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Ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ Δημήτρη Ταλιαδώρου 

Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή για την Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.. Μετά από εξήντα 

χρόνια παρουσίας της, η Οργάνωσή μας κατορθώνει επιτέλους σήμερα να θέσει το θεμέλιο 

λίθο των Κεντρικών της Γραφείων.  

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Οργάνωσή μας αποκτά μια ιδιόκτητη στέγη, 

η οποία θα εξυπηρετήσει λειτουργικά την όλη δράση και προσφορά της στην παιδεία του τόπου 

και στους έξι χιλιάδες λειτουργούς της Μέσης Εκπαίδευσης.  

Το σημαντικό αυτό γεγονός συμπίπτει με την ίδρυση πριν εξήντα χρόνια της 

Οργάνωσης των Ελλήνων Λειτουργών της Μέσης Εκπαίδευσης. Με τις ευλογίες του 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις 29 Νοεμβρίου 1953 στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη 

στη Λευκωσία τέθηκαν οι βάσεις της ίδρυσής της. Πρώτη αντίδραση της Οργάνωσης των 

Καθηγητών ήταν η έντονη αποδοκιμασία των καταπιεστικών μέτρων των Βρετανών 

Αποικιοκρατών, με τα οποία αποσκοπείτο «ο στραγγαλισμός της εθνικής του τόπου παιδείας» 

αλλά ταυτόχρονα διατράνωνε «την προσήλωσίν της εις την Ελληνοπρεπή εκπαίδευσιν των 

τέκνων του Κυπριακού λαού».  

Δεν είναι υπερβολή να τονίσουμε ότι οι καθηγητές υπήρξαν μια από τις βασικές 

συνιστώσες του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. Αυτοί σε σημαντικό βαθμό 

προπαρασκεύασαν ιδεολογικά, ηθικά, πνευματικά και ψυχολογικά τη γενιά που ρίχθηκε στην 

αντιαποικιακή πάλη και θυσιάστηκαν ή απαγχονίστηκαν ή έγιναν ολοκαύτωμα στα πεδία του 

εθνικού προσκλητηρίου.  

Επιτρέψετε μου τούτη την ώρα τιμής ένεκεν την ειδική αναφορά στον πρώτο Πρόεδρο 

της ΟΕΛΜΕΚ τον Κωνσταντίνο Σπυριδάκη τον πνευματικό αυτό ογκόλιθο της ελληνικής 

παιδείας της Κύπρου που κόσμησε επίσης και τις θέσεις του Διευθυντή του Παγκυπρίου 

Γυμνασίου, του Προέδρου της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης και του Πρώτου Υπουργού 

Παιδείας.   

Στα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά ιδιαίτερα μετά την Τουρκική Εισβολή, 

ο καθηγητικός κόσμος μόχθησε και πάλεψε για την ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας 

εκπαίδευσης καθιστώντας τη μικρή μας πατρίδα περήφανη για το πνευματικό και μορφωτικό 

επίπεδο των παιδιών της.   

Στις σημερινές μέρες που διέρχεται η δοκιμαζόμενη από την οικονομική κρίση πατρίδα 

μας, πιστεύουμε ότι χρέος της Πολιτείας είναι να στηρίξει τη δημόσια παιδεία του τόπου, ως 

τον βασικό πυλώνα που μπορεί να δώσει ελπίδα και προοπτική ανάπτυξης. Ας 

αντιμετωπίσουμε τις δαπάνες για την παιδεία όχι ως δημοσιονομικό παθητικό αλλά ως 

επένδυση που θα κτίσει το μέλλον του τόπου μας.   

Η απόφασή μας να προχωρήσουμε στην ανέγερση, στον παρόν κοινωνικοοικονομικό 

πλαίσιο, του κτιρίου της ΟΕΛΜΕΚ, αποτελεί ένα δείγμα της θέλησής μας να ενισχύσουμε, στα 

πλαίσια των δυνατοτήτων μας, την προσπάθεια για επανεκκίνηση της οικονομίας του τόπου 

μας. 

