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Συνεδρίαση της Συγκλήτου υπ αριθμ. 437/12.2.2009
Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών διατυπώνει ορισμένες σκέψειςπροβληματισμούς — προτάσεις για ένα φαινόμενο που έχει μετεξελιχθεί σε παγιωμένη κατάσταση
και σας καλεί σ’ έναν διάλογο για το περιεχόμενό τους και για την εφαρμογή τους. Συγκεκριμένα,
κατά το τελευταίο τουλάχιστον χρονικό διάσημα έχουν αυξηθεί σε υπερβολικό βαθμό οι πληροφορίες
- διευκρινίσεις — εκτιμήσεις - αξιολογήσεις — κριτικές — ερμηνείες - προτάσεις που αναρτώνται
στις· ηλεκτρονικές ανακοινώσεις (announces) του Ιδρύματός μας και των οποίων είναι — ή, πιο
σωστά καθίστανται αναγκαστικά — αποδέκτες όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Τα
περισσότερα εκ των ανωτέρω είναι περιορισμένου, τουλάχιστον ως προς την ποσότητα των
πραγματικών καθ’ ύλην αποδεκτών, ενδιαφέροντος ή προβάλλουν ιδεολογικού τύπου τοποθετήσεις
οι οποίες αντιπροσωπεύουν, κατά το μάλλον ή ήττον, τον συντάκτη τους και ορισμένα μόνον μέλη
της Κοινότητάς μας. Η εκτίμησή μας είναι ότι δεν είναι απαραίτητο να «επιβαρύνουμε» τον
οιονδήποτε συνάδελφό μας με κάθε ζήτημα που απασχολεί τον ένα εξ ημών ιδιαιτέρως. Χωρίς
αμφιβολία, η ιστοσελίδα ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος αποτελεί πεδίο ελεύθερης διακίνησης των
ιδεών και της ενημέρωσης. Ωστόσο, η ελευθερία ακονίζεται στο πόσο οι ιδέες - ενημερώσεις έχουν
διυλιστεί ως προς την εμβέλειά τους, ως προς το πόσο πράγματι έχει διαπιστωθεί ότι ενδιαφέρουν την
Πανεπιστημιακή Κοινότητα στο σύνολό της ή στην πλειοψηφία της. Ειδάλλως, η ιστοσελίδα
καθίσταται ένα «γραφικό» - και άρα άνευ αυθεντικής, τουλάχιστον κοινωνικά, λειτουργίας - πεδίο,
στο οποίο αναμειγνύονται το καίριο με το ασήμαντο, το κεφαλαιώδες με το τυχαία περιστασιακό, το
ανατρεπτικό του εφησυχασμού με την αναπαραγωγή της μετριότητας. Πολλές μάλιστα από τις
απόψεις που διατυπώνονται είναι αυτονόητες για μια κοινότητα όπως η Πανεπιστημιακή, ή ακόμη
ενέχουν έναν ακραίο νομικισμό, έναν στείρο ηθικισμό, ένα αμετροεπές καταγγελτικό ύφος και μια
απόπειρα απαξίωσης της αντίθετης άποψης. Εν συνόψει: υφέρπει ένας διάχυτος εισαγγελισμός
«μεσαιωνικής» ιστορικής και πολιτιστικής τάξης. Το διαδίκτυο αποκτά δημοκρατικό νόημα μόνον
όταν ανακοινώνεται ό,τι έχει δυνατότητα για ποιοτική μετάπλαση και ανανέωση του κοινωνικού
γίγνεσθαι. Και πιο ειδικά για τα καθ’ ημάς: όταν συμβάλει στην διεύρυνση της πρόσβασης του
ακαδημαϊκού χώρου στα πολιτικά και στα πολιτιστικά τελούμενα. Η σοφία και η δημοκρατικότητα
δεν συνδέονται με τον πληθωρισμό των λεκτικών διατυπώσεων αλλά με την εσωτερική σύνεση, η
οποία ως τέτοια δεν μπορεί παρά να είναι λιτή, μετριοπαθής και αγαπητική αλλά και εν ταυτώ
ριζοσπαστική και ρεαλιστικά επίκαιρη. Πέραν των ανωτέρω, η περιγραφείσα κατάσταση επιβαρύνει
και τεχνικά το δίκτυο πέραν των δυνατοτήτων του.
