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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Τo Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ εκφράζει τη λύπη του για την απαράδεκτη και 
πέρα από κάθε επιστημονική και επαγγελματική δεοντολογία συμπεριφορά του καθηγητή και 
προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών 
κ. Γιάννη Παπαδάτου κατά τη διάρκεια των εργασιών του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
Επιστημών Εκπαίδευσης. Το Συνέδριο αυτό, που διεξήχθη από τις 28 ως τις 31 Μαΐου στην 
Αθήνα με τη συνεργασία Σχολών και Τμημάτων εννέα Πανεπιστημίων της χώρας υπό την 
αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποτέλεσε ένα σημαντικό γεγονός για τα 
εκπαιδευτικά μας πράγματα.  

Ο κ. Παπαδάτος, μη αντιλαμβανόμενος προφανώς το σκοπό και τη σημασία αυτού 
του Συνεδρίου και εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, 
τόσο στην εναρκτήρια ομιλία του όσο και κατά τη διάρκεια των εργασιών και τη λήξη των 
εργασιών του Συνεδρίου, προέβη κατ’ επανάληψη σε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, 
απαράδεκτους υπαινιγμούς και ατεκμηρίωτες και αβασάνιστες κρίσεις σε βάρος προσώπων 
(ακόμη και απόντων) και θεσμών που δεν είχαν καμία σχέση με τα συζητούμενα θέματα. Από 
το μένος του δεν διέφυγαν ούτε οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών. 

Αποκορύφωμα αυτής της στάσης υπήρξε η απαξιωτική συμπεριφορά του απέναντι 
στον προσκεκλημένο εκπρόσωπο της ΔΟΕ, κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλού 
τραπεζιού με θέμα την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, που 
ανάγκασε τον τελευταίο να αποχωρήσει από το Συνέδριο. 

Είναι βέβαιο ότι η συμπεριφορά του κ. Παπαδάτου δεν κατόρθωσε να αμαυρώσει την 
εικόνα ενός αξιόλογου επιστημονικού συνεδρίου, που έδωσε την ευκαιρία στην εκπαιδευτική 
κοινότητα να συζητήσει και να προβληματιστεί πάνω σε σοβαρά ζητήματα που απασχολούν 
την ελληνική εκπαίδευση. Έχουμε, επίσης, τη βεβαιότητα ότι αυτή η συμπεριφορά του δεν θα 
δημιουργήσει εμπόδια στην ανάπτυξη του τόσο απαραίτητου επιστημονικού διαλόγου 
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.  

Πρέπει να συναισθανθεί  ο κ. Παπαδάτος το βάρος της ευθύνης του που απορρέει 
από  τη θέση που κατέχει απέναντι στον εκπαιδευτικό κόσμο της χώρας, που άλλα προσδοκά 
από αυτόν. Και ευχόμαστε, κυρίως, να συνειδητοποιήσει την ευθύνη του απέναντι στη νέα 
γενιά των επιστημόνων και ερευνητών, όταν υποκαθιστά με ασύγγνωστη επιπολαιότητα το 
νηφάλιο  επιστημονικό λόγο με την προκατειλημμένη κρίση, την τεκμηριωμένη άποψη με τη 
διαστρέβλωση των γεγονότων, τον ισότιμο διάλογο με την αφ’ υψηλού νουθεσία και την 
αμερόληπτη και αντικειμενική στάση που οφείλει να κρατά ως προεδρεύων ενός συνεδρίου 
με την εισαγγελική καταγγελιολογία.  

 


