
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ για την Α’ Λυκείου                   επιμέλεια: Μεταξία Θεοδωροπούλου, φιλόλογος    

ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. 

Παπαρρηγοπούλου 2Α & Κουταΐση, Νίκαια 

211 0 111 617 & 698 21 75 925 

� ΚΕΙΜΕΝΑ 
 
Ο νέος αναλφαβητισµός  

Νικολαΐδου Ελένη , ΤΟ ΒΗΜΑ, 11-08- 2010 
   Σοκ προκάλεσαν τα αποτελέσματα μιας πεντάχρονης έρευνας που έγινε στις ΗΠΑ, τα 

οποία αποκαλύπτουν ότι 40 εκατ. Αμερικανοί είναι αναλφάβητοι. Το ίδιο σοκ είχε 

προκαλέσει και στη Γαλλία πριν από λίγα χρόνια η ανακάλυψη ότι το 20% των ενηλίκων 

αλλά και των νέων παρουσίαζε μεγάλες δυσκολίες στον χειρισμό της γραπτής γλώσσας.  

   Και στην Ελλάδα; Ενώ ήδη, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (2001), οι πτυχιούχοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) έφτασαν στον αριθμό-ρεκόρ 1.265.168, περίπου 4 

εκατομμύρια κάτοικοι ηλικίας 16 ετών και άνω, κοντολογίς ο ένας στους δύο, δεν έχουν 

ολοκληρώσει το υποχρεωτικό 9χρονο σχολείο (Δημοτικό- Γυμνάσιο).  

   Ωστόσο τα τελευταία χρόνια μια «άλλη» μορφή αναλφαβητισμού έρχεται να πυκνώσει 

τις παλιές στρατιές των οργανικά αναλφάβητων με νέο αίμα. Σε χιλιάδες μαθητές, οι 

οποίοι ολοκληρώνουν τις γυμνασιακές και λυκειακές σπουδές τους, παρατηρούνται 

σοβαρά προβλήματα κατανόησης ενός κειμένου, αδυναμία να εκφραστούν για κάποιο 

ζήτημα, να συντάξουν μια ολοκληρωμένη πρόταση στο χαρτί, να συνδυάσουν τις 

γνώσεις που έχουν λάβει προκειμένου να εξηγήσουν ένα απλό φυσικό φαινόμενο ή ένα 

κοινωνικό ή ιστορικό γεγονός.  

   Είναι σαφές ότι η επιμονή στο εξεταστικοκεντρικό σχολείο δεν αποτελεί παρά τη 

νεκρολογία της επαφής του μαθητή με την ουσία της γνώσης. Γιατί, βέβαια, αν 

παρατηρήσει κανείς τη σχέση του περιεχομένου των μαθημάτων, της μεθόδου και των 

πρακτικών ελέγχου, θα διαπιστώσει εύκολα ότι η σύνθεσή τους, την ίδια στιγμή που 

μεταλλάσσει τη μαθησιακή διαδικασία σε μεθοδολογική εκγύμναση, δημιουργεί ένα 

εκρηκτικό μείγμα που μπορεί και να αναστείλει ακόμη και μορφές προσαρμοστικότητας 

στη μάθηση.  

   Η κρατούσα αντίληψη για την Παιδεία προσπαθεί να πείσει ότι η μόνιμη και σταθερή 

απασχόληση ανήκει στο παρελθόν και καλεί σε συμφιλίωση με την απασχολησιμότητα. Η 

αντίληψη αυτή επιβαρύνεται με την πρόσδοση ενός εργαλειακού χαρακτήρα στη γνώση, 

καθώς ταυτίζει τις έννοιες μόρφωση και επανεκπαίδευση με την παροχή γνώσεων και 

δεξιοτήτων χρηστικού χαρακτήρα, δηλαδή άμεσα εφαρμόσιμων στην αγορά εργασίας. 

Με άλλα λόγια το σημερινό σχολείο, αντί να εξοπλίζει τους μαθητές με κριτήριο για να 

ερμηνεύουν και να καλυτερεύουν τη ζωή, τυποποιεί, «συσκευάζει» και παραδίδει μια 

πληθώρα άψυχων, ξεκάρφωτων και συχνά αχρείαστων γνώσεων, σαν εμπόρευμα για 

κατανάλωση στις εξετάσεις ή σε μια θέση εφήμερης «απασχόλησης».  
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Αναλφαβητισμός  

Περίπου 800 εκατ. άνθρωποι παγκοσμίως δεν ξέρουν να διαβάσουν και να 

γράψουν ένα απλό κείμενο σε μία έστω γλώσσα  

 Του Διονύση Πολυχρονόπουλου,  

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 06-09-2006 

 

   Σύμφωνα με τον ΟΗΕ ως αναλφαβητισμός ορίζεται η ανικανότητα ανάγνωσης και 

γραφής ενός απλού κειμένου σε μια έστω γλώσσα. Η Ελλάδα θεωρεί αναλφάβητο όποιον 

δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο εξατάξιο δημοτικό σχολείο. Η Διεθνής Ημέρα 

για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της UNESCO στις 8 

Σεπτεμβρίου του 1965 κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Τεχεράνης και από το 1966 

τιμάται κάθε έτος στη συγκεκριμένη ημερομηνία. 