Η ανέγερση του κτιρίου αυτού έχει τη δική του μικρή ιστορία που ανάγεται από τις 

αρχές της δεκαετίας του 2000. Προσπάθειες δεκατριών χρόνων, με εμπλοκές σε 

γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλαγές αρχιτεκτονικών σχεδίων, δυσκολίες που ευτυχώς 

σήμερα γίνονται μία ανάμνηση. Τούτη την ώρα επιτρέψετέ μου να κάνω αναφορά στους 

θητεύσαντες τα δεκατρία αυτά χρόνια προέδρους της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., ο καθένας εκ των οποίων 

έβαλε το δικό του λιθαράκι για να γίνει πραγματικότητα η σημερινή μέρα: Τάκης Γαβριηλίδης, 

Σωτήρης Χαραλάμπους, Ανδρέας Ιωσήφ, Ιάκωβος Ιακώβου, Γιώργος Σκαλιάς και Ελένη 

Σεμελίδου. Όλους αυτούς, καθώς επίσης και τα μέλη των εκάστοτε Κεντρικών Διοικητικών 

Συμβουλίων οφείλουμε σήμερα εκ μέρους της Οργάνωσης να ευχαριστήσουμε. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον αρχιτέκτονα του έργου κ. Ηρακλή 

Παπαχρίστου, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια με υπομονή εργάστηκε καθώς αρκετές φορές 

χρειάστηκε να τροποποιήσει τα αρχικά σχέδια. Η Οργάνωσή μας μέσα από διαφανείς 

διαδικασίες ανέθεσε την κατασκευή του έργου στην εργοληπτική εταιρεία ZEMCO, με την 

οποία προσδοκούμε να έχουμε μια άριστη συνεργασία. Τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

ανέλαβε η εταιρεία CONDAIR (Κοντέαρ) LTD, και τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις η 

εταιρεία K. S. SOCRATOUS LTD και τους ανελκυστήρες θα εγκαταστήσει η εταιρεία ΟΤΙS. 
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Επίσης ευχαριστίες εκφράζουμε στον επιμετρητή του έργου Αλέξη Αδαμίδη, στους 

Συμβούλους Πολιτικούς Μηχανικούς  Λοΐζο  Χατζηγεωργίου και Σωτήρη Κτωρίδη και τους 

ελεγκτές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Εταιρεία Γεωργίου & Ζεμπύλας για τις 

λεπτομερείς παρατηρήσεις και ελέγχους τους.      

 Η ΟΕΛΜΕΚ, ως θεματοθέτης και της ιστορικής μας παράδοσης, μέσα στα θεμέλια 

του κτιρίου θα κτίσει  και μια γυάλινη φιάλη, η οποία σύμφωνα με την παράδοση θα περιέχει 

σημερινές εφημερίδες καθώς και κέρματα  και χαρτονομίσματα που κυκλοφορούν σήμερα. Η 

φιάλη αυτή, όπως μας ανέφερε ο αγαπητός Ηρακλής Παπαχρίστου, θα είναι ορατή και μετά 

την ολοκλήρωση του έργου και μαζί με την πλάκα που θα αποκαλύψετε σε λίγο, Κύριε 

Πρόεδρε, θα υπενθυμίζει στους επόμενους τη σημερινή μέρα. 

Ευχαριστούμε το Θεοφιλέστατο Χωρεπίσκοπο της αγαπημένης γης της Καρπασίας 

Χριστοφόρο, ο οποίος τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό εκ μέρους του Μακαριοτάτου 

Αρχιεπισκόπου. 

Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο 

Αναστασιάδη που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας να καταθέσει το θεμέλιο λίθο του 

οικήματος της ΟΕΛΜΕΚ. Προσωπικά μπορώ να εκφράσω και την χαρά μου κύριε Πρόεδρε, 

γιατί αυτό το σημαντικό γεγονός για την Οργάνωση των καθηγητών υλοποιείται επί της 

Προεδρίας σας.  

Ας ευχηθούμε ότι αυτός ο θεμέλιος λίθος θα αποτελέσει και το θεμέλιο λίθο της 

ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας, που όλος ο Κυπριακός Ελληνισμός προσδοκά. Και 

μέσα σε αυτό το πλαίσιο η παιδεία και ιδιαίτερα η δημόσια εκπαίδευση του τόπου μας θα βρει 

την αναγκαία στήριξη για να μπορέσει να επιτελέσει κατά τον καλύτερο τρόπο την αποστολή 

της.  

Τέλος, δεν μπορώ παρά να κλείσω με την ευχή η Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., το συντομότερο 

δυνατό, να μπορέσει να επαναλειτουργήσει τα Επαρχιακά της Γραφεία στην Κερύνεια, στην 

Αμμόχωστο και στη Μόρφου σε μια ελεύθερη Κύπρο χωρίς τον τουρκικό στρατό κατοχής και 

χωρίς τους εποίκους. 

 


