
  Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Στις εκλογές της 5ης του Νοέμβρη 2014, για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων 
στα υπηρεσιακά συμβούλια, θα είμαι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο: «Δημοκρατική 
Συνεργασία - Ανεξάρτητες Κινήσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε.», για τη θέση του αιρετού 
στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Μια θέση στην οποία υπηρέτησα και την προηγούμενη διετία, με 
απόλυτη ενσυναίσθηση και απαρέγκλιτο σεβασμό των αυτονόητων επαγγελματικών 
μας δικαιωμάτων,  του έργου που επιτελούμε και του καθημερινού αγώνα μας 
στη ζωή και τη δουλειά μας. Ειλικρινά, το έκανα με ζήλο και μαχητικότητα για να 
υποστηρίξω τα δικαιώματα και το δίκιο ΟΛΩΝ των συναδέλφων, με γνώμονα και 
πυξίδα τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, την αντικειμενικότητα, την αξιοκρατία και την 
ισονομία, χωρίς καμία απολύτως διάκριση.

Σκοπός και στόχος μου - ήταν και είναι - να αποκατασταθεί κυρίως το επαγγελματικό μας κύρος 
και η κοινωνική αίσθηση ότι επιτελούμε και χτίζουμε «ανθρώπων έργα» και εξελίσσουμε τους 
μελλοντικούς πολίτες με δημοκρατικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ιδεώδη.  

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε όλοι οι 
συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες να έχουν άμεση και έγκυρη πρόσβαση σε θέματα της αρμοδιότητάς 
μου, στην ατομική και συλλογική υποστήριξη για την  προβολή των επαγγελματικών τους αιτημάτων, 
χτίζοντας γέφυρες άμεσης ανταλλαγής απόψεων, αποτελεσματικής επικοινωνίας και  ενημέρωσης 
σε, πραγματικά, δύστοκους καιρούς. 

Ιδιαίτερα, όπως όλοι γνωρίζετε, έδωσα μεγάλη βαρύτητα και προτεραιότητα, 
στα προβλήματα και στα αδιέξοδα των νέων συναδέλφων, αναπληρωτών κι 
αδιόριστων, αφού ζούσα και ζω την αγωνία τους, όχι μόνο για μια θέση εργασίας, αλλά και για τη 
διασφάλιση της επαγγελματικής τους αξιοπρέπειας. Γι’ αυτό και προσπάθησα, πέρα από την καθημερινή 
ενημέρωσή τους με ανακοινώσεις και παρεμβάσεις μου, να βοηθήσω στην ανάδειξη και την επίλυση  
των θεμάτων που τους ταλανίζουν και ρυθμίζουν την επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή.
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Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Πιστεύω ακράδαντα πως τα πρόσωπα, με τη συμμετοχή, τις πρωτοβουλίες και τη δράση τους, 

αλλά κυρίως με το παράδειγμά τους, καταξιώνουν, θεσμικά εγκυροποιούν και αποκαθιστούν την 
εμπιστοσύνη  στους θεσμούς.  Με γνωρίζετε από την προηγούμενη θητεία μου στο 
ΚΥΣΠΕ και με βάση τα πεπραγμένα μου θέλω να με κρίνετε. 

Από την πλευρά μου, δεσμεύομαι πως αν εκλεγώ, θα συνεχίσω να διαθέτω όλες μου τις δυνάμεις, 
πλαισιωμένος και υποστηριζόμενος από όλους εσάς για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, ώστε 
να ανταποκριθώ ακόμα καλύτερα στις απαιτήσεις του ρόλου του αιρετού εκπροσώπου των 70.000 
εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 

Κι όλα αυτά, έχοντας επίγνωση και συνείδηση, πως το μεγαλύτερο μέρος της αποστολής που 
έχω αναλάβει, καθορίζεται από τον ανθρώπινο και δημοκρατικό δρόμο που ακολουθώ και που ορίζει 
τον τρόπο και τη μαχητικότητα μέσα από την οποία είμαι αποφασισμένος να συνεχίσω να 
αγωνίζομαι και να διεκδικώ  λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η εκπαίδευση και οι λειτουργοί της. 

Μ’ αυτές τις λίγες σκέψεις ζητώ ξανά την ψήφο εμπιστοσύνης σας. Η στήριξή σας θα είναι τιμή για εμένα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Δημήτρης Μπράτης


