
55  ΝΝΟΟΕΕ  22000088::  ΓΓιιαα  πποοιιαα  ΥΥππηηρρεεσσιιαακκάά  ΣΣυυμμββοούύλλιιαα  ψψηηφφίίζζοουυμμεε;;  
 
Οι κομματικές αντιπαραθέσεις σε κάθε χώρο της πολιτικής ζωής και κυρίως οι 
εναλλαγές των κομμάτων στην κυβέρνηση δείχνουν μια σημαντική αναντιστοιχία: 
οξύτατες αντεγκλήσεις υποχωρούν ή μετεωρίζονται και αντιδιαμετρικές θέσεις 
συγκλίνουν, όταν έρχεται η ώρα της εκάστοτε υλοποίησης· λόγια εκατέρωθεν, σε 
διάσταση δυσανάλογη με τα εκατέρωθεν έργα. Μήπως η στείρα κομματική 
αντιπαράθεση που τα ίδια τα κόμματα (συνταγματικά κατοχυρωμένος θεσμός) συχνά 
παραδέχονται, μπορεί να μας προβληματίσει ως προς την κατεύθυνση που θα 
αναζητήσουμε διέξοδο στα «αδιέξοδα»; Ο συνδικαλισμός των δημοσίων υπαλλήλων 
και -ακόμα περισσότερο- τα όργανα διοίκησής τους είναι χώροι στους οποίους η 
αναζήτηση τέτοιων διεξόδων είναι επιτακτική. Αν βέβαια θέλουμε να ελέγχουμε τα 
διορισμένα μέλη τους και να επηρεάζουμε την κυβερνητική πολιτική. Αν θέλουμε 
υπηρεσιακά συμβούλια δικαιοσύνης-ισονομίας και όχι πελατειακών σχέσεων-
μονομερών βολεμάτων. Αν -στην περίπτωσή μας, στην παιδεία- βλέπουμε τα 
συμβούλια σε άμεση συνάρτηση μ’ αυτήν, δηλαδή με το παιδαγωγικό έργο που 
επιτελείται στα σχολεία. 
 
Είναι λοιπόν ικανή και αναγκαία συνθήκη η απλή «στέγαση» ενός αιρετού μέλους των 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων σε έναν κομματικό μηχανισμό, ώστε να εκπληρωθεί με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο η υπηρεσία στην οποία καλείται να ανταποκριθεί; Αποτελεί 
ένδειξη δικαιότερης κρίσης / εγκυρότερης γνωμοδότησης σε θέματα τοποθετήσεων, 
αποσπάσεων, αδειών, ενστάσεων, πειθαρχικά …, η ένταξη ενός αιρετού εκπροσώπου 
Υ.Σ. σε μια ιδεολογική πλατφόρμα; Και αν ναι (για κάποια ζητήματα και ως ένα 
βαθμό), πού τεκμηριώνεται η ιδεολογία; Στην κομματική επιγραφή ή στα έργα του 
κάθε προσώπου; Στους γενικόλογους αυτοχαρακτηρισμούς ή στη σύγκριση λόγων και 
έργων; Αν σήμερα θέλουμε ένα ικανότερο και δικαιότερο υπηρεσιακό συμβούλιο, δεν 
θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί σε κάθε κομματικό χώρο δεν βρίσκουμε τους 
αξιότερους στην κορυφή; Μήπως τελικά, η ανασύνταξη των δεξαμενών επιλογής 
προσώπων μπορεί να δώσει -έστω πρόσκαιρα- μια νέα πνοή προς την αξιοκρατία; 
 
Υπό την τοποθέτηση αυτή, η υποψηφιότητά μου ως αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Αν. 
Θεσ/νίκης και του ΑΠΥΣΔΕ Κ. Μακεδονίας στην κατηγορία του «μεμονωμένου» 
(ξανα)βάζει και ως θέμα συζήτησης τη συγκρότηση ενιαίου ψηφοδελτίου για κάθε 
υπηρεσιακό συμβούλιο, ώστε μέσα από τις ευρύτερες δυνατές επιλογές το εκλογικό 
σώμα θα μπορεί με περισσότερες αξιώσεις να εκλέγει πρόσωπα: 

 με κριτήρια πολιτικής συγκρότησης, προσωπικής αξιοπιστίας, υπηρεσιακής 
ικανότητας 

 που -για λόγους ευθιξίας- θα έχουν την παραίτησή τους άμεσα διαθέσιμη. 
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