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ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ 

 

ΔΠΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΔΠΙΧΔΙΡΗΜΑΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Αδπλακία αλάγλσζεο θαη ζύληαμεο  

θεηκέλσλ 

 

 Δπηζηεκνληθά 

 Παηδαγσγηθά 

 Πνιηηηθά 

 ΄Αξζξα, δνθίκηα, επηθπιιίδεο 

 Λνγνηερληθά 

 Νόκνη 

 Αθίζεο 

 Γηαθεκηζηηθά κελύκαηα 

 Τπόηηηινη ζε ηαηλίεο 

 Οδεγίεο ρξήζεο (π.ρ. θαξκάθσλ, 

θπηνθαξκάθσλ, ζπκπιεξσκάησλ 

δηαηξνθήο, ζπλαξκνιόγεζεο 

ζπζθεπώλ θ.ιπ.) 

 Πξνγξάκκαηα (ηειεόξαζεο, 

θηλεκαηνγξάθνπ, ξαδηνθώλνπ θ.ιπ.) 

 Κόκηθο 

 Σνπξηζηηθνί νδεγνί 

 Αλαθνηλώζεηο 

 

΄Αηομο 

 

Δξαπηάηαι από άλλοςρ ανθπώποςρ 

γηα απιέο ζπλαιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

 

Πνεςμαηικά 

Απνθιείεηαη από  

ηελ πξόζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, 

ζηε γλώζε 

ηελ απόθηεζε επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ 

ηε ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή  

Γελ εμειίζζεη ηπρόλ θπζηθά ραξίζκαηα, 

θιίζεηο, δεμηόηεηεο 

Γελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο 

Γελ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην δηαδίθηπν 

Γέζκηνο πξνθαηαιήςεσλ, ηδενιεςηώλ 

 

Ψςσικά 

Αηζζήκαηα κεηνλεμίαο, ληξνπήο, 

αλαζθάιεηαο θ.ιπ. 

Πεξηζσξηνπνηείηαη  

Κοινωνικά 

Πολιηικά 

Δπαγγελμαηικά 

 

Αίηια 

Οηθνλνκηθά 

Οηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ 

Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

Κνηλσληθέο αληζόηεηεο 

Πόιεκνο 

Πξνζθπγηθό πξόβιεκα 

Σπόποι ανηιμεηώπιζηρ 

Οηθνγέλεηα 

Πνιηηεία (νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ 

αζζελεζηέξσλ,  ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ 

επηκόξθσζεο ησλ ελειίθσλ) 

ΜΜΔ (εθζηξαηεία ελεκέξσζεο) 

ΟΗΔ (γηα ηξηηνθνζκηθέο ρώξεο) 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

 

ΟΡΙΜΟ 

 

Ωο αναλθαβηηιζμόρ νξίδεηαη ε άγλνηα γξαθήο θαη αλάγλσζεο. Η έλλνηα απηή δηαρσξίδεηαη, 

σζηόζν, ζε δύν επηκέξνπο θαηεγνξίεο. Έρνπκε, έηζη: 

α) Σον οπγανικό αναλθαβηηιζμό, ηελ πιήξε δειαδή άγλνηα γξαθήο θαη αλάγλσζεο (νιηθόο 

αλαιθαβεηηζκόο) ή ζε κεξηθόηεξν βαζκό ηελ αδπλακία αλάγλσζεο θαη θαηαλόεζεο απινύ 

θεηκέλνπ, αλ θαη θάπνηνο έρεη δηδαρζεί γηα κεξηθά ρξόληα γξαθή θαη αλάγλσζε (κεξηθόο 

αλαιθαβεηηζκόο ή εκηαλαιθαβεηηζκόο). 

γ) Σον λειηοςπγικό αναλθαβηηιζμό, ηελ αδπλακία, δειαδή, θάπνηνπ, ν νπνίνο έρεη δηδαρζεί 

θαη ηππηθά γλσξίδεη γξαθή θαη αλάγλσζε, λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλώζεηο ηνπ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή. Δηδηθόηεξα, πξόθεηηαη γηα ηελ θαηάζηαζε απηνύ πνπ δελ έρεη νινθιεξώζεη 

ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

Σεσνολογικόρ / Ψηθιακόρ αναλθαβηηιζμόρ : όζνη δελ γλσξίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, λα ρεηξίδνληαη ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, ην δηαδίθηπν, ην ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν θ.α. 

