
 

 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗ ΓΝΩΣΗ 

Ιδιαίτερη επιτυχία τησ ετήςιασ εκδήλωςησ του ΣΕΦΑ υπό την αιγίδα τησ ΟΕΦΕ 

 

Mε ξεχωριςτι επιτυχία πραγματοποιικθκε θ φετινι ετιςια εκδιλωςθ του Σ.Ε.Φ.Α υπό τθν 

αιγίδα τθσ Ο.Ε.Φ.Ε, τθν Κυριακι 8-1-2017 ςτο Ξενοδοχείο HILTON και ςτο πλαίςιο των 

εκδθλϊςεων του MONEY SHOW, με τθ ςυμμετοχι εκατοντάδων παραγόντων τθσ πολιτικισ, 

κοινωνικισ, οικονομικισ ηωισ τθσ χϊρασ και εκπαιδευτικοφσ φροντιςτζσ.  

Τθν εκδιλωςθ άνοιξε ο Βϋ Αντιπρόεδροσ του ΣΕΦΑ Δθμιτρθσ Ραπαγιαννόπουλοσ, ο οποίοσ 

ςτάκθκε ιδιαίτερα ςτθν πορεία των οχτϊ τελευταίων ετιςιων εκδθλϊςεων του ΣΕΦΑ και 

ςτο περιεχόμενό τουσ που αναδεικνφουν το πολφπλευρο εκπαιδευτικό και κοινωνικό ζργο 

τόςο του Συλλόγου Εκπαιδευτικϊν Φροντιςτϊν Αττικισ, όςο και τθσ Ο.Ε.Φ.Ε ςυνολικά. 

Σθμείωςε δε χαρακτθριςτικά : « Θ φετινι, 8θ κατά ςειρά, ετιςια εκδιλωςθ ζρχεται να 

ςυμπλθρϊςει τισ 7 προθγοφμενεσ και να αναδείξει τον προβλθματιςμό, τθν ευαιςκθςία και 

τθ ςυνειςφορά μασ ςτθν κακθμερινότθτα των ςυνανκρϊπων μασ».  

Στθν εκδιλωςθ παραβρζκθκαν και απθφκυναν χαιρετιςμό οι εκπρόςωποι τθσ Ν.Δ Νίκθ 

Κεραμζωσ, του ΡΑΣΟΚ  Άγγελοσ Τόλκασ και του ΡΟΤΑΜΙΟΥ Γεϊργιοσ Μαυρωτάσ ,όπωσ και 

ο Ρρόεδροσ τθσ ΓΣΕΒΕΕ,  Γεϊργιοσ Καββακάσ, θ Ρρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Χθμικϊν, 

Φυλλζνια Σιδζρθ και ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Φυςικϊν, Γεϊργιοσ 

Ηαφειρακίδθσ.  Πλοι ςυνεχάρθςαν τθν Ο.Ε.Φ.Ε  και τον Σφλλογο Εκπαιδευτικϊν Φροντιςτϊν  

Αττικισ για τισ πολφπλευρεσ πρωτοβουλίεσ που αναλαμβάνουν και προωκοφν δείχνοντασ 

ότι με ςυγκεκριμζνεσ κινιςεισ υλοποιεί το τρίπτυχο: Θ Ο.Ε.Φ.Ε ΣΤΘΙΗΕΙ ΤΘΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, 

ΤΘΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΘ ΓΝΩΣΘ . 

Ο Γενικόσ Γραμματζασ του ΣΕΦΑ και Ειδικόσ Γραμματζασ τθσ ΟΕΦΕ Σπφροσ Δαμιανόσ 

παρουςίαςε τθ νζα κοινωνικι δράςθ τθσ ΟΕΦΕ ςτον ευαίςκθτο τομζα τθσ Υγείασ , που 

διευρφνει τισ παρεμβάςεισ τθσ ΟΕΦΕ. Ρρόκειται για τθν υλοποίθςθ τθσ ςυμφωνίασ 

ςυνεργαςίασ Ο.Ε.Φ.Ε – ΚΕΔΜΟΡ για τθν προςζλκυςθ χιλιάδων εκελοντϊν δοτϊν μυελοφ 

των οςτϊν για τθν ςωτθρία τθσ ηωισ που υπογράφθκε ςτο πρόςφατο Συνζδριο τθσ Ο.Ε.Φ.Ε 

ςτθν Ράτρα. Θ πρϊτθ ενθμζρωςθ ζγινε άλλωςτε ςτθν ίδια τθν εκδιλωςθ, αφοφ τθν 

ςκυτάλθ από τον Σπφρο Δαμιανό πιρε ο Επίκουροσ Κακθγθτισ Αιματολογίασ του ΕΚΡΑ και  



 

 

εκπρόςωποσ του ΚΕΔΜΟΡ Ραναγιϊτθσ Τςιριγϊτθσ, ο οποίοσ ενθμζρωςε για τισ 

επιςτθμονικζσ, κοινωνικζσ  και ανκρϊπινεσ διαςτάςεισ τθσ προςπάκειασ. Με ςυγκίνθςθ 

αναγνϊριςε μεταξφ των παρευριςκομζνων τον κακθγθτι των μακθματικϊν του όταν 

φοιτοφςε ςε φροντιςτιριο για τθν προετοιμαςία ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ, κ.Αντϊνθ 

Κυριακόπουλο, ο οποίοσ μίλθςε με τα κερμότερα λόγια και ευχαρίςτθςε από καρδίασ τον 

αγαπθτό κακθγθτι του. 

