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Απόφαση
Για την επίθεση στο γραφείο της Καθ. Χ. Ζαραφωνίτου και τις καταλήψεις στο ΕΚΠΑ, το
ΑΠΘ και το Παν. Θεσσαλίας
Πριν λίγες ημέρες, ομάδα κουκουλοφόρων στοχοποίησαν την καθηγήτρια εγκληματολογίας της Παντείου,
Χριστίνα Ζαραφωνίτου λόγω του γνωστικού αντικειμένου της και βανδάλισαν το γραφείο της. Το
επεισόδιο αυτό 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.
Εν τω μεταξύ, η Πρυτανεία του ΕΚΠΑ καθώς και κτίρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΑΠΘ
βρίσκονται υπό κατάληψη ως διαμαρτυρία στη μεταγωγή ενός κατηγορούμενου για τρομοκρατικές πράξεις
στη φυλακή της Λάρισας.
Παρόλο που η επίθεση στο γραφείο της κας Ζαραφωνίτου, συνδέεται με τις καταστροφές σε καταστήματα
στην Αθήνα, στην Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και την κατάληψη των γραφείων της εφημερίδας «Αυγή» από
άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η επίθεση αυτή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αποτελεί ευθεία και
βάναυση προσβολή της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
Είναι φανερό ότι οι ομάδες που προσπαθούν με τη βία να επιβάλουν τις απόψεις τους και να
τρομοκρατήσουν την πανεπιστημιακή κοινότητα έχουν πλήρως αποθρασυνθεί καθώς γνωρίζουν πια ότι δεν
υπάρχει κανείς να τους σταματήσει. Δυστυχώς, όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι διοικήσεις των
πανεπιστημίων δεν έχουν τα ίδια μέσα και την επιχειρησιακή δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τη βία και την
εγκληματικότητα στους χώρους των ιδρυμάτων, το οποίο άλλωστε είναι καθήκον και αρμοδιότητα της
αστυνομίας, ενώ η κυβέρνηση, πιστή στην πολιτική της ανοχής των φαινομένων αυτών μέσα στην ελληνική
κοινωνία, έχει αφήσει τα πανεπιστήμια έρμαια στη δράση βίαιων και εγκληματικών ομάδων στο πλαίσιο
μιας στρεβλής και ιδεοληπτικής αντίληψης για την έννοια του ακαδημαϊκού ασύλου.
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για μια ακόμη φορά
 καταδικάζει απερίφραστα την βανδαλιστική επίθεση στο γραφείο της καθηγήτριας Ζαραφωνίτου και
εκφράζει τη συμπαράστασή της σε αυτή και όσους στοχοποιούνται,
 καταδικάζει επίσης απερίφραστα τις καταλήψεις στο ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ και το Π.Θ. και εκφράζει τη
συμπαράστασή της στις διοικήσεις των Πανεπιστημίων, και ζητά από τους καταληψίες να αποχωρήσουν
άμεσα από τους χώρους των Πανεπιστημίων μας,
 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, 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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