Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
Διεύθυνση: ΣΤΑΔΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ ΕΙΟ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αθήνα, 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
Κύριο Χρήστο Παπουτσή
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα, pressoffice@yptp.gr

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία της ΠΟΣΔΕΠ για τα χθεσινά γεγονότα κατά την συγκέντρωση έξω
από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη
Κύριε Υπουργέ,
Το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ πληροφορήθηκε με έκπληξη και αγανάκτηση τα γεγονότα που
διαδραματίστηκαν κατά την χθεσινή (23 Φεβρουαρίου 2011) πορεία και συγκέντρωση έξω από
το κτήριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη, εις βάρος
μελών του διδακτικού, διοικητικού, τεχνικού προσωπικού και φοιτητών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου που διαδήλωναν ειρηνικά, τη στιγμή μάλιστα που εκπρόσωποί τους συζητούσαν με το
Γενικό Γραμματέα στο γραφείο του εντός του κτηρίου.
Η αναιτιολόγητη επίθεση και ανεξέλεγκτη συμπεριφορά των δυνάμεων που είναι επιφορτισμένες
με την τήρηση της τάξης και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας πρέπει να αποτελέσει
αντικείμενο άμεσης διερεύνησης και να αποδοθούν ευθύνες στους υπαίτιους.
Η ΠΟΣΔΕΠ εκφράζει την υποστήριξή της στους συναδέλφους του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την
έντονη διαμαρτυρία της για την απρόκλητη επίθεση εναντίον μελών της πανεπιστημιακής
κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ζητά από την κυβέρνηση τη διερεύνηση της
υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών όπου υπάρχουν. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
χώρα και ο ελληνικός λαός δεν λύνονται με αστυνομική βία και καταστολή των ειρηνικών λαϊκών
κινητοποιήσεων αλλά με διαδικασίες ειλικρινούς διαλόγου και εξεύρεσης κοινά αποδεκτών
λύσεων.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.
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