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Οι Αναλφάβητοι 
 
Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της σύγχρονης Ελλάδας; Δυστυχώς, ο 
αναλφαβητισμός. Όχι όμως ο παλαιός «κλασικός» αναλφαβητισμός που σχετίζεται 
με την ικανότητα γραφής και ανάγνωσης, αλλά ο νέος ψηφιακός αναλφαβητισμός 
που συνδέεται με τη δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και 
πληροφόρησης.  
 
Αυτή είναι η νέα μάστιγα του 21ου αιώνα που απειλεί τους λαούς που θα χάσουν το 
τρένο της ψηφιακής εποχής.  
 
Γιατί σήμερα, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στην ανθρώπινη 
ιστορία, ισχύει ότι «γνώση σημαίνει δύναμη». Δύναμη οικονομική, πολιτική, αλλά 
και ισχύς γεωπολιτική. Όσοι δεν το κατανοούν απλά θα παραμείνουν στα μέτρα του 
περασμένου αιώνα.  
 
Ήδη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου το μισό της αύξησης της 
παραγωγικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία πενταετία οφείλεται στη 
χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Αντιστοίχως και 
στην Κίνα η αναπτυξιακή έκρηξη της τελευταίας εικοσαετίας δεν οφείλεται μόνο 
στο χαμηλό κόστος της εργασίας αλλά και στην ικανότητα της κινεζικής κοινωνίας 
να αφομοιώνει ταχύτατα τα νέα δεδομένα της γνώσης και να τα ενσωματώνει στη 
μεγάλη παραγωγή.  
 
Ωστόσο στην Ελλάδα του 2009 η πραγματικότητα είναι απογοητευτική: όχι μόνο 

βαθμολογείται «κάτω από τη βάση» στην ικανότητα παραγωγής και αφομοίωσης 

της γνώσης αλλά, καθώς δείχνουν οι τελευταίες έρευνες, η πλειονότητα του 

πληθυσμού δεν έχει τον στοιχειώδη «αλφαβητισμό» για να καταλάβει και να 

χρησιμοποιήσει τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία του γραπτού λόγου. Στην 

Ελλάδα του 2009 τα δύο τρίτα του πληθυσμού συνεχίζουν να θεωρούνται 

«ψηφιακά αναλφάβητοι»- ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον μέσον όρο της 

Ευρώπης.  

 

Αυτό το «χάσμα» με τις σύγχρονες απαιτήσεις αντικατοπτρίζεται σε τρεις βασικούς 

δείκτες: Πρώτον, στη χρήση του Διαδικτύου: το 66% των Ελλήνων δεν χρησιμοποιεί 

τακτικά το Διαδίκτυο, έναντι του 44% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σημαντικό είναι 

και το χάσμα μεταξύ του μέσου πληθυσμού και συγκεκριμένων ομάδων: στους μη 
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χρήστες συγκαταλέγονται κυρίως τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, οι 

οικονομικά ανενεργοί και οι ηλικιωμένοι.  

 

Δεύτερον, στη διαθεσιμότητα και ταχύτητα των ευρυζωνικών συνδέσεων. 

Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 55% του 

πληθυσμού της περιφέρειας και οι ταχύτητες θεωρούνται συγκριτικά χαμηλές. Και, 

τρίτον, στις «ψηφιακές δεξιότητες», δηλαδή στην ικανότητα να αξιοποιούνται τα 

ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινή εργασία και στις προσωπικές ανάγκες του 

σύγχρονου ανθρώπου.  

 

Από την άλλη, αυτό το μεγάλο πρόβλημα ίσως να μπορεί να σημάνει και μια από τις 

μεγαλύτερες ευκαιρίες της Ελλάδας του 2010: Η ταχεία ανατροπή του δείκτη 

ψηφιακού αναλφαβητισμού στη χώρα μπορεί να σημάνει πρωτόγνωρη αύξηση της 

παραγωγικότητας και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Τα οφέλη από μια 

τέτοια αλλαγή μπορούν να είναι της τάξεως των δεκάδων δισεκατομμυρίων, 

σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εκτιμήσεις. Κάθε ποσοστιαία μονάδα του πληθυσμού 

που θα απελευθερώνεται από το σκοτάδι του αναλφαβητισμού μπορεί να δρα 

πολλαπλασιαστικά στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στη μείωση των 

ελλειμμάτων και του χρέους, στη βελτίωση της ζωής όλων μας.  

 

Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να την αφήσουμε να πάει χαμένη 

 

Πηγή: Εφημερίδα «Το Βήμα» 

 

 

 

 