 

Γιαζηάζειρ ηος αναλθαβηηιζμού 

Φαληάδεη ίζσο παξάδνμν , ζε κηα επνρή  αλεπαλάιεπησλ  ηερληθώλ επηηεπγκάησλ  θαη ηε 

ζηηγκή  πνπ γίλεηαη πνιύο ιόγνο γηα ηελ επόδσζε  ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθώλ  ζπζηεκάησλ , λα 

δηαπηζηώλνπκε  όηη ρηιηάδεο καζεηέο  δελ έρνπλ δπλαηόηεηα  λα νινθιεξώζνπλ ηελ 

ελληάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Οη ζηαηηζηηθέο κειέηεο  αλαθέξνπλ όηη 170.000 λένη 

ζηελ Διιάδα  έρνπλ εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν. Δίλαη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη από  

νηθνγέλεηεο κε ρακειό  πλεπκαηηθό επίπεδν –θπξίσο αγξνηηθώλ  θαη εκηαζηηθώλ πεξηνρώλ  κε 

ηδηαίηεξα απμεκέλε  ηνπξηζηηθή θίλεζε , όπνπ ηα παηδηά  απαζρνινύληαη  ζε εξγαζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκό. Σα παηδηά απηά επηιέγνπλ ζπλήζσο  λα ζπλερίζνπλ ην 

επάγγεικα ησλ γνληώλ ηνπο , ζπλήζσο  επαγγέικαηα παξαδνζηαθά , ην ίδην παξαδνζηαθά  κε 

ηηο αληηιήςεηο  ησλ γνληώλ , νη νπνίνη  αλέρνληαη ηε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο  ησλ παηδηώλ ηνπο , 

εάλ δελ ηα σζνύλ νη ίδηνη ζε απηή. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ αλαιθάβεησλ  παηδηώλ έρεη 

ξνπή  ζηελ παξαβαηηθόηεηα .Ο αλαιθαβεηηζκόο  δελ είλαη πξόβιεκα  απνθιεηζηηθά 

ζπλαξηώκελν  κε ηα παηδηά , αιιά αθνξά θαη ηνπο ελήιηθεο. Από ηε ζύγθξηζε ησλ 

ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ  πνπ πξνέθπςαλ από ηηο δύν ηειεπηαίεο απνγξαθέο δηαπηζηώλνληαη ηα 

εμήο: 

 ηαδηαθή κείσζε ηνπ νξγαληθνύ αλαιθαβεηηζκνύ 

 Θεακαηηθή αύμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ αλαιθαβεηηζκνύ 

 Τςειά πνζνζηά αλαιθαβεηηζκνύ  ζην γπλαηθείν πιεζπζκό 

 

 

ςνέπειερ ηος πποβλήμαηορ 

Οη επηπηώζεηο από ηελ αδπλακία εμάιεηςεο ηνπ νξγαληθνύ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ αλαιθαβεηηζκνύ αθνξνύλ ηελ εθπαηδεπηηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηθή 

θαη πνιηηηζηηθή δσή ζηε ρώξα καο. 

 

Πνεςμαηικά 

 Αξρηθά , ν αλαιθαβεηηζκόο  επηδξά αλαζηαιηηθά  ζηνλ ηξόπν ζθέςεο  ηνπ αηόκνπ. 

Οη αλαιθάβεηνη  δελ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα  λα αμηνινγήζνπλ  κε ην δηθό ηνπο ηξόπν  

ηα ηεθηαηλόκελα , ζπρλά παξαζύξνληαη  από ζηεγαλά  θαη ακεηαθίλεηα δόγκαηα , 

πξνθαηαιήςεηο θαη κηζαιινδνμίεο. Γη’ απηό άγνληαη θαη θέξνληαη , αλίθαλνη λα 

πξνζεγγίζνπλ ηελ αιήζεηα. 
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Οικονομικά 

 Σα αλαιθάβεηα άηνκα  αδπλαηνύλ λα  θαηλνηνκήζνπλ , λα αλαιάβνπλ 

πξσηνβνπιίεο ζηελ εξγαζία ηνπο , κε απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγνύλ  σο αλεηδίθεπηνη 

εξγάηεο . 

