
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ 

 

Το σχόλιο δεν αποτελεί το μόνο αμιγώς υποκειμενικό στοιχείο σε μια είδηση. Και η 

ίδια η έκθεση μιας είδησης ως απλής περιγραφής ενός γεγονός, χωρίς κανένα σχόλιο, 

δεν είναι πλήρως απαλλαγμένη από τον υποκειμενισμό. Αυτό μπορεί να συμβαίνει 

στην εφημερίδα, ή, γενικότερα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανάλογα με τον τρόπο 

παρουσίασης της είδησης. 

Οι επιλογές στον τρόπο προβολής της είδησης (π.χ. εάν θα τοποθετηθεί στον τίτλο 

μιας εφημερίδας, η έκταση της, η θέση της σε σχέση με άλλες ειδήσεις), αλλά ακόμη 

και η προβολή της ως είδησης συνιστούν υποκειμενική επέμβαση, η οποία εξαρτάται 

από την άποψη που επιδιώκει να εκφράσει ή όχι μια εφημερίδα, ένα τηλεοπτικό 

κανάλι κ.λπ. ή από την οπτική σύμφωνα με την οποία ένας δημοσιογράφος 

προσεγγίζει συγκεκριμένα γεγονότα. 

Πράγματι, δεν αποκλείεται τα Μ.Μ.Ε. ή τουλάχιστον μερικά από αυτά, να υπακούουν 

και να εξυπηρετούν κομματικά ή άλλα συμφέροντα, να προωθούν ή και να 

ταυτίζονται με συγκεκριμένες ιδεολογίες. 

 

Ποικίλοι παράγοντες καθορίζουν όχι μόνο την προβολή αλλά και την επιλογή της 

είδησης. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι: 

 Το εφήμερο ενδιαφέρον: Η ζωή της είδησης είναι σύντομη. Διαρκεί συνήθως 

μία ή λίγες μέρες, μετά παύει να αποτελεί νέο, οπότε δεν ενδιαφέρει τον 

αναγνώστη.  

 Η ποικιλία του κοινού: Ο αναγνώστης/ακροατής/τηλεθεατής δεν ανήκει σε 

ένα περιορισμένο, ειδικό κοινό αλλά είναι οποιοδήποτε εγγράμματο ή και 

αναλφάβητο (στην περίπτωση της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου) άτομο. 

 Η συντομία: Ιδιαίτερα στον έντυπο Τύπο ο αναγνώστης διαθέτει περιορισμένο 

χρόνο για την ανάγνωση της εφημερίδας/ περιοδικού και επιθυμεί μέσα σε 

αυτό το χρονικό πλαίσιο να καλύψει ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα της 

επικαιρότητας. 

 

Επομένως, μια είδηση μπορεί να διαφέρει ως προς τον τρόπο που προβάλλεται από το 

ένα Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης σε άλλο στα εξής στοιχεία: 

- Τον τίτλο της 

- Στην έκτασή της 

- Στη θέση της στη σελίδα του εντύπου 

- Στην επιλογή της (λ.χ.  είναι πιθανόν να μην προβληθεί) 

- Στον τρόπο παρουσίασης της (στην τηλεόραση) 

- Στο ύφος, στον τόνο του εκφωνητή (ραδιόφωνο) 

- Στη διάρκειά της. 

 

Δεδομένου, βέβαια, ότι η είδηση αποτελεί ένα μήνυμα που μεταδίδεται από τον 

πομπό (δημοσιογράφο) στον δέκτη (κοινό), είναι φυσικό να μη γίνεται κατανοητή 

από όλους με τον ίδιο τρόπο, αλλά να προσλαμβάνεται διαφορετικά από τον καθένα 

μας. ο βαθμός κατανόησης του εκπεμπόμενου μηνύματος εξαρτάται από τη γνώση 

του γλωσσικού
1
 και εξωγλωσσικού πλαισίου

2
, της πολυσημίας

3
 των λέξεων αλλά και 

από τα προσωπικά βιώματα καθενός. 

