
Ι.4. ∆ιαπλοκή του γεγονότος µε το σχόλιο στην είδηση  
 
Ι.4.1. Ερωτήσεις συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και ελεύθερης ανάπτυξης 
 
Ι.4.1.1.  Στα κείµενα της στήλης Α οι ειδήσεις διαπλέκονται µε τα σχόλια. Να 
βρείτε σε ποιες περιπτώσεις τα σχόλια βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει 
την είδηση και σε ποιες παρουσιάζονται ως εξακριβωµένα γεγονότα και 
επιβάλλουν άποψη, σηµειώνοντας δίπλα στον τίτλο κάθε κειµένου α ή β, 
δηλαδή τα γράµµατα που αντιστοιχούν στα στοιχεία της στήλης Β. Έπειτα να 
γράψετε τις ειδήσεις της δεύτερης οµάδας µε δικά σας σχόλια και τίτλο, έτσι 
ώστε να προβάλετε αντίληψη αντίθετη από εκείνη του πρωτοτύπου4. 

Α 
1. Κοσµικό ... µαιευτήριο 
Πρόκειται για ένα πολύχρωµο δαχτυλίδι από άστρα-βρέφη, 
που η ηλικία τους δεν ξεπερνά τα 5 εκατοµµύρια χρόνια. 
Περιστρέφονται σαν σµήνος από µοβ λουλούδια γύρω από το 
κέντρο του γαλαξία NGC4314, σε απόσταση 40 εκατοµµυρίων 
ετών φωτός από τη Γη. Το φωτογράφισαν τα υπερευαίσθητα 
όργανα του τηλεσκοπίου Hubble. Οι πρώτοι τυχεροί που το 
αντίκρυσαν ήταν οι σύνεδροι στη διάσκεψη της Αµερικανικής 
Αστρονοµικής Εταιρείας, στην Καλιφόρνια. Ένα κοσµικό 
εργοστάσιο, χρυσωρυχείο πληροφοριών για τους επιστήµονες 
που µελετούν τη γέννηση και τον σχηµατισµό των αστεριών. 
 
2. Η κόλαση των καπνιστών 
Ούτε καν «εξόριστοι στην κεντρική λεωφόρο» δεν θα µπορούν 
να είναι οι καπνιστές σε πολλές αµερικανικές πολιτείες. Το 
Σαν Φρανσίσκο υιοθετεί την απαγόρευση του καπνίσµατος σε 
πολλούς εξωτερικούς χώρους, αφού ήδη αυτή ισχύει για κάθε 
δηµόσια υπηρεσία. Τώρα πια το κάπνισµα θα απαγορεύεται σε 
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4 Το κείµενο 2 θα µπορούσε να δοθεί µε τίτλο «Κερδίζει έδαφος η µάχη κατά της µάστιγας του 
αιώνα» και το κείµενο 4 µε τίτλο «Επιδεινώνεται η αισθητική ρύπανση στους τοίχους». 
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µικρά µπαρ, παιδικές χαρές, στάσεις λεωφορείων και τρένων, 
αλλά και δέκα µέτρα από την είσοδο κάθε δηµόσιου κτηρίου, 
ενώ σε πολλές περιπτώσεις, για να καπνίσει κάποιος ακόµη κι 
έξω από ένα εστιατόριο ή ένα «καφέ» πρέπει να αποµακρυνθεί 
αρκετά µέτρα. 
 
3. Νίκη κατά της φθοράς 
Οι εφηµερίδες θεωρούνται ένα προσχέδιο της Ιστορίας. 
Κλείνουν µέσα τους τον παλµό της επικαιρότητας, όµως είναι 
φτειαγµένες από υλικό ευαίσθητο στη σκόνη και στον χρόνο. Η 
Ένωση Τύπου του Λονδίνου ανέλαβε να διασώσει στην 
αιωνιότητα όλες τις βρετανικές εφηµερίδες αποτυπώνοντας το 
υλικό τους σε µικροφίλµ και δισκέτες. 
 
