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Ψήφισμα Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ  
στήριξης της εκπαιδευτικού Ντίνα Ρέππα 

Βιώνουμε μια σκοτεινή περίοδο όπου η κυβέρνηση και το υπουργείο παιδείας έχουν εξαπολύσει επίθεση 
στους εκπαιδευτικούς και το δημόσιο σχολείο, επιδιώκοντας να εγκαθιδρύσουν ένα καθεστώς έντονης 
τρομοκράτησης. Στο νέο σχολείο της αγοράς και της «αξιολόγησης» δεν χωράνε οι εκπαιδευτικοί που 
αγωνίζονται. 

Όμως καμμιά εξουσία δε μπορεί να αφαιρέσει το δικαίωμα στους αγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς να 
αντιστέκονται ενάντια στις αντιλαϊκές, αντιεκπαιδευτικές πολιτικές. Ούτε και η εξουσία στο πρόσωπο της 
διευθύντριας του 99ου Δημοτικού Σχολείου Ζημιανίτη Γ., που πιστεύει ότι  μπορεί να φιμώσει τους 
εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται. 

Η συγκεκριμένη, αφού προσπάθησε να παρεμποδίσει την ενημέρωση των εργαζόμενων από την εκπαιδευτικό 
και συνδικαλίστρια Ντίνα Ρέππα, μετά την αποχώρησή της τελευταίας από το σχολείο, προχώρησε σε μια 
κατάπτυστη και ψευδή καταγγελία προς τον γενικό γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, την Διεύθυνση Α’ Αθήνας και τον 
σύλλογο γονέων του σχολείου, ζητώντας την καταδίκη της για «ανάρμοστη συμπεριφορά». 

Καταγγέλλουμε τέτοιες πρακτικές που πλήττουν τα συνδικαλιστικά και πολιτικά δικαιώματα και θέλουν να 
χρησιμοποιήσουν τη διευθυντική εξουσία για να πλήξουν τους εκπαιδευτικούς και υπηρεσιακά! Να 
καταδικαστεί η αντισυνδικαλιστική συμπεριφορά της διευθύντριας. 

Η Ντίνα Ρέππα, μάχιμη δασκάλα στα σχολεία της Αθήνας, γνωστή για την πολιτική και συνδικαλιστική της 
δράση,  έχει τη στήριξη των χιλιάδων μαθητ(ρι)ών και γονιών που τη γνωρίζουν από τα σχολεία που 
υπηρέτησε, των χιλιάδων εκπαιδευτικών και αγωνιστών του εκπαιδευτικού κι εργατικού κινήματος. 

Όλες οι προσπάθειες δίωξης-ποινικοποίησης και «τιμωρίας» που εξυφαίνουν τα υπόγεια του Υπ. Παιδείας 
θα πέσουν στο κενό. 

Η κατάκτηση της ελεύθερης συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης δεν χαρίστηκε από καμμιά εξουσία, 
επιβλήθηκε με πολύχρονους και δύσκολους αγώνες χιλιάδων ανθρώπων που ύψωσαν το ανάστημά τους σε 
όλων των ειδών αυταρχικών, αντιδημοκρατικών και δικτατορικών κυβερνήσεων. 

Υπερασπίζουμε την ελευθερία και τη συλλογική έκφραση, το θεσμοθετημένο δικαίωμα της συνδικαλιστικής 

δράσης, στηρίζοντας τη συνάδελφο εκπαιδευτικό Ντίνα Ρέππα και αντιπαλεύοντας κάθε προσπάθεια 

ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης. 

Απαιτούμε να μην προχωρήσει καμία απολύτως υπηρεσιακή διαδικασία δίωξης της 
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