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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ Α1  

Λειτουργικός  αναλφαβητισμός  είναι  η  αδυναμία  κατανόησης  απλών  γεγονότων  τα  οποία
αναφέρονται στην καθημερινή ζωή (κοινωνική, οικονομική, πολιτική) των ανθρώπων.

Αιτίες:

 η πολυπλοκότητα της σύγχρονης ζωής 
 η μεγάλη ταχύτητα με την οποία μεταβάλλονται τα πράγματα γύρω μας
 ο τεράστιος όγκος των διακινούμενων πληροφοριών 
  η ραγδαία εξέλιξη των επιστημών
 Η  υψηλή  εξειδίκευση,  που  παραμελεί  τις  γενικές  γνώσεις,  όπως  και  παρενέργεια  της

τεχνολογίας, η οποία εισάγει ταχύτητες και αυτοματισμούς στην καθημερινότητα. 

ΘΕΜΑ Α2 

 Αναλφαβητισμός είναι η αδυναμία του ατόμου να γράφει , να διαβάζει και να κατανοεί το
περιεχόμενο ενός απλού κειμένου.

  Οργανικά αναλφάβητοι θεωρούνται αυτοί που δεν διδάχτηκαν ποτέ γραφή και ανάγνωση. 
  Λειτουργικά αναλφάβητοι θεωρούνται αυτοί που διδάχτηκαν γραφή και ανάγνωση, αλλά

στη συνέχεια δεν τις καλλιέργησαν, με αποτέλεσμα να τις ξεχάσουν. 
  Λειτουργικός αναλφαβητισμός είναι η αδυναμία κατανόησης απλών γεγονότων τα οποία

αναφέρονται στην καθημερινή ζωή (κοινωνική, οικονομική, πολιτική) των ανθρώπων.
Ο συντάκτης του κειμένου αναφέρει τους παραπάνω ορισμούς, επιχειρώντας μια προσέγγιση των
ποικίλων  όψεων  του  αναλφαβητισμού,  με  απώτερο  στόχο  να  μιλήσει  για  τον  λειτουργικό
αναλφαβητισμό και να γίνει αυτή η μορφή αναλφαβητισμού πιο κατανοητή.
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ΘΕΜΑ Α3   

Το α΄ πληθυντικό πρόσωπο δηλώνει  την ιδέα της συλλογικότητας σε ένα σοβαρό θέμα, δηλαδή την
«απόλυτη  αδυναμία  αξιολόγησης  νέων  πληροφοριών»,  το  οποίο  αναφέρεται  στον  λειτουργικό
αναλφαβητισμό.  Καθιστά  την  επικοινωνία  πιο  ζωντανή  και  άμεση.  Τέλος,  με  τη  χρήση  του  α’
πληθυντικού προσώπου υπογραμμίζεται  η ιδέα ότι ο λειτουργικός αναλφαβητισμός αφορά όλους
τους ανθρώπους. 

Μετασχηματισμός: Αν ξεφύγουν από τους ορισμούς, λειτουργικός αναλφαβητισμός είναι, πέρα από
την  αδυναμία  κατανόησης  όσων  συμβαίνουν  στον  κόσμο  γύρω  τους,  η  απόλυτη  αδυναμία
αξιολόγησης  νέων  πληροφοριών,  η  διαφοροποίηση  της  σκέψης  και  εντέλει  η  διαφυγή  από  τις
δεισιδαιμονίες,  οι  οποίες  στη  σύγχρονη  εποχή  επέστρεψαν  μέσα  από  τις  οθόνες  που  όλοι
χρησιμοποιούν.

Ύφος:  σοβαρό,  απρόσωπο και  αντικειμενικό  καθώς δεν προσδίδει  την αίσθηση της  συμμετοχής
στους δέκτες του μηνύματος με τη χρήση του γ΄ προσώπου. 

ΘΕΜΑ Β1 

ΟΜΙΛΙΑ

Προσφώνηση 

Κυρίες και κύριοι, 

Επιπτώσεις αναλφαβητισμού

 Σε ατομικό επίπεδο 
1. Περιορίζει  την  ανεξαρτησία  του  ατόμου  μετατρέποντας  καθημερινές  δραστηριότητες  σε

ανυπέρβλητα εμπόδια πχ αγορές, μετακινήσεις, συναλλαγές με διάφορες υπηρεσίες.
2. Απειλεί τα άτομα με κοινωνικό αποκλεισμό καθώς αδυνατούν να συμμετέχουν ενεργά στην

κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου καθώς αυτό προϋποθέτει  γνώσεις,  ενημέρωση και
κριτική θεώρηση των παρεχόμενων πληροφοριών.

