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’ TEA Ν έων Λιοσίων

ιη»
τές, κατά τη διάρκεια

>ύλου, μέλος του Δ.Σ. 
]όεμόνων του 4ου Γυ- 
αρτύρεται για τις φή- 
»ποίες φέρουν τα κα- 
χρήσης ναρκωτικών

συνη
παιδιά μου και δεν
ινακρίβειες που λέγο- 

ενώ συμπληρώνει: 
γενική τους συνέλευ- 

5ουν το σχολείο, ενη- 
ι»ς και το σύλλογο των 
>υ έχει ενοχλήσει αυ- 
ίς ειδήσεις είναι ότι οι 
»ποιημένοι και φέρο- 
που δεν ανέμενε κα

ι' επόμενη κίνηση του 
>ητές οργανώνουν την1 
(ολεία. " '
τα σχολεία, όπως στο 
ισαν να δημιουργού- 
ροτήματα και θεατρι- 
έχουν αναλάδει την 

τέ; που συμμετέχουν

ισεις
ινουμε κατάληψη και 
εί», εξηγεί ο μαθητής 
λλης. «Γι' αυτό οργα- 
|ς καθημερινής !>ής 
συγκρότημα και σύν- 
ας η θεατρική μας

ν τώρα στο χορό των 
ιχητικότητα και ο εν-

»σίων νέα αγόρια και 
ίο στα κάγκελα των 
ιακάτ στα χέρια τους, 
προσπαθούσαν χθες 
στά στους γονείς και 
ατά τους.
ινουμε δεν είναι κομ- 
ίο μέλος της Συντονι- 
ληψης, Ευγενία Λό- 
αρχίσει διάλογος με 

ντίθετη περίπτωση η

των μαθητών
νΠαρασκε'νή 

οι φοιτητές
ΣΦΙΓΓΕΙ ο κλοιός των καταλή- V  
ψεων γύρω από το υπουργείο Παι- ; 
δείας και ο  κλοιός της ΟΝΝΕΔ 
γύρω από τον £. Κοντογιαννόπου- . λ 
λο, που άρχισε από χτες κιόλας να ·- 
οπισθοχωρεί μιλώντας, στους 
■ νείς με τους οποίου:

λώντας, στους γο- ν; Η τω ν  μ α θη τώ ν. Μ άθημα: κα τά λ η ψ η ... È
« î o v v m ^ x , .  ·. \  . . .  : ÜUV. ι ν '  ■ Î
ιη εφαρμογή-των ^  . . .για  «πειραματική εφαρμογή- ιων — ■  Ε 0  χ ^μα χάταλήψεων χθες σε δεκάδες Λύκεια και Γυμνάσιά τ η ς ί  

προεδρικών διαταγμάτων στα τρι- ̂  Η | ·  ^  ·ας Με κεντρικό σύνθημα «Αγώνας για  τα αιτήματα μας 
μήνα που ακολουθούν. Παράλλη- · ,  ν τ£χιχή δικαίωση», χιλιάδες μαθητές και σπουδαστές]
λα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. . κατέλα5αν από χθες το πρωί σχολικά κτίρια στην Εύβοια, Φωκίδα,] 
Β. Πολύδωρας επιχείρησενα επιρ-. - - ̂ χα ΐα , Αργολίδα και Αρκαδία. .η *1
ρίψει ευθυνες και στον Συνασπι- Στην κατάλ ηψη του Λυκείου στο Βασιλικό Χαλκίδας δημιουργηθηχαν
σμό (!) για τα προεδρικά διατάγ- Επεισόδια, όταν κάποιοι γονείς (που πρόσκεινται στη Ν.Δ.)
ματα και δεν δίστασε να «επιστρα- - „ σανκαταληψίες μαθητές στην είσοδο του σχολείου και οι τελευταί- 
τεύσει» ακόμη και τον Ά ρθουρ ^  νηέβαλαν μ η ν ύ σ ε ι , · · „ '', .  ' · >

Στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλαδας. καθώς 
και στη Θεσσαλία, Στερεά. Πελοπόννησο, Ή πειρο, Κρητη και Δωδεκά
νησά οι καταλήψεις συνεχίζονταν και χθες. Συγκεκριμένα: λ

Κατειλημμένα από μαθητές παρέμειναν και χθες σχεδόν ολα τα Γυμνά· 
σ ια  και τα  Λύκεια του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, 

