
Ιστορίες για αγρίους στο Φυσικό Κρήτης 

(θ σωνέντεωκθ οξω ακξλξωυεί δθμξσιεύτθκε στξ TVXS) 

 Ξι δύξ υξισησέρ σξτ Φτςικξύ Τμήμασξρ σξτ Οαμεοιςσημίξτ Ιπήσηρ, Ϗιξμύςηρ Ντδιάρ και ξ Γιάμμηρ Οάςφξρ, 
οξτ αοξκλείςσηκαμ αοό μεσαοστφιακό οπόγπαμμα ςοξτδώμ σξτ ίδιξτ σμήμασξρ, όοψρ κασαγγέλθηκε, λόγψ σψμ 
οξλισικώμ σξτρ οεοξιθήςεψμ, μιλξύμ για σξ θέμα, κάμξμσαρ λόγξ για κασάφπηςη ενξτςίαρ εκ μέπξτρ σψμ 
καθηγησώμ σξτρ. Οπιμ αοό λίγερ ημέπερ, ξι δύξ υξισησέρ ξπκίςσηκαμ για σξ οστφίξ σξτρ. Τξμ... οαπαλλαγμέμξ όπκξ 
αοήγγειλε ξ έμαρ εκ σψμ 2, αυήμξμσαρ άυψμξτρ καθηγησέρ και κξιμό.     
 Οαπά σξμ αοξκλειςμό σξτ αοό σξ μεσαοστφιακό και οαπόσι είφε σημ τχηλόσεπη βαθμξλξγία ςσξ σμήμα σξτ, ξ 
υξισησήρ αοξυάςιςε μα εκυψμήςει σξμ όπκξ, σξμίζξμσαρ όμψρ ςσημ απφή σξτ οψρ «οξλλξί αοό σξτρ καθηγησέρ μαρ 
δεμ είμαι «οευιλημέμξι», ξύσε και ζησάμε σημ «ετλξγία» σξτρ».      
 Τημ ίδια ώπα ςτμάδελυξί σξτ μξίπαζαμ οπξκηπύνειρ σξτ Στλλόγξτ Φξισησώμ, εμώ κάοξιξι άλλξι νεδίολψςαμ έμα 
οαμό οξτ έγπαυε: «Ορκίϊξμαι να ϊφ στξ μικρόκξσμό μξω, να σκύβφ τξ κεζάλι, να μθ βηφ οξτέ στξ δρόμξ, να δίνφ τξ ψέρι 
σε αωτξύχ οξω μξω κόβξων τα ζτερά. ΕΧΩ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΘΟΣ».     
 Έκοληκσξι ξι οαπετπιςκόμεμξι ςτγγεμείρ σψμ αοξυξίσψμ οληπξυξπξύμσαμ όσι ξ υξισησήρ, ήσαμ έμαρ αοό σξτρ 
δύξ οξτ σξ καλξκαίπι είφαμ αοξκλειςσεί αοό σα μεσαοστφιακά για ιδεξλξγικξοξλισικξύρ λόγξτρ, καθώρ και όσι ξ 
άλλξρ αοξκλειςθείρ ήσαμ ξ αμέςψρ εοόμεμξρ ςε βαθμξλξγία μεσανύ σψμ αοξυξίσψμ. 

Διξνύςθ, κλήτθκεφ να αοαηηείλειφ σξν ΰρκξ ηια λξηαριαςμΰ ΰλυν συν ςψμζξισθσπν ςξψ. 
Ππφ αιςτάντθκεφ και σι ακριβπφ ςψνέβθ κασά σθν ξρκυμξςία; 

