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ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ B΄ΛΥΚΕΙΟΥ 16-12-2012

ΚΕΙΜΕΝΟ
Η απονομή ενός από τα φετινά βραβεία Pulitzer στον online δημοσιογραφικό οργανισμό
Propublica ήταν ένα ιδιαίτερα ευχάριστο γεγονός. Δεν σήμανε μόνο την αναγνώριση του
διαδικτυακού ρεπορτάζ ως ισότιμου μέλους της δημοσιογραφικής κοινότητας αλλά και την
ανάδειξη ενός νέου ανεξάρτητου δημοσιογραφικού μοντέλου: αυτού που χρηματοδοτείται
απευθείας από τους πολίτες για να εστιάσει στην ερευνητική δημοσιογραφία και να αποδώσει
κοινωνική δικαιοσύνη. Οι συντάκτες του βραβευμένου ρεπορτάζ αποκάλυψαν το ρόλο που
έπαιξαν οι τραπεζίτες της Wall Street στην επιδείνωση της οικονομικής κρίσης. Η βράβευσή τους
λοιπόν, ήταν η έμπρακτη αναγνώριση της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας.
Είναι ενδεικτικές της φιλοσοφίας του Propublica οι απόψεις του
βραβευμένου
δημοσιογράφου Jesse Eisinger: «Η πρώτη μεγάλη διαφορά του Propublica από τα υπόλοιπα
δημοσιογραφικά μοντέλα, όπως οι New York Times, η Wall Street Journal ή το CNN είναι ότι δεν
έχει ως στόχο το κέρδος. Συγκεντρώνει χρήματα από ιδρύματα και δωρεές πολιτών και τα
επενδύει όλα στη δημοσιογραφία. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι ασχολείται μόνο με την
ερευνητική δημοσιογραφία, δηλαδή ψάχνει ιστορίες που απαιτούν εκτενέστατη έρευνα, πολύ
χρόνο και προσπάθεια. Σήμερα, λόγω των διαφόρων οικονομικών πιέσεων που δέχονται οι
εφημερίδες αλλά και της μείωσης της διαφημιστικής δαπάνης, αυτό είναι πλέον το είδος της
δημοσιογραφίας που επιβιώνει στην Αμερική. Οι εφημερίδες βουλιάζουν σε αυτή τη χώρα και το
Propublica αποτελεί την απάντηση σε όλη αυτή την κατάσταση εντάσσοντας τη δημοσιογραφία σε
ένα μη κερδοσκοπικό πλαίσιο ώστε να είναι πλήρως ανεξάρτητη από οικονομικές πιέσεις.
Με την είσοδο του διαδικτύου η δουλειά μας άλλαξε. Και αυτό γιατί αποκτήσαμε
μεγαλύτερη διαδραστικότητα με τους αναγνώστες μας: μας στέλνουν e mails, προτείνουν
ιστορίες, κάνουν σχόλια. Επίσης, για τις έρευνές μας αναζητούμε πληροφορίες μέσω της
δεξαμενής του κόσμου που βρίσκεται στα social media και ειδικότερα στο twitter. Με το facebook
δεν ασχολούμαι, το θεωρώ χάσιμο χρόνου.
Κατά τα άλλα οι διαφορές ανάμεσα στην έντυπη και τη διαδικτυακή δημοσιογραφία δεν
είναι και τόσο μεγάλες. Εμείς, στο Propublica, εξακολουθούμε να μιλάμε με πάρα πολύ κόσμο,
κάνουμε εκτενείς έρευνες, μας ενδιαφέρει η ακρίβεια των στοιχείων και δεν βάζουμε τις
προσωπικές μας απόψεις στα ρεπορτάζ. Κάνουμε δηλαδή παραδοσιακή δημοσιογραφία και αυτό
το θεμελιώδες στοιχείο δεν αλλάζει επειδή την παρουσιάζουμε στο διαδίκτυο. Στο πολύ μακρινό
μέλλον, σίγουρα δεν θα υπάρχει έντυπη δημοσιογραφία αλλά ο κόσμος προς το παρόν θέλει
ακόμη να διαβάζει τυπωμένες τις εφημερίδες του, κι εγώ άλλωστε παραμένω παραδοσιακός
δημοσιογράφος. Στα επόμενα πέντε χρόνια η πλειοψηφία του κόσμου θα διαβάζει τις ειδήσεις
online αλλά πιστεύω ότι το χαρτί θα συνεχίσει να υπάρχει έστω και σε περιορισμένο βαθμό για τα
επόμενα 15-20 χρόνια. Προσωπικά, δεν θεωρώ τόσο σημαντικό το γεγονός ότι το propublica είναι
online, όσο το γεγονός ότι είναι μη κερδοσκοπικό. Άλλωστε συνεργαζόμαστε συχνά και με
εφημερίδες.
Είμαστε πολύ ευγνώμονες για το Pulitzer, είναι μεγάλη τιμή για εμάς και σίγουρα θα μας
βοηθήσει σημαντικά να χτίσουμε τη φήμη μας. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα
βραβεία, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε καλή δημοσιογραφία, δημοσιογραφία που να
αλλάζει τον κόσμο. Όπως αυτή που έκανε η συνάδελφός μας η οποία αποκάλυψε ότι λίγο μετά
τον τυφώνα Κατρίνα στη Νέα Ορλεάνη, ορισμένοι αστυνομικοί δολοφόνησαν αθώους πολίτες και
προσπάθησαν να συγκαλύψουν αυτούς τους φόνους. Η συνάδελφός μου το αποκάλυψε στον
κόσμο και οι αστυνομικοί μπήκαν στη φυλακή. Αυτού του είδους τη δημοσιογραφία κάνει το
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Propublica και είμαι πολύ περήφανος γι΄αυτό. Είναι σπουδαίο το να κερδίζουμε βραβεία, αλλά
αυτό που μας απασχολεί κυριότερα είναι η απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης, να διορθώνουμε τα
κακώς κείμενα και να αποδίδουμε ευθύνες εκεί που πρέπει».
[διασκευασμένο κείμενο από το διαδίκτυο: Λαμπρινή Παπαδοπούλου | world@journalism.gr]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α . Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 110-130 λέξεις.
Μονάδες 25

