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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με αφορμή τις στοχευμένες επιθέσεις εναντίον των εκπαιδευτικών 

Οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο συνεχίζουμε 

αδιάλειπτα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στην ελληνική κοινωνία 

 

Η πρωτόγνωρη κατάσταση που ζει ολόκληρος ο πλανήτης από την 

εξάπλωση του ιού COVID-19 αλλά και τα μετρά πρόληψης με σκοπό τον 

περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, έφερε και την αναγκαία αναστολή 

λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων της χώρας. Σ’ αυτό το ζοφερό και 

ρευστό περιβάλλον τα μέλη της σχολικής κοινότητας -εκπαιδευτικοί, μαθητές 

και γονείς-, προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες και ιδιαίτερες 

συνθήκες.  

Οι εκπαιδευτικοί από την πρώτη στιγμή βρίσκονται σε άμεση 

καθημερινή επικοινωνία με μαθητές και γονείς, παρέχουν υποστηρικτικό 

εκπαιδευτικό υλικό και κατευθύνουν τους μαθητές τους σε μια 

ανατροφοδοτική και εποικοδομητική, της γνώσης και της μάθησης, 

διαδικασία με κάθε πρόσφορο μέσο και μέθοδο. 

Παρά τις δυσκολίες και ελλείψεις που υπάρχουν (ψηφιακές υποδομές 

του σχολικού δικτύου, δυσλειτουργία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

από τη μαζική διαδικασία κ.ά), οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στην πρώτη 

γραμμή εφαρμογής και υλοποίησης της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτό, 

εξάλλου, δείχνουν και τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας από 
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τα οποία φαίνεται, πως πριν από δύο μέρες 167.000 εκπαιδευτικοί και 

664.000 μαθητές είχαν μπει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και 

υλοποιούσαν την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.  

Αντί, όμως, αναγνώρισης παρουσιάζεται όλο και πιο συχνά το νοσηρό 

φαινόμενο, οι εκπαιδευτικοί να στοχοποιούνται. Η ευθύνη της πολιτικής 

ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας είναι τεράστια αφού κατά τις τοποθετήσεις 

της για το θέμα «λησμονεί» την ανάδειξη του εξαιρετικού ρόλου που 

διαδραματίζουν. 

Οι στοχευμένες επιθέσεις εναντίον των εκπαιδευτικών και κατά 

προέκταση των δημόσιων λειτουργών, από συγκεκριμένους 

δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης, εξυπηρετεί αφενός μεν πολιτικά 

και επιχειρηματικά συμφέροντα στη λογική απαξίωσης της Δημόσιας 

Εκπαίδευσης προς όφελος της ιδιωτικοποίησης, και αφετέρου επενδύει 

στον κοινωνικό αυτοματισμό για την επόμενη μέρα των εργασιακών 

σχέσεων, των απολύσεων και της περικοπής των μισθών. 

Με αφορμή τις σκόπιμες επιθέσεις εναντίον των εκπαιδευτικών, η 

Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επισημαίνει πως σ’ αυτό το κρίσιμο 

διάστημα οι εκπαιδευτικοί των Δημόσιων Σχολείων βρίσκονται δίπλα 

στους μαθητές τους, όπως οι γιατροί και νοσηλευτές του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας βρίσκονται αδιάλειπτα στη μάχη της αντιμετώπισης 

του ιού,  όπως και οι εργαζόμενοι σε όλους του πυλώνες του Δημοσίου 

(Κοινωνική πρόνοια, ΟΤΑ, Περιφέρειες, Κοινωνική Ασφάλιση, 

Υπουργεία κλπ) συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην 

ελληνική κοινωνία. 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

 