πόιντ σύστεμ δεν θα ισχυσει έκτος π · χ<) γεγονός ότι ̂  τις Εκπαιδευτικές αρχές της συμπρωτεύουσας και
σχολείου-. Ο  κ. Κοντογιαννοπου- ^  μερί6α καθηγητών επιχειρείται να δοθεί η εσφαλμένη
λος εμμένει .στους «υποκινητές» · πωση κοινή γνώμη ότι οι μαθητές υποκινούνται απο εξωσχολι
κοί αρχίζει νέο κύκλο συζητήσεων ¿τομα ~ ν ' ■·
με γονείς και εκπαιδευτικούς. Το Σε α7 αχοίνωση που εξέδιοσε χθες η Διέύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαί-]
ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση «να ^  Θεσσαλονίκης, επισημαίνεται ότι σε 18 Γυμνόσια και Λύκεια της 
αναλάδει τις ευθύνες της και να ώ , ,  μρθητές έλυσαν την κατάληψη και επέστρεψαν στα μαθήματα 
πολιτευθεί με αίσθηση εθνικού ^ουί ενώσε άλλα V» Γυι.νόη.σ νη. *·'·«·'■ ~  ·συμφέροντος και όχι με τη λογική

Μίλερ («όλο* τους είναι παιδιά 
Η*“»»)» για να ανακόψει την ορμή 
των μαθητών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
δηλώνει μεταξύ άλλων ότι «το

του μικροπολιτικού παράγοντα 
της δημόσιας ζωής». Ο γενικός 
γραμματέας του ΚΚΕ κ. Γρ. Φαρά- 
κος ανακαλεί στην τάξη την κυβέρ
νηση. επισημαίνοντας ότι «αντί μέ
σω του κυβερνητικού εκπροσώπου 
να επιδίδεται σε ανακριβείς, αστό
χαστες δηλώσεις σε βάρος της Αρι
στερός, έχει χρέος να επιδείξει 
εκείνο το αίσθημα ευθύνης και το 
πνεύμα εποικοδομητικού διαλό
γου που απαιτούν οι περιστάσεις». 
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και 
πρώην υφυπουργός Παιδείας κ. 
Φ. Πετσάνλικος καταθέτει επίκαι
ρη ερώτηση στη Βουλή για τις μη
νύσεις που έχουν υποβληθεί ενα
ντίον μαθητών και οι καταλήψεις 
συνεχίζονται, αυξάνονται, πληθύ- 
νονται και τείνομ^ να μετατρα
πούν σε «αχίλλειο πτέρνα» αν όχι 
της κυβέρνησης, σίγουρα.του κ. Β. 
•Κοντογιαννόπουλου.

Πειραματικά
Πρώτο βήμα προς τα πίσω του κ. 

Κοντογιαννόπουλου ήταν η χτεσι- 
νοβραδινή του συνάντηση -  με δ ι
κή του πρωτοβουλία -  με την Ανώ
τατη Συνομοσπονδία Γονέων Μα
θητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ). Αμέ
σως μετά τη συνάντηση ο υπουργός 
δήλωσε μεταξύ άλλων ότι τα προε
δρικά διατάγματα Θα εφαρμο
στούν ελαστικά, πειραματικά κατά 
κάποιον τρόπο, στα τρίμηνα που 
ακολουθούν και ότι από τις παρα
τηρήσεις που θα .γίνουν επί της

Τους, ενώ σε άλλα 30 Γυμνάσια και δύο Λύκεια οι μαθητές παρεμποδίζο-.» 
νται από ομάδες εξωσχολικών ατόμων να επιστρέφουν στις αίθουσες! 
διδασκαλίας, παρά το γεγονός ότι αποφάσισαν από χθες να αναστείλουν |  
τις κινητοποιήσεις τους. ·

Μόνο τρία
·. Ο ι πληροφορίες αυτές, όμως, διαψεύστηκαν κατηγορηματικά από εκ-' 
προσώπους μαθητικών κοινοτήτων των σχολείων αυτών, που όπως είπαν 

π στα «ΝΕΑ» από τα 262 συνολικάσχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ- 
] σης στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν εδώ και μία εβδομάδα μόνον τα τρία 