Στον χαιρετιςμό του ο Ρρόεδροσ τθσ Ο.Ε.Φ.Ε Γιάννθσ Βαφειαδάκθσ ςτάκθκε ςτθν ανοδικι 

πορεία τθσ ΟΕΦΕ τα τελευταία χρόνια, ςτισ ςυνεχείσ πρωτοβουλίεσ για τθν κωράκιςθ του 

κλάδου και τθ διεφρυνςθ του κοινωνικοφ ρόλου τθσ Ο.Ε.Φ.Ε. Επεςιμανε χαρακτθριςτικά : 

«θ ΟΕΦΕ βρίςκεται ςε μια κετικι, δυναμικι πορεία με ςυνεχείσ παρεμβάςεισ, 

πρωτοβουλίεσ, δράςεισ που ςυμβάλλουν ςτθν αναβάκμιςθ του ρόλου όλων μασ,  ςτθν 

ανάδειξθ του ρόλου του φροντιςτθρίου ωσ ηωντανοφ κφτταρου γνϊςθσ, κοινωνικισ 

ευαιςκθςίασ, πθγισ γνωςτικϊν και ανκρϊπινων αξιακϊν εφοδίων για τα παιδιά μασ. Αυτι 

ακριβϊσ θ πορεία επιβεβαιϊκθκε και ςτο πρόςφατο Συνζδριό μασ ςτθν Ράτρα με τισ 

ςυηθτιςεισ που ζγιναν, τθν παραπζρα διαμόρφωςθ των κζςεϊν μασ, τα ςεμινάρια με τθν 

παρουςία των καλφτερων επιςτθμόνων ανά τομζα, τισ αποφάςεισ για τισ πρωτοβουλίεσ 

που κα πάρουμε ςτο επόμενο διάςτθμα». Ο Ρρόεδροσ τθσ ΟΕΦΕ ενθμζρωςε και τόνιςε 

ξεχωριςτά, ότι ο επιτυχθμζνοσ κεςμόσ των Υποτροφιϊν ςε ςυνεργαςία με το ΟΛΟΙ ΜΑΗΙ 

ΜΡΟΟΥΜΕ και τον ΣΚΑΙ κα ςυνεχιςτεί και φζτοσ και ευχαρίςτθςε το κανάλι για τθ 

ςυμβολι του ςτθν προβολι και τθν εμπζδωςθ του ρόλου τθσ Ο.Ε.Φ.Ε και των Υποτροφιϊν. 

Ξεχωριςτό ενδιαφζρον ςυγκζντρωςε θ παρουςίαςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου του 

Κακθγθτι Φυςικισ Διαςτιματοσ κ. Ξενοφϊντα Μουςά, ο οποίοσ τιμικθκε από τον Σ.Ε.Φ.Α.  

για το πολφ ςθμαντικό ερευνθτικό του ζργο και τθν αφοςίωςι του ςτθν επιςτιμθ. Τθν 

απονομι τθσ τιμθτικισ πλακζτασ ζκανε ο Ταμίασ του ΣΕΦΑ, Αντϊνθσ Μουράτοσ. Ο κ. 

Μουςάσ  ςυνάρπαςε με τθν παρουςίαςθ του Μθχανιςμοφ των Αντικυκιρων.   

Θ απονομι τθσ τιμθτικισ πλακζτασ ςτθν κόρθ του αείμνθςτου φροντιςτι – μακθματικοφ – 

τριωνυμιςτι  – ςυγγραφζα Βάςου Χ. Σαββαΐδθ, Πλγα Σαββαΐδθ – Μανωλαράκθ, από τον 

πρόεδρο τθσ ΟΕΦΕ Γιάννθ Βαφειαδάκθ, ζγινε μζςα ςε κλίμα ζντονθσ ςυγκίνθςθσ. Θ 

εξαιρετικι ςυνειςφορά του ςτον χϊρο τθσ φροντιςτθριακισ εκπαίδευςθσ, που τόςο πολφ 

λάτρεψε, καταδεικνφει  το μζγεκοσ τθσ προςφοράσ του ωσ Άνκρωποσ, ωσ Δάςκαλοσ αλλά 

και ωσ Ρατζρασ ςτισ γενιζσ που μεγάλωςαν και μορφϊκθκαν πλάι του. Ο κλάδοσ των 

φροντιςτϊν ζγινε πιο πλοφςιοσ και θ ιςτορία του αναδφεται μζςα από κακθμερινζσ 

μαρτυρίεσ υποψθφίων και διδαςκόντων ςε όλθ τθν Ελλάδα. 

Με τθν κοπι τθσ Ρρωτοχρονιάτικθσ πίτασ ολοκλθρϊκθκε άλλθ μια ξεχωριςτι και 

επιτυχθμζνθ εκδιλωςθ του ΣΕΦΑ . 