Β. 1. «Στα επόμενα πέντε χρόνια η πλειοψηφία του κόσμου θα διαβάζει τις ειδήσεις
online αλλά πιστεύω ότι το χαρτί θα συνεχίσει να υπάρχει έστω και σε περιορισμένο
βαθμό για τα επόμενα 15-20 χρόνια.»: Να σχολιάσετε την παραπάνω άποψη σε μια
παράγραφο 80-100 λέξεων.
Μονάδες 10

Β. 2. Να δώσετε δύο τίτλους στο άρθρο, έναν με σχόλιο και έναν ουδέτερο.
Μονάδες 06

Β.3. α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για κάθε λέξη με έντονη γραφή: κέρδος, διαφορά,
μείωσης, πλήρως, εκτενείς.
Μονάδες 05
β. Να γράψετε ένα συνώνυμο για κάθε υπογραμμισμένη λέξη: Θεωρώ, πλειοψηφία,
δωρεές,απευθείας,έπαιξαν.
Μονάδες 05
Β.4. Να εντοπίσετε δύο σχόλια που υπάρχουν στο κείμενο και διατυπώνονται από
διαφορετικά πρόσωπα.

Β.5. Ποια είναι
κειμένου;

Μονάδες 04
η δομή και ο τρόπος ανάπτυξης της προλογικής παραγράφου του
Μονάδες 05

Γ. 1. Να συντάξετε ένα άρθρο που θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο. Σε αυτό να εκθέσετε
τους κινδύνους αλλά και τα πλεονεκτήματα της ενημέρωσης από ειδησεογραφικές σελίδες
του διαδικτύου. Σε συνάρτηση με τους κινδύνους να αναλύσετε και τον
αποτελεσματικότερο τρόπο διασφάλισης της ορθής λειτουργίας αυτού του είδους της
ενημέρωσης. ( 450- 500 λέξεις)
Μονάδες 40
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:
ΒΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΛΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΑ ΦΑΝΗ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΟΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
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