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Ανακοίνωση
Για την επίθεση στην Καθ. Μ. Μπόση
Σήμερα Πέμπτη 15/3/2018, ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε σε αίθουσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου
Πειραιά, σε μάθημα της καθηγήτριας Μαίρης Μπόση, και αφού περιέλουσαν το χώρο και την ίδια με
μπογιές την απείλησαν πως όταν ξανάρθουν «θα πάθει χειρότερα». Το επεισόδιο αυτό συμβαίνει λίγες
ημέρες μετά τη στοχοποίηση της καθηγήτριας εγκληματολογίας της Παντείου, Χριστίνα Ζαραφωνίτου λόγω
του γνωστικού αντικειμένου της και του βανδαλισμού του γραφείου της προστίθεται σε μια σειρά
κρουσμάτων βίας σε πανεπιστημιακούς χώρους όπως η εισβολή ομάδας κρανοφόρων και ο βανδαλισμός
των γραφείων της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η άγρια επίθεση σε φοιτητές του Τμήματος
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, η επίθεση με λοστούς και καδρόνια, που πραγματοποίησαν
ομάδες «γνωστών-αγνώστων» στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας, οι προπηλακισμοί που δέχτηκε η Πρύτανις του
Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και η στοχοποίηση του Καθ. Άγγελου Συρίγου.
Είναι φανερό ότι οι ομάδες αυτές που προσπαθούν με τη βία να επιβάλουν τις απόψεις τους έχουν ως στόχο
την τρομοκράτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας, τον περιορισμό της ελεύθερης έκφρασης και
διακίνησης των ιδεών, δηλ. ουσιαστικά την κατάλυση του ακαδημαϊκού ασύλου το οποίο υποτίθεται ότι
επικαλούνται και υπερασπίζονται. Πρόκειται περί διαστρέβλωσης, κακοποίησης και συστηματικής
εκμετάλλευσής της έννοιας του ακαδημαϊκού ασύλου από τις ομάδες αυτές οι οποίες έχουν πλήρως
αποθρασυνθεί καθώς γνωρίζουν πια ότι δεν υπάρχει κανείς να τους σταματήσει.
Το προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση εναντίον της καθηγήτριας Μαίρης Μπόση
την ώρα της διδασκαλίας, ως μια ευθεία παραβίαση της αρχής της ακαδημαϊκής ελευθερίας στη διδασκαλία
αλλά και του σεβασμού στην προσωπικότητα και την ανθρώπινη αξία μιας πανεπιστημιακής δασκάλου,
εκφράζοντας τη συμπαράστασή της σε αυτή και όσους στοχοποιούνται. Δεν αρκεί, όμως, η καταδίκη αυτών
των γεγονότων. Η ΠΟΣΔΕΠ για μια ακόμη φορά
 καλεί τον Υπουργό Παιδείας και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να αντιληφθούν επιτέλους το
μέγεθος του προβλήματος και τις επιπτώσεις που έχει στη λειτουργία και στην εικόνα του δημόσιου
πανεπιστήμιου αλλά και στην ίδια την κοινωνία η κυβερνητική πολιτική της αδράνειας, της ανοχής στη
βία και της ασυλίας στην ανομία, όχι μόνο στα πανεπιστήμια αλλά και μέσα στην κοινωνία, και
 ζητά από την Κυβέρνηση -μέσω των αρμοδίων υπουργών (Οικονομικών, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης)να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της για την κατάσταση που επικρατεί στους πανεπιστημιακούς
χώρους και να πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ζωής των φοιτητών, του προσωπικού και
της δημόσιας περιουσίας των πανεπιστημίων.
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