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ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ
SCHOLARS AT RISK (SAR)
Με απόφαση της Συγκλήτου, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εντάχθηκε στο Scholars at Risk (SAR), ένα
δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν περισσότερα από 400 ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από 39
χώρες με στόχο την προστασία των ακαδημαϊκών που απειλούνται, την αποτροπή επιθέσεων
στην ανώτατη εκπαίδευση και την προώθηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
“Με την ένταξη στο SAR, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με τους εκπαιδευτικούς, τους
ερευνητές και τους φοιτητές σε όλο τον κόσμο που βρίσκονται σε κίνδυνο επειδή εξέφρασαν
ειρηνικά τα πιστεύω τους και έθεσαν ερωτήματα”, είπε ο καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου
Σταύρος Κάτσιος και ιδρυματικός εκπρόσωπος στο δίκτυο SAR. “Η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι
θεμελιώδης για την την παροχή ποιοτικής ανώτατης εκπαίδευσης κάτι που συνιστά και την
αποστολή του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η συμμετοχή του Ιόνιου Πανεπιστημίου στο δίκτυο SAR,
καταδεικνύει την αποφασιστικότητα και την αίσθηση της ευθύνης που έχουμε για την ανάγκη
προάσπισης της ελευθερίας της σκέψης, σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο.”
Σύμφωνα με την πρόσφατη Έκθεση Free to Think, που δημοσίευσε το δίκτυο SAR, οι
επιστήμονες, οι μελετητές και οι φοιτητές σε όλο τον κόσμο που αντιμετωπίζουν συστηματικές
απειλές και διώξεις λόγω της ακαδημαϊκής δράσης τους και της ελεύθερης διατύπωσης των
απόψεων και των ιδεών τους. Οι απειλές και οι διώξεις αυτές που υφίστανται οι ανά τον κόσμο
ακαδημαϊκές κοινότητες εκτείνονται από περιορισμούς στην μετακίνηση και τα ταξίδια μέχρι
την αναίτια απόλυση ή φυλάκιση και την άσκηση βίας. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Διευθυντή
του SAR, Robert Quinn “Οι επιθέσεις κατά της ανώτατης εκπαίδευσης περιορίζουν τον χώρο
μέσα στον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να συλλογούνται ελεύθερα και να θέτουν ερωτήματα
σχετικά με περίπλοκα και διαρκή ζητήματα. Τα μέλη του δικτύου μας παίζουν σημαντικό ρόλο
στην προστασία ακαδημαϊκών από τέτοιου είδους επιθέσεις συνεισφέροντας στην οικοδόμηση
ενός πιό ισχυρού και ασφαλούς πανεπιστημιακού χώρου.”
Τα μέλη του δικτύου βοηθούν διωκόμενους ακαδημαϊκούς και φοιτητές προσφέροντας
προσωρινές θέσεις διδασκαλίας και έρευνας, παρακολουθώντας και παρέχοντας υποστήριξη σε
περιπτώσεις επιθέσεων κατά της ανώτατης εκπαίδευσης και αναλαμβάνοντας εκπαιδευτικές
πρωτοβουλίες για την προώθηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Επιπλέον το Διδακτικό και
Ερευνητικό καθώς και το Διοικητικό Προσωπικό και οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να πάρουν
μέρος σε δράσεις του δικτύου SAR, όπως:
•
•
•
•

Σε προσκλήσεις ακαδημαϊκών μελών του SAR για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους στο
πανεπιστημιακό campus μέσω της SAR Speaker Series
Στηρίζοντας την υπεράσπιση φυλακισμένων ακαδημαϊκών μέσω των Student Advocacy
Seminars και των Action Campaigns του SAR
Αναλύοντας και ερευνόντας τις επιθέσεις κατά της ανώτατης εκπαίδευσης μέσω
του Academic Freedom Monitoring Project
Εμπλεκόμενοι στην εντεινόμενη συζήτηση γύρω από τις πανεπιστημιακές αξίες μέσω
παρακολούθησης των workshops και της συμμετοχής στα working groups του SAR

Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό, το Διοικητικό προσωπικό και οι φοιτητές μπορούν να
μάθουν περισσότερα για το δίκτυο Scholars at Risk (SAR) και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν

να δραστηριοποιηθούν, απευθυνόμενοι στο ιδρυματικό εκπρόσωπο καθηγητή Σταύρο
Κάτσιο [skatsios@ionio.gr] και κάνοντας εγγραφή για λήψη των ενημερώσεων από το SAR.

