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H 8ε Σεπηεμβνίμο ακαθενύπζεθε ςξ Δηεζκήξ Ημένα γηα ηεκ Γλάιεηρε ημο
Ακαιθαβεηηζμμύ από ηεκ ΟΥΝΓΣΚΟ ζηηξ 17 Νμεμβνίμο 1965. Γηα πνώηε
θμνά γημνηάζηεθε ημ 1966 θαη από ηόηε ηημάηαη θάζε έημξ ηε ζογθεθνημέκε
εμενμμεκία. Σθμπόξ ηεξ εμέναξ ημο εμνηαζμμύ αοημύ είκαη κα ακαδεηπζεί ε
ζεμαζία ηεξ θαηαπμιέμεζεξ ημο Ακαιθαβεηηζμμύ.
Ο Ακαιθαβεηηζμόξ έπεη μνηζηεί από ημκ ΟΗΓ ςξ ε ακηθακόηεηα-αδοκαμία
εκόξ αηόμμο κα δηαβάζεη ή κα γνάρεη έζης θαη μηα απιή πνόηαζε ή έκα απιό
θείμεκμ ζε μπμηαδήπμηε γιώζζα. Σηεκ Γιιάδα, ακαιθάβεημξ ζεςνείηαη
όπμημξ δεκ έπεη μιμθιενώζεη ηηξ ζπμοδέξ ημο ζηηξ έλη ηάλεηξ ημο δεμμηηθμύ
ζπμιείμο, εκώ ζε άιιεξ πώνεξ μ παναθηενηζμόξ ημο εγγνάμμαημο απμδίδεηαη
ζε όζμοξ έπμοκ ζημηπεηώδε γκώζε γναθήξ θαη ακάγκςζεξ.
Ακ θαη έπεη πενάζεη πενίπμο μηζόξ αηώκαξ από ηεκ ακαθήνολε ημο εμνηαζμμύ
ηεξ εμέναξ αοηήξ, ημ πμζμζηό ηςκ ακαιθάβεηςκ παγθμζμίςξ βνίζθεηαη ζε
ορειά επίπεδα. Γθηημάηαη όηη 781 εθαημμμύνηα εκήιηθμη δμοκ πςνίξ βαζηθέξ
ηθακόηεηεξ αιθαβεηηζμμύ, από ημοξ μπμίμοξ ηα 2/3 είκαη γοκαίθεξ. Γπίζεξ,
πενίπμο 103 εθαημμμύνηα παηδηά ζε πώνεξ με ακαπηογμέκεξ δεκ έπμοκ
πνόζβαζε ζηε ζπμιηθή εθπαίδεοζε, με απμηέιεζμα κα μεκ έπμοκ ηε
δοκαηόηεηα κα μάζμοκ κα δηαβάδμοκ, κα γνάθμοκ ή κα μεηνμύκ. Σηεκ Γιιάδα,

ημ πμζμζηό ηςκ ακαιθάβεηςκ δεκ είκαη ηδηαίηενα ορειό, δηόηη ημ πμζμζηό
ηςκ εγγνάμμαηςκ εκειίθςκ ακένπεηαη ζημ 91% ημο γεκηθμύ πιεζοζμμύ.
Με αθμνμή ημκ εμνηαζμό ηεξ εμέναξ αοηήξ, μ θ. Γ. Πακαγηςηόπμοιμξ
ακαθένεη:
«Σηηξ εμένεξ μαξ, γίκμκηαη πνμζπάζεηεξ κα μεηςζεί ημ πμζμζηό ηςκ αηόμςκ