4. Οπτικές γροθιές 
Τον τελευταίο καιρό τα γκράφιτι ανθούν και στον τόπο µας -
ίσως να πρόκειται µάλιστα για ένα εικαστικό κίνηµα, δυναµικό 
και απελευθερωµένο. ∆αιδαλώδεις, γριφώδεις εικόνες στους 
τοίχους απευθύνονται στον καθένα µας. 
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Ι.4.1.2. Ποιες από τις ακόλουθες ειδήσεις ενδέχεται να παραπλανήσουν τον 
αναγνώστη, ώστε να θεωρήσει το σχόλιο του δηµοσιογράφου ως εξακριβωµένο 
γεγονός; α) Να δικαιολογήσετε τη γνώµη σας και β) να αποδώσετε 
αντικειµενικά το περιεχόµενο αυτών των ειδήσεων. 
 

α) Σωτήρια κρίνεται η διατροφή µε αγνά κρητικά προϊόντα, εφόσον σύµφωνα 
µε τους ειδικούς επιστήµονες µπορεί να αποµακρύνει τον κίνδυνο των 
καρδιαγγειακών παθήσεων. 

Απάντηση και δικαιολόγηση .................................................................................  
...............................................................................................................................  
Αντικειµενική απόδοση .........................................................................................  
...............................................................................................................................  
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β) Μπαίνει τάξη στα κέντρα αδυνατίσµατος µε τον νέο νόµο που απαγορεύει τη 
χορήγηση ύποπτων σκευασµάτων που κυκλοφορούσαν µέχρι σήµερα, χωρίς 
την άδεια του ΕΟΦ (Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων). 

Απάντηση και δικαιολόγηση .................................................................................  
...............................................................................................................................  
Αντικειµενική απόδοση .........................................................................................  
...............................................................................................................................  

 
γ) Οι ανεύθυνες και ακατάλληλες επεµβάσεις των συντηρητών του Βρετανικού 

µουσείου προκάλεσαν ανεπανόρθωτες καταστροφές στην επιφάνεια των 
µαρµάρων του Παρθενώνα. 

Απάντηση και δικαιολόγηση .................................................................................  
...............................................................................................................................  
Αντικειµενική απόδοση .........................................................................................  
...............................................................................................................................  

 
δ) Νέο χάος αναµένεται αύριο στις αστικές συγκοινωνίες µετά την απόφαση 

των εργαζοµένων να κατέβουν σε 24ωρη απεργία. 
Απάντηση και δικαιολόγηση .................................................................................  
...............................................................................................................................  
Αντικειµενική απόδοση .........................................................................................  
...............................................................................................................................  

 
ε) Μεµονωµένα επεισόδια µεταξύ θερµόαιµων φιλάθλων και αστυνοµίας 

σηµειώθηκαν χθες µετά τη λήξη του τελικού αγώνα κυπέλλου. 
Απάντηση και δικαιολόγηση .................................................................................  
...............................................................................................................................  
Αντικειµενική απόδοση .........................................................................................  
...............................................................................................................................  
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Ι.4.2. Ερώτηση σύντοµης απάντησης 
Κατά τον αρχισυντάκτη της εφηµερίδας σας η ακόλουθη είδηση, την οποία 
συντάξατε ως δόκιµος ρεπόρτερ, είναι κακή, επειδή δεν ξεχωρίζει τα γεγονότα 
από τις αξίες. Να την ξαναγράψετε ώστε να παρουσιάζει αντικειµενικά τα 
γεγονότα. 
 
Χθες στην Κοπεγχάγη παρακολούθησα µε θλίψη τους δύτες που έψαχναν 
όλη µέρα στο βυθό του λιµανιού µε την ελπίδα ότι θα έβρισκαν το ωραίο 
πεταµένο κεφάλι.  
Η ταλαίπωρη µικρή γοργόνα της ροµαντικής Κοπεγχάγης έπεσε για 
πολλοστή φορά θύµα ανάλγητων βανδάλων που της επιτέθηκαν µε 
µηχανικό σιδεροπρίονο και της πήραν το κεφάλι στη γωνιά του µεγάλου 
λιµανιού που έχει υπό την εποπτεία της.  
Είναι η τέταρτη φορά που η τρυφερή ηρωίδα ενός από τα γνωστότερα 
παραµύθια του Άντερσεν δέχεται τέτοια άνανδρη επίθεση.  
Η Κοπεγχάγη κοσµείται από πολλά αγάλµατα µε θέµατα παρµένα από 
παραµύθια, αλλά η γοργόνα είναι το σήµα κατατεθέν της φιλότεχνης πόλης. 