 

Παρεμβολή ξένου σχολίου στην είδηση 

Όταν ένα γεγονός έχει ήδη σχολιαστεί από κάποιον, ο οποίος συνήθως σχετίζεται με 

αυτό, τότε ο δημοσιογράφος ενθέτει (παρεμβάλλει) στην είδηση το πρότερο σχόλιο, 



ενώ δεν αποκλείεται να εκφράσει και ο ίδιος την άποψή του. Στην περίπτωση αυτή, η 

είδηση αναγράφεται με τις εκφράσεις «όπως ανακοίνωσε, όπως ανέφερε, όπως 

ισχυρίζεται, σύμφωνα με τη γνώμη» κ.α. και συνοδεύεται από τα ανάλογα σημεία 

στίξης (εισαγωγικά, αποσιωπητικά, θαυμαστικό κ.λπ.) 

 

Διαπλοκή του γεγονότος με το σχόλιο στην είδηση 

Σκόπιμα ή όχι το σχόλιο του δημοσιογράφου διαπλέκεται ορισμένες φορές με 

ανακοίνωση του γεγονότος. Στις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται ο αναγνώστης να 

σχηματίζει εσφαλμένη εντύπωση, θεωρώντας τη γνώμη του δημοσιογράφου ως 

εξακριβωμένο γεγονός. 

 

Ασκήσεις εμπέδωσης 

1. Να σημειώσετε με Χ τις σωστές απαντήσεις και να τις δικαιολογήσετε. 

α. Μια ημέρα του Μαΐου που συνέβησαν πολλά γεγονότα, δημοσιεύεται σε 

μια εφημερίδα με μεγάλο τίτλο και έντονα γράμματα η είδηση «Το Ιόνιο 

Πέλαγος δικαίωσε τη φήμη του ως μια από τις πλέον καθαρές θάλασσες, αφού 

όλες οι παραλίες του στην Ήπειρο και τα Επτάνησα αποδείχθηκαν 

πεντακάθαρες». 

Η μεγάλη προβολή της αποδεικνύει ότι η εφημερίδα 

Α. τηρεί φιλοκυβερνητική στάση 

Β. διακρίνεται από οικολογική ευαισθησία 

Γ. τονίζει τα θέματα που προβάλλουν τη χώρα μας 

Δ. δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα εσωτερικά θέματα. 

 

β. Την ίδια είδηση, την ίδια ημέρα, δημοσιεύει άλλη εφημερίδα με μικρότερα 

γράμματα αλλά σε εμφανή θέση με τον εξής τίτλο: «Πεντακάθαρο αποδείχθηκε το 

Ιόνιο!».  

 

 

 

1. Γλωσσικό πλαίσιο είναι «το τμήμα του λόγου στο οποίο εμφανίζεται ένα 

γλωσσικό στοιχείο» 

2. Η γλώσσα δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα 

αποτελεί τρόπο σημασιοδότησης του κόσμου. Η ατομική εμπειρία, τα 

βιώματα, οι γενικές ή ειδικές γνώσεις συμβάλλουν στην αποκωδικοποίηση 

των εκπεμπόμενων μηνυμάτων. Αντιλαμβάνομαι τον συνομιλητή του, όταν 

λαμβάνω υπόψη τον κοινωνικό ρόλο και τη συμπεριφορά του, το «πλαίσιο» 

της επικοινωνίας (με ποιόν δηλαδή και υπό ποια περί πάση συνομιλώ) , τους 

κοινούς γλωσσικούς κώδικες. 

3. Με βάση τα παραπάνω, είναι εμφανές πως κάθε λέξη είναι «ανοικτή» σε ένα 

ευρύ σημασιολογικό πεδίο, με πολλές δυνατότητες αξιοποίησης. Η ίδια λέξη, 

δηλαδή, μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα και να εξυπηρετεί 

διαφορετικούς σκοπούς. Παράδειγμα η λέξη «μάτι» έχει πολλές σημασίες. 

Μπορεί να: εκληφθεί ως το μάτι του προσώπου, βασκανία, μάτι της κουζίνας, 

ανάλογα με τα συμφραζόμενα.  

 


