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Κείμενο  

 
Αντιμετωπίζοντας τον αναλφαβητισμό των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση   

Καθώς εκατομμύρια μαθητές σχολείων από όλη την Ευρώπη προετοιμάζονται για τη 
νέα σχολική χρονιά, η στατιστική διαπίστωση, ότι ένας στους πέντε δεκαπεντάχρονους εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στερείται των βασικών γνώσεων ανάγνωσης και γραφής, 
δύσκολα μπορεί να γίνει κατανοητή. Πρόκειται, βεβαίως, για ένα θέμα με σοβαρότατες 
κοινωνικές προεκτάσεις, αφού πιθανότατα να αποτελέσει εμπόδιο για τη μελλοντική 
απασχόληση αυτών των παιδιών ή και ακόμα να οδηγήσει στον κοινωνικό αποκλεισμό τους. Η 
ανάγκη για άμεση δράση στο ζήτημα του αναλφαβητισμού έχει ήδη επισημανθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Ενδεικτικό μπορεί να θεωρηθεί ότι ποσοστό της τάξης του 20% των δεκαπεντάχρονων 
στην ΕΕ, είχε κριθεί το 2009 ότι έχει πολύ χαμηλή επίδοση σε θέματα ανάγνωσης. Μια διεθνής 
έκθεση που δημιουργήθηκε από το «Πρόγραμμα για Διεθνή Αξιολόγηση των Μαθητών» 
(PISA) εξετάζει τις επιδόσεις δεκαπεντάχρονων μαθητών στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και 
στις θετικές επιστήμες.  

Η έκθεση αυτή, η οποία κάθε τρία χρόνια ανανεώνεται, έχει αναδείξει ότι σε σχέση με 
άλλα συγκρίσιμα κράτη παγκοσμίως, σε αυτό το θέμα η ΕΕ έχει τις χαμηλότερες επιδόσεις. Η 
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μαθητών, που χαρακτηρίζεται από τις πολύ στοιχειώδεις 
γνώσεις ανάγνωσης και γραφής, δικαιολογημένα αναμένεται να αντιμετωπίσει σοβαρά 
προβλήματα μετά το σχολείο.  

Σύμφωνα με μελλοντικές εκτιμήσεις, μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, θα αυξηθεί 
αρκετά το ποσοστό των θέσεων εργασίας που θα προϋποθέτουν εξειδικευμένη κατάρτιση 
υψηλού επιπέδου. Αυτό θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τους αναλφάβητους να βρουν 
εργασία, ενώ πολύ ορατός είναι ο κίνδυνος για τον επακόλουθο κοινωνικό τους αποκλεισμό.  

Η ανάγκη για δράση δεν αφορά μόνο μαθητές σχολείων, αλλά και ενήλικες. Περίπου 
ογδόντα εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενήλικες, το ένα τρίτο δηλαδή του εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ, έχουν πολύ λίγες ή τις απαραίτητες γνώσεις. Σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο, στον 
οποίο η διά βίου μάθηση θεωρείται πλέον το κλειδί για επαγγελματική απασχόληση, 
οικονομική επιτυχία και ολοκληρωμένη συμμετοχή στην κοινωνία, η απουσία των βασικών 
γνώσεων γραφής και ανάγνωσης μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά προβληματική. Μια 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, άλλωστε, θα μπορούσε να έχει θετικές 
συνέπειες σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως τη φτώχεια, την ανεργία και την υγεία. Γι’ 
αυτούς τους λόγους, λοιπόν, πολλοί οργανισμοί έχουν αναλάβει δράση και κατά του 
αναλφαβητισμού που παρατηρείται στους ενήλικες.  



Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του ποσοστού των αναλφάβητων 
δεκαπεντάχρονων μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια. Πρόκειται για έναν από τους πέντε κοινούς 
ευρωπαϊκούς στόχους στο θέμα της εκπαίδευσης. Με το κάθε κράτος-μέλος να είναι βεβαίως 
υπεύθυνο για το δικό του εκπαιδευτικό σύστημα, οι πολιτικές που αποφασίζονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο σκοπεύουν στο να υποστηρίξουν τις εθνικές δράσεις.  

