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Με ομόθφνη απόθαζή ηεο, ε 16η Γενική σνέλεσζη ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ 

Δ.Λ.Τ.Δ.Δ. απέλεηκε ηιμηηικές διακρίζεις ζηνπο απεξρόκελνπο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο 

ζπλαδέιθνπο: 

α) θ. εραθείμ Κεραζιώηη, πνπ ππεξέηεζε ηελ Οκνζπνλδία ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα 

σο αληηπξόζσπνο ηεο Δ.Λ.Τ.Δ.Δ. Α΄ Αζήλαο, από ζρεδόλ όιεο ηηο ζέζεηο ηνπ Γ.Σ. ηεο θαη από 

απηήλ ηνπ Πξνέδξνπ. Όνομα «βαρύ» ζηελ Δθπαίδεπζε, ραίξεη αλεπηθύιαθηεο εθηίκεζεο ηόζν 

κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο, όζν θαη ζην ζπλδηθαιηζηηθό 

ρώξν. Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ ήηαλ ε εστέρεια «ζηην πένα» θαη ε ήπια δύναμη. Τν όλνκά ηνπ 

ζσνδέθηκε άρρηκηα με ηην Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. θαη γηα ην ιόγν απηό ε (αλαγθαζηηθή) απνρώξεζή 

ηνπ αθήλεη δπζαλαπιήξσην θελό. 

β) θ. Κφνζηανηίνο Κφνζηανηίνοσ, πνπ ππεξέηεζε ηελ Οκνζπνλδία επί ζεηξά εηώλ 

σο αληηπξόζσπνο ηεο Δ.Λ.Τ.Δ.Δ. Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη από ζέζεηο ηνπ Γ.Σ. ηεο. Γηαηεξνύζε 

ζηαζεξά ταμηλούς ηόνοσς, πάληνηε όκσο κε καθαρά ζσνδικαλιζηική παροσζία, ζέζεηο 

θαη θαίξηεο παξεκβάζεηο προς όθελος ηεο Σ.Ε.Ε., ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο. 

Τηκεηηθή δηάθξηζε απνλεκήζεθε θαη ζηελ πξώελ ζπλαδέιθηζα Υρσζάνθη ιώπη. 

Η Υρύζα, πξνεξρόκελε από ηελ Δ.Λ.Τ.Δ.Δ. Γξάκαο, δελ ήηαλ ζπλδηθαιίζηξηα 

«πξώηεο γξακκήο». Τν θαινθαίξη ηνπ 2013 ηέζεθε μαθληθά ζε δηαζεζηκόηεηα καδί κε άιινπο 

2.500 ζπλαδέιθνπο. Δμαλαγθάζηεθε ζε πξόσξε παξαίηεζε νδεγνύκελε ζηε ζπληαμηνδόηεζε. 

Θπκσκέλε θαη κε πεηζκσκέλε απνθαζηζηηθόηεηα, αλαγλσξίδνληαο ην ηιηάνιο έργο πνπ 

επηηεινύζε η Ομοζπονδία εθείλεο ηηο δύζκολες ώρες, ζπζηξαηεύζεθε θαηαζέηνληαο όιεο ηηο 

ελεξγέο ηεο δπλάκεηο ζηελ απνηύπσζε θαη ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

δηαζεζηκόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα νπιηζηεί ν αγώλαο ηεο Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. κε όια ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο, ώζηε νη ζέζεηο θαη ηα αηηήκαηα λα είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη 

ζηνρεπκέλα. Δπεηδή ην Υπνπξγείν δελ δεκνζηνπνηνύζε ζηνηρεία, ε Υρύζα αλέιαβε ην κεγάιν 

θαη δύζθνιν έξγν να ζσλλέγει κάθε πληροθορία ποσ δημοζιεσόηαν αποζπαζμαηικά θαη 

λα επηκειείηαη πίνακες, ηνπο νπνίνπο ζηε ζπλέρεηα, κεηά από επεμεξγαζία, δεκνζηνπνηνύζε ε 
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Οκνζπνλδία. Οη πίνακες ασηοί ήηαν ο οδηγός για όλοσς ηοσς Εκπαιδεσηικούς ζε 

Διαθεζιμόηηηα για όζα τρόνια διήρκεζε ηο ζκοηάδι… Αθόκε θαηέγξαςε θαη παξήγαγε 

video ζε ζπλέρεηεο, γηα ινγαξηαζκό ηεο Ο.Λ.Τ.Δ.Δ., ζεηξά νηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ αλάδεημεο, 

ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο ηνπ «εγθιήκαηνο» ηεο δηαζεζηκόηεηαο. Παξάιιεια, από ηόηε κέρξη 

θαη ζήκεξα, ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ ηόηε Αληηπξόεδξν θαη ζηε ζπλέρεηα Γ.Γ. Γεκήηξε Ακπόλε γηα 

ηνλ ζπλερή εκπινπηηζκό θαη ηε ζπληήξεζε ηεο νέας ιζηοζελίδας ηεο Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. Αμέηρηηα 

βράδια θαη μελύρηηα αθηέξσζε ζηελ Οκνζπνλδία, κπξνζηά ζηνλ Η/Υ ηεο. Υφρίς καμιά 

απολαβή ή ανηαπόδοζη. Ούηε θαλ πξνζσπηθή πξνβνιή. Με ηελ απνλνκή ηεο δηάθξηζεο 

απηήο, ζεθώλεηαη κεηά από ηξία ρξόληα ην «πέπλο ηοσ μσζηηρίοσ» πνπ θάιππηε ηνλ 

…«admin-02» ηνπ site, γηα λα απνθαιπθζεί ε ανιδιοηελής αγφνίζηρια ζσνάδελθος, 

παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα όινπο. 