   Στην εποχή της φεουδαρχικής κοινωνίας η ικανότητα γραφής και ανάγνωσης 

αποτελούσε αξία που χαρακτήριζε αποκλειστικά την αριστοκρατία και σε μικρότερο 

βαθμό τον κλήρο. Ο αναλφαβητισμός άρχισε να εμφανίζεται ως πρόβλημα με την 

επινόηση της τυπογραφίας τον 15ο αιώνα. Η πρώτη σημαντική μείωση του 

αναλφαβητισμού συνοδεύτηκε με την μετάφραση της Βίβλου στις διάφορες γλώσσες - 

διαλέκτους για τη διάδοση του Χριστιανισμού. 

   Στη συνέχεια, τα διάφορα επαναστατικά πολιτικά κινήματα, όπως η γαλλική 

επανάσταση, και ο εκβιομηχανισμός συνέβαλαν στην περαιτέρω μείωση του 

αναλφαβητισμού από τα τέλη του 18ου μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Όμως, οι δύο 

παγκόσμιοι πόλεμοι κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα εμπόδιζαν τη συνέχιση της 

πτωτικής πορείας του αναλφαβητισμού. Έτσι, η κλιμάκωση της προσπάθειας για την 

μείωση του αναλφαβητισμού άρχισε να θεμελιώνεται μετά το πέρας του δευτέρου 

παγκοσμίου πολέμου. 

   Τα πρώτα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε ο ΟΗΕ το 1957 έδειξαν ότι περίπου το 

44% το παγκόσμιου πληθυσμού διερχόταν από αναλφαβητισμό. Το 1978 το ποσοστό 

έπεσε στο 32,5%, το 1990 στο 27%, ενώ το 1998 στο 16%. Όμως, η μελέτη του ΟΗΕ που 

δημοσιεύθηκε το 1998 τόνισε την εκτίμηση ότι το ποσοστό του αναλφαβητισμού θα 
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αυξανόταν κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 21ου αιώνα διότι μόλις το 1/4 των 

παιδιών στον πλανήτη πήγαιναν σχολείο σε κανονικούς ρυθμούς στα τέλη του 20ου 

αιώνα. 

   Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της UNESCO, 799 εκατ. άτομα ηλικίας άνω των 15 

ετών σε παγκόσμιο επίπεδο χαρακτηρίζονται ως αναλφάβητοι σύμφωνα με τον ορισμό 

του ΟΗΕ. Το γυναικείο φύλο εμφανίζει μεγαλύτερη τάση προς των αναλφαβητισμό, 

καθώς αποτελεί τα 2/3 του συνόλου. 

   Το φαινόμενο του αναλφαβητισμού μειώνεται με την άνοδο του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος. Αρκεί να αναφερθεί ενδεικτικά ότι σε περιοχές που το κατά κεφαλήν 

εισόδημα είναι κατώτερο των 600 δολαρίων ετησίως το ποσοστό του αναλφαβητισμού 

ανέρχεται στο 45% κατ' ελάχιστο, ενώ σε αυτές που είναι ανώτερο των 12,600 πέφτει 

στο 4% κατά μέγιστο. Συνεπώς, οι φτωχές περιοχές ρέπουν προς τον αναλφαβητισμό. 

   Τα υψηλότερα ποσοστά αναλφαβητισμού εμφανίζονται στις υποανάπτυκτες περιοχές 

της Αφρικής, Ασίας και Λατινικής Αμερικής, ενώ τα χαμηλότερα στις πιο τεχνολογικά 

προηγμένες περιοχές του πλανήτη - Νότια Αμερική, Ευρώπη, Ιαπωνία και Αυστραλία. 

Αρκεί να αναφερθεί ενδεικτικά ότι το γενικό ποσοστό του αναλφαβητισμού σε ΗΠΑ και 

Καναδά είναι περίπου 1%, ενώ στην Αφρικανική ήπειρο ανέρχεται στο 59%. Επίσης, 

αξίζει να αναφερθεί ότι το 45% του παγκόσμιου αναλφαβητισμού μαστίζει Κίνα και 

Ινδία. 

   Τρεις μέθοδοι ακολουθούνται για την μείωση του επιπέδου του αναλφαβητισμού. Η 

εκπαίδευση των ενηλίκων δίνει τη δυνατότητα σε άτομα που δεν είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν σχολείο κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας να 

συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να αποκτήσουν τις βασικές ή και 

περισσότερες γνώσεις. 

   Η θέσπιση δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος με υποχρεωτική διάρκεια 

παρακολούθησης για τα παιδιά αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την δραστική 

αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, καθώς διασφαλίζει την εξάλειψη - μείωση στις 

μελλοντικές γενιές. 