Για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού εντός της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
προγραμματίσει μια σειρά από στοχευμένες  δράσεις, σχέδια και μελέτες. Πρώτη από αυτές τις 
δράσεις θα είναι μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η οποία θα σκοπεύει στο να 
δοθούν κίνητρα σε παιδιά, έφηβους, αλλά και ενήλικες, για να διαβάζουν, αλλάζοντας το στυλ 
της ζωής τους και επομένως το κοινωνικό προφίλ τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης 
αρχίσει δύο έρευνες οι οποίες στοχεύουν στη συλλογή περισσότερων στοιχείων σχετικών με 
την ανάγνωση, στη συμμετοχή των γονιών στο θέμα της αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού 
και στη διδασκαλία του διαβάσματος. Σκοπός αυτών των ερευνών είναι να εντοπιστούν από τη 
μία οι πιο σημαντικές παράμετροι που επηρεάζουν την ικανότητα για ανάγνωση και από την 
άλλη να αναδειχθούν πετυχημένες πρακτικές στο εθνικό επίπεδο κάθε χώρας μέλους της ΕΕ. Η 
μάχη, λοιπόν, κατά του αναλφαβητισμού έχει ξεκινήσει.  

Ιστοσελίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 23. 8. 2012 
(διασκευή).  

 
ΘΕΜΑΤΑ 

Α1. (Μονάδες 15)  
 Α1. Με ποιους τρόπους, σύμφωνα με το κείμενο, προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να 
αντιμετωπίσει το φαινόμενο του αναλφαβητισμού; (60-80 λέξεις)  

(μονάδες 15) 
Α2. (Μονάδες 10)  
 Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της πέμπτης παραγράφου (Η ανάγκη για δράση...ενήλικες) 
του κειμένου;  

(μονάδες 10)  
Β1. (Μονάδες 10)  
 Β1. «Η απουσία των βασικών γνώσεων γραφής και ανάγνωσης μπορεί να αποδειχθεί 
εξαιρετικά προβληματική».  
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω πρόταση, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων.  

(μονάδες 10) 
Β2. (Μονάδες 15)  
 Β2. «Η ανάγκη για άμεση δράση στο ζήτημα του αναλφαβητισμού έχει ήδη επισημανθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή»:  
1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της σύνταξης από τον αρθρογράφο.  

(μονάδες 10)  2. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.  
 

(μονάδες 5) 
 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δραστηριοποιηθεί έντονα για την αντιμετώπιση του 
αναλφαβητισμού. Αρχικά, έχει οργανωθεί εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με 
στόχο την παροχή  κινήτρων  σε άτομα όλων των ηλικιών,  ώστε να μελετούν και να διαβάζουν 
περισσότερο  υιοθετώντας έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Ταυτόχρονα έχουν αρχίσει έρευνες οι 
οποίες αποσκοπούν στην περισυλλογή στοιχείων σχετικών με την ανάγνωση, στη συμμετοχή 
των γονιών στο θέμα της αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού και στη διδασκαλία του 
διαβάσματος. Στόχος των ερευνών είναι να εντοπιστούν οι βασικοί  παράγοντες που 
επηρεάζουν την ικανότητα για ανάγνωση και να εξευρεθούν πετυχημένες λύσεις για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος. 
 Α.2  Θεματική περίοδος: «Η ανάγκη για δράση... ενήλικες» 

Λεπτομέρειες: «Περίπου... την υγεία» 
Κατακλείδα: «Γι' αυτούς τους λόγους, λοιπόν... ενήλικες» 

 Β.1 Η απουσία των βασικών γνώσεων γραφής και ανάγνωσης μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά 
προβληματική. Ειδικότερα η άγνοια γραφής και ανάγνωσης ως κοινωνικό πλέον ζήτημα έχει 
αρνητικές συνέπειες κυρίως για το ίδιο το άτομο. Έτσι ο αναλφάβητος είναι πιθανό να 
αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες ως προς την εύρεση εργασίας και κατά συνέπεια να 
υποβαθμιστεί το βιοτικό του επίπεδο. Επιπλέον διακατέχεται από ανασφάλεια, συμπλέγματα 
κατωτερότητας και φόβο, παρεμποδίζεται η συμμετοχή στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα 
και χειραγωγείται πιο εύκολα. Είναι αναγκαίο λοιπόν να ληφθούν άμεσα μέτρα για την 
καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. 
 Β.2 . 1. Η παθητική σύνταξη χρησιμοποιείται για τα δοθεί έμφαση στην πράξη. 

