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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ο σύγχρονος πολιτισμός, παρ' όλη τη διάδοση της εικόνας ως μέσου έκφρασης και 

πληροφόρησης, παραμένει γραπτός πολιτισμός. Ιδιαίτερα οι νέες τεχνολογίες διαβρώνουν ακόμη 

περισσότερο τη σημασία του προφορικού λόγου, στον βαθμό που προωθείται η κυριαρχία της 

κωδικοποιημένης γλώσσας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που δεν έχει σχέση με τον προφορικό 

λόγο. Η εγγραφή προγραμμάτων-συμβόλων στον υπολογιστή αποσυνδέεται πια από την προσωπική 

συνομιλία, τον προφορικό λόγο. 

Όσο, λοιπόν, περιορίζεται η σημασία του προφορικού λόγου και των εμπειρικών γνώσεων, 

τόσο πιο σημαντικές γίνονται οι συνέπειες της υποεκπαίδευσης και πολύ περισσότερο του 

αναλφαβητισμού. Οι υποεκπαιδευμένοι και οι αναλφάβητοι, αποκλεισμένοι από τις σύγχρονες πηγές 

γνώσης-εκπαιδευτικό σύστημα, βιβλιοθήκες, ειδικά περιοδικά, ενημερωτικά έντυπα- με 

υποβαθμισμένες, υποτιμημένες, ασυστηματοποίητες, διασκορπισμένες και αποδιοργανωμένες τις 

παραδοσιακές πηγές γνώσης, ανίκανοι να κατανοήσουν τη γλώσσα της εξουσίας, δεν είναι γενικά σε 

θέση να κατανοήσουν, να κρίνουν και να ελέγξουν την ίδια την εξουσία. Με άλλα λόγια, 

στριμώχνονται στο ρόλο των εκτελεστικών οργάνων από τους διευθύνοντες, παρόλο που -

ταυτόχρονα- η «ενεργητική» συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών και των 

προβλημάτων που παρουσιάζονται στη δουλειά τους και γενικότερα στη ζωή τους στις σύγχρονες 

κοινωνίες αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία του κοινωνικοοικονομικού συστήματος. 

Εξάλλου, στις βιομηχανικές -και κατά μείζονα λόγο στις μεταβιομηχανικές- κοινωνίες η 

ντροπή του αναλφάβητου αποτελεί προσωπικό του βίωμα, που επικυρώνεται σε κάθε ευκαιρία από 

τον κοινωνικό περίγυρο. Έτσι, οι αναλφάβητοι εξωθούνται από το εγγράμματο περιβάλλον τους να 

συμπεριφέρονται «σαν να ήταν διανοητικά ανάπηροι, κοινωνικά απόβλητοι». Ο Άλι Χαμαντάσε, 

ειδικός της UNESCO σε θέματα αναλφαβητισμού ενηλίκων, αναφερόμενος στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι αναλφάβητοι στις βιομηχανικές χώρες υπογραμμίζει: «Τον αναλφάβητο δεν τον 

εκτιμά ούτε η κοινωνία στην οποία ζει ούτε ακόμη και η ίδια του η οικογένεια. Τα παιδιά τους, που 

δεν μπορούν να τα βοηθήσουν στις σχολικές εργασίες τους, καταλήγουν να τους περιφρονούν ή και 

να μην τους υπακούν. Πολλοί αναλφάβητοι ντρέπονται και θέλουν να κρύψουν από τους άλλους το 

γεγονός ότι δεν ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν κι αυτή η ντροπή τους παραλύει, όταν τους 

παρουσιάζεται η ευκαιρία να μάθουν γραφή και ανάγνωση». 

Γι’ αυτό και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε στην Ελλάδα το πρόβλημα είχε ως τώρα 

πολύ περιορισμένη επιτυχία. Κυρίως γιατί το μοναδικό κίνητρο που δόθηκε στους ενηλίκους για την 

παρακολούθηση των μαθημάτων ήταν ο στιγματισμός των αναλφάβητων με τα πιο μελανά χρώματα. 

