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Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2018

Δελτίο Τύπου
Συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Ποταμιού κ. Στ. Θεοδωράκη και
τον Πρόεδρο της ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Θ. Θεοχαρόπουλο
Στα πλαίσια των συναντήσεων που έχει ζητήσει το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ με τους αρχηγούς των
πολιτικών κομμάτων και με τους αρμόδιους Υπουργούς με θέμα την κατάσταση που
διαμορφώνεται τις τελευταίες μέρες σε ορισμένα Πανεπιστήμια με την έξαρση των φαινομένων
ανομίας, συναντήθηκαν χθες:
Α) με τον Πρόεδρο του Ποταμιού κ. Στ. Θεοδωράκη και τον Αντιπρόεδρο του Κινήματος καθ. κ. Γ.
Μαυρωτά, ο πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ καθ. κ. Στάθης Ευσταθόπουλος, ο γραμματέας καθ. κ.
Χαράλαμπος Φείδας και ο Ειδ. Γραμματέας αναπλ. καθ. κ. Γεράσιμος Σιάσος. Μετά την
παρουσίαση των θέσεων της ΠΟΣΔΕΠ, διαπιστώθηκε πολύ μεγάλη σύμπτωση απόψεων στο
θέμα. Ο Πρόεδρος του Ποταμιού επεσήμανε ότι είναι χρέος της πολιτείας να εφαρμόζει τους
νόμους και υποχρέωση της Κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ενώ παράλληλα
δεσμεύθηκε ότι το κόμμα του θα προσπαθήσει να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στην
επίλυση του προβλήματος της ανομίας στα Πανεπιστήμια. Ανέφερε ότι είναι χρέος της πολιτείας
να εφαρμόσει τους νόμους και θα ζητήσει εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την ανομία που
επικρατεί σε πολλά Πανεπιστήμια, με αφορμή και τη συζήτηση στη Βουλή για τη Συνταγματική
Αναθεώρηση.
Β) με τον Πρόεδρο της ΔΗΜ.ΑΡ., ο πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ καθ. κ. Στάθης Ευσταθόπουλος και η
ταμίας καθ. κ. Ευγενία Μπουρνόβα. Κατά τη συζήτηση διαπιστώθηκε σύμπτωση απόψεων στα
περισσότερα σημεία και ιδιαίτερα στην έλλειψη πολιτικής βούλησης εκ μέρους της κυβέρνησης
να αντιμετωπίσει το θέμα, αλλά και στην ανάγκη αλλαγής του θεσμικού πλαισίου. Ο Πρόεδρος
της ΔΗΜ.ΑΡ. ζήτησε από την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να εφαρμόσει το νόμο
που και η ίδια ψήφισε για την αυτεπάγγελτη παρέμβαση στις περιπτώσεις που τελούνται
κακουργηματικές πράξεις, όπως η εμπορία ναρκωτικών. Δεσμεύθηκε, επίσης, ότι το κόμμα του
θα συνεχίσει να αναδεικνύει το θέμα και θα προσπαθήσει να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις
στην επίλυση του προβλήματος της ανομίας στα Πανεπιστήμια.
Με εκτίμηση,
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