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη επισημάνει την ανάγκη για άμεση δράση  
στο ζήτημα του αναλφαβητισμού. 

 
 
Β Κείμενο  

 
Η συμπεριφορά των γονιών και η επίπτωσή της στους εφήβους  

Η διαδικασία του αποχωρισμού και της εξατομίκευσης με στόχο τη διαμόρφωση μιας 
προσωπικής ταυτότητας, αφορά όλα τα μέλη της οικογένειας και προϋποθέτει μια αμοιβαία 
κίνηση με την οποία ο έφηβος απομακρύνεται από τους γονείς του και αυτοί από τον έφηβο.  

Σ’ αυτή την πορεία, οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με την εφηβική φαντασία που 
βρίσκεται στο απόγειό1 της, τη στιγμή κατά την οποία οι ίδιοι είναι συμβιβασμένοι με την 
πραγματικότητα της ζωής. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανάδυση της σωματικής ρώμης2 
των εφήβων, ενώ οι ίδιοι βιώνουν το τέλος της ακμής της. Επιχειρούν να κατανοήσουν τα 
οράματα των εφήβων για το μέλλον, ενώ οι ίδιοι έχουν κυρίως παρελθόν και το μέλλον τους 
μοιάζει με «άδεια φωλιά». Καλούνται να διαχειριστούν την απώλεια του «προστατευτικού» 
και «παντοδυναμικού» τους ρόλου με τον οποίο εξιδανικευτικά τους έβλεπαν ως τότε τα παιδιά 
τους, ενώ τώρα αυτός ο ρόλος όχι μόνο είναι περιττός, αλλά και εμποδιστικός. Και τέλος, σε 
όλα αυτά προστίθεται πολύ συχνά και ο θάνατος των δικών τους γονιών.  

Είναι απόλυτα φυσικό, συνεπώς, αυτές οι αλλαγές να τους δημιουργούν αρνητικά 
συναισθήματα, όπως ζήλεια, ανησυχία, έχθρα, θλίψη, που πολύ συχνά τους οδηγούν να 
αντιμετωπίζουν την εφηβική ηλικία με αρνητικές φαντασιώσεις, οι οποίες ξεπηδούν είτε από 
τις αναμνήσεις της δικής τους εφηβείας, είτε από ιστορίες τρόμου και φρίκης για καταχρήσεις 



από τους εφήβους. Παρόμοιες συμπεριφορές είναι συχνά τόσο δραματικές, ώστε δημιουργούν 
λανθασμένες εντυπώσεις για την πραγματικότητα.  
Αν, λοιπόν, οι γονείς κυριεύονται από τέτοιους φόβους για τον αποχωρισμό των παιδιών και 
δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ώριμα, δηλαδή με κατανόηση και ενσυναίσθηση, αυτή 
την εξελικτική πορεία της οικογένειας, είναι πολύ πιθανό οι έφηβοι να υιοθετήσουν ακραία 
πρότυπα συμπεριφοράς. 

Ας πάρουμε ως παράδειγμα τον γονιό που ως έφηβος είχε αναγκαστεί να καταπνίξει 
όλες του τις επιθυμίες και την ανάγκη του για ανεξαρτησία, φαινόμενο αρκετά συχνό στις 
προηγούμενες γενεές. Αντιμετωπίζοντας την εφηβεία των δικών του παιδιών, αναπολεί αυτή 
την «τόσο ωραία εποχή» («τι καλά που ήταν τότε» λέει και ξαναλέει»), μεταβάλλει την τότε 
παθητική του στάση σε ενεργητική και τα βάζει με το παιδί του που προσπαθεί τώρα με τη 
σειρά του να ανεξαρτητοποιηθεί. Υιοθετώντας, όμως, αυταρχική συμπεριφορά, πυροδοτεί έναν 
φαύλο κύκλο συγκρούσεων με απρόβλεπτες συνέπειες.  

