
 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός “πονοκέφαλος” για το Δυτικό κόσμο. 

Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού καθιερώθηκε με πρωτοβουλία 

της UNESCO στις 8 Σεπτεμβρίου του 1965, κατά τη διάρκειας της Συνόδου της Τεχεράνης 

και από το 1966 γιορτάζεται κάθε χρόνο την ημερομηνία αυτή. Άλλωστε, η εξάλειψη του 

αναλφαβητισμού είναι ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα του διεθνούς οργανισμού. 

Σύμφωνα με την UNESCO, 781 εκατομμύρια ενήλικες (το 64% γυναίκες) σ’ όλο τον 

κόσμο είναι αναλφάβητοι και περισσότερα από 115 εκατομμύρια παιδιά, κυρίως στις 

φτωχές χώρες της Ασίας και της Υποσαχάρειας Αφρικής. Στόχος της UNESCO είναι όλα 

τα παιδιά του κόσμου, αγόρια και κορίτσια, να έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση ως το 2015. Ένας στόχος, που για τον διεθνή αυτό οργανισμό είναι 

ρεαλιστικός, προσιτός οικονομικά και επιτεύξιμος. 

Στην σημερινή εποχή βέβαια ο αναλφαβητισμός, ειδικά στις χώρες του λεγόμενου 

Δυτικού κόσμου έχει λάβει μία άλλη έννοια, αυτή του «Τεχνολογικού ή ψηφιακού 

αναλφαβητισμού». Το συγκεκριμένο είδος αναλφαβητισμού αναπτύσσεται παράλληλα 

με τον κλασικό αναλφαβητισμό. Μόνο που το ένα είδος υπάρχει κυρίως στον Δυτικό 

κόσμο και το άλλο στις λεγόμενες χώρες του Τρίτου Κόσμου.  

Βασική αιτία του Τεχνολογικού ή Ψηφιακού αναλφαβητισμού είναι ότι στην σημερινή 

εποχή τα Μέσα και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν γίνει 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας όλων. Η ραγδαία εισβολή των τεχνολογιών 

αυτών στην καθημερινότητα διαφοροποίησε αρκετές παραμέτρους διαβίωσης. Κατά 

συνέπεια, μη έχοντας άλλη επιλογή ο άνθρωπος πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα 

δεδομένα. Εξαιτίας όμως των ανισοτήτων πρόσβασης στα διάφορα τεχνολογικά μέσα, 

αρχίζουν να υπάρχουν διαφορές στο βαθμό της γνώσης χειρισμού των νέων εργαλείων, 

μεταξύ των ατόμων. Έτσι, το ψηφιακό αυτό χάσμα απασχολεί τις περισσότερες 

αναπτυγμένες χώρες του κόσμου οι οποίες προσπαθούν αν όχι να το εξαλείψουν, 

τουλάχιστον να το περιορίσουν. 

Τα αίτια του τεχνολογικού αναλφαβητισμού συνήθως έχουν να κάνουν με την ηλικία, το 

φύλο, την εκπαίδευση και τον τόπο κατοικίας (στις αστικές περιοχές παρουσιάζεται 

λιγότερο το φαινόμενο του ψηφιακού αναλφαβητισμού). Το σημαντικότερο αποτέλεσμα 

του φαινομένου είναι η δημιουργία ανισοτήτων στον χώρο της εύρεσης εργασίας, καθώς 

οι λιγότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία δεν μπορούν να είναι το ίδιο 

ανταγωνιστικοί, με κάποιους που χειρίζονται άπταιστα τις νέες τεχνολογίες. Λύση στο 

φαινόμενο του ψηφιακού αναλφαβητισμού είναι η ίση ευκαιρία πρόσβασης σε ψηφιακά 

εργαλεία και εξοπλισμό. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν εφαρμοστούν κάποια 

εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να εξοικειωθούν οι ομάδες που πρέπει με τις νέες 

τεχνολογίες.  



