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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για τη μήνυση Κασιδιάρη εναντίον της Καθηγήτριας Μ. Μαυρή
8 Μαίου 2014
Την Δευτέρα 5 Μαΐου επρόκειτο να διεξαχθεί δίκη (αναβλήθηκε για το Μάιο του 2015) εναντίον
της συναδέλφου Μαίρη Μαυρή – Βαβαγιάννη μετά από μήνυση του Ηλία Κασιδιάρη για
«συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδορκία», επειδή η συνάδελφος ήταν μάρτυρας στη γνωστή
υπόθεση της επίθεσης από ομάδα ροπαλοφόρων που χτύπησαν και μαχαίρωσαν μεταπτυχιακό
φοιτητή στο χώρο του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ πριν αρκετά χρόνια.
Η συνάδελφος είδε την ομάδα να βγαίνει από αυτοκίνητο που, όπως αποδείχθηκε εκ των
υστέρων, ανήκε στον Η.Κ. και πράττοντας τον καθήκον της ενημέρωσε τις πανεπιστημιακές αρχές
(πρόεδρο του Τμήματος και Σύγκλητο, της οποίας τότε ήταν μέλος), και μέλη της Εκτελεστικής
Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ, της οποίας επίσης τότε ήταν μέλος. Κατέθεσε δε στην αστυνομία όταν
της ζητήθηκε από το θύμα της επίθεσης.
Σε εκείνη τη δίκη, μέσα στην αφόρητη ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στην κατειλημμένη από
μέλη της ΧΑ αίθουσα, ο Η. Κασιδιάρης αθωώθηκε με πρόταση του εισαγγελέα «λόγω
αμφιβολιών».
Η συνάδελφος Μαίρη Μαυρή έπραξε το αυτονόητο για μια εγκληματική πράξη που είδε να
συμβαίνει μέσα σε χώρο του Πανεπιστημίου της. Η παραπομπή της συναδέλφου σε δίκη μετά
από μήνυση πρωτεργάτη της ναζιστικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» αποτελεί πρόκληση για τα περί
δικαίου αλλά και δημοκρατικά αισθήματα της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση της ΠΟΣΔΕΠ στη συνάδελφο και απαιτούμε να
σταματήσει εδώ και τώρα κάθε δίωξη σε βάρος της.
Αντιπροσωπεία της ΠΟΣΔΕΠ έδωσε το παρών τη Δευτέρα 5 Μαίου στα δικαστήρια για να εκφράσει
τη συμπαράστασή της στη συνάδελφο. Επίσης, αντιπροσωπεία της ΠΟΣΔΕΠ θα παραστεί και στην
επόμενη δίκη και θα στηρίξει έμπρακτα την καθηγήτρια συνάδελφο μας απέναντι στις
απαράδεκτες αυτές ενέργειες.
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