και η απόφαση για  την κατάληψη των σχολικών κτιρίων πάρθηκε από το 
σύνολο των μαθητών, στη διάρκεια γενικής συνέλευσης.
. Οι μαθητές καταγγέλλουν τους ισχυρισμούς της Διεύθυνσης Δευτερο
βάθμιας Εκπαίδευσης και μερίδας «αγανακτισμένων» γονέων και καθη- 
γητών για  δήθεν φθορές σχολείων και συναθροίσεις εξωσχολικών ατόμων 
στις αίθουσες διδασκαλίας. *

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, με την ευκαιρία, οι μαθητές του· 1ου 
Λυκείου Θεσσαλονίκης, υποστηρίζουν ότι προχώρησαν σε κατάληψη του 
σχολείου τους χωρίς να υποκινηθούν από κανέναν. «Δεν ζητάμε τίποτα 
περισσότερο από αυτά που παρέχουν στους μαθητές τα υπόλοιπα ευρω
παϊκά κράτη. Η αναβάθμιση της παιδείας και η αστυνόμευση του μαθητή

I *ώθ
( γ?ά

συν

συμπεράσματα^, Παραδέχθηκε ότι 
.ημα ενημέρωσης 

ίων μαθητών από το υπουργείο 
και στην έλλειψη της ενημέρωσης 
απέδωσε τα προβλήματα στη μέχρι 
τώρα εφαρμογή των Π.Δ. και υπο
γράμμισε ότι σήμερα κιόλας θα 
συνταχθεΐ και θα αποσταλεί στα

σχολεία διευκρινιστική εγκύκλιος 
επί του περιεχομένου των Π.Δ.

Η οπισθοχώρηση του κ. Κοντο- 
γιαννόπουλου έγινε εμμέσως εμ
φανής και στο θέμα του πολυνομο- 
σχεδίου για το οποίο είτε ότι «οι 
αναγκαίες αλλαγές στο εκπαιδευ
τικό σύστημα είναι χρέος να γί
νουν αλλά μετά την ολοκλήρωση 
διαλόγου, στη βάση των προτά
σεων που ελπίζω σύντομα να δο
θούν από το υπουργείο Παιδείας».

0  κανονισμό;
Ανοιχτό άφησε ο  υπουργός Παι

δείας και το θέμα το μαθητικού 
κανονισμού, όπως τουλάχιστονεφαρμογής, θο ^ ξ ^ θ η ό γ  σ χ ε τ ικ ή  . _ „

1ηκε ότι \  προκύπτει από τις δηλώσεις του 
αντιπροέδρου της ΑΣΜΓΕ κ. Παύ- 
λοβιτς, ο οποίος είπε ότι «από τη 
νέα χρονιά εξετάζεται το ενδεχό
μενο εφαρμογής νέρυ τρόπου συ
γκρότησης του συμβουλίου του 
σχολείου -  εκλογή από τα πενταμε
λή συμβούλια των τάξεων και όχι

από τους προέδρους». Ο κ. Παύλο- 
6«τς είπε ακόμη ότι «ο υπουργός |  γγ 
βλέπει κάποιο περιθώριο για δέκα ;.·· 
περίπου απουσίες λόγω μαθητι- ? Ο
κών κινητοποιήσεων» και απέδω- 
σε δίκιο στα παιδιά που κινητοποι
ούνται για  ζητήματα παιδείας.

Στο μεταξύ οι μαθητές διοργα- 
νώνουν αύριο το μεσημέρι νέο συλ- 1 
λαλητήριο στο κέντρο Της Α θήνας^ 
και οι φοιτητές πρόκειται να πραγ
ματοποιήσουν συγκέντρωση και 
πορεία την Παρασκευή. Στο συλ- ' 
λαλητήριο των μαθητών προσανα
τολίζονται να συμμετάσχουν, σύμ-* 
φωνα με πληροφορίες, γονείς και, 
εκπαιδευτικοί με απόφαση που 
αναμένεται να πάρουν σήμερα σε 
κοινή σύσκεψη εκπρόσωποι τω ν | 
ομοσπονδιών των γονέων, των κα
θηγητών, των δασκάλων, των 
ιδιωτικών εκπαιδευτικών, των 
αδιόριστων εκπαιδευτικών 
των υπαλλήλων του υπουργείου 
Παιδείας.
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με Προεδρικά Διατάγματα που καταθέτει η κυβέρνηση -  είναι έννοιες 
Κου αλληλοαναιρούνταιι*, επισημαίνουν οι μαθητές.. ·, /,*.·. »

’Οπως είπαν στα «ΝΕΑ» εκπρόσωπο* των ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, που

„  Χ Α Μ ΕΝ Η Ε Μ Π Ι Π Ο Ϊ Τ Ν Η ^
&  1WN κΛΜΕΝΗ ΙΤΗ Ρ ΙΕ Η , · . · ·  ν .Λ ·. '

. 1 ---------- τ ο ν  χ α μ ε μ ο  λ ι α λ ο γ ο /
>> \. ΧΑΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ J|K"

' 0? ,<:-ΤΟ Χ ΑΜ Ε Ν Ο  E N Z iA ÎE fto M ^ .

