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Ψήφισμα συμπαράστασης 

Το ΔΣ του συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «ο Μακρυγιάννης» εκφράζει 
την αλληλεγγύη του και τη συμπαράστασή του στo συνάδελφο Ντίνο 

Παντελίδη. 
 
Την Παρασκευή 22 του Νοέμβρη 2013 δικάζεται στη Θεσσαλονίκη ο δάσκαλος 

Ντίνος Παντελίδης έπειτα από μήνυση του ιδιοκτήτη πολυκατοικίας στην οδό Ζαΐμη 17 
στις Συκιές στην οποία είχε τοποθετήσει 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας δίπλα σε παιδική 
χαρά, σε παιδικό σταθμό, στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, στο 14ο νηπιαγωγείο Συκεών, 
στα 3ο και 6ο Δημοτικά Σχολεία και 3ο και 6ο Νηπιαγωγεία. Οι γείτονες κινητοποιήθηκαν 
για μεγάλο χρονικό διάστημα το 2009, με δημόσιες εκδηλώσεις ενημέρωσης, μαζεύοντας 
εκατοντάδες υπογραφές και απαιτώντας να φύγουν οι κεραίες (η «νόμιμη» και παράνομη) 
μέσα από τα σπίτια τους. Αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων ήταν να υποχρεωθεί ο 
ιδιοκτήτης να αποσύρει την παράνομη κεραία. 
 

Ο Ντίνος Παντελίδης κατηγορείται με εξόφθαλμα ψευδείς κατηγορίες 
επειδή διεκδίκησε μαζί με τους γείτονές του το δικαίωμά τους να ζουν στη 
γειτονιά τους χωρίς να ακτινοβολούνται καθημερινά εδώ και 13 χρόνια. 
 

Η δίωξη στον Ντίνο Παντελίδη από τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας στην οδό 
Ζαΐμη δεν είναι καθόλου τυχαία κι έχει και συμβολικό χαρακτήρα. Θέλει να φοβίσει και να 
τρομοκρατήσει όσους/ες αγωνίζονται για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, να 
στείλει ένα μήνυμα πως πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι και σιωπηλοί στις αποφάσεις 
της κάθε εξουσίας που αποφασίζει για τη ζωή μας. Γι’ αυτό εξάλλου και στοχοποιήθηκε -
με βάση την ιδιότητά του ως δάσκαλος- με ψεύτικες κατηγορίες για φθορά περιουσίας, 
για διατάραξη κοινής ειρήνης, για απειλή κατά συρροή. 
 

Επιχειρείται να καταδικαστεί ο Ντίνος Παντελίδης για να εφαρμοστεί ο νέος 
πειθαρχικός κώδικας δημοσίων υπαλλήλων για «αναξιοπρεπή συμπεριφορά εκτός 
υπηρεσίας» και να προχωρήσουν οι πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος του ώστε να σταλεί 
–για μια ακόμη φορά- το μήνυμα στους εκπαιδευτικούς που αντιστέκονται στη διάλυση 
του δημόσιου δωρεάν σχολείου και την προσαρμογή του στις επιταγές της Ε.Ε, της 
τρόικας και του κεφαλαίου. Υπογραμμίζουμε εδώ πως το τελευταίο διάστημα 
πλήθος συναδέλφων ταλαιπωρούνται και βιώνουν απίστευτες καταστάσεις 
τρομοκράτησης με πειθαρχικές διώξεις χωρίς σοβαρούς λόγους, ακόμα και για 
άσχετες προς την εκπαιδευτική διαδικασία αιτίες. 
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Για τους παραπάνω λόγους ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών «Μακρυγιάννης» 
συμπαραστέκεται στο συνάδελφό μας Ντίνο Παντελίδη. 

 
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΚΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ  

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΓΩΝΕΣ: 
 ΕΞΩ ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ. 

 
ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 

 ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Τ Ω Ρ Α  ΚΑΘΕ ΔΙΩΞΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ. 

 

 

Για το Δ.Σ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

Τάκης Ρουμπής 

 

 

Ελισάβετ Σπυριδάκη 

 