πμο είκαη ακαιθάβεημη ζε όιμ ημκ θόζμμ, από ηηξ εζκηθέξ θοβενκήζεηξ θαη
ημοξ δηεζκείξ μνγακηζμμύξ, ηόζμ με ηεκ οιμπμίεζε πνμγναμμάηςκ πμο
αθμνμύκ ζηεκ εθπαίδεοζε εκειίθςκ όζμ θαη με ηε ζέζπηζε εκόξ δεμόζημο
εθπαηδεοηηθμύ ζοζηήμαημξ με οπμπνεςηηθή δηάνθεηα παναθμιμύζεζεξ όιςκ
ηςκ αηόμςκ. Η πανμπή απαναίηεηςκ πόνςκ πμο δηαηίζεκηαη γηα ηεκ
θαηαπμιέμεζε ημο ακαιθαβεηηζμμύ δε ζα πνέπεη κα απμηειεί απμζπαζμαηηθό
μένμξ ηεξ εθπαηδεοηηθήξ πμιηηηθήξ θάζε πώναξ, αιιά πνώηηζημξ ζθμπόξ,
πμο μέζς ηεξ επίηεολήξ ημο, ζα δίκεηαη ε δοκαηόηεηα ζε όια ηα άημμα
ακελαηνέηςξ κα βειηηώζμοκ ημ επίπεδμ δςήξ ημοξ. Η θαηαπμιέμεζε ημο
ακαιθαβεηηζμμύ ζεμαίκεη θαηαπμιέμεζε ημο θμηκςκηθμύ απμθιεηζμμύ θαη ηεξ
θηώπεηαξ πμο βηώκμοκ ηα άημμα πμο δμοκ πςνίξ κα γκςνίδμοκ γναθή θαη
ακάγκςζε. Η θαηαπμιέμεζε ημο ακαιθαβεηηζμμύ ζεμαίκεη, επίζεξ, ζεβαζμό

ζηεκ αλημπνέπεηα ημο αηόμμο θαη ζηα ζεμειηώδε δηθαηώμαηα πμο πνέπεη κα
απμιαμβάκεη ημ θάζε άημμμ, θαζώξ θαη εκίζποζε ηεξ αοημεθηίμεζήξ ημο.
Αθόμα θαη ζε πενηόδμοξ θνίζεξ, ε πνμηεναηόηεηα ζηεκ επέκδοζε ηεξ
εθπαίδεοζεξ θαη ηεξ θαηαπμιέμεζεξ ημο πμζμζημύ ηςκ αηόμςκ πμο δεκ
έπμοκ ιάβεη ηε ζημηπεηώδε εθπαίδεοζε, μθείιεη κα βνίζθεηαη ορειά ζηεκ
πμιηηηθή αηδέκηα. Σηεκ επμπή ηεξ ηεπκμιμγηθήξ ακάπηολεξ θαη ημο
ειεθηνμκηθμύ αιθαβεηηζμμύ ζημ δοηηθό θόζμμ, ε επέκδοζε ζηε βαζηθή
εθπαίδεοζε δε ζα πνέπεη κα ζεςνείηαη πνμκόμημ, αιιά ζα πνέπεη κα
απμιαμβάκεηαη ςξ έπεη, ςξ βαζηθό θαη ζεμειηώδεξ ακζνώπηκμ δηθαίςμα
απακηαπμύ. Η πανμπή βαζηθήξ εθπαίδεοζεξ ζε όια ηα άημμα ζε όπμηα γςκηά
ημο πιακήηε θαη ακ θαημηθμύκ, θνίκεηαη ακαγθαία δηόηη με αοηό ημκ ηνόπμ
εκδοκαμώκεηαη ε ηαοηόηεηά ημοξ, εκώ βειηηώκεηαη, ζοκάμα, θαη ημ βημηηθό
ημοξ επίπεδμ».
Τόζμ ε Πενηθενεηαθή Δηεύζοκζε Πνςημβάζμηαξ θαη Δεοηενμβάζμηαξ
Γθπαίδεοζεξ Δοηηθήξ Γιιάδαξ όζμ θαη ημ Υπμονγείμ Παηδείαξ, Δηα Βίμο
Μάζεζεξ θαη Θνεζθεομάηςκ ζηενίδμοκ πνμγνάμμαηα θαη δνάζεηξ ζπεηηθά με
ηεκ εθπαίδεοζε εκειίθςκ θαη αηόμςκ πμο ακήθμοκ ζε εοάιςηεξ θμηκςκηθά

μμάδεξ. Τμ πενηεπόμεκμ ημο ζεμενηκμύ εμνηαζμμύ δεκ πνέπεη κα παναμείκεη
μόκμ ζε εζημμηοπηθό επίπεδμ, αιιά ζεηηθό ζα ήηακ κα βμεζμύκ με εκενγό
ηνόπμ ηα άημμα πμο είηε έπμοκ εγθαηαιείρεη πνόςνα ηεκ εθπαηδεοηηθή
δηαδηθαζία είηε δεκ έπμοκ εγγναθεί πμηέ ζε θάπμηα ζπμιηθή μμκάδα γηα κα
ιάβμοκ ηε βαζηθή θαη ζημηπεηώδε εθπαίδεοζε».