_ _ _ _ _ _

joxot
τις τελευταίες μέρες επισκέπτονται σχολεία που έχουν καταληφθεί από . , .
μαθητές, στα σχολικό διδακτήρια επικρατεί υποδειγματική τάξη και με : ^  _  ~ξ~) ■ _ 1| Λ  : 1 .  X .
πρωτοβουλία εκπροσώπων των μαθητικών κοινοτήτων όλα τα σχολεία . . / Τ Τ Υ 1  ί ΐ  ( Ί ί ΐ Τ Ι / Λ , Ι / Α ι Ι  ;  

. επιτηρούνταίσε εικοσιτετράωρη βάση από ομάδες περιφρούρησης. Χα
ρακτηριστικό είναι ότι «ο* μαθητές του 5ου Λυκείου Θεσσαλονίκης με 7 " 11 . ............... .....
δικά τους έξοδα άρχισαν από προχθές να βάφουν το χτίριο, που δεν είχε ;  Οι καταγγε)άες. για τις οποίες μόλισ- 
συντηρηθεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς»τ είπαν ο* καθηγητές, ταρκτική εξέταση από την··Εισαγγελί<;

. . Τ „ .  -Δημοτικά Σχολεία, που αναγκάστηκαν
Ν π π ν ί ι ϊΤ Ι Χ Π  μια που συστεγάζονται με κατει).ημμέ\
... ^ ---------------  ’ , 1  ·  ΧΑΛΚΙΔΑ: Σοβαρά επεισόδια έγινα

----------·. .·---- ------------------- -····—*· -τη ' '■ Αιινείόιι-Πιαναπίου Βασιλικού, όταν
i  ,1

------------------------ i-rTTVf·''·'' -·.■·'* ·· · ; - · ; - ·— . . .
.· Σε ανεπίσημη καταγγελία, πως σε σχολείο των δυτίκών συνοικιών της Λύκείόυ-Γυμνασίου Βασιλικού, όταν 
Θεσσαλονίκης γίνεται χρήση ναρκωτικών ουσιών από καταλήψιες μαθη- '  μαθητών 85%). Ορισμένοι γονείς (που π 
τές, προέβη χθες ,ο καθηγητής των ΤΈ1 και πρόεδρος του Συλλόγου και χτύπησαν μαθητές-καταληψίες, επε· 
Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Μενεμένης, κ. Βερβερίδης. · περάσοιτν μέσα μαθητές που ήθελαν να
*~Την υπόνοιά του αυτή εξέφρασε ο κ.'Βερβερίδης στον προϊστάμενο της Μετά το επεισόδιο οι μαθητές Ν. Χα
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια σύσκεψης. - στην Αστυνομία και υπέβαλαν μήνυση ν 
που πραγματοποιήθηκε χθες στην Εισαγγελία, με θέμα τη λήψη μέτρων ου Λαγού. Πάντως, έξω από το Λύκει 
για  την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών. . που συμπαραστέκονταν στους μαθητι :

Καταγγελίες επίσης, καθώς και μια εξώδικη πρόσκληση γονέα, που · Στην Εύβοια (εκτός από τη Χαλκί
διαμαρτύρεται για την κατάληψη από «ομάδα μαθητών» του σχολείου σχεδόν τα Λύκεια) βρίσκονται υπό κιι 
των παιδιών του και που ζητεί να ερευνηθεί ποιοι είναι οι υπαίτιοι της Ψαχνά, Λίμνη, Ιστιαία,. Αιδηψό, Βα 
κατάληψης, που αποτρέπουν την πλειοψηφία των μαθητών που δεν Κάρυστο κ ’
συμμετέχει σ’ αυτή να παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματα, έφτασαν 

- στην ΕιοαγγΑώ θιοοαλονίχη;. * - _

HUUVUTU Λ.α. - -
» ΠΑΤΡΑ: Νέες καταλήψεις έγιναν χθι 
ατό τους μαθητές. £  ; ·.■„· ζ . . , . . ,

