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Λίγα λόγια 

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων δημιούργησε το παρόν έντυπο με 

σκοπό να διευκολύνει τα Τμήματα/Επιτροπές Διοίκησης και Κλάδους ώστε να 

μπορούν να συντάξουν ένα Νέο για τον Οδηγικό Ιστότοπο.   

 

Η οργάνωση της είδησης 

Είδηση - Νέο είναι η πληροφορία (διαβεβαίωση) για κάποιο γεγονός ή συμβάν που 

είναι ασυνήθιστο, πρωτοφανές ή καινούριο. Σύμφωνα με τους δημοσιογραφικούς 

κανόνες, ένα Νέο πρέπει να απαντήσει στα ερωτήματα τι, ποιος, πού, γιατί, πώς και 

πρέπει να είναι γραμμένο με συντομία, σαφήνεια, ακρίβεια, αλλά  με ύφος απλό και 

ελκυστικό. 

Μερικές καλές πρακτικές δημιουργίας Νέου για τον Ιστότοπο είναι οι εξής: 

1. Να υπάρχει τίτλος του Νέου και να φαίνεται σχεδόν ξεκάθαρα τι περιέχεται 

σε αυτό.  

2. Ο κανόνας των τριών Π, του Τ και του Γ. Να απαντάει στα ερωτήματα: 

Ποιος: Ποιοι άνθρωποι έχουν σχέση με το γεγονός και ποιους αφορά; 

Πού: Πού συνέβη ή πού θα συμβεί το γεγονός το οποίο γράφεται; 

Πότε: Ημερομηνία και ώρα 

Τι: Περιγραφή του γεγονότος/συμβάντος με όλες τις λεπτομέρειες 

Γιατί: Γιατί συνέβη ή θα συμβεί; 

 

3. Το κείμενο καλό είναι να εκτείνεται σε 150 λέξεις, να είναι σαφές και σε απλή 

γλώσσα. Εάν μία παράγραφος έχει πάνω από περίπου 130 λέξεις τότε είναι 

καλό να κόβεται σε δύο. Οι χρήστες, γενικά, διαβάζουν πιο εύκολα ένα 

κείμενο που είναι χωρισμένο σε μικρότερα. Να αποφεύγονται οι πολύ μεγάλες 

προτάσεις (άνω των 30 λέξεων) και να δίνεται προσοχή στην χρήση σημείων 

στίξης. 

4. Να γίνεται επιλογή ενός συγκεκριμένου στυλ σε επίπεδο γλώσσας και να 

χρησιμοποιείται σε όλο το κείμενο. Ειδικότερα, το κείμενο να γράφεται στο 

ίδιο πρόσωπο χωρίς πολλές εναλλαγές καθώς και στους ίδιους χρόνους 

χωρίς αλλαγή από πρόταση σε πρόταση. 

5. Υπάρχουν στυλ γραφής όπως το γνωστό AP Style. Κάποιοι βασικοί κανόνες 

του είναι: 

• Δεν χρησιμοποιείται κόμμα πριν το «και» 

• Τα αποσπάσματα, όπου και αν τοποθετούνται χρειάζονται εισαγωγικά. 

• Χρησιμοποιείται ολογράφως "τοις εκατό". Το σύμβολο «%» χρησιμοποιείται 

μόνο σε γραφήματα. 
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• Όλοι οι  αριθμοί έως το εννέα (μονοψήφιοι) γράφονται ολογράφως. Όλοι οι 

αριθμοί πάνω από το εννέα, όπως 10, 11 και 12, πληκτρολογούνται ως 

αριθμοί ... Εκτός αν ο αριθμός ξεκινά την πρόταση. Για παράδειγμα, "Δέκα 

ημέρες πριν ..." Όχι "10 μέρες πριν ..." (Εξαίρεση: Τίτλοι) 

• Τα έτη εκφράζονται πάντοτε με αριθμούς. 

 

6. Οι εικόνες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Κάθε Νέο χρειάζεται να 

συνοδεύεται από μια με δύο φωτογραφίες που προωθούν / «προτρέπουν» 

την ανάγνωση. Οι φωτογραφίες για ένα κείμενο εμφανίζονται σε ίδιο μοτίβο 

και στυλ (π.χ. όλες μονόχρωμες ή όλες ασπρόμαυρες). Να τηρούνται οι 

κανόνες χρήσης προσωπικών δεδομένων για την εμφάνιση προσώπων σε 

φωτογραφίες. 

7. Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν ένα Νέο χρειάζεται να συνδεθεί για 

περισσότερες πληροφορίες με άλλη σελίδα του Ιστότοπου του Σώματος 

Ελληνικού Οδηγισμού, τότε μπορεί να δημιουργηθεί μια υπερσύνδεση με την 

συγκεκριμένη σελίδα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα νέο, δεν έχει τα χαρακτηριστικά άρθρου ούτε αποτελεί Δελτίο 

Τύπου του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Το Δελτίο Τύπου συντάσσεται για 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως πανελλήνιες δράσεις, μεγάλες εκδηλώσεις, 

ενημέρωση και ενέργειες για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και γενικά για 

πληροφόρηση που αφορά στο εξωτερικό κοινό και όχι στα μέλη του Σωματείου. 

 

Πηγές  

 Βικιπαίδεια 

 http://thessreporter.blogspot.gr 

 https://www.living-democracy.com  

 https://www.greelane.com 

 http://ebooks.edu.gr 


