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"Αυτάτα φαινόμενα είναι προφανές ότι δεν έχουν καμία θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα, δεν
μπορεί κανείς να τα υπερασπιστεί ούτε να συζητήσει με τέτοια φαινόμενα", δήλωσε ο πρώην
υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού
Πρακτορείου Ειδήσεων "Πρακτορείο 104,9 fm" για την αστυνομική επιχείρηση στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε χώρους που τελούσαν υπό κατάληψη και χρησιμοποιούνταν ως
"ορμητήρια" για επεισόδια.
"Τοότι εφαρμόστηκε ο νόμος, ο οποίος πράγματι υπήρχε και παλιά -και προφανώς η έλλειψη των
όποιων κινήσεων ήταν απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτηκαθυστέρησε ή έδωσε και άλλοθι πολλές φορές για τη συνέχεια μιας κατάστασης που είναι
απαράδεκτη", παρατήρησε ο κ. Γαβρόγλου. Ο ίδιος εκτίμησε ωστόσο -για την απόφαση της
Συγκλήτου του ΟΠΑ να αναστείλει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου- ότι
"το να προχωρήσει αυτό και να κλείσουν τα πανεπιστήμια για μία εβδομάδα είναι εξαιρετικά
προβληματικό, διότι εδώ είχαμε όλους αυτούς τους λεονταρισμούς, ότι θα περάσουμε τον νόμο και
όλα θα είναι καλά σε σχέση με το άσυλο", όμως "αν τυχόν περνάς έναν νόμο και όλα είναι εναντίον
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κάτι δεν πάει καλά".
"Έχουμεπει ότι η όποια ανομία στα πανεπιστήμια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο αστυνομικά,
είναι ένα πολύ πιο σύνθετο ζήτημα [...] Δεν υπάρχει μία λύση, μία μαγική συνταγή για τέτοιου
είδους πράγματα. Και ο παλιός νόμος (σ.σ.: για το ακαδημαϊκό άσυλο) που καταργήθηκε, τα
προέβλεπε αυτά (σ.σ.: τις περιπτώσεις που η αστυνομία δύνατο να επεμβαίνει αυτεπάγγελτα). Δεν
είναι ότι έλεγε κανείς "τι καλά είναι όλα αυτά". Το θέμα με όλα αυτά τα φαινόμενα είναι πώς
δημιουργείς τις προϋποθέσεις ώστε να μη γίνονται, όχι το σύμπτωμα μόνο αλλά και τις αιτίες",
πρόσθεσε.
"Ακυρώνουναποφάσεις συγκλήτων αυτοί που μας κατηγορούσαν ότι είμαστε ενάντια στο
αυτοδιοίκητο"
Αναφερόμενοςστην αναστολή λειτουργίας 37 πανεπιστημιακών τμημάτων ο πρώην υπουργός
υπενθύμισε ότι η σημερινή ηγεσία του υπουργείου Παιδείας κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν
κυβέρνηση, ότι ήταν ενάντια στο αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. "Δεν μας κατηγορούσαν τα

πανεπιστήμια και μας κατηγορούσε η αντιπολίτευση. Και τώρα έρχονται και ακυρώνουν
αποφάσεις συγκλήτων, που οριακά είναι και αντισυνταγματικό", είπε.
"Ημεταρρύθμιση στην οποία προχωρήσαμε είχε σχέση με 250 τμήματα που άλλαξαν χαρακτήρα
σιγά σιγά μέσα από τις συνέργειες με τα πανεπιστήμια [...] Υπήρχαν σε συνεννόηση με τα
πανεπιστήμια και 37 τμήματα, η έναρξη των οποίων θα ήταν τον Οκτώβριο του 2020 και τον
Οκτώβριο του 2021. Υπάρχουν λοιπόν ιδρύματα, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που έχει
αγοράσει ήδη εξοπλισμό για τα εργαστήρια αυτών των τμημάτων, έχει ήδη αρχίσει εργολαβίες για
τα κτίρια αυτά, υπάρχουν κι άλλα πανεπιστήμια που έχουν προχωρήσει στις αντίστοιχες
διαδικασίες, π.χ. στην προκήρυξη θέσεων καθηγητών, άρα τα πανεπιστήμια έχουν έναν
προγραμματισμό –όλα αυτά με αποφάσεις των συγκλήτων. Τώρα έρχεται η πολιτική ηγεσία και
λέει "όχι, εγώ ξέρω καλύτερα και θα αναστείλω τη λειτουργία", λέγοντας ότι η ΑΔΙΠ θα μας πει αν
πρέπει αυτά να λειτουργήσουν ή όχι. Μόνο που κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό, χωρίς να λέει ότι η
ΑΔΙΠ δεν έχει τέτοιες αρμοδιότητες και πρέπει να νομοθετηθεί μία νέα ΑΔΙΠ που να έχει τέτοιες
αρμοδιότητες".
