
ΙΙ.2. Η οπτική γωνία του δηµοσιογράφου στην είδηση 

ΙΙ.2.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης    

ΙΙ.2.1.1. Στο µάθηµα δηµοσιογραφίας που παρακολουθείτε σας δίνονται οι 
πληροφορίες που ακολουθούν και σας ζητείται να γράψετε κάθε αντίστοιχη 
είδηση έξι φορές µε τη µέθοδο της ανεστραµµένης πυραµίδας, εµπλουτίζοντάς 
την µε δηλώσεις και σχόλια από συνεντεύξεις που πήρατε από συναφή 
πρόσωπα. Να συνθέσετε τις ζητούµενες παραλλαγές σε µία είδηση της επιλογής 
σας. Να δώσετε σε κάθε κείµενο τον τίτλο που εκφράζει καλύτερα την οπτική 
γωνία του. 

α) Οικολογικές οργανώσεις της Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν σε κεντρικό 
δρόµο της πόλης µία ηµέρα του Μαΐου ένα πάρτυ µε συναυλίες, 
κουκλοθέατρο και χορούς. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η διαµαρτυρία για 
την κυριαρχία των αυτοκινήτων στη ζωή της πόλης. 

β) Φανατικοί φίλαθλοι προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές στο κέντρο της 
Αθήνας κατά τη διάρκεια της νύχτας, «πανηγυρίζοντας» για τη νίκη της 
οµάδας τους. 

γ) Είκοσι µαθητές από την Κρήτη, που προκρίθηκαν σε διαγωνισµό έκθεσης 
ιδεών, επισκέφθηκαν τον περασµένο µήνα την Ευρωβουλή, στις Βρυξέλλες. 
Στόχος της επίσκεψης ήταν η ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σε θέµατα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

δ) Η ελληνική πρεσβεία στην Οτάβα του Καναδά µετέτρεψε στην αρχή του 
έτους ένα αυτοκίνητο σε µουσείο ελληνικής ιστορίας, όπου οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να γνωρίσουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό από 
βίντεο, ταινίες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα µέσα. 

ε) Συνταξιούχος διδάσκει εδώ και έναν µήνα αφιλοκερδώς την ελληνική 
γλώσσα σε Αλβανούς εργαζόµενους στην Ηλεία, ώστε να ενταχθούν 
οµαλότερα στην τοπική κοινωνία. 
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ΙΙ.2.1.2. Να συνθέσετε δύο παραλλαγές κάθε είδησης από τη στήλη Α σύµφωνα 
µε τους αντίστοιχους περιορισµούς της στήλης Β. Να αναπτύξετε κάθε 
παραλλαγή µε τη µέθοδο της ανεστραµµένης πυραµίδας, προσθέτοντας επιπλέον 
λεπτοµέρειες, σχόλια, δηλώσεις και δίνοντας τον κατάλληλο τίτλο. 
 

Α 
 

α) 100 τόνοι σάπιου κρέατος κατασχέθηκαν σε 
αποθήκη-ψυγείο χθες τη νύχτα στο Κερατσίνι. 
Προορισµός τους µια µικρή βιοτεχνία 
αλλαντικών. 

 

Β 
 
1. ∆ηµοσιογράφος 
ευαίσθητος σε θέµατα 
υγείας 

 
2. ∆ηµοσιογράφος του 
αστυνοµικού ρεπορτάζ 

 
β) Το µεγαλύτερο εθνικό πάρκο της Ευρώπης, 

στην Ισπανία, κινδυνεύει από µια γιγάντια 
κηλίδα τοξικών αποβλήτων που προήλθε από 
έκρηξη στις εγκαταστάσεις εργοστασίου 
επεξεργασίας ορυκτών. 

 

 
1. Ανταποκριτής µε 
οικολογικές ανησυχίες 

 
2. Ανταποκριτής του 
δικαστικού ρεπορτάζ 

 
γ) Το Πανελλήνιο αθλητικό σωµατείο «Η 
Καλλιπάτειρα» σε ειδική εκδήλωση χθες το 
απόγευµα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
τίµησε τις µητέρες των Ολυµπιονικών για την 
προσφορά τους στους Ολυµπιακούς αγώνες. 

 
1. Συντάκτης  κοσµικής 
στήλης 

 
2. Συντάκτης αθλητικής 
στήλης 
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ΙΙ.2.1.3.  Για κάθε είδηση της στήλης Ι δίνονται δύο τίτλοι στη στήλη ΙΙ που 
αντιστοιχούν σε διαφορετικές οπτικές γωνίες. Να σχολιάσετε αυτές τις 
διαφορές. 
 
1 

Επί 60 χρόνια, η δικαιολογία των 
«κατεστραµµένων αρχείων» κράτησε µακριά από 
τη δηµοσιότητα τις συνθήκες υπό τις οποίες τα 
Μάρµαρα του Παρθενώνα υπέστησαν βίαιες 
επεµβάσεις στην επιφάνειά τους από τα χάλκινα 
εργαλεία των συντηρητών του Βρετανικού 
Μουσείου. Το µέγεθος της καταστροφής 
επιβεβαιώθηκε µόλις την προηγούµενη εβδοµάδα. 