 Ο αλαιθαβεηηζκόο  ηζνδπλακεί  κε νηθνλνκηθή  πζηέξεζε θαη ζηαζηκόηεηα  επεηδή  

απηή έρεη  άκεζε ζρέζε  κε ηελ πλεπκαηηθή  απνηεικάησζε  ησλ πνιηηώλ  κηαο 

ρώξαο .Δμάιινπ , ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία  απαηηεί  πιένλ  εηδηθά θαηαξηηζκέλν  

θαη εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθό δπλακηθό , αλάγθε  πνπ ζίγνπξα  δελ κπνξεί λα 

θαιπθζεί από ηνπο αλαιθάβεηνπο .Δπηπιένλ , απμάλεηαη ε αλεξγία , θαζώο νη 

αλαιθάβεηνη δύζθνια κπνξνύλ λα βξνπλ δνπιεηά .Η νηθνλνκία , όκσο , είλαη ν 

αθξνγσληαίνο ιίζνο  ηεο πνιηηηθήο νληόηεηαο  θαη ηεο πλεπκαηηθήο εμέιημεο  κηαο 

ρώξαο. Έηζη, κηα  ρώξα  αλαιθάβεησλ θηλδπλεύεη  λα γίλεη νπξαγόο  θαη απιόο 

παξαηεξεηήο ησλ εμειίμεσλ. 

 

Πολιηικά 

 Η άγλνηα  ή ε εκηκάζεηα δελ επηηξέπεη  ζηα αλαιθάβεηα  άηνκα  λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηα θνηλά  θαη λα δηακνξθώλνπλ  άπνςε γη’ απηά. Αληίζεηα απηά ηα άηνκα 

ρεηξαγσγνύληαη εύθνια, γίλνληαη ζύκαηα θαηξνζθόπσλ  θαη δεκαγσγώλ. Σα 

αλαιθάβεηα άηνκα αδπλαηνύλ  λα ζηεξίμνπλ ηε δεκνθξαηία. 

 

Πολιηιζηικά 

 Σν πνιηηηζηηθό επίπεδν κηαο ρώξαο παξακέλεη  ζηάζηκν, όηαλ  ππάξρνπλ κεγάια 

πνζνζηά  αλαιθαβεηηζκνύ .Έηζη, ε ρώξα  απηή παύεη  λα δηεθδηθεί εμέρνπζα ζέζε  

ζηελ επξύηεξε θνηλόηεηα ησλ εζλώλ. Οη αλαιθάβεηνη αδπλαηνύλλ λα μερσξίζνπλ  

ηα δσληαλά ζηνηρεία ηεο παξάδνζεο από ηα ζλεζηγελή, θαη ε πξννδνπιεμία ή ε 

πξνγνλνιαηξία νδεγνύλ ζε πνιηηηζηηθή αιινίσζε. 

 

Κείμενο 

Μηα επηιεθηηθή αλαθνξά ζηηο επηπηώζεηο ηνπ νξγαληθνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ αλαιθαβεηηζκνύ 

κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζε πξνβιήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ ζηε κόξθσζε, ηελ εξγαζία θαη ηελ 

θαζεκεξηλή πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ησλ ππνεθπαηδεπκέλσλ αηόκσλ. Η απνθπγή 

αηπρεκάησλ από άγλνηα νδεγηώλ ρξήζεο ζπζθεπώλ θαη κεραλεκάησλ, ε θξνληίδα ηεο πγείαο 

θαη ε αζθαιήο ιήςε θαξκάθσλ, νη αζθαιείο κεηαθηλήζεηο θαη ηα ηαμίδηα, ε ηαθηνπνίεζε 

εθθξεκνηήησλ κε ππεξεζίεο, ε επηθνηλσλία κε καθξηλνύο ζπγγελείο, ε αλαηξνθή θαη 

ππνζηήξημε ησλ παηδηώλ, ε πιήξεο άζθεζε ησλ πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ, ε εύξεζε, 

δηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο εξγαζίαο, νη εθηηκήζεηο θαη ππνινγηζκνί εμόδσλ, ν έιεγρνο 

ησλ θαηαλαισηηθώλ πξντόλησλ, ε εθκεηάιιεπζε επθαηξηώλ, ε πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, ε 

απόθηεζε θνηλσληθήο αγσγήο, ε πνιηηηζηηθή δεκηνπξγία θαη πνιιέο άιιεο δξαζηεξηόηεηεο 

εκπνδίδνληαη από ηνλ αλαιθαβεηηζκό. Γεληθά, ε έιιεηςε πιεξνθνξηώλ ή γλώζεσλ θαη ε 

άγλνηα ηξόπσλ αλαδήηεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπο απεηιεί κε θνηλσληθό απνθιεηζκό θάζε 

άηνκν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. πγρξόλσο, νη 

δπζθνιίεο ησλ αλαιθάβεησλ έρνπλ πνιιέο παξάπιεπξεο επηπηώζεηο θαη ζηα ππόινηπα κέιε 

ησλ νηθνγελεηώλ θαη ηνπ επξύηεξνπ θνηλσληθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο. 