Σχετικάμε τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου Παιδείας περί ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τη
νέα Ανεξάρτητη Αρχή για την ανώτατη εκπαίδευση, που θα εγκρίνει ή θα απορρίψει τα νέα
τμήματα, ο κ. Γαβρόγλου σχολίασε ότι "αν είσαι σοβαρή πολιτική ηγεσία, πρώτα δημιουργείς αυτή
την ανεξάρτητη αρχή και μετά προχωράς στις ρυθμίσεις και τις αναστολές".
Κληθείςνα σχολιάσει τις αιτιάσεις της κυβέρνησης ότι κάποια από τα τμήματα αυτά
δημιουργήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ με τροπολογίες και χωρίς τεκμηρίωση ο κ. Γαβρόγλου δήλωσε:
"Όντως υπάρχουν τέσσερα τμήματα η ίδρυση των οποίων δεν ακολούθησε διαδικασίες που θα
θέλαμε να ακολουθηθούν. Να συζητήσουμε όμως για αυτά τα τέσσερα τμήματα μόνο. Όχι να είναι
όλα μαζί και όχι να λέγονται και ψέματα και γενικεύοντας αυτά". "Ήταν εντελώς τεχνικό, δεν
μπορούσαμε να τα ενσωματώσουμε στον νόμο και τα ενσωματώσαμε με τροπολογία γιατί ήρθαν
και οι απαιτήσεις από τις Συγκλήτους την τελευταία στιγμή", διευκρίνισε. Εξέφρασε δε τη
βεβαιότητα ότι "δεν μπορούν να ξηλώσουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί και ο τρόπος που τα
κάναμε έχει μία τέτοια αποδοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας, που είναι
πάρα πολύ δύσκολο να πάνε πίσω από αυτά".
Αναφερόμενος, εξάλλου, στην επιλογή της υπουργού Παιδείας να προτείνει ως πρόεδρο του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής τον Ιωάννη Αντωνίου ο κ. Γαβρόγλου επισήμανε: "Η
υπουργός προτείνει για πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής έναν άνθρωπο, ο
οποίος είναι περήφανος στο ότι η αρχή της πολιτικής του είναι όλα να γυρίσουν στο 2014 [...] Αυτά
δεν λέγονται, δεν είναι αν είσαι με τον ΣΥΡΙΖΑ ή αν δεν είσαι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το να λες "όλα να
πάνε στο 2014" σημαίνει ή απόλυτη άγνοια ή απόλυτη εμπάθεια".
Ερωτηθείς, εξάλλου, για τη στάση που προτίθεται να κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση για τις
επερχόμενες αλλαγές στον χώρο της εκπαίδευσης ο πρώην υπουργός απάντησε: "Δεν υπάρχει
περίπτωση να καταψηφίσουμε κάτι το οποίο είναι θετικό. Η κ. Ζαχαράκη προχώρησε σε μία
εγκύκλιο για το θέμα "η τσάντα στο σχολείο", γιατί πάρα πολλοί δάσκαλοι που θέλανε να

υπονομεύσουν αυτό το μέτρο βάζανε στα παιδιά διαγωνίσματα τη Δευτέρα. Έβγαλε μία εγκύκλιο η
οποία θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική εγκύκλιος ενισχύοντας αυτό το μέτρο [...] Εμείς έχουμε δείξει
δείγματα, δε λέμε "όχι σε όλα" [...] Υπάρχουν και θέματα που είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι,
οτιδήποτε υπονομεύει τη δημόσια εκπαίδευση, οτιδήποτε μειώνει την πρόσβαση των παιδιών σε
όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης".
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