
ΟΜΑΔΑ 1 
Τίτλος του άρθρου (καθώς και υπέρτιλος-υπότιτλος) 
Να συζητήσετε τον τίτλο (και τον υπότιτλο) και να διερευνήσετε:  
τη σύνταξη (ενεργητική, παθητική, γιατί η όποια επιλογή;) 
ρήματα, στίξη, ύφος (δραματικό, σοβαρό;)  
η επιλογή των λέξεων μαρτυρά εμπλοκή ή αποστασιοποίηση; Μήπως και τα δύο; 
πληροφορικότητα τίτλου (υψηλή, χαμηλή) 
Ποιητική – αναφορική χρήσης της γλώσσας 
Σειρά των λεκτικών συνόλων στον τίτλο  
Δώστε τρεις ακόμη τίτλους: έναν εντελώς ουδέτερο – αποχρωματισμένο, έναν με εμφανές σχόλιο, έναν που κατά τη γνώμη 
σας συνδυάζει και τα δύο με τρόπο ώστε να μείνει στην ιστορία. 
Μπορείτε να σκεφτείτε τίτλους εφημερίδων που μνημονεύονται μέχρι και σήμερα; 

 
ΟΜΑΔΑ 2 
Προσδιορισμός του χρόνου στην είδηση (θεωρία από τη σελίδα 47 του σχολικού βιβλίου) 
Ενεστώτας, παρατατικός, αόριστος ή όλα μαζί; Γιατί; Τι υπηρετεί αυτή η εναλλαγή των χρόνων; 
Δώστε παραδείγματα για κάποια από τα στοιχεία α) έως η) 
Ποια η χρονική διάρκεια του γεγονότος; Να εντοπίσετε και να αναφέρετε χρονικούς δείκτες. 
Τρόπος: εξακολουθητικός, συνοπτικός, συντελεσμένος; 
Να βρεθούν όλοι οι χρονικοί δείκτες 
Αν δεν υπήρχαν σε τι θα υστερούσε η είδηση; 

 
ΟΜΑΔΑ 3 
Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση  (θεωρία σελ. 14 του σχολικού βιβλίου) 
Το άρθρο κινείται στο χώρο της ειδησεογραφίας ή της ερμηνευτικής δημοσιογραφίας; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 
Σε ποια σημεία του άρθρου τα ίδια τα στοιχεία που παρατίθενται συνιστούν σχόλιο κατακραυγής του γεγονότος; 
Ποιες αρετές προσδίδει στο άρθρο η αυτοψία που πραγματοποίησε ο δημοσιογράφος στην περιοχή προτού γράψει την 
ανταπόκρισή του; 
Υποστηρίζεται ότι κάποιες φορές τα «γεγονότα μιλούν μόνα τους». Δώστε ένα έως δύο παραδείγματα τέτοιων στοιχείων 
που αναφέρονται στο άρθρο και το καθιστούν κλασικό και αξέχαστο. 
Οι γλωσσικές επιλογές του δημοσιογράφου είναι, κατά τη γνώμη σας, υπέρ ή κατά της εγκυρότητας του άρθρου; 

 
ΟΜΑΔΑ 4 
Η ανεστραμμένη πυραμίδα (θεωρία σελ. 34 του σχολικού βιβλίου)  
Τι είναι; Ακολουθείται στο συγκεκριμένο άρθρο; Απαντήστε με παραδείγματα. 
Το συμπέρασμα  στο οποίο καταλήγει ο δημοσιογράφος στην τελευταία παράγραφο προκύπτει, κατά τη γνώμη σας από 
τα στοιχεία του ρεπορτάζ που έχει προηγηθεί ή είναι αυθαίρετο; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 
Συνθέστε τίτλους για την είδηση, αν αυτή παρουσιαζόταν από την πλευρά α) των φρανκιστών και β) των δημοκρατικών. 

 
ΟΜΑΔΑ 5 
 «Η δημοσιογραφία είναι εκπληκτικό και τρομακτικό προνόμιο» 
Διαβάζετε το κείμενο της Οριάνα Φαλάτσι στη σελ. 27 του σχολικού βιβλίου και συζήτηση γύρω από το περιεχόμενό του. 
Στη συνέχεια βρείτε την αναλογία με το άρθρο του Στήαρ μέσα από τους ακόλουθους άξονες: 
Ποια συναισθήματα και σκέψεις πιστεύετε ότι διακατείχαν τον δημοσιογράφο τη μέρα εκείνη; 
Τη μέρα που ο Τζωρτζ Στήαρ έγραψε αυτό το άρθρο, έγραφε και ιστορία, αν ναι σε ποιο βαθμό; 
Ποια η αποστολή και ποιο το χρέος του δημοσιογράφου σε τέτοιες στιγμές; 

 
ΟΜΑΔΑ 6 
 «Η τραγωδία μιας άλλης Γκερνίκα σήμερα» 
Φανταστείτε ένα σενάριο στο οποίο το περιγραφόμενο γεγονός συμβαίνει σήμερα, το έτος 2016. Κάποιοι δημοσιογράφοι 
σπεύδουν στην περιοχή, κάποιοι αναπαράγουν το γεγονός χωρίς ιδία γνώση, κάποιοι υπό το φόβο της λογοκρισίας 
αποκρύπτουν στοιχεία, κάποιοι ενεργούν για λογαριασμό της μίας ή της άλλης προπαγάνδας. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας στη σελ. 27 του σχολικού βιβλίου αναφερθείτε στις 
δυσκολίες αλλά και στις αρχές που πρέπει να διέπουν το έργο των δημοσιογράφων. 

 


