
 

 

 

 

30 Ιουνίου 2020 

Ενδεικτικά στοιχεία πρόσφατης επικαιρότητας του ζητήματος: 

*Ανοιχτή επιστολή περιοδικών, ιδρυμάτων και ενώσεων για τη μάστιγα της λογοκλοπής: 

https://thepressproject.gr/i-geliopiisi-ton-thesmon-protovoulia-periodikon-idrymaton-ke-enoseon-kata-tis-mastigas-tis-

logoklopis/ 

*Για την περίπτωση του συγγραφέα  Α. Σταμάτη, τεκμήρια:https://sarantakos.wordpress.com/2020/06/17/stamatis/  

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

προς την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: Λογοκλοπή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις  

 

Στις 26 Ιουνίου 2020 δόθηκε στη δημοσιότητα ανοιχτή επιστολή 32 περιοδικών, ιδρυμάτων και 

λογοτεχνικών ενώσεων που θέτουν το ζήτημα της λογοκλοπής στην Ελλάδα. Αφορμή ήταν δυο 

πρόσφατα γεγονότα: (α) το άρθρο συγγραφέα που τέθηκε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και 

αποδείχθηκε ότι είναι προϊόν λογοκλοπής. Και (β) η απονομή του Κρατικού Βραβείου Ποίησης σε 

συγγραφέα που επίσης στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί βάσιμα ως λογοκλόπος. Εν γένει όμως, το 

πρόβλημα της λογοκλοπής έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις στην Ελλάδα λόγω της προκλητικής 

ατιμωρησίας της — μέσω της έλλειψης σαφούς νομικής πρόνοιας γι’ αυτήν, μέσω της κατάχρησης 

του ενίοτε ανεπαρκώς σαφούς ορισμού της σε κανονισμούς, μέσω της συστηματικής συγκάλυψης, 

μέσω της αδιαφορίας. Βασικό επίκεντρο του προβλήματος αποτελεί ο χώρος των πανεπιστημίων, 

χώρος αρμοδιότητος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου πολλαχώς τεκμηριωμένες 

περιπτώσεις λογοκλοπής σε διδακτορικές εργασίες, αλλά και σε έργα καθηγητών-μελών ΔΕΠ που 

συνεχίζουν ακωλύτως την άνοδό τους στις πανεπιστημιακές βαθμίδες, παραμένουν προκλητικά 

ατιμώρητες και συναντούν συγκάλυψη ή/και αδιαφορία, με συνήθως πλήρη αδράνεια των όποιων 

εσωτερικών κανονισμών και οργάνων προβλέπονται για την εξέταση τέτοιων περιπτώσεων και τις 

κυρώσεις/αφαιρέσεις τίτλων/εκπτώσεις από πανεπιστημιακές θέσεις που θα έπρεπε να ακολουθούν. 

 

Ενδεικτικά, στη Γερμανία ανώνυμες, και ακολούθως επιβεβαιωμένες, καταγγελίες λογοκλοπής 

οδήγησαν σειρά κορυφαίων πολιτικών προσώπων σε αυτονόητη παραίτηση από τα αξιώματά τους 

(π.χ. οι υπουργοί Karl-Theodor zu Guttenberg, Annette Schavan, και πολλοί άλλοι), με αυτονόητη 

επίσης την αφαίρεση του διδακτορικού τους τίτλου.  

 

Το ζήτημα της σιγής ιχθύος στην πρόσφατη αποκάλυψη της χρήσης κειμένου-προϊόντος λογοκλοπής 

στις Πανελλαδικές Εξετάσεις προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς υπογραμμίζει μια πρωτοφανή 

έκθεση των θεσμών. 

 

Τούτων δοθέντων, ερωτάται η κα. Υπουργός: 

  

— Ποια είναι η στάση του Υπουργείου Παιδείας στο ζήτημα της χρήσης προϊόντος λογοκλοπής στις 

Πανελλαδικές Εξετάσεις; Θα λάβει θέση στις τεκμηριωμένες και δημοσιευμένες αυτές καταγγελίες; 

Θα δώσει το Υπουργείο Παιδείας εξηγήσεις στους εξεταζομένους, τους γονείς τους και τους 

εκπαιδευτικούς για το πρωτοφανές συμβάν να τίθεται στις εξετάσεις κείμενο προϊόν λογοκλοπής; 

 

— Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας για την καταπολέμηση της 

μάστιγας της λογοκλοπής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κυρίως δε στις περιπτώσεις 

διδακτορικών διατριβών και έργων μελών ΔΕΠ, αφ’ ης στιγμής διαπιστώνεται πως το αυτοδιοίκητο 

και οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν επαρκούν για την καταπολέμηση ενός προβλήματος που εκθέτει τη 

χώρα παγκοσμίως;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 
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