 

Οη άκεζεο θαη έκκεζεο επηπηώζεηο ηνπ αλαιθαβεηηζκνύ είλαη αθόκα επξύηεξεο γηα ηελ πιήξε 

θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ αλαιθάβεησλ, ηε ζπγθξόηεζε, ηε ζπλνρή θαη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο, ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ εμνηθνλόκεζε 

πόξσλ, ηελ πνηόηεηα ηεο πνιηηηθήο δσήο θαη ηε δηεύξπλζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηελ αλάπηπμε 

ησλ ηερλώλ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ. Ο αλαιθαβεηηζκόο θαη ε ζρνιηθή απνηπρία έρνπλ ζπλδεζεί 

κε ηελ απώιεηα ηαιέλησλ από ηα ιατθά ζηξώκαηα, κε έλα ηεξάζηην παξαγσγηθό θόζηνο ιόγσ 

ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, θαζώο θαη ηε γέλεζε θαη αλαπαξαγσγή αληηθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη παξα-βαηηθόηεηαο ησλ λέσλ (Μ. Παπαδόπνπινο, 1990, ζ. 73) 

.http://eclass.sch.gr/ 
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Αίηια ηος αναλθαβηηιζμού 

 

Οικονομικά 

 Σα πξνβιήκαηα βηνπνξηζκνύ  , πνπ δελ έρνπλ εθιείςεη  ζηελ επνρή καο, ιεηηνπξγνύλ  

αλαζηαιηηθά ζηε κόξθσζε  πνιιώλ παηδηώλ, κε απνηέιεζκα  πνιιά παηδηά λα 

εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν. 

 Σα παηδηά  ησλ νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ  δελ έρνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο  ζηελ 

εθπαίδεπζε  θπξίσο ιόγσ  νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ  ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο  αιιά 

θαη  ρακεινύ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ  απηώλ. Έηζη πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη  

αλεπαξθήο θνίηεζε  , λα δηαθόπηνπλ δειαδή ηα καζήκαηά ηνπο. 

 

Οικογενειακό-κοινωνικό πεπιβάλλον 

 Σν νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ  επίζεο παίδεη  θαηαιπηηθό ξόιν  ζηελ ώζεζε ησλ 

παηδηώλ  πξνο ηε κόξθσζε. Σν ρακειό πλεπκαηηθό επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο  θαη ε 

ρακειή  νηθνλνκηθνθνηλσληθή  ηνπο θαηάζηαζε πνιύ ζπρλά  έρνπλ σο απνηέιεζκα  

ηα παηδηά  ησλ  νηθνγελεηώλ  απηώλ λα μεθηλνύλ  ηε ζρνιηθή ηνπο  θαξηέξα  από 

κεηνλεθηηθόηεξε ζέζε  ζε ζρέζε κε ηα παηδηά  πνπ πξνέξρνληαη από αλώηεξεο  

θνηλσληθννηθνλνκηθά  νκάδεο. Έξρεηαη ινηπόλ  ζε ξήμε  ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ 

κε ην ζρνιείν. 

 

 

Πολιηεία-εκπαιδεςηική πολιηική 

 Μεξίδην επζύλεο  θέξεη θαη ε  έιιεηςε  πξνγξακκαηηζκνύ  από ηελ πιεπξά ηεο 

πνιηηείαο  ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε  ησλ ζρνιείσλ δεύηεξεο επθαηξίαο  γηα εθείλνπο  

πνπ αλαγθάζηεθαλ  ή επέιεμαλ  λα δηαθόςνπλ  ηε θνίηεζή  ηνπο ζην ζρνιείν 

.Δπηπιένλ , ηα πξνγξάκκαηα  ιατθήο  επηκόξθσζεο  δελ είλαη επαξθή, κε απνηέιεζκα  

λα κελ  ζπκβάινπλ ηθαλνπνηεηηθά  ζηελ άκβιπλζε  ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Λύζειρ  ηος πποβλήμαηορ  

 

Η επζύλε γηα  άκεζε αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο  βαξαίλεη θπξίσο ηελ πνιηηεία . 