   Η χρησιμοποίηση των ειρηνευτικών δυνάμεων - κυανόκρανοι - του ΟΗΕ για την 

μετάδοση βασικής εκπαίδευσης στους κατοίκους περιοχών που έχουν ταλαιπωρηθεί από 

πολεμικές συγκρούσεις. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι προσπάθειες που 
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καταβάλλουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις σε περιοχές που μαστίζονται από πείνα και 

εξαθλίωση. 

Στη σημερινή εποχή παράλληλα με την κλασική έννοια του αναλφαβητισμού 

έχει εισαχθεί και το φαινόμενο του τεχνολογικού - ψηφιακού αναλφαβητισμού, καθώς ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής και το διαδίκτυο έχουν κατακλύσει τη σύγχρονη ζωή. Η 

στοιχειώδης ικανότητα διαχείρισης του τεράστιου όγκου πληροφοριών που διοχετεύεται 

μέσω των τεχνολογικών - ψηφιακών επιτευγμάτων αναδεικνύεται σε γνώση μείζονος 

σημασίας όμοια με αυτή της γραφής και ανάγνωσης. Μετά την πάροδο μερικών 

δεκαετιών ή ετών ο ορισμός του αναλφαβητισμού είναι ιδιαιτέρως πιθανό να εμπεριέχει 

την έλλειψη γνώσης διαχείρισης αρχείου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή την άγνοια 

χρησιμοποίησης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο διαδίκτυο. 

� ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. 1. Σύμφωνα με τα κείμενα που διαβάσετε να παρουσιάσετε πότε 

προέκυψε το πρόβλημα του αναλφαβητισμού & ποιες είναι οι διαστάσεις 

που έχει λάβει στη σύγχρονη εποχή.                                               ΜΟΝ. 10 

    2. Αντλώντας στοιχεία από τα παραπάνω κείμενα, να αναπτύξετε σε μια 

παράγραφο 70- 90 λέξεων τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατό να 

αμβλυνθεί το φαινόμενο του αναλφαβητισμού.                               ΜΟΝ. 10 

Β. 1. Να σημειωθεί η δομή και να βρεθεί ο τρόπος ανάπτυξης της 4ης 

παραγράφου του 1ου κειμένου: «Είναι σαφές ότι…  στη μάθηση.» & της 1ης 

παραγράφου του 2ου κειμένου: «   Σύμφωνα με τον ΟΗΕ… συγκεκριμένη ημερομηνία.» 

                                                                                 ΜΟΝ. 05 

   2. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο αρθρογράφος στο δεύτερο 

άρθρο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                ΜΟΝ. 04 

   3. Να γράψετε τα συνώνυμα: ενδεικτικά, επινόηση, συνέβαλαν, 

θεμελιώνεται, μαστίζονται.                                                         ΜΟΝ. 02.5 

  4. Να γράψετε τα αντώνυμα: κοντολογίς, σύνθεση,  εφήμερης, εξοπλίζει, 

καλυτερεύουν.                                                                              ΜΟΝ. 02.5 
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  5. Να μετατρέψετε τη σύνταξη των ακόλουθων προτάσεων από παθητική 

σε ενεργητική κι αντίστροφα: 

I. Η στοιχειώδης ικανότητα διαχείρισης του τεράστιου όγκου πληροφοριών 

που διοχετεύεται μέσω των τεχνολογικών - ψηφιακών επιτευγμάτων 

αναδεικνύεται σε γνώση μείζονος σημασίας όμοια με αυτή της γραφής και 

ανάγνωσης. 

II. Το φαινόμενο του αναλφαβητισμού μειώνεται με την άνοδο του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος. 

III.    Ωστόσο τα τελευταία χρόνια μια «άλλη» μορφή αναλφαβητισμού 

έρχεται να πυκνώσει τις παλιές στρατιές των οργανικά αναλφάβητων με 

νέο αίμα.                                                                                   ΜΟΝ. 06 

Γ. Μολονότι το δικαίωμα στη μόρφωση αποτελεί αναφαίρετο ανθρώπινο 

δικαίωμα, στη σύγχρονη εποχή παρατηρείται το φαινόμενο του αναλφαβητισμού 

ακόμη και στις αναπτυγμένες χώρες του λεγόμενου δυτικού κόσμου.  Σε ημερίδα 

που διοργανώθηκε από το σχολείο σας αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, 

κληθήκατε να κάνετε μια εισήγηση αναφορικά με τα αίτιά του σε μια σύγχρονη 

χώρα. Συνακόλουθα, να αναλύσετε τις συνέπειες του αναλφαβητισμού τόσο για 

το ίδιο το άτομο όσο και για την κοινωνία. Το κείμενο του προσχεδιασμένου 

λόγου σας να έχει έκταση 500- 550 λέξεων.                                   ΜΟΝ. 60 

 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ &  

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2012!! 


