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Η ΜΑΧΗ της Γκράβας
■ Συνδικαλιστικό μέτωπο Ν.Δ., ΚΚΕ, 
ΣΥΝ και ΔΗΚΚΙ μέσα σε προεκλογικό 
τοπίο.

Στο επίκεντρο της προεκλογικής 
αντιπαράθεσης οι καταλήψεις των 
σχολείων. Η κυβέρνηση, αποφασισμένη 
να μη χαλάσει το ευνοϊκό κλίμα από τα 

γκάλοπ, προχωρεί σε νέα σκληρά μέτρα: μετά τους εισαγγελείς στα 
σχολεία, στέλνει στους γονείς τους λογαριασμούς των ζημιών και δεν 
αναπληρώνει τις χαμένες διδακτικές ώρες. Πάντως, η απόφαση της 
ΟΛΜΕ, χωρίς τη συμμέτοχη του ΠΑΣΟΚ, για στήριξη των 
κινητοποιήσεων προκαλεί ανησυχία στην κυβέρνηση για κλιμάκωση της 
αναμέτρησης.

Τι Κρήτη, τι Μαδρίτη

• Χωρίς διαβατήρια θα μπορούν να ταξιδεύουν οι Ελληνες σε 9 
χώρες.

Η μακρά φιλανδική νύχτα

• Ο Κ.Σημίτης θέλει ανταλλάγματα, οι εταίροι κοινή θέση και το 
τοπίο θα ξεκαθαρίσει στη σύνοδο.

Διπλή μάχη στο Σιάτλ

• Το μεγάλο λιμάνι του Ειρηνικού είχε δύο όψεις: αυτή των πιέσεων 
που ασκούσε ο Κλίντον μέσα στη συνδιάσκεψη κι εκείνη των
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οδομαχιών μεταξύ αστυνομίας - διαδηλωτών.

Πώς να συγκριθώ εγώ με τους κολοσσούς;

• Ο Χρήστος Σπύρου, το νέο αίμα της «ντριμ τιμ», μιλάει για τις 
επιτυχίες, τη μάνα-ηρωίδα και... το Γεωργάτο της άρσης βαρών.

Το μέλλον έχει παρελθόν

• Και όμως, οι δημιουργοί των κόμιξ, είχαν προβλέψει τα πάντα. 
Μερικοί μάλιστα ακόμη περισσότερα...

Προέλαση προς δυσμάς

• Ελληνικές εταιρείες εξαγοράζουν επιχειρήσεις σε Ευρώπη και 
ΗΠΑ
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Η κυβέρνηση σφίγγει και άλλο τον κλοιό στους καταλήψιες μαθητές. 
Μετά τη νομοθετική πράξη που ανάβει το πράσινο φως στους 
εισαγγελείς για την άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον τους, 
προτίθεται να προχωρήσει σε δέσμη μέτρων ώστε να αντιμετωπισθεί 
ενδεχόμενο κύμα καταλήψεων των σχολείων.

ΟΔΗΓΟΙ Με νομοθετική πράξη που επεξεργάζεται:

Καθιστά υπεύθυνους και τους γονείς για τις καταστροφές που μπορεί 
να γίνουν στα σχολεία. Θα κληθούν, λοιπόν, να καταβάλουν τις 
δαπάνες αποκατάστασης τυχόν ζημιών που θα προκαλέσουν τα 
παιδιά τους.

Δεν θα υπάρξει αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών από τις 
καταλήψεις...

Προβλέπεται ότι επί του παρόντος δεν θα προσμετρώνται οι απουσίες 
των μαθητών κατά την περίοδο των καταλήψεων.

Τα μέτρα της κυβέρνησης έρχονται έπειτα από εκτίμηση ότι πολύ 
σύντομα το φαινόμενο των καταλήψεων μπορεί να προσλάβει 
διαστάσεις χιονοστιβάδας.