Πολιηεία 

 Η πνιηηεία  πξέπεη λα ζηαζεί  αξσγόο  ζηηο νηθνλνκηθά  αζζελέζηεξεο νηθνγέλεηεο 

πξνθεηκέλνπ  νη καζεηέο  πνπ είλαη κέιε ηέηνησλ νηθνγελεηώλ λα κελ δηαθόπηνπλ 

ηε θνίηεζή ηνπο . 

 Πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ  πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο  αλαιθάβεησλ ελειίθσλ , 

πξάγκα  πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιεη ζηελ άκβιπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο  θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ πλεπκαηηθνύ επηπέδνπ  ηεο ρώξαο καο. 

ΜΜΔ 

 Σα ΜΜΔ θαη θπξίσο  ε ηειεόξαζε θαη ην ξαδηόθσλν  , κπνξνύλ λα πείζνπλ  ην 

θνηλό  ηνπο γηα  ηα ηεξάζηηα νθέιε  πνπ πξνζθέξεη ε παηδεία , 

ζπκπεξηιακβάλνληαο  ζην πξόγξακκά ηνπο  επηκνξθσηηθέο εθπνκπέο , νκηιίεο κε 

πλεπκαηηθνύο αλζξώπνπο θ.α , πξνθεηκέλνπ  λα απνδερηνύλ  όινη νη άλζξσπνη  όηη 

ε δσή  καο εμεπγελίδεηαη θαη αλαβαζκίδεηαη  κε ηε κάζεζε. 

ΟΗΔ-Γιεθνείρ οπγανιζμοί 

 Σέινο, ν ΟΗΔ θαη άιινη αξκόδηνη θνξείο  ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνύλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο  ζηηο ηξηηνθνζκηθέο ρώξεο. 
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ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑ ΔΜΒΑΘΤΝΗ 

 

 

Αλαιθαβεηηζκόο: Έλα θιεξνλνκηθό πξόβιεκα 

ύκθσλα κε κειέηε ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Βηβιίνπ, ην 32% ησλ Διιήλσλ ππνεθπαηδεπκέλσλ, 

βιέπνληαο έλα ινγαξηαζκό ηεο ΓΔΗ, δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη πνηα είλαη ε εκεξνκελία πιεξσκήο 

ηνπ... 

Ο αλαιθαβεηηζκόο είλαη έλα θαηλόκελν πνπ αλαπαξάγεηαη. Κιεξνλνκείηαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, 

από γεληά ζε γεληά, θαζώο ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ 

γνλέσλ. Σν θύιν, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ν ηόπνο δηακνλήο αθήλνπλ ην απνηύπσκά ηνπο ζηηο 

πεξηπηώζεηο αλάπηπμεο ηνπ αλαιθαβεηηζκνύ. 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οπλέζθν, ην κεγαιύηεξν θύκα αλαιθαβεηηζκνύ πιήηηεη ηε λόηηα θαη δπηηθή 

Αζία, ηελ Αθξηθή θαη ηα αξαβηθά θξάηε. Μάιηζηα, ε Μπνπξγθίλα Φάζν ζεσξείηαη ε ρώξα κε ην 

ρακειόηεξν πνζνζηό αιθαβεηηζκνύ ζηνλ θόζκν, κόιηο κε 12,8%. Αθνινπζνύλ ν Νίγεξαο κε 14,4% 

θαη ην Μαιί κε 19%. 

Η 8ε επηεκβξίνπ γηνξηάδεηαη από ην 1966 σο ε Παγθόζκηα Ηκέξα γηα ηελ Δμάιεηςε ηνπ 

Αλαιθαβεηηζκνύ. 