3. Επιδεινώνει τη θέση του ατόμου στην αγορά εργασίας καθώς οδηγεί το αναλφάβητο άτομο
στην επιλογή ανθυγιεινών πολλές φορές επαγγελμάτων, τα οποία διακρίνονται από χαμηλές
αποδοχές, στασιμότητα ως προς την επαγγελματική εξέλιξη και μειωμένο κοινωνικό κύρος.

 Σε κοινωνικό επίπεδο 

1. Αποτελεί τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη και κατ’επέκταση την άνοδο του βιοτικού
επιπέδου, καθώς περιορίζει την εισαγωγή και αξιοποίηση νέων πιο αποδοτικών τεχνολογιών
και μεθόδων στην παραγωγική διαδικασία.

2. Ευνοεί  τον  φανατισμό  και  τη  βία  καθώς  το  αναλφάβητο  άτομο  είναι  δέσμιο  των
προκαταλήψεων με αποτέλεσμα να αποπροσανατολίζεται και να χειραγωγείται εύκολα.
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Τρόποι αντιμέτωπισης αναλφαβητισμού

1. Η κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας αλλά και των διεθνών οργανισμών- πχ UNESCO -
για τη σύνταξη και προώθηση προγραμμάτων καταπολέμησης του αναλφαβητισμού σε όλες
τις χώρες του πλανήτη.

2. Μέριμνα για  την  αποφοίτηση όλων  των νέων  από την  υποχρεωτική  εκπαίδευση και  την
εξάλειψη του φαινομένου της σχολικής διαρροής

3. Θέσπιση νόμων για την οικονομική ενίσχυση των άπορων μαθητών,  την  εκπαίδευση και
εργασία των ανηλίκων, τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

Επιφώνηση 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

ΘΕΜΑ Γ1

Τύπος αφηγητή ως προς τη συμμετοχή του στα γεγονότα: Είναι παντογνώστης, γιατί δεν συμμετέχει
ως πρόσωπο στην ιστορία που αφηγείται, αλλά έχει πλήρη εποπτεία και αφηγείται σε γ’ ρ.π.

Τύπος αφηγητή ως προς την εστίαση: Είναι αφηγητής θεός – μηδενική εστίαση. 

 Ο αφηγητής γνωρίζει τα πάντα, παρατηρώντας την ιστορία από «ψηλά»
 γνωρίζει  τις  σκέψεις  και  τα  συναισθήματα  των  προσώπων  (πχ.  Ευλαλία:  «είπε  η  κόρη

φοβισμένη…», πατέρας: «ξακολούθησε έπειτα περίτρομος», μητέρα: «Της πέρασε από το νου η
ιδέα… προσκυνημένην απ’ όλη τη χώρα!…»)

 χρησιμοποιεί γ ρηματικό πρόσωπο

ΘΕΜΑ Γ2 

1. «αυτός έχει τα περσότερα χαρτιά μου στο συρτάρι του…»

2. «Αλλά… η ανάγκη, η περίσταση…»

3. «Στα σημερινά τα χάλια…»

4. «το βαρύ σκοτάδι της συμφοράς τους»

5. «να βοηθήσει αληθινά το ξεπεσμένο σπίτι»
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ΘΕΜΑ Δ1

Ο πατέρας της Ευλαλίας και ο Σπύρος θεωρούν ότι ο γάμος αποτελεί  μία σύμβαση μεταξύ των δύο
συζύγων,  μια  συμφωνία  δηλαδή η οποία βασίζεται  σε οικονομικό όφελος  ή σε μια  μονόπλευρη
επιθυμία συνύπαρξης και όχι στην αμοιβαία αγάπη. 

Ο πατέρας: «… Αλλά… η ανάγκη, η περίσταση… Γι’ αυτό μιλώ…». 

Σπύρος:  «Θα  ’θελα,  λες,  Ευλαλία,  να  προτιμήσω  εγώ  τη  θυγατέρα  του  Αστέρη…  Μου  αρέσουν
καλύτερα άλλες… Κι όμως… γιατί πρέπει κανείς να ζήσει!...»

 Ο μαθητής αναπτύσσει την προσωπική του συμφωνία ή διαφωνία
Συμφωνία:  ο γάμος αποτελεί  μια συνύπαρξη, η οποία πρέπει να έχει  οικονομική βάση, να είναι
σταθερή και ισχυρή ώστε να αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα. 

Διαφωνία: ο γάμος είναι μια συνύπαρξη ανθρώπων και πρέπει να βασίζεται στην αγάπη και την
αλληλοεκτίμηση για να υπάρχει μια ομαλή πορεία συμβίωσης.
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