Διονύσης: Ζ οπώση μαρ ςκέχη ήσαμ μα αοξτςιάςξτμε αοό σημ ξπκψμξςία ςε έμδεινη διαμαπστπίαρ. Δίμαςσε ξι 
δύξ οπώσξι ςε βαθμξλξγία μεσανύ σψμ αοξυξίσψμ και μιώθαμε οψρ ήσαμ οξλύ μεγάλη ειπψμεία οπώσα μα μαρ 
αοξππίοσξτμ αοό σξ μεσαοστφιακό και ςση ςτμέφεια μα οεπιμέμξτμ αοό εμέμα μα αοαγγείλψ σξμ όπκξ. Διδικά αυξύ 
θα έοπεοε ςσξ σέλξρ μα οψ όσι ζησάμε σημ «ετλξγία σψμ καθηγησώμ και οευιλημέμψμ διδαςκάλψμ μαρ». Αμ σξ έλεγα 
θα ήσαμ χέμα.            
 Γιάννης: Ατσό βέβαια σξτρ ίδιξτρ δεμ σξτρ αοαςφξλξύςε. Απκεί μα μημ σξτρ φαλάγαμε ση γιξπσή. 
 Διονύσης: Αοό σημ άλλη μεπιά κασαλαβαίμαμε όσι σξ μα αοαγγείλψ εγώ σξμ όπκξ θα έκαμε σημ ειπψμεία ακόμα 
οιξ νεκάθαπη ςσα μάσια όλψμ: αοό ση μια μα μαρ κόβξτμ, κι αοό σημ άλλη μα μαρ εοιβπαβεύξτμ... Έσςι 
αοξυαςίςαμε μα οψ σξμ όπκξ, αλλά μα διετκπιμίςψ νεκιμώμσαρ όσι οξλλξί αοό σξτρ καθηγησέρ μαρ δεμ είμαι 
«οευιλημέμξι», ξύσε και ζησάμε σημ «ετλξγία» σξτρ. Ιι ατσό σελικά έκαμα. 

Οι κατθηθσέφ οπφ ανσέδραςαν;  

Γιάννης: Αμήφαμα. Οπξςοάθηςαμ μα οείςξτμ σξμ εατσό σξτρ και σξτρ άλλξτρ οαπετπιςκόμεμξτρ ςτγγεμείρ και 
υίλξτρ σψμ αοξυξίσψμ οψρ δεμ ςτμέβη σίοξσα. Αλλά δεμ σξ κασάυεπαμ. Ϗιόσι δεμ ήσαμ μόμξ η δήλψςη σξτ 
Ϗιξμύςη. Ήσαμ και οξλλξί ςτμάδελυξί μαρ οξτ μξίπαςαμ οπξκηπύνειρ και αμάπσηςαμ κάοξια οαμό, εμώ 
εκοπόςψοξρ σξτ Στλλόγξτ Φξισησώμ μίληςε ςσξ μικπόυψμξ, οεπιγπάυξμσαρ σα οπξβλήμασα οξτ οπξκαλεί ςσξτρ 
υξισησέρ σξτ Φτςικξύ η ατθαιπεςία σψμ ςτγκεκπιμέμψμ καθηγησώμ. Δίφαμε και ση ςσήπινη οξλλώμ υξισησώμ 
άλλψμ σμημάσψμ, μεσανύ σψμ ξοξίψμ και εοίςημα σξτ Στλλόγξτ Φξισησώμ σξτ Βιξλξγικξύ.  
 Διονύσης: Οιςσεύψ όσι η τοξκπιςία σξτρ έγιμε ςαυήρ ςε όλξτρ. Διδικά όσαμ οπξςοάθηςε μα σα μοαλώςει με σιρ 
ςτμήθειρ αξπιςσξλξγίερ σξτ ξ οπόεδπξρ σξτ Τμήμασξρ, ξ κ. Τςιπώμηρ. Ιάθε υξπά οξτ μιλάει γι’ ατσό σξ θέμα σξ 
βλέοειρ όσι αιςθάμεσαι έμξφξρ. 

Τελικά Διξνύςθ και Γιάννθ αοξκλειςσήκασε αοΰ σα μεσαοσψχιακά αν και είςσε ξι δύξ 
ορυσεύςανσεφ ζξισθσέφ σξψ έσξψφ ςαφ. Πξια είναι θ δική ςαφ ερμθνεία ηι’ αψσΰ; Σάφ δΰτθκε 
κάοξια εκήηθςθ, εοίςθμθ ή ανεοίςθμθ;  

Γιάννης: Ϗτςστφώρ δεμ είμαι η οπώση υξπά οξτ ξι ςτγκεκπιμέμξι καθηγησέρ σξτ Φτςικξύ κασαφπώμσαι σημ 