Ο αλαιθαβεηηζκόο δηαθξίλεηαη ζε απόιπην, γεληθό ή νξγαληθό θαη ζε 

ιεηηνπξγηθό. ηελ πξώηε πεξίπησζε, έρνπκε νινθιεξσηηθή άγλνηα γξαθήο 

θαη αλάγλσζεο. Από ηελ άιιε, ν ιεηηνπξγηθόο αλαιθαβεηηζκόο αλαθέξεηαη ζε κηα απνπζία 

θνηλσληθώλ γλώζεσλ. Σν άηνκν αδπλαηεί λα δηαρεηξηζηεί ηνλ εαπηό ηνπ κέζα ζηελ θνηλσλία πνπ δεη. Ο 

όξνο «ππνεθπαίδεπζε» ζπγγελεύεη εξκελεπηηθά κε ηνλ ιεηηνπξγηθό αλαιθαβεηηζκό. 

ηε ρώξα καο, ζρεδόλ έλαο ζηνπο δύν ραξαθηεξίδεηαη σο ππνεθπαηδεπκέλνο. Απηό απνδεηθλύεη θαη 

έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ην Δζληθό Κέληξν Βηβιίνπ. Σν πνζνζηό ησλ εξσηώκελσλ πνπ δελ 

έρεη νινθιεξώζεη ελλέα έηε εθπαίδεπζεο θηάλεη ην 44,8%, ελώ όζνη δελ παξαθνινύζεζαλ ην 

Γεκνηηθό ή δελ νινθιήξσζαλ ηε θνίηεζε ζε απηό, είλαη ην 26,7% ηνπ ζπλόινπ. 

Πξώηεο ην λήκα ηνπ αλαιθαβεηηζκνύ θόβνπλ νη γπλαίθεο, θαζώο απνηεινύλ ην 73,5% ησλ απόιπηα 

αλαιθάβεησλ, ελώ ζηνπο άληξεο ην πνζνζηό θηάλεη ην 26,5%. Απηό εληζρύεηαη από ηελ παξνπζία 

θνηλσληθώλ αληζνηήησλ, αθόκα θαη ζηνλ 21ν αηώλα. Οη ξίδεο ηνπ αλαιθαβεηηζκνύ, επίζεο, 

επεθηείλνληαη ζηε θηώρεηα θαη ηηο βηνπνξηζηηθέο αλάγθεο, ζην ράζκα κεηαμύ ησλ επαξρηώλ θαη ησλ 

αζηηθώλ θέληξσλ, ζηελ παζνινγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο παξνρήο παηδείαο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

ζε πνιεκηθέο ερζξνπξαμίεο. Οη πην επάισηεο νκάδεο αλζξώπσλ απέλαληη ζην πξόβιεκα ηνπ 

αλαιθαβεηηζκνύ είλαη νη κεηνλόηεηεο, όπσο νη αζίγγαλνη, θαη νη κεηαλάζηεο. 

Σα κεγαιύηεξα πνζνζηά ηνπ θαηλνκέλνπ ζπγθεληξώλνληαη ζε αγξνηηθέο ή εκηαζηηθέο πεξηνρέο. Έηζη, 

ε Κεληξηθή Μαθεδνλία κε πνζνζηό 58,9% «ρηππάεη» πξσηηά θαη αθνινπζεί ε Πεινπόλλεζνο κε 

57,4%, ε Ήπεηξνο κε 56,8% θαη ε Γπηηθή Διιάδα κε 56,1%. ηελ Αζήλα, ηα πνζνζηά πέθηνπλ ζην 

29,9% θαη ζηελ Θεζζαινλίθε ζην 32,1%. 

Δπίζεο, παξαηεξείηαη όηη ην θαηλόκελν έρεη πην έληνλε παξνπζία ζε ζπγθεθξηκέλνπο εξγαζηαθνύο 

ηνκείο. Γεσξγνί, θηελνηξόθνη, αιηείο, αλεηδίθεπηνη εξγάηεο θαη ηερλίηεο - ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ 

παξακέλνπλ ππνεθπαηδεπκέλνη. Δλδηαθέξνλ, σζηόζν, πξνθαιεί ην γεγνλόο πσο έλα 34,5% ησλ 

ηδηνθηεηώλ θαη δηεπζπληώλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία. 
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Καζνξηζηηθό, σζηόζν, ξόιν γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θαηλνκέλνπ δηαδξακαηίδεη ην νηθνγελεηαθό 

πεξηβάιινλ. Σν 86% ησλ εξσηώκελσλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ 9ρξνλε εθπαίδεπζε, είραλ έλαλ 

παηέξα, ν νπνίνο παξνκνίσο δελ πήγε ζην ζρνιείν. 

