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1. Στο βιβλίο του «Ο δημοσιογράφος» (1982), ο Α. Φιλιππόπουλος, που υπήρξε και ο 

πρώτος διευθυντής της εφημερίδας «Έθνος» –πρωτοκυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 

1981– αφιερώνει ένα κεφάλαιο στην τεχνική του γραψίματος της εν λόγω εφημερίδας.  

Οι προτάσεις του μπορούν να θεωρηθούν ως ένα μικρό εγχειρίδιο δημοσιογραφικού 

ύφους. Ακολουθούν ορισμένες από αυτές: 

 
α. Να αποφεύγεται ο στόμφος. 

 

β. Το νόημα της είδησης ή του ρεπορτάζ να μην καλύπτεται από αφηρημένες εκφράσεις ή ιδέες. 

 

γ.  Ν’ αποφεύγονται οι ευφημισμοί που κρύβουν τη γυμνή αλήθεια. Οι πολλές λέξεις, ο 

βερμπαλισμός, βαραίνει τον ευθύ λόγο, την καθαρότητα της εικόνας. 

 

δ. Το νόημα δεν πρέπει μόνο να είναι αλάθητο, αλλά και σαφές, χωρίς επαναλήψεις και 

κοσμητικά επίθετα. 

 

ε. Ν’ αποφεύγονται οι μακριές περίοδοι· ν’ αποφεύγονται υποθετικοί λόγοι (οι πιθανότητες και 

τα ίσως)· ν’ αποκλειστούν από τα ειδησεογραφικά κείμενα τα θαυμαστικά, οι παρενθέσεις, οι 

σχοινοτενείς φράσεις. 

 

στ. Η ενεργητική φωνή στη διατύπωση του κειμένου μας δίνει ζωή στην είδηση ή στο ρεπορτάζ. 

Η παθητική φωνή κάνει ψυχρό το κείμενο. (…) πρέπει να αποφεύγουμε τη διατύπωση στο 

πρώτο πρόσωπο. 

 

ζ. Κάθε λέξη που δεν προσθέτει νόημα στην πρόταση πρέπει να σβήνεται. 

 

η. Να εξουδετερώσουμε τις αφηρημένες έννοιες.  

 

θ. Οι υπερθετικοί βαθμοί πρέπει να περνούν από δεύτερο κόσκινο. 

 

ι. Χυδαίες λέξεις ή εκφράσεις πρέπει να αποφεύγονται. 

 

α. Ποιες από τις υποδείξεις αυτές πιστεύετε ότι δεν τηρούνται στη σύγχρονη   

     ειδησεογραφία και γιατί;  

β. Ποιες από τις υποδείξεις αυτές θεωρείτε ως τις πιο καθοριστικές για τη διαμόρφωση  

     «γεγονοτικού ύφους» (factual style) και τη διασφάλιση της δημοσιογραφικής  

     αντικειμενικότητας  / αξιοπιστίας; 

 

 

2α. Γιατί είναι απαραίτητες οι «ειδησεογραφικές αξίες» (news values) στη  
       δημοσιογραφία; 
β. Ποιες ειδησεογραφικές αξίες εφαρμόζονται στις δύο ειδήσεις που ακολουθούν (Δεν    
αρκεί να τις αναφέρετε. Χρειάζεται να εξηγήσετε πώς ανιχνεύονται μέσα στις δύο 

ειδήσεις. ) 



1 Neu Zürcher Zeitung: Έλληνες, οι νέοι ήρωες της Ευρώπης  

[Lead] «Ενώ πριν από λίγα χρόνια ήταν ο ασθενής της Ευρώπης, σήμερα οι 
Έλληνες έχουν γίνει ασπίδα άμυνας κατά του Ερντογάν», γράφει ο 
αρθρογράφος. 
 
Σε δημοσίευμα της έγκυρης αυστριακής Neu Zürcher Zeitung με τον τίτλο «Οι νέοι 
ήρωες της Ευρώπης» ο αρθρογράφος αναφέρεται στην Ελλάδα και τα πολλά μέτωπα 
που καλείται να αντιμετωπίσει παράλληλα, τις στρατιωτικές απειλές από τον Ερντογάν, 
το προσφυγικό μέχρι την πανδημία.  
 
«Κανείς δεν θα το πίστευε για την Ελλάδα. Ελέγχει αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο 
όλες αυτές τις κρίσεις», παρατηρεί η αρθρογράφος. «Είναι η Ελλάδα εκείνη που 
αποκρούει τις στρατιωτικές επιθέσεις της Τουρκίας, οι οποίες βασικά απευθύνονται σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι η Αθήνα εκείνη που αντιστάθηκε στις προσπάθειες 
εκβιασμού του Τούρκου προέδρου, που επιχείρησε να κατευθύνει προσφυγικές ροές 
προς την Ευρώπη (…) Ενώ πριν από λίγα χρόνια ήταν ο ασθενής της Ευρώπης, σήμερα 
οι Έλληνες έχουν γίνει ασπίδα άμυνας κατά του Ερντογάν και των προσφύγων (που 
έστειλε). Τα υποτιμητικά πρωτοσέλιδα της Bild στο απόγειο της δημοσιονομικής κρίσης 
«Δεν θα πάρετε ψίχουλο από μας» ή «Πουλήστε τα νησιά σας χρεοκοπημένοι Έλληνες» 
διαβάζονται σήμερα σαν από μια άλλη, μακρινή εποχή». 
 
Πρώτο Θέμα 21.9.2020 
 
 
2 Προσποιούμενοι τεχνικούς εταιρείας λογισμικού, εξαπατούσαν πολίτες για να 
πάρουν κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών 
 

[Lead] Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας, για το εντοπισμό των 
ατόμων, που προσποιούμενοι τεχνικούς εταιρείας λογισμικού, εξαπάτησαν ή 
προσπάθησαν να εξαπατήσουν πολίτες σε περιοχές της Αργολίδας, της 
Αρκαδίας και της Μεσσηνίας. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στόχος των δραστών είναι να πάρουν κωδικούς 
τραπεζικών λογαριασμών, ώστε να αφαιρέσουν χρήματα. Όπως έχει προκύψει από τις 
έρευνες της Αστυνομίας, σχετικά με τον τρόπο δράσης των αγνώστων ατόμων, αυτοί 
τηλεφωνούν σε πολίτες, προσποιούμενοι τους τεχνικούς εταιρείας λογισμικού, από 
αριθμούς κλήσης του εξωτερικού, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι εντοπίστηκε κακόβουλο 
λογισμικό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους ή στο κινητό τηλέφωνό τους. Στην 
συνέχεια, ζητούν από τους πολίτες την εγκατάσταση συγκεκριμένων εφαρμογών, ώστε 
να καταφέρουν με αυτό τον τρόπο να αποκτήσουν από μακριά πρόσβαση στη συσκευή 
τους. Υποτίθεται, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, πως ο λόγος που επικαλούνται 
είναι να διορθώσουν το πρόβλημα, αλλά αυτό που θέλουν είναι να αποκτήσουν, αρχικά, 
πρόσβαση στον υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια να πάρουν όποιο 
προσωπικό δεδομένο βρουν και κυρίως κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών, από τους 
οποίους ταυτόχρονα αφαιρούν χρήματα. Μάλιστα, η γενική περιφερειακή αστυνομική 
διεύθυνση Πελοποννήσου ζητά με ανακοίνωσή της από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα 
επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που τους τηλεφωνούν και σε καμία περίπτωση να 
μην δίνουν προσωπικά τους στοιχεία, ενώ να ενημερώνουν άμεσα τις αστυνομικές 
αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος τους. 
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