Καηά ηε δεύηεξε κέξα ησλ εξγαζηώλ ηνπ Σπλεδξίνπ νη Αληηπξόζσπνη απνθάζηζαλ 

νκόθσλα λα απνδώζνπλ ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηαμάηη ηαμαηιάδη 

θαη Δημήηρη Αμπόνη, Πξόεδξν θαη Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ απειζόληνο Γ.Σ., κεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο απόθαζήο ηνπο λα κελ ζέζνπλ μαλά ππνςεθηόηεηα. Η επηινγή ηνπο απηή ήηαλ 

ελζπλείδεηε ώζηε λα επηηεπρζεί γελλαία αλαλέσζε πξνζώπσλ θαη λα δνζεί έηζη ε δπλαηόηεηα 

ζε λεώηεξνπο ειηθηαθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά λα αλαπηύμνπλ ηηο αγσληζηηθέο ηνπο δπλαηόηεηεο. Οη 

ζπλάδειθνη απηνί εργάζηηκαν ζκληρά και ομαδικά, θξαηώληαο γερά ηο ηιμόνι ηης 

Ομοζπονδίας ζηην πιο κρίζιμη περίοδο ηης ιζηορίας ηης, ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξόληα. 

Η θφνή ηης Ομοζπονδίας έγινε ζηιβαρή θαη εμπεριζηαηφμένη, ηα θείκελα θαη ηα 

επηρεηξήκαηά ηεο δηαβάζηεθαλ από ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο, ηνπο 

πνιηηηθνύο θαη ηνπο βνπιεπηέο, δηεκβόιηζαλ ην Διιεληθό Κνηλνβνύιην σο ηελ Δπξσβνπιή, 

θαηαηέζεθαλ ζηηο δηθαζηηθέο αίζνπζεο κέρξη θαη ζην Σπκβνύιην ηεο Δπηθξάηεηαο. Ταπηόρξνλα, η 

θφνή ηης Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. απλώθηκε πανηού κέζσ ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ζρνιείσλ, 

ησλ Μ.Μ.Δ., ησλ Βνπιεπηώλ, ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ θνξέσλ, ηεο ηνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ησλ Υπνπξγείσλ, ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρώλ. Γεκηνπξγήζεθε ιζηόηοπος κε πνιύ 

κεγάιε αλαγλσζηκόηεηα. Θεζκνζεηήζεθαλ νέες ζσνδικαλιζηικές πρακηικές κε ηακηική 

μηνιαία ζσνδιάζκευη ηνπ πξνεδξείνπ με ηοσς προέδροσς ηφν Ενώζεφν. Οξγαλώζεθαλ 

νη κινηηοποιήζεις πξνκεζεύνληαο γηα πξώηε θνξά ηηο Δλώζεηο κε σλικό αγώνα, θιπ. 

Τέινο, ε 16η Γενική σνέλεσζη απνθάζηζε ομόθφνα λα ανακαλέζει θαη λα άρει 

ηιμηηική διάκριζη πνπ είρε απνλείκεη ην Γ.Σ. ηεο Οκνζπνλδίαο ελώπηνλ ηνπ 12νπ Σπλεδξίνπ. 

Τν πξόζσπν ζην νπνίν είρε απνλεκεζεί, αλ θαη είρε δηαηειέζεη ζην παξειζόλ κέινο θαη 

πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηεο Ο.Λ.Τ.Δ.Δ., όηαλ αλειίρζεθε ζηε Γηνίθεζε – θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

ηζρύ πνπ απέξξεε από ηελ ππεξεζηαθή ηνπ ηδηόηεηα – επηηέζεθε νινκέησπα ζηελ ηνπηθή 

Δ.Λ.Τ.Δ.Δ., ζε κεκνλσκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηελ Οκνζπνλδία (ζεζκηθά, ζην πξόζσπν ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. ηεο). Μάιηζηα, κε πεξηζζή ζξαζύηεηα πξνζθόκηζε ζηα δηθαζηήξηα ηε 

«βξάβεπζή» ηνπ από ηελ Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. ελαληίνλ ηεο …Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. Η Οκνζπνλδία δηθαηώζεθε 

ηειηθά, αθνύ όκσο εμαλαγθάζηεθε ζε πνιπεηείο θαη πνιπέμνδνπο δηθαζηηθνύο αγώλεο. Με ηελ 

απόθαζή ηεο, ε Γ.Σ. ηνπ αθαηξεί θαη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηελ αλαθιεκέλε δηάθξηζε. 
 

Από ηο Προεδρείο ηης 16ης Γενικής σνέλεσζης ηφν Ανηιπροζώπφν ηφν Ε.Λ.Σ.Ε.Ε. 


