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       ΠΡΟΣ: 

- την Υπουργό Εθν. Παιδείας και 

Θρησκευµάτων 

κ. Μ. Γιαννάκου 

      - τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας  

και Θρησκευµάτων 

κ. Γ. Καλό 

      - τον Γ. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ 

       κ. Ανδρ. Καραµάνο 

- τον Περιφ. ∆/ντή Α/βάθµιας και 

Β/βάθµιας Εκπ/σης  

Πελοποννήσου 

κ. Μιχ. Σούµπλη 

 

ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΕΛΜΕ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  

 

Κυρία Υπουργέ, 

Κύριε Υφυπουργέ, 

Κύριε Γ. Γραµµατέα, 

Κύριε Περιφ. ∆/ντή, 

 

Με µεγάλη µας έκπληξη διαβάσαµε τις απαντήσεις που έδωσαν τόσο η πολιτική ηγεσία 

του ΥΠΕΠΘ όσο και ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Πελοποννήσου σχετικά µε την 

καταγγελία της ΟΛΜΕ και της ΕΛΜΕ Λακωνίας που αφορούσε την απαράδεκτη και πρωτοφανή 

ενέργεια του ∆/ντή της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Λακωνίας κ. Α. Κεκέ να διακόψει 

αυθαίρετα  την  εθελοντική αιµοδοσία των καθηγητών που είχε οργανώσει η τοπική ΕΛΜΕ. 

 

http://www.olme.gr/
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Στην απάντηση που έδωσε η Υπουργός Παιδείας κ. Μ. Γιαννάκου στη Βουλή (26-5-04) σχετικά 

µε αυτό το θέµα, ενώ δεν αµφισβητείται ότι υπήρξε ενηµέρωση του προϊσταµένου από την ΕΛΜΕ 

για την οργάνωση της αιµοσοδίας, σηµειώνεται ότι «δεν υπήρξε έγκαιρη ενηµέρωση». Άραγε 

ποιος και µε ποια κριτήρια προσδιορίζει πότε η ενηµέρωση είναι έγκαιρη; Στην απάντηση της κ. 

Υπουργού δεν αναφέρεται ότι απαιτείται προηγουµένως και άδεια από τον ∆/ντή για µια τέτοια 

πρωτοβουλία, προφανώς γιατί κάτι τέτοιο δεν στηρίζεται σε κανένα νόµο και διάταξη ή εγκύκλιο, 

σε αντίθεση µε τους ισχυρισµούς του κ. Κεκέ. Αναγνωρίζεται µόνο η «ανάγκη προηγούµενης 

ενηµέρωσης του ∆ιευθυντή ∆.Ε», πράγµα που κανείς δεν το αµφισβητεί. ∆εν αντιλαµβανόµαστε, 

επίσης, πώς εµπλέκονται στο όλο θέµα και οι µαθητές. Η πρόσκληση της ΕΛΜΕ Λακωνίας ήταν 

σαφής και αφορούσε µόνο καθηγητές. Μας λυπεί, βέβαια, και το γεγονός πως η κ. Υπουργός 

δεν βρήκε ένα λόγο επαινετικό να αναφέρει για τη θετική πρωτοβουλία των καθηγητών, ενώ 

φροντίζει µε έµµεσο τρόπο να καλύψει τις απαράδεκτες ενέργειες του κ. Κεκέ. 

 

Στην απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Καλού προς τη ∆ιεύθυνση ∆.Ε. Λακωνίας (28-5-

04) αφήνεται να αιωρείται η άποψη ότι απαιτείται η έγκριση από την υπηρεσία για την 

πραγµατοποίηση εθελοντικής αιµοδοσίας, ενώ κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από καµιά διάταξη ή 

εγκύκλιο. Ούτε απαιτείται η ενηµέρωση της υπηρεσίας από τους υποψήφιους εθελοντές αιµοδότες 

«τουλάχιστον µία (1) ηµέρα πριν», όπως αναφέρεται στο έγγραφο του Υφυπουργού. Σε µια τέτοια 

περίπτωση, ουσιαστικά θα καθίστατο απαγορευτική η αιµοδοσία σε όποιον τυχόν αποφάσιζε την 

ίδια ηµέρα να προσέλθει για να αιµοδοτήσει. ∆εν µπορεί κανείς να είναι αντίθετος µε την 

ενηµέρωση της υπηρεσίας. Αυτό όµως δεν µπορεί να είναι αιτία για να εµποδιστεί κανείς να 

αποφασίσει, ακόµα και τη τελευταία στιγµή, να συµµετάσχει σε µια κατεξοχήν ανθρωπιστική 

πράξη. Σηµειώνουµε, εξάλλου, ότι ούτε και ο κ. Καλός αισθάνθηκε την ανάγκη να επαινέσει 

δηµόσια τους εκπαιδευτικούς για την πρωτοβουλία τους. 