Γ. Φράντζιος, από το διαδίκτυο, Ομιλία στον Δήμο Υμηττού, 26.4.1991(διασκευή). 
1 απόγειο: (μτφ) αποκορύφωμα  
2 ρώμη: σωματική δύναμη  

 
ΘΕΜΑΤΑ  

Α1. (Μονάδες 15)  
 Α1. Πώς εξηγείται, σύμφωνα με τον ομιλητή, το γεγονός ότι κάποιοι γονείς συμπεριφέρονται 
αυταρχικά στα παιδιά τους την περίοδο της εφηβείας; (60-80 λέξεις)  

(μονάδες 15)   
Α2. (Μονάδες 10)  
 Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Σ’ αυτή την πορεία …. των 
γονιών) του κειμένου;  

(μονάδες 10)  
  

Β1. (Μονάδες 10)  
 Β1. Να συντάξετε μια παράγραφο (60-80 λέξεις) με θέμα την εφηβεία, χρησιμοποιώντας τις 
λέξεις/φράσεις με έντονη γραφή: διαδικασία του αποχωρισμού, γονείς, μέλλον, εξελικτική 
πορεία, ανάγκη για ανεξαρτησία.  

(μονάδες 10)  
 
Β2. (Μονάδες 15)  
 Β2. «Οι γονείς κυριεύονται από [….] φόβους για τον αποχωρισμό των παιδιών».  
 
1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από τον ομιλητή                                                          

(μονάδες 5)  2. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.  
                                                                                             (μονάδες 10)  

 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Σύμφωνα με τον ομιλητή παρατηρείται ένταση ανάμεσα στις σχέσεις των γονιών με τα  
παιδιά τους με αποτέλεσμα οι γονείς να συμπεριφέρονται αυστηρά .Υποστηρίζει πως το χάσμα 
γενεών και οι ταυτόχρονες αλλαγές που συντελούνται στη ζωή των γονιών,  τους κάνουν πιο 
αυστηρούς απέναντι στους εφήβους. Ταυτόχρονα η υποχώρηση της υπερπροστατευτικής τους 
τάσης λόγω των νέων συνθηκών πυροδοτεί την αυταρχική συμπεριφορά τους. Τέλος  
κυριεύονται από αρνητικά συναισθήματα όπως η ζήλεια η ανησυχία, ενώ ξυπνούν αρνητικές 
εντυπώσεις από το δικό τους παρελθόν που εντείνουν τη σύγκρουση μεταξύ τους. 
 
 
Α.2  Θεματική περίοδος: «Σ’ αυτήν την πορεία … πραγματικότητα της ζωής»  

Λεπτομέρειες: «Βρίσκονται … των γονιών»  
Κατακλείδα: Δεν έχει 

 
Β.1  Η εφηβεία αποτελεί μία από τις ωραιότερες αλλά και καθοριστικότερες φάσεις της 
ανθρώπινης ζωής. Σ’ αυτήν την εξελικτική πορεία οι έφηβοι αντιδρούν δυναμικά, 
αμφισβητούν τις παραδοσιακές αξίες και έχουν ανάγκη για ανεξαρτησία.  Οι γονείς, λοιπόν, 
οφείλουν να συνειδητοποιούν ότι η διαδικασία του αποχωρισμού ξεκινά σ’ αυτήν την ηλικία, 
να κατανοούν τις ανάγκες των παιδιών τους  και να τα κατευθύνουν σωστά για το  μέλλον.  
 
Β.2 (α) Η επιλογή της παθητικής σύνταξης από τον ομιλητή γίνεται για να δοθεί έμφαση στην 
πράξη. 
 (β) Φόβοι κυριεύουν τους γονείς για τον αποχωρισμό των παιδιών  
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