/  Το θέμα των καταλήψεων έκλε 
I  ψε πάντως την παράσταση στί 

πρες ρουμ, καθώς ο κυβερνητικός1 
εκπρόσωπος κ. Β. Πολύδωρας εξέ
φρασε την εκτίμηση ότι «οι κατα-

1 ,. .'■ .·· ·-·■ -  ■. , ,  · · -■ -■ ■ - · .· 
τουργίας των σχολείων και παρέ- κές δυνάμεις που το καλοκαίρι τα- 
πεμψε σε λεπτομερή ανακοίνωση -λαιπώρησαν τα παιδιά και βρίσκο- 
του υπουργείου Παιδείας. Μιαν ' νται κυρίως στο χώρο της εξωκοι- 
ανακοίνυκτη που ποτέ δεν εξεδόθη. νοβουλευτιχής αριστερός».

λήψεις με την όσο γίνεται περισσό
τερο ενημέρωση των μαθητών α£> 
χίζουν να φθίνουν»/ΪίδΠ!ΪΓίΤ?5δμ- 

^•ΤΓισε οτι"«τ'α π^βίβριχά διατάγμα-

Αντ' αυτής κύκλοι τόυ υπουργείου 
Παιδείας ανέφεραν χτες το βράδυ 
ότι «άλλα 35 σχολεία σταμάτησαν 
σήμερα την κατάληψη».

τα έχουν προέλθει από διάλογο, K (X l t ]  M A K I
στον οποίο ο Συνασπισμός έχανε | ό  κ. Πολύδωρας αρνήθηκε 
προτάσεις, πολλές από τις οποίες ωστόσο να κατονομάσει τους 
έγιναν δεκτές και περιελήφθησαν «υποκινητές» των καταλήψεων, 
στα Π.Δ.».Έπισήμανε ακόμη ότι περιοριζόμενος να δηλώσει ότι.
«η κυβέρνηση ετάχθη υπέρ της αλ- «εννοούμε να μην υπάρχουν κομ- 
ληλοενημερώσεως», διευκρίνισε , ματικές παρεμβάσεις, παρεμβο- 
ότι «ο όρος του πόιντ σύστεμ δεν λές, κομματικοποίηση της μαθητι- . 
ισχύει εκτό; σχολεώυ.. σημεύοσε’ «ή; «π’ Λ « ΐ « ί  »{γανώσεις 1  r n m m m m t to» δαελογου με
• J -----— - Γ ; . ™  χα ιαπόόλαταχόμμαια , σεμιλαμ· ^-^Γεείεομενες απο,σσει; οδηγεί

βανομένης και ιη ς  MAKI», s *  ¡μαγημσ μαδι,τωνσίοκομημΓ,ε.. 
|Τ ο υ ς  «υποκινητές» ωστόσο κα

τονόμασε ο  ίδιος ο υπουργός Ηαι-
δείας σε ραδιοφωνική του συνέ-. .. __
ντευξη στον 902 αριστερά στα FM, · - .. *

νοβουλευτιχής αριστερός».
Η συνεχώς επαναλαμβανόμενη 

άποψη για «υποκινούμενες κατα
λήψεις» δεν βρίσκει όμως σύμφω
νη ούτε αυτήν ακόμη την ΟΝΝΕΔ. 
«Οι μαθητές αρκετών σχολείων 
της χώρας έχουν προχωρήσει σε 
καταλήψεις για να εκφράσουν με 
αυτόν τον τρόπο την ανησυχία 
τους, για την κατάσταση στη δευ
τεροβάθμια εκπαίδευση», τονίζε
ται σε ανακοίνωση της ΟΝΝΕΔ. 
στην οποία όμως προστίθεται ότι 
«η συνέχιση των καταλήψεων και

«η εφαρμογή των προεδρικών 
διαταγμάτων δεν θα έχει αναδρο
μική ισχύ» και ότι «το υπουργείο 
Παιδείας είναι διατεθειμένο να 
αναπροσανατολίσει πάλι τις ρυθ-
μισείς για το καλό της μαθητικής - .  - ,-

■ Ι ι  κοινότητας και της ομαλής λει- ' λέγοντας οτι «είναι οι ίδιες πολιτι-

λύτερη υποβάθμιση των σπουδών 
τους».

, Υποκρισία - &
«Είναι η πρώτη φορά που οι μα-