 

Οι απόψεις που περιλαµβάνονται, εξάλλου, στο έγγραφο του Περιφερειακού ∆ιευθυντή 

Εκπαίδευσης Πελοποννήσου κ. Μ. Σούµπλη προς το ΥΠΕΠΘ (2-6-04) οδηγούν ακόµα και στην 

παραβίαση των σχετικών διατάξεων που έχουν προβλεφθεί για να εξυπηρετούνται οι αιµοδότες 

και να προάγεται η αιµοδοσία. Βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, την ηµέρα της αιµοδοσίας ο 

εκπαιδευτικός µπορεί να απουσιάσει κάνοντας χρήση θεσµοθετηµένης άδειας από το σχολείο του. 

Η προτροπή του κ. Σούµπλη να αιµοδοτούν οι καθηγητές στα κενά του ωραρίου τους γίνεται καθ’ 

υπέρβαση της ισχύουσας σήµερα νοµοθεσίας. Γίνεται, επίσης, προσπάθεια να τεθεί σε 

αντιπαράθεση η πρωτοβουλία της τοπικής ΕΛΜΕ µε τις αποφάσεις της ΟΛΜΕ, µε το πρόσχηµα 

των διαφορετικών ηµεροµηνιών. Είναι προφανές ότι η ΟΛΜΕ δίνει γενικές κατευθύνσεις στις 

ΕΛΜΕ, αλλά σε κάθε  περίπτωση η κάθε τοπική ΕΛΜΕ είναι αυτή που θα κρίνει τη χρονική 

στιγµή εκδήλωσης των πρωτοβουλιών της.  



Οι σχετικές παρατηρήσεις όµως του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης για τον τρόπο 

χειρισµού του θέµατος από τον ∆ιευθυντή ∆.Ε. Λακωνίας αναδεικνύουν, πιστεύουµε, ότι η στάση 

του κ.Κεκέ ήταν τυπολατρική, αντισυναδελφική και από κάθε άποψη απαράδεκτη.  

Τελικά, πέρα από τους τύπους -αν  και αυτοί στην περίπτωση της εθελοντικής αιµοδοσίας της 

τοπικής ΕΛΜΕ δεν παραβιάστηκαν- υπάρχει και η ουσία:  

Η εθελοντική αιµοδοσία είναι µια σηµαντική πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης και 

ανθρωπισµού. Οφείλει η πολιτεία να διευκολύνει κάθε οµάδα πολιτών που επιθυµεί να 

οργανώσει οµάδα εθελοντών αιµοδοτών. Η πρωτοβουλία αυτή αξίζει να γίνεται στις 

σχολικές µονάδες και µάλιστα κατά την ώρα που αυτές λειτουργούν. Οι εκπαιδευτικοί µε το 

παράδειγµά τους επηρεάζουν θετικά τις συνειδήσεις των µαθητών και δηµιουργούν τους 

αυριανούς εν δυνάµει εθελοντές αιµοδότες.  

Αυτή θα θέλαµε να είναι και η ουσία των τοποθετήσεων της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ και 

των προϊσταµένων µας. ∆υστυχώς, µας απογοήτευσαν µε την επιλογή τους να σταθούν στην 

τυπική, γραφειοκρατική πλευρά του θέµατος αγνοώντας την ουσία του.  

Οφείλουµε να τονίσουµε ότι, στις δεκάδες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη λάβει η ΟΛΜΕ και οι 

τοπικές ΕΛΜΕ, είναι η πρώτη φορά που δηµιουργείται από προϊστάµενο πρόβληµα και 

εγείρεται η απαίτηση να τεθεί η πρωτοβουλία της ΕΛΜΕ υπό την έγκρισή του. Λυπούµαστε 

ειλικρινά για τη στάση του κ. Κεκέ, στάση που εκθέτει συνολικά τον κλάδο µας στην κοινωνία. 

Γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε, ζητήσαµε και την απαλλαγή του από τα καθήκοντά του ως ∆ιευθυντή 

∆.Ε. Λακωνίας. ∆υστυχώς, το ΥΠΕΠΘ εκώφευσε, ενώ είναι φανερό και από τις απαντήσεις ότι 

δεν υπάρχει καµιά ηθική νοµιµοποίηση των ενεργειών του. 

Εµείς ως ΟΛΜΕ θα συνεχίσουµε τις πρωτοβουλίες αυτές, γιατί έχουµε την πεποίθηση ότι 

αποτελούν πολύτιµη προσφορά στους συνανθρώπους µας, αναδεικνύουν και αναπτύσσουν 

τις ευαισθησίες των εκπαιδευτικών και τελικά αποτελούν  το καλύτερο «µάθηµα» στο 

πλαίσιο του ανοικτού στην κοινωνία σχολείου. 

 

 

 

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος     Ο Γ. Γραµµατέας 

                      Γρ. Καλοµοίρης               ∆. Γεώργας 

 

 

 