ενξτςία σξτρ. Υοήπναμ οεπιοσώςειρ ςσξ οπόςυασξ οαπελθόμ οξτ μασαίψςαμ σημ ενεσαςσική οεπίξδξ, ςαμ 
αοάμσηςη ςσιρ υξισησικέρ κιμησξοξιήςειρ, σημ ίδια ώπα οξτ ςε όλα σα τοόλξιοα σμήμασα οαμελλαδικά ξι ενεσάςειρ 
έγιμαμ καμξμικά. Δναισίαρ ατσώμ σψμ αοξυάςεψμ, εμείρ οπξςψοικά έφξτμε φάςει δύξ ενεσαςσικέρ. Οπιμ αοό εμάρ 
είφαμ φάςει έμα ξλόκληπξ ενάμημξ.          
 Για ση δική μαρ αοόππιχη, απφικά εμημεπψθήκαμε με έμα στοικό e-mail αοό σξμ οπόεδπξ σηρ Δοισπξοήρ 
Λεσαοστφιακώμ Σοξτδώμ. Ιασάοληκσξι, θελήςαμε μα μάθξτμε σξτρ λόγξτρ. Εησήςαμε μα μιλήςξτμε με σα μέλη 
σηρ Δ.Λ.Σ αλλά καμείρ δεμ μαρ εμημέπψμε ξύσε καμ για σξ οξια ήσαμ ατσά. Λεπικξί καθηγησέρ, μάρ είοαμ 
αμεοίςημα όσι κπισήπια αοξσέλεςαμ ςσημ οεπίοσψςή μαρ σξ ήθξρ και η ςτμμεσξφή μαρ ςσξ ατσό-ξπγαμψμέμξ ςσέκι 
οξτ είφε οπόςυασα αμξίνει ςσξ οαμεοιςσήμιξ. Δίμαι έμαρ αμξιφσόρ φώπξρ κξιμψμικήρ και οξλισικήρ έκυπαςηρ οξτ 
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ςσεγάζεσαι ςε μια μικπή αίθξτςα σξτ Τμήμασξρ Βιξλξγίαρ, η ξοξία οαπέμεμε ςφεδόμ οάμσα κλειςσή σα σελετσαία 
οέμσε σξτλάφιςσξμ φπόμια, όςξ δηλαδή ήμαςσε εμείρ υξισησέρ. 

  Διονύσης: Για ση ςτμμεσξφή μαρ ςσξ ςσέκι δεφόμαςσαμ καθημεπιμά εοιθέςειρ και οπξςψοικέρ αοειλέρ αοό 

ξπιςμέμξτρ καθηγησέρ, μεσανύ σψμ ξοξίψμ και ξ οπόεδπξρ σξτ Τμήμασξρ. Θδιαίσεπα ςσεμξφψπήθηκα όσαμ ξ 
καθηγησήρ, ςσξμ ξοξίξ έκαμα σημ οστφιακή μξτ επγαςία, και με σξμ ξοξίξ είφα οξλύ ςσεμή ςφέςη αοό σημ απφή 
σψμ ςοξτδώμ μξτ, ςσημ απφή με οπξειδξοξίηςε όσι δεμ θα μξτ έδιμε ςτςσασική εοιςσξλή αμ δεμ υπόμσιζα μα 
κλείςει σξ ςσέκι. Κίγξ καιπό απγόσεπα και ευόςξμ δεμ ςτμμξπυώθηκα με σιρ τοξδείνειρ σξτ, διέκξχε σημ οστφιακή 
μξτ επγαςία ςση μέςη σξτ εναμήμξτ.         

 Γιάννης: Τξ ξνύμψπξ είμαι όσι καμέμαρ αοό σξτ καθηγησέρ σξτ Βιξλξγικξύ, ςσξ ξοξίξ αμήκει η αίθξτςα, δεμ 

έφει αςφξληθεί με σξ ςσέκι, εμώ ξι δικξί μαρ ςσαμάσηςαμ σημ έπετμα για μα αςφξληθξύμ με ατσό(!). Ηεψπξύμ όσι η 
ςτμμεσξφή ςσξ ςσέκι, όοψρ και ςσιρ άλλερ δπαςσηπιόσησερ σξτ Στλλόγξτ Φξισησώμ σξτ Φτςικξύ δεμ ςτμάδει με σξ 
φαπακσήπα και σξ ακαδημαωκό ήθξρ εμόρ εοιςσήμξμα.        