 
 
α) Ντροπή στο Βρετανικό 

Μουσείο! 
 
β) Είναι, άραγε, τα µάρµαρα 

του Παρθενώνα ασφαλή 
στο Λονδίνο; 

2 
Σοβαρά επεισόδια και καταστροφές 

προκάλεσαν χθες το βράδυ οι οπαδοί του 
Παναθηναϊκού στην πλατεία Οµονοίας λίγες ώρες 
µετά τη νίκη της οµάδας τους στο κλειστό γήπεδο 
µπάσκετ στην Καλογρέζα. 

 
α) Κόλαση το κέντρο της 

πόλης - οι χούλιγκαν 
ξανακτύπησαν 

β) Η παραζάλη της νίκης  

3 
Η Ελλάδα πέτυχε στο πρόσωπο του Θόδωρου 

Αγγελόπουλου και της ταινίας του «Μια 
αιωνιότητα και µια µέρα» που κέρδισε τον Χρυσό 
Φοίνικα στο φεστιβάλ των Καννών, βράβευση 
παγκόσµιας ακτινοβολίας. Το βραβείο της 
επιτροπής πήγε στην τανία «Η ζωή είναι ωραία» 
του Ιταλού Μπενίνι. 

 
α) ∆ικαιώθηκε επιτέλους το 

έργο του Αγγελόπουλου 
β) Νίκησε ο Αγγελόπουλος 

αλλά θριάµβευσε ο 
Μπενίνι 

4  
Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε οµόφωνα 

χθες νοµοσχέδιο που αναγνωρίζει τη σφαγή των 
Αρµενίων, που έγινε το 1915 από τους Τούρκους, 
ως γενοκτονία. 

 

 
α) Κόλαφος για την Άγκυρα 
β) Κοµψή αναγνώριση 
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ΙΙ.2.2. Ερώτηση σύντοµης απάντησης 
Για κάθε είδηση της στήλης Ι να δώσετε δύο τίτλους, αντίστοιχους µε τις 
οπτικές γωνίες της στήλης ΙΙ. 
 

ΕΙ∆ΗΣΗ 
1 
Προς µεγάλη ανακούφιση της οµοσπονδιακής 

κυβέρνησης, αλλά κυρίως των φαρµακευτικών 
επιχειρήσεων και των επιστηµονικών οµάδων, οι 
Ελβετοί σε πρόσφατο δηµοψήφισµα απέρριψαν, µε 
πλειοψηφία 66,7%, το αίτηµα για τη «γενετική 
προστασία» που θα απαγόρευε κάθε δραστηριότητα 
στη χώρα στον τοµέα της βιοτεχνολογίας που αφορά 
ζώα και φυτά. 
 

ΤΙΤΛΟΣ 
 
α) διατυπωµένος από την 

πλευρά ενός 
υπέρµαχου της 
βιοτεχνολογίας 
.................................... 

β) που υπαινίσσεται 
κινδύνους από τη 
δραστηριότητα των 
βιοτεχνολόγων 
................... 

 
2 
Ανέβηκαν στο βήµα και µίλησαν για όλα. Η ανάγκη 

αλλαγής του σωφρονιστικού συστήµατος ανηλίκων 
απασχόλησε µε το ίδιο πάθος τους τριακόσιους των 
εφήβων χθες, στην αίθουσα της Βουλής, όπως και η 
απουσία νεότερης Ιστορίας από τα βιβλία τους, η 
ερήµωση των χωριών της περιφέρειας αλλά και οι 
σχέσεις των δύο φύλων. 
 

 
α) διατυπωµένος από την 

πλευρά ενός 
υποστηρικτή του 
θεσµού της Βουλής 
των Εφήβων 
............................…… 
.................................... 

β) που υπαινίσσεται ότι 
οι έφηβοι 
αντιγράφουν τους 
µεγάλους 
.................................. 

3 
Η έκδοση διαζυγίου έγινε µια εύκολη υπόθεση για 

τους Αµερικανούς, που δεν θα χρειάζεται πλέον να 
περιµένουν στους θαλάµους των δικηγορικών 
γραφείων. Από δω και στο εξής, για να υποβάλουν 
αίτηση διαζυγίου, αρκεί να πληκτρολογήσουν στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή τους µια διεύθυνση η οποία 
ανήκει στο «Ινστιτούτο ∆ιαζυγίων». 

 
α) που υποδηλώνει ότι 

αυτή η εξέλιξη 
αποτελεί εξυπηρέτηση 
................................... 

β) που υπαινίσσεται ότι 
κάτι τέτοιο συµβάλλει 
στον εκφυλισµό των 
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 ηθών και τη διάλυση 
της οικογένειας. 
.................................... 

 


