία διαμορφώνει μια νέα οικονομική οργάνωση των 

εταιριών πληροφόρησης, στην οποία ενσωματώνεται και η δημοσιογραφία» του Κειμένου 1 είναι: 

α. οικείο, φιλικό 

β. λόγιο 

γ. απόλυτο 

δ. απρόσωπο, αντικειμενικό 

3. Τα εισαγωγικά στη φράση: το φαινόμενο της «μετανάστευσης» του κοινού στο Διαδίκτυο 

δηλώνουν :  

α. ειρωνεία 



β. μεταφορική χρήση της λέξης 

γ. ειδικό όρο 

δ. αμφισβήτηση 

4. Η λέξη «διακίνησης» στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου 1 έχει τη σημασία: 

α. μεταφοράς 

β. διάδοσης 

γ. κυκλοφορίας 

δ. διανομής 

5. Στη φράση «να αποφύγουμε ισοπεδώσεις» με την επιλογή της υποτακτικής έγκλισης εκφράζεται:  

α. απαγόρευση 

β. συμβουλή 

γ. επιβολή 

δ. σκοπός 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Να ερμηνεύσεις τον ειρωνικό τόνο του Κειμένου 2. Η απάντησή σου να εκτείνεται σε 100 – 150 λέξεις. 

 

Μονάδες 15 