Οη ζπλέπεηεο ηνπ αλαιθαβεηηζκνύ δελ πξέπεη λα ππνηηκώληαη. Η ππνβάζκηζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ, 

πνπ πξνάγεη ην θαηλόκελν ηνπ αλαιθαβεηηζκνύ, δελ ζπλάδεη κε ηελ πξόνδν θαη ηελ εμέιημε ηνπ 

αλζξώπνπ. Ο αλαιθάβεηνο ζπρλά απνκνλώλεηαη ή ληώζεη εζσζηξεθήο θαη απνθιεηζκέλνο από 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δξώκελα θαη πιεκκπξίδεηαη από ζπλαηζζήκαηα «θαησηεξόηεηαο». Δπηπιένλ, 

πεξηνξίδεηαη ην θάζκα εξγαζηώλ, ζην νπνίν κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ην 

άηνκν εμαξηάηαη από άιινπο. Ο αλαιθαβεηηζκόο δελ είλαη παξά ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε θάζε 

ηνκέα. 

Από ηελ έξεπλα πξνθύπηεη επηπιένλ όηη νη ππνεθπαηδεπκέλνη έρνπλ πην αλαπηπγκέλν ην αίζζεκα ηεο 

εζληθόηεηαο θαη ηεο ζξεζθείαο από ηνλ ππόινηπν πιεζπζκό. Σν 37,5% από ηνπο ιεηηνπξγηθά 

αλαιθάβεηνπο βιέπεη ηελ παξνπζία ησλ αιινδαπώλ ελνριεηηθή. Δπίζεο, αμηνινγνύλ ηελ ζξεζθεία σο 

ηε κέγηζηε αμία, κε ην ζπληξηπηηθό πνζνζηό ηνπ 95,7% ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο αμίεο. 

Σελ πξνηίκεζή ηνπο δείρλνπλ κε ππεξνρή θαη ζηελ ηειεόξαζε (92,6%), ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππνινίπνπο. Αληηζέησο, δύν ζηνπο ηξεηο δε δηαβάδεη πνηέ βηβιία. 

Πνιύ ζεκαληηθή είλαη ε δηαπίζησζε πσο ην 70% ζρεδόλ ησλ ππνεθπαηδεπκέλσλ αληηκεησπίδεη 

δπζθνιίεο ζηελ απηνεμππεξέηεζή ηνπ ζε κία ηνπιάρηζηνλ από νξηζκέλεο απιέο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηόηεηεο, όπσο θαηαλόεζε νδεγηώλ ρξήζεο θαξκάθσλ, ζύληαμε επηζηνιήο θαη ρξήζε 

ηειεθσληθνύ θαηαιόγνπ. Αθόκα, ην 46,2% αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζηελ απηνεμππεξέηεζή ηνπ ζε 

ζρέζε κε κία ηνπιάρηζηνλ από ηηο εμήο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο: εθνξίεο, αζθαιηζηηθά ηακεία, 

λνζνθνκεία, δήκνη -Ο.Σ.Δ., Γ.Δ.Η., αζηπλνκία. 

Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ρξεηάδεηαη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ηόζν ησλ 

θξαηηθώλ θνξέσλ όζν θαη ε εμαηνκηθεπκέλε ζπλεηζθνξά. Η απαγόξεπζε ηεο παηδηθήο εξγαζίαο ζα 

είλαη ζσηήξηα όπσο θαη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ αζζελέζηεξσλ ηάμεσλ θαη ιαώλ αιιά θαη ε 

ελίζρπζε αθξηηηθώλ θαη αγξνηηθώλ πεξηνρώλ. Δίλαη γεγνλόο πσο ε πην δηαδεδνκέλε αηηία εγθαηάιεηςεο 

ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε νηθνλνκηθή αλέρεηα. 

Ωζηόζν, ελζαξξπληηθό ζηνηρείν γηα ηελ ρώξα καο είλαη ην γεγνλόο όηη ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά 

αλαιθαβεηηζκνύ ζεκεηώλνληαη ζε αλζξώπνπο κεγάιεο ειηθίαο. πγθεθξηκέλα, ην 80,7% ησλ 

ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεησλ είλαη από 65 εηώλ θαη πάλσ, ελώ ηα πνζνζηά κεηώλνληαη όζν πεγαίλνπκε ζε 

πην λεαξέο ειηθίεο, όπσο 15 κε 24 εηώλ, όπνπ ην πνζνζηό θηάλεη ην 10,6%. 
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