
 

Σ. Παπαθανασίου (από τον ημερήσιο Τύπο) 

Απόσπασμα από το σχολ. βιβλίο Έκφρ. - Έκθεση Β' Λυκείου, σελ. 62 

Το διαδίκτυο δεν είναι απόλυτα ένα "μαζικό" μέσο επικοινωνίας. Στην Α πράξη είναι ένα 
πολυπρόσωπο, μαζικό, διαπροσωπικό μέσο, με βασικό χαρακτηριστικό ότι περιλαμβάνει 
πολλές διαφορετικές μορφές επικοινωνίας... Το Ίντερνετ αμφισβητεί τα βασικά 
χαρακτηριστικά της παραδοσιακής επικοινωνιακής σχέσης ανάμεσα στην πηγή, το μήνυμα 
και τον δέκτη. Η επικοινωνία μέσω του Ίντερνετ μπορεί να πάρει πολλές μορφές, από τις 
σελίδες του δικτύου ή του Παγκόσμιου ιστού, οι οποίες μπορεί να καθορίζονται είτε από 
μεγάλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς που έχουν εισχωρήσει στο δίκτυο, είτε από τις 
ομάδες χρηστών που συζητούν μεταξύ τους για διάφορα δέματα που τους ενδιαφέρουν 
ανταλλάσσοντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι μορφές επικοινωνίας στο 
Ίντερνετ μπορούν επίσης να αλληλοδιαπλέκονται, καθώς κάδε πόλος μπορεί να είναι 
ταυτόχρονα πομπός και δέκτης. Οι πομποί των μηνυμάτων ενδέχεται να αποτελούνται είτε 
από ένα άτομο ή μία κοινωνική ομάδα. Τα μηνύματα πάλι ποικίλλουν, μπορεί να είναι 
παραδοσιακά δημοσιογραφικά άρθρα ή ιστορίες που έχουν συντελεστεί σταδιακά από 
πολλούς ανθρώπους, ή και απλές συνομιλίες. Οι αποδέκτες ή το κοινό αυτών των 
μηνυμάτων μπορεί, επίσης, να αποτελούνται από ένα ως πολλά -ενδεχομένως 
εκατομμύρια-άτομα τα οποία τη μια φορά μπορούν να παίζουν το ρόλο του δέκτη και την 
άλλη του πομπού των μηνυμάτων... 

Γεγονός πάντως είναι ότι το Ίντερνετ αποτελεί μια νέα μορφή επικοινωνίας. Και είναι νέα, 
διότι μεταβάλλει την παθητική δέση που είχε συνήθως ο αποδέκτης στην επικοινωνιακή 
διαδικασία. Για πρώτη φορά στα χρονικά της μαζικής επικοινωνίας μπορούμε να βρούμε 
ένα μεγάλο αριθμό ατόμων να μεταδίδει πληροφορίες σε έναν εξίσου τεράστιο αριθμό 
ατόμων... Όποιος διαθέτει έναν υπολογιστή, ένα μόντεμ και μία τηλεφωνική γραμμή 
μπορεί να γίνει εκδότης εφημερίδας, ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός παραγωγός. Πρόκειται 
για τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία της επικοινωνίας από τότε ως τις μέρες μας. 
Πρόκειται για μία νέα οικονομία της πληροφορίας και την απαρχή μιας επικοινωνίας που 
δεν είναι μονόδρομη ή αμφίδρομη, αλλά πολυεπίπεδη, πολυπρόσωπη, μαζική και 
ταυτόχρονα εξατομικευμένη. Το Ίντερνετ είναι ένα μοναδικό μέσο επικοινωνίας, γιατί δε 
σέβεται σύνορα και κυβερνήσεις, είναι παγκόσμιο. Είναι το μέσο στο οποίο οι υπηρεσίες θα 
πρέπει να αναζητηθούν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των 
συμμετεχόντων στην επικοινωνιακή διαδικασία και είναι -τέλος- το μόνο μέσο που το 
περιεχόμενο του μπορεί να αλλάξει, καθώς μεταδίδεται, σύμφωνα με τις ανάγκες των 
χρηστών. 

 

Είναι αξιόπιστες οι πληροφορίες του ίντερνετ; 

Απόσπασμα: από το Σχολ. Βιβλίο Έκφρ. -Έκθεση Γ Λυκείου, σελ. 195 

Η αξιοπιστία είναι ένα άλλο ζήτημα. Τα παραδοσιακά ΜΜΕ μπορούν, λίγο πολύ, να 
ελεγχθούν όσον αφορά την αξιοπιστία τους. Ωστόσο στο Internet όπως πολλές φορές έχει 
συμβεί, πολλοί μπορούν να παρέμβουν στα μηνύματα των πομπών και να "περάσουν" 



 

ψευδή και ανυπόστατα μηνύματα. Αν τα παραδοσιακά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
διευθέτησαν το ζήτημα στη δομή των οργανισμών τους, όπως π.χ. με τον έλεγχο που 
κάνουν οι διευθυντές και οι αρχισυντάκτες στα άρθρα των συντακτών, για να 
προσδιορίσουν ποια πληροφόρηση είναι ακριβής, στο Internet κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να 
πραγματοποιηθεί. Στην πράξη, ή επί του παρόντος, το "φορτίο" του ελέγχου αξιοπιστίας 
επιβαρύνει το χρήστη, ο οποίος καλείται να αποφασίσει πόσο αξιόπιστη είναι κάθε πηγή ή 
μήνυμα που περιλαμβάνει. 

 

Ερωτήσεις: 

• Να γράψετε την περίληψη του πρώτου κειμένου (40-60 λέξεις). 

• Με ποιο τρόπο /μέθοδο αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος του κειμένου; Να 
αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

• Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή των περιόδων του παρακάτω αποσπάσματος του 
πρώτου κειμένου; «Οι μορφές της επικοινωνίας ... μηνυμάτων».  

•  Σε τι διαφέρει το Ίντερνετ από τα άλλα ΜΜΕ, σύμφωνα με το περιεχόμενο του 
πρώτου κειμένου; 

• Στο δεύτερο απόσπασμα να αντικαταστήσετε τις τονισμένες λέξεις με άλλες 
ισοδύναμες νοηματικά.  

•  Με τις λέξεις: διαπροσωπικό, επικοινωνιακή του πρώτου κειμένου να γράψετε από 
μία περίοδο λόγου που να αναδεικνύει το περιεχόμενο τους.  

• Σύμφωνα με το περιεχόμενο του δεύτερου αποσπάσματος «"το φορτίο" του 
ελέγχου αξιοπιστίας της πληροφόρησης του Ίντερνετ επιβαρύνει το χρήστη». Με 
ποια εφόδια μπορεί η νέα γενιά να αποφύγει τις γενικότερες αρνητικές συνέπειες 
από τη χρήση του διαδικτύου; (400-500 λέξεις). 

 