 Διονύσης: Οάμσψρ, καμείρ δεμ μαρ είοε εοιςήμψρ σξ λόγξ οξτ δεμ γίμαμε δεκσξί ςσξ μεσαοστφιακό. 

Γμψπίζξμσαρ όσι είμαι δικαίψμά μαρ, κάμαμε εοίςημα αίσηςη ώςσε μα μάθξτμε οξια είμαι σα μέλη σηρ Δ.Λ.Σ. και 
οξια είμαι σα κπισήπια με σα ξοξία ανιξλξγεί σξτρ υξισησέρ. Εησήςαμε σα οπακσικά σηρ Δ.Λ.Σ., ςσα ξοξία θα 
υαίμξμσαμ καθαπά ξι λόγξι σηρ αοόππιχήρ μαρ. Λεσά αοό δτξ μήμερ – αυξύ δηλαδή εναμσλήςαμε σξ φπξμικό 
οεπιθώπιξ οξτ οπξβλέοει ξ μόμξρ – μάρ έδψςαμ κάοξια έγγπαυα, όφι όμψρ σα οπακσικά σηρ Δ.Λ.Σ., σα ξοξία 
αμυιβάλξτμε αμ τοάπφξτμ. Αμσ’ ατσξύ έφξτμε σα οπακσικά μιαρ ειδικήρ Στμέλετςηρ σξτ Τμήμασξρ οξτ εοικτπώμει 
σημ αοόυαςη σηρ Δ.Λ.Σ. Δκεί υαίμεσαι όσι ξι αμσιοπόςψοξι σψμ μεσαοστφιακώμ και μεπικξί καθηγησέρ 
οπξςοάθηςαμ μα κάμξτμ υαμεπό όσι ξι λόγξι είμαι ατσξί οξτ ιςφτπιζόμαςσε, αλλά ξι αοαμσήςειρ σψμ τοξλξίοψμ 
είμαι αόπιςσερ και αμσιυασικέρ. Οξτθεμά δεμ υαίμεσαι καθαπά ξ λόγξρ για σξμ ξοξίξ δε γίμαμε δεκσξί!

 Γιάννης: Δοιςήμψρ σα κπισήπια ανιξλόγηςηρ για σα μεσαοστφιακά ςσξ Φτςικό σηρ Ιπήσηρ είμαι η έγκαιπη 

ξλξκλήπψςη σψμ ςοξτδώμ, ξ βαθμόρ οστφίξτ, ξι βαθμξί ςε μαθήμασα οξτ ςτμάδξτμ με σξ μεσαοστφιακό 
οπόγπαμμα, ξι βαθμξί ςε βαςικά μαθήμασα οπξφψπημέμηρ υτςικήρ και σα ακαδημαωκά κίμησπα σξτ τοξχηυίξτ. 
Δοίςηρ, οπέοει μα τοάπφξτμ ςτςσασικέρ εοιςσξλέρ, εμώ οπξβλέοεσαι και η δτμασόσησα οπξυξπικήρ ςτμέμσετνηρ. 
Δμείρ οληπξύμε όλα σα οαπαοάμψ κπισήπια και γμψπίζξτμε όσι ξι ςτςσασικέρ εοιςσξλέρ οξτ οαπαδώςαμε ήσαμ 
οξλύ καλέρ, αυξύ με ςτςσασικέρ σψμ ιδίψμ καθηγησώμ γίμαμε δεκσξί ςε άλλα μεσαοστφιακά οπξγπάμμασα. Τώπα 
βέβαια ξ κ. Τςιπώμηρ, οπόεδπξρ σξτ Τμήμασξρ και μέλξρ σηρ Δ.Λ.Σ., έφει δηλώςει ςσξμ σύοξ όσι τοάπφξτμ κι άλλα 
κπισήπια, αμεοίςημα, αλλά είμαι ζήσημα αμ κι ξ ίδιξρ νέπει σί εμμξεί.     

 Διονύσης: Ξ κ. Τςιπώμηρ αμέυεπε ψρ κπισήπιξ και σιρ νέμερ γλώςςερ ή ση ςτμέμσετνη σψμ τοξχηυίψμ. 