(Πηγή: unesco.org, elsito.gr) 

 

Θ Ε Μ Α Τ Α 

1.  Να χαρακτηρίσετε ως Σωστό ή Λάθος τους παρακάτω ισχυρισμούς με βάση τις 

απόψεις που διατυπώνονται στο κείμενο. (10μ ) 

 

α. Το μεγαλύτερο ποσοστό αναλφαβητισμού σε παγκόσμια κλίμακα 

παρουσιάζεται στην κατηγορία των ανήλικων παιδιών. 

β. Ο κλασικός αναλφαβητισμός εμφανίζεται κυρίως στις χώρες της Δύσης. 

γ. Οι κοινωνικές ανισότητες δεν δίνουν την ισότιμη δυνατότητα πρόσβασης στις 

Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνίας. 

δ. Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός αφορά στις χώρες του Τρίτου Κόσμου. 

ε. Στόχος της UNESCO είναι όλα τα παιδιά του κόσμου μέχρι το 2015 να έχουν 

πρόσβαση στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

2. Να εντοπίσετε τον τρόπο ανάπτυξης της 3ης παραγράφου: « Στην σημερινή 

εποχή….Τρίτου Κόσμου» και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (10μ) 

 

3.  Ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις 

(με έντονη γραφή στο κείμενο): Άλλωστε, βέβαια, εξαιτίας, έτσι, καθώς (10μ) 

 

4. Να αποδώσετε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων του κειμένου 

(υπογραμμισμένες στο κείμενο): διεθνούς, στόχος, αναπόσπαστο, ραγδαία, 

άπταιστα (10μ) 

 

5. Η ραγδαία εισβολή των τεχνολογιών αυτών στην καθημερινότητα 

διαφοροποίησε αρκετές παραμέτρους διαβίωσης»: Ποιο είδος σύνταξης 

χρησιμοποιεί ο συγγραφέας και τί θέλει να προσδώσει στο ύφος του κειμένου με 

αυτό; Να το μετατρέψετε στο αντίθετο είδος σύνταξης. (5μ) 

 

6. Με ποιο τρόπο θεωρείτε πως η παρακάτω εικόνα σχετίζεται με το περιεχόμενο 

του κειμένου που παρατίθεται; Με ποια μέσα-τεχνικές προσπαθεί να μας εκθέσει 

το πρόβλημα; Θεωρείτε πως επιτυγχάνει το στόχο της; (100-150 λέξεις) (10μ) 



 

  

7. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Σύμφωνα με το κείμενο, «το ψηφιακό αυτό χάσμα απασχολεί τις περισσότερες 

αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, οι οποίες προσπαθούν αν όχι να το εξαλείψουν, 

τουλάχιστον να το περιορίσουν». Σε ένα άρθρο 250-300 λέξεων για τη σχολική 

εφημερίδα, αφού παρουσιάσετε εκφάνσεις του φαινομένου στην καθημερινότητά μας 

να επισημάνετε τους παράγοντες που το οξύνουν. (30μ ) 

 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (Αναφορά στον Γκρέκο) 

Στην Τετάρτη Τάξη βασίλευε και κυβερνούσε ο Διευθυντής του Δημοτικού. 

Κοντοπίθαρος, μ’ ένα γενάκι σφηνωτό, με γκρίζα πάντα θυμωμένα μάτια, στραβοπόδης. 

«Δε θωράς, μωρέ, τα πόδια του» λέγαμε ο ένας στον άλλον σιγά, να μη μας ακούσει, «δε 

θωράς μωρέ, πώς τυλιγαδίζουν1 τα πόδια του; και πώς βήχει; δεν είναι Κρητικός». Μας 

είχε έρθει σπουδασμένος από την Αθήνα κι είχε φέρει, λέει μαζί του τη Νέα 

Παιδαγωγική. Θαρρούσαμε πως θα ’ταν καμιά νέα γυναίκα και την έλεγαν 

Παιδαγωγική, μα όταν τον αντικρίσαμε για πρώτη φορά ήταν ολομόναχος, η 

Παιδαγωγική έλειπε, θα ’ταν σπίτι. Κρατούσε ένα μικρό στριφτό βούρδουλα, μας έβαλε 

στη γραμμή κι άρχισε να βγάζει λόγο. Έπρεπε, λέει, ό,τι μαθαίναμε να το βλέπαμε και 

να το αγγίζαμε ή να το ζωγραφίζαμε σ’ ένα χαρτί γεμάτο κουκίδες. Και τα μάτια μας 

τέσσερα, αταξίες δε θέλει, μήτε γέλια, μήτε φωνές στο διάλειμμα- και σταυρό τα χέρια. 