Έτσι, οι αναλφάβητοι εσωτερικεύοντας την κυρίαρχη αντίληψη-ο αναλφαβητισμός είναι νόσος, 

εθνική ντροπή, στίγμα για τον πολιτισμό- έμμεσα συγκατατέθηκαν στη συγκάλυψη του 

προβλήματος, σαν να ήταν οι φορείς κάποιας επονείδιστης ασθένειας. 

Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα, θα πρέπει να αναληφθεί από όλα τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης -περισσότερο από την τηλεόραση- μια εκστρατεία που θα έχει το  
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χαρακτήρα της «πλύσης εγκεφάλου» . Τόσες και τόσες «πλύσεις» δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα 

καθημερινά, από τα απορρυπαντικά, τα εμπορεύματα, τα ηλεκτρικά, τις τσιχλόφουσκες κ.ά., που 

φυσικά πετυχαίνουν πάντα τους σκοπούς και τους στόχους τους, που είναι καθαρά εμπορικοί-

κερδοσκοπικοί. Ας δεχτούμε και μια «πλύση», που θα συντελέσει στην πολιτιστική και οικονομική 

μας ανάπτυξη, γιατί στην περίπτωση αυτή «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». 

Οι αναλφάβητοι, τέλος, πρέπει να βοηθηθούν ψυχολογικά, να τονωθούν κοινωνικά, να 

πάψουν να αισθάνονται αγράμματοι, το «απελέκητο ξύλο» της λαϊκής μας θυμοσοφίας. Να 

αποενοχοποιηθούν από αυτό το κοινωνικό στίγμα μιας και δεν είναι, στο μεγαλύτερο ποσοστό, οι 

μοναδικοί υπεύθυνοι. 

Δημ. Κ. Βεργίδης, Υποεκπαίδευση, Εκδ. ΄Υψιλον/βιβλία 

 

 

 

 

Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

A1. Πώς αντιμετωπίζονται οι αναλφάβητοι, σύμφωνα με το κείμενο, από τον κοινωνικό 

τους περίγυρο; Απαντήστε σε μία παράγραφο 40-60 λέξεων. 

  (10 μονάδες) 

 

Α2. Πώς θα μπορούσε, σύμφωνα με τον συγγραφέα του κειμένου, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 

του αναλφαβητισμού; Απαντήστε σε μία παράγραφο 40-60 λέξεων. 

  (10 μονάδες) 

 

B1. Να βρεθούν τα δομικά μέρη και οι δύο τρόποι ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου του 

κειμένου («Όσο, λοιπόν, … συστήματος»). 

  (10 μονάδες) 

 

B2. Στις παρακάτω προτάσεις να βρεθεί το είδος της σύνταξης (ενεργητική / παθητική σύνταξη) και 

να μετατραπεί στο αντίστροφο είδος. Επίσης, να αιτιολογήσετε σε κάθε παράδειγμα την επιλογή της 

σύνταξης από τον συγγραφέα. 

 

α) Ιδιαίτερα οι νέες τεχνολογίες διαβρώνουν ακόμη περισσότερο τη σημασία του προφορικού λόγου. 

 

β) να αναληφθεί από όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μια εκστρατεία που θα έχει το χαρακτήρα 

της «πλύσης εγκεφάλου». 

  (10 μονάδες) 
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B3α. Να βρεθούν τέσσερις λέξεις /φράσεις του κειμένου όπου η γλώσσα λειτουργεί 

συνυποδηλωτικά. 

  (5 μονάδες) 

 

β. Να βρείτε μία συνώνυμη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 

ιδιαίτερα, κατανοήσουν, περιφρονούν, νόσος, συντελέσει. 

  (5 μονάδες) 

 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

Συμμετέχετε σε μία εκδήλωση της περιοχής σας με θέμα τον αναλφαβητισμό. Με αφορμή αυτή την 

εκδήλωση εκφωνείτε μία ομιλία στην οποία θα καταθέτετε τις απόψεις σας αναφορικά με τις 

επιπτώσεις του αναλφαβητισμού σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. (250 – 300 λέξεις) 

  (50 μονάδες) 

 

 

 