Σύγκρουση με ΚΚΕ

Μια εξέλιξη που πολλοί στην κυβέρνηση συνδέουν με την πρόβλεψη 
ότι τα αντανακλαστικά των μαθητών μπορούν εύκολα να 
ενεργοποιηθούν από τις προσκείμενες στο ΚΚΕ δυνάμεις.

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να απομονώσει τις 
δυνάμεις του ΚΚΕ (ώστε εάν χρειασθεί να προχωρήσει και σε 
«μετωπική σύγκρουση»).

Ταυτοχρόνως, θα επιχειρήσει να θέσει τη Ν.Δ. «ενώπιον των ευθυνών 
της», με την απόπειρα διαχωρισμού των γονέων και των μαθητών που 
δεν επιθυμούν τις καταλήψεις.

Το θέμα των καταλήψεων κρίνεται ως σημαντικό από το μέγαρο 
Μαξίμου αφού πιστεύουν ότι αν ελεγχθεί και δεν γενικευθεί, τότε 
υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε να ενισχυθεί το ευνοϊκό κλίμα 
που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις.

Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τις αυτεπάγγελτες διώξεις θα 
τεθεί αμέσως σε ισχύ, αφού προηγουμένως υπογραφεί από τον 
πρόεδρο της δημοκρατίας. Οι εισαγγελείς έχουν ήδη ενημερωθεί και
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από τη Δευτέρα ξεκινούν τις εξορμήσεις στα σχολεία.

Το μέγα ερώτημα, πλέον, είναι εάν οι εξελίξεις αυτές θα είχουν το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ή θα πυροδοτήσουν νέες κινητοποιήσεις 
στο εκρηκτικό κλίμα. Ηδη τα υπό κατάληψη σχολεία έχουν ξεπεράσει 
τα 200 σε όλη τη χώρα, ενώ οι μαθητές έχουν προγραμματίσει νέα 
συλλαλητήρια για την προσεχή Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι ο Γ. Αρσένης δήλωνε το πρωί της 
Παρασκευής πως τα υπό κατάληψη σχολεία είναι περίπου 100 και ο 
Γ. Ανθόπουλος λίγη ώρα αργότερα ανέβασε τον αριθμό σε 225.

Το θέμα αυτό, εάν δηλαδή η κυβερνητική απόφαση φέρει τα αντίθετα 
από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, απασχόλησε και τα μέλη του 
υπουργικού συμβουλίου, αλλά η άποψη που επικράτησε ήταν ότι τα 
σχολεία τα κλείνει μια μειοψηφία μαθητών που υποκινείται κυρίως 
από το ΚΚΕ.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης η περσινή εμπειρία από τη στάση που 
κράτησαν οι καθηγητές κατά τη διάρκεια της τρίμηνης αναταραχής 
στα σχολεία.

Ρεβάνς καθηγητών

Κάποιοι υπουργοί μάλιστα είπαν στην τοποθέτησή τους ότι υπάρχει 
μια διαπιστωμένη αδράνεια των εκπαιδευτικών, η οποία πηγάζει από 
τη στάση του Γ. Αρσένη απέναντι στον κλάδο των καθηγητών.

Το δ. σ. της ΟΛΜΕ που συνεδρίασε εκτάκτως το βράδυ της 
Παρασκευής χωρίς τη συμμετοχή των συνδικαλιστών την ΠΑΣΚΕ 
αποφάσισε να στηρίξει τους μαθητές: «Απέναντι σ' αυτή την 
κατ<σταση για τον εκπαιδευτικό δεν υπάρχει κανένα δίλημμα. Θα 
σταθούμε στο πλάι των μαθητών μας», δηλώνουν οι καθηγητές στην 
ανακοίνωση του συνδικαλιστικού του οργάνου.

Με σκληρή γλώσσα καταδίκασαν τις εξελίξεις τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης πλην της Νέας Δημοκρατίας, η οποία απέφυγε να 
αποδοκιμάσει το περιεχόμενο της νομοθετικής ρύθμισης δηλώνοντας: 
«Θα τοποθετηθούμε όταν μας γνωστοποιηθεί από την κυβέρνηση το 
πλήρες περιεχόμενό της».
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