Και στο δρόμο, όταν δούμε παπά να του φιλούμε το χέρι. «Τα μάτια σας τέσσερα, 

κακομοίρηδες, γιατί αλλιώς, κοιτάχτε εδώ!» είπε και μας έδειξε το βούρδουλα. «Δε λέω 



λόγια, θα δείτε έργα!». Κι αλήθεια είδαμε, όταν κάναμε καμιά αταξία ή όταν δεν ήταν 

στα κέφια του, μας ξεκούμπωνε, μας κατέβαζε τα παντελονάκια και μας έδερνε 

κατάσαρκα με το βούρδουλα. κι όταν βαριόταν να ξεκουμπώσει, μας έδινε βουρδουλιές 

στ’ αφτιά, ωσότου έβγαινε αίμα. 

 Μια μέρα έδεσα κόμπο την καρδιά μου, σήκωσα το δάχτυλο:  

— Πού είναι, κυρ δάσκαλε, ρώτησα, η Νέα Παιδαγωγική; γιατί δεν έρχεται στο σκολειό; 

Τινάχτηκε από την έδρα, ξεκρέμασε από τον τοίχο το βούρδουλα.  

— Έλα εδώ, αυθάδη, φώναξε ξεκούμπωσε το πανταλόνι σου. Βαριόταν να το 

ξεκουμπώσει μόνος του.  

— Να, να, να, άρχισε να βαράει και να μουγκρίζει. Είχε ιδρώσει, σταμάτησε. 

 — Να η Νέα Παιδαγωγική, είπε, κι άλλη φορά σκασμός! 

 Ήταν όμως και πονηρούτσικος ο σύζυγος της Νέας Παιδαγωγικής. Μια μέρα μας λέει: 

«Αύριο θα σας μιλήσω για το Χριστόφορο Κολόμβο, πώς ανακάλυψε την Αμερική. Μα 

για να καταλάβετε καλύτερα, να κρατάει καθένας σας κι από ένα αυγό, όποιος δεν έχει 

αυγό, ας φέρει βούτυρο!». 

 Είχε και μιαν κόρη της παντριγιάς, την έλεγαν Τερψιχόρη. κοντή, μα πολύ νόστιμη, 

πολλοί τη ζητούσαν, μα δεν ήθελε να την παντρέψει. «Τέτοιες ατιμίες» έλεγε «δε θέλω 

εγώ στο σπίτι μου». Κι όταν το Γενάρη οι γάτες έβγαιναν στα κεραμίδια και νιαούριζαν, 

έπαιρνε μια σκάλα, ανέβαινε στη στέγη και τις κυνηγούσε. «Ανάθεμα τη φύση» 

μουρμούριζε «ανάθεμά τη δεν έχει ηθική!».  

Τη Μεγάλη Παρασκευή μας πήγε στην εκκλησία να προσκυνήσουμε το Σταυρωμένο. 

Μας γύρισε ύστερα στο σκολειό να μας εξηγήσει τι είδαμε, ποιον προσκυνήσαμε και τι 

θα πει Σταύρωση. Αραδιαστήκαμε στα θρανία, κουρασμένοι, βαριεστημένοι, γιατί δε 

φάγαμε σήμερα παρά ξινό λεμόνι και δεν ήπιαμε παρά ξίδι, για να δοκιμάσουμε κι εμείς 

τον πόνο του Χριστού. 

1. τυλιγαδίζουν: μοιάζουν με ξύλινο, διχαλωτό ραβδί, στραβώνουν 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

  

 Ποιο θεωρείτε πως είναι το βασικό θέμα που τίθεται στο κείμενο; Ποιοι 

διαφορετικοί κόσμοι προβάλλονται μέσα από το δάσκαλο και τα παιδιά; Να 

αξιολογήσετε τους δυο αυτούς κόσμους και να αποτυπώσετε τα γνωρίσματά τους. 

(150-200 λέξεις)- (15μ) 

 

 


