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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
  

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
∆ΙΕΚΟΨΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

  
          Το ∆Σ της ΟΛΜΕ  καταγγέλει την πρωτοφανή  συµπεριφορά του ∆/ντή Β/θµιας Εκπ/σης 
νοµού Λακωνίας, κ. Αντωνίου Κεκέ, ο οποίος πέρα από κάθε δεοντολογία, νοµιµότητα και ηθική, 
διέταξε τη διακοπή της αιµοδοσίας που οργάνωσε η ΕΛΜΕ Λακωνίας τη ∆ευτέρα 26/4/04, στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας για Πανελλαδική Αιµοδοσία των καθηγητών που έχει προκηρύξει η
ΟΛΜΕ, στη µνήµη των αδικοχαµένων µαθητών µας στα Τέµπη. 
            Ο παραπάνω ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χρησιµοποίησε απαράδεκτες 
µεθόδους µεταξύ των οποίων απειλές για πειθαρχικές διώξεις των αιµοδοτών, των µελών του ∆.Σ. 
της ΕΛΜΕ και των διευθυντών των σχολείων και λειτούργησε µε τρόπο που δεν αρµόζει στη θέση
του αλλά και στην ιδιότητα του εκπαιδευτικού. Αντί να εξάρει, ως όφειλε τον αλτρουισµό, την 
προσφορά και την αλληλεγγύη των συναδέλφων εθελοντών αιµοδοτών προς τους συνανθρώπους
µας, και τις πρωτοβουλίες της τοπικής ΕΛΜΕ, προχώρησε στις παραπάνω απαράδεκτες ενέργειες. 
            Το ∆Σ της ΟΛΜΕ αισθάνεται την ανάγκη να επαινέσει δηµόσια τους συναδέλφους
καθηγητές για την συµµετοχή τους στην εθελοντική αιµοδοσία παρά την τροµοκρατία του ∆/ντη 
Εκπ/σης και το ∆Σ της ΕΛΜΕ Λακωνίας για την ιδιαίτερη ευαισθησία του στο κάλεσµα της
οµοσπονδίας µας για την οργάνωση εθελοντικής αιµοδοσίας.  
            ∆ηλώνουµε ότι στηρίζουµε το ∆/ντη του 1ου ΤΕΕ Σπάρτης που µετά από σχετική άδεια από 
το ∆ήµο Σπάρτης παραχώρησε αίθουσα  (χωρίς να δηµιουργείται κώλυµα στη λειτουργία του
σχολείου) για την πραγµατοποίηση της αιµοδοσίας. 
            Ζητάµε από όλους τους φορείς που θα κοινοποιηθεί αυτή η καταγγελία να 
καταδικάσουν αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες του κ. ∆/ντη Β/θµιας  Εκπ/σης Λακωνίας. 
            Ζητάµε  από την Υπουργό Παιδείας να λάβει θέση στο ζήτηµα αυτό και να προχωρήσει
στην άµεση αποµάκρυνση από τα καθηκόντά του κ. ∆/ντη Β/θµιας  Εκπ/σης Λακωνίας. 
  
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γ. Γραµµατέας 

  
  
  

Γρ. Καλοµοίρης                                              ∆. Γεώργας 
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