Αλλά και οστφία νέμψμ γλψςςώμ έφξτμε, και δτςστφώρ για σξμ κ. Τςιπώμη, υέσξρ δεμ οήπαμ ςτμεμσεύνειρ ώςσε μα 
έφει κάοξια ςκξσειμή γψμία για μα κπτυσεί. Δμ οάςη οεπιοσώςει, δεμ είμαι ειπψμεία μα βγαίμξτμε οπώσξρ και 
δεύσεπξρ ςσξ ίδιξ σμήμα οξτ μαρ έκπιμε αμίκαμξτρ μα οαπακξλξτθήςξτμε σξ μεσαοστφιακό σξτ;  

Πξιξφ είναι ξ ςσΰχξφ ςαφ σπρα; Διεκδικείσε να ςαφ οάρξψν ςσξ μεσαοσψχιακΰ, έςσυ και 
κατψςσερθμένα; 

Διονύσης: Ολέξμ όφι, δεμ έφξτμε αμάγκη μα μαρ οάπξτμ ςσξ ςτγκεκπιμέμξ μεσαοστφιακό. Οπώσξμ διόσι 

ήδη, όοψρ ςαρ είοαμε, ςτμεφίζξτμε σιρ ςοξτδέρ μαρ ςε άλλα μεσαοστφιακά. Ιι έοεισα, δεμ θα μοξπξύςαμε μα 
δξτλέχξτμε αοξδξσικά ςε έμα σέσξιξ οεπιβάλλξμ καθηγησώμ.       

 Γιάννης: Τξ οπόβλημα ολέξμ για μαρ δεμ είμαι οπξςψοικό. Ατσό οξτ θα θέλαμε είμαι μα μη μείμει 

δεδικαςμέμξ ςσξ Φτςικό όσι όοξιξρ δε ςτμμξπυώμεσαι με ση θέληςη, σημ ιδεξλξγία και σημ ηθική εμόρ καθηγησή 
αοξππίοσεσαι αμεναπσήσψρ σψμ εοιδόςεώμ σξτ.        

 Διονύσης: Ατσόρ άλλψςσε υαίμεσαι όσι ήσαμ και ξ ξτςιαςσικόρ ςκξοόρ σηρ αοόππιχήρ μαρ. Μα 

οαπαδειγμασιςσξύμ ξι τοόλξιοξι και μα ςσαμασήςξτμ μα φαλξύμ σημ εικόμα σξτ Οαμεοιςσημίξτ σξτρ.

 Γιάννης: Μα διετκπιμίςξτμε οάμσψρ όσι τοάπφξτμ και καθηγησέρ οξτ μαρ ςσήπιναμ, οαπά σημ οίεςη οξτ 

δέφξμσαμ αοό σξτρ τοξλξίοξτρ. Ηέλξτμε μα σξτρ ετφαπιςσήςξτμε θεπμά και λτοξύμαςσε ειλικπιμά οξτ φάςαμε σημ 
ετκαιπία μα ςτμεπγαςσξύμε μαζί σξτρ.        

 Διονύσης: Τξ βαςικόσεπξ οπάγμα οξτ μαρ φψπίζει αοό σξτρ καθηγησέρ οξτ μαρ οξλέμηςαμ είμαι η 

επμημεία σξτ όπξτ εοιςσήμξμαρ. Απμξύμαςσε μα αοξδεφθξύμε σξ μξμσέλξ σξτ ελισιςσή, κξιμψμικά μεκπξύ 
εοιςσήμξμα οξτ ςτμαμαςσπέυεσαι μόμξ με όμξιξύρ σξτ και διαυεμσεύει σξμ μικπόκξςμξ σξτ ςσξ οαμεοιςσήμιξ, 
αοξκξμμέμξρ αοό σημ κξιμψμία γύπψ σξτ. Ακόμη και ςσξμ όπκξ οξτ μαρ δώςαμε μα οξύμε αμαυέπει οψρ ςαμ 
εοιςσήμξμερ έφξτμε φπέξρ μα οπξςυέπξτμε για σξ καλό σηρ κξιμψμίαρ, και ατσό κασά ση γμώμη μαρ δεμ καλύοσεσαι 
μόμξ με ση οπόξδξ οξτ κάμει κάοξιξρ ςσημ εοιςσήμη σξτ. 
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