Χανιά 11 Οκτωβρίου 2006
Προς: το Δ.Σ. του Ενιαίου Συλλόγου Μεταπτυχιακών Σπουδαστών Π.Κ.

Γνωστοποίηση - Καταγγελία
Σήμερα το πρωί 11 Οκτωβρίου 2006 και ενώ βρισκόμουν στο κυλικείο των κτιρίων
ΗΜΜΥ δέχθηκα απρόκλητη επίθεση από το μέλος της παράταξης Ανεξάρτητη
Κίνηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Φαγογένη Κώστα. Συγκεκριμένα, ο κ. Φαγογένης
ξεκίνησε με φραστική επίθεση εναντίον μου ενώ φρόντισε να δώσει έκταση στο
γεγονός υψώνοντας τον τόνο της φωνής του και τραβώντας την προσοχή όλων των
παρευρισκόμενων. Στη προσπάθεια μου να απαντήσω σε ήρεμο τόνο, απάντησε με
απειλές και προσβολές προς εμένα και προς τον πρόεδρο του συλλόγου. Από τα
λεγόμενά του φάνηκε να επικροτεί την πρόσφατη επίθεση της 9ης Οκτωβρίου
εναντίον του Πρύτανη του ιδρύματος ενώ απείλησε ότι θα χρησιμοποιήσει ανάλογα
μέσα εναντίον μου. Αμέσως μετά επιχείρησε τη ρίψη ενός ποτηριού καφέ προς το
μέρος μου, πραγματοποιώντας την προηγούμενη απειλή του και αφήνοντας να
εννοηθεί ότι θα ακολουθήσουν και άλλες, εις βάρους της παρουσίας της δικής μου
και του προέδρου του συλλόγου στο Δ.Σ.
Θεώρησα χρέος μου να γνωστοποιήσω το γεγονός στο Δ.Σ. του Συλλόγου ώστε να
έχουν γνώση του όλες οι συμμετέχουσες παρατάξεις και εκπρόσωποι. Με αυτόν τον
τρόπο μάλιστα θα ήθελα να αποφύγω το παιχνίδι της δημιουργίας εντυπώσεων και
της πολιτικής αντιπαράθεσης αποσυνδέοντας την συγκεκριμένη ενέργεια από τα
υπόλοιπα μέλη της εν λόγω παράταξης η οποία θέλω να ελπίζω ότι θα καταδικάσει
το γεγονός. Ανεξάρτητα από τις αιτίες που δημιουργούν αντίρροπες δυνάμεις και
αντίθετες απόψεις, σε όλα τα επίπεδα και ειδικά σε έναν ακαδημαϊκό χώρο, θεωρώ
ότι τα βασικά μέσα για την επίλυση διαφωνιών και διαφορών είναι ο διάλογος και ο
σεβασμός. Οποιαδήποτε άλλη πρακτική είναι συντηρητική, αναχρονιστική και
αντιδημοκρατική.
Τέλος θα ήθελα να μείνει το γεγονός έξω από τα θέματα που αφορούν τους σκοπούς
του συλλόγου και κάνω έκκληση να μη γίνει δεκτή καμία προσπάθεια εκμετάλλευσης
του αλλά και δικαιολόγησής του που να σχετίζεται με τον ίδιο τον Σύλλογο. Ας
χρησιμοποιούμε τέτοια γεγονότα σαν αφορμές για αφύπνιση και προβληματισμό και
όχι για πόλωση και δημιουργία εντυπώσεων.

Ο καταγγέλων
και Γραμματέας του Δ.Σ.
Ι-Α. Κοτόπουλος