Όθεν, προτείνουμε τα ακόλουθα:
1. Οι μετέχοντες παραλήπτες (receivers) των μηνυμάτων της λίστας announces@upatras.gr , η οποία
θα μετονομαστεί πλέον σε announcements@upatras.gr, παραμένουν ως έχουν, δηλαδή τα μηνύματα
της λίστας θα εξακολουθούν να λαμβάνουν όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου μας (μέλη ΔΕΠ,
εργαζόμενοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές), και πάλι στη βάση της εθελοντικής συμμετοχής τους στη
λίστα (με subscription) όπως ισχύει και σήμερα Οι παραλήπτες αυτοί uα λαμβάνουν στο ηλεκτρονικό
τους ταχυδρομείο είτε (α) τα iδια τα ηλεκτρονικά μηνύματα (πλήρες περιεχόμενο) που αποστέλλονται
στην λίστα, είτε (β) λιτή, περιγραφική ειδοποίηση (notification) για την ύπαρξη νέου ηλεκτρονικού
μηνύματος η οποία θα περιλαμβάνει και το URL ιστοτόπου στον οποίο θα αναρτάται το πλήρες
περιεχόμενο του μηνύματος (με τη δεύτερη περίπτωση να είναι η περισσότερο ενδεδειγμένη και
αποτελεσματική). Ειδικά όσον αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές, αυτοί - όπως και σήμερα - θα
εξακολουθούν να μπορούν να βλέπουν τα μηνύματα της λίστας μέσω της ήδη λειτουργούσας
ιστοσελίδας http://mail.upatras.gr/announces είτε άλλης ισοδύναμης με αυτήν λειτουργικότητας που
θα δημιουργηθεί (δεν λαμβάνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα ίδια τα μηνύματα ή
ειδοποιήσεις για νέα μηνύματα).
2. Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων στην λίστα θα έχουν πλέον μόνο συγκεκριμένα θεσμικά
όργανα του Πανεπιστημίου μας (senders: αποστολείς) μέσω αντιστοίχων λογαριασμών (ενός ανά
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όργανο) για τους οποίους θα φέρουν την ευθύνη οι νόμιμοι εκπρόσωποι των οργάνων αυτών. Σκοπός
είναι η λίστα αυτή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την προώθηση επίσημων ανακοινώσεων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στους αποστολείς θα περιλαμβάνονται η Σύγκλητος, ο Πρύτανης και οι
Αντιπρυτάνεις, οι Κοσμητείες, ο Γενικός Γραμματέας, οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές όλων
των μονάδων Διοίκησης του Πανεπιστημίου μας, οι Πρόεδροι των Τμημάτων, και όλοι οι επίσημοι
Σύλλογοι και συνδικαλιστικά όργανα (φοιτητών, εργαζομένων, κλπ). Οι λογαριασμοί αυτοί δεν θα
είναι προσωπικοί λογαριασμοί των φυσικών προσώπων που τη δεδομένη στιγμή κατέχουν τη θέση
ευθύνης του κάθε θεσμικού οργάνου, αλλά θα έχουν διαχρονικό χαρακτήρα και ονομασία (π.χ.
ενδεικτικά
Rector@upatrtas.gr,
GeneralSecretary@upatras.gr,
MeliDEΡ@upatras.gr,
EEDIP@upatras.gr, Faculty@upatras.gr. PostGraduates@upatras.gr, PHYSICS-Dept@upatras.gr,
κλπ). Για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο σύνολο των συμμετεχόντων αποστολέων, π.χ. προσθήκη
νέου Συλλόγου, υπεύθυνη θα είναι η Πρυτανική Αρχή μέσω του αρμοδίου Αντιπρύτανη
(Ακαδημαϊκών Υποθέσεων), ο οποίος θα ενημερώνει το Κέντρο Δικτύων που θα διαχειρίζεται τη
λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αποστολείς των μηνυμάτων της λίστας θα είναι και
παραλήπτες όλων των μηνυμάτων της λίστας αυτής.
3. Παράλληλα, θα διαμορφωθεί ένα ξεχωριστό κατάλληλο περιβάλλον (Web-based, στυλ Forum) στο
οποίο θα μπορούν να μετέχουν ως αποστολείς αλλά και παραλήπτες μηνυμάτων όλοι όσοι σήμερα
μετέχουν στην λίστα announces@upatras.gr ώστε απρόσκοπτα να μπορεί να συνεχίζεται ο ανοικτός
διάλογος μεταξύ των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, χωρίς να συσχετίζεται με τη
διαδικασία αποστολής επίσημων ανακοινώσεων μέσω της λίστας announcements@upatras.gr. Εξ
αρχής, το Κέντρο Δικτύων θα ρυθμίσει αυτό το περιβάλλον έτσι ώστε, χωρίς καμία περαιτέρω
διαδικασία από τα μέλη του ΠΠ, όλοι όσοι σήμερα μετέχουν στη λίστα announces@upatras.gr να
μπορούν να εισάγουν μηνύματα (posting) σ’ αυτό, αλλά και να μπορούν να βλέπουν τα μηνύματα
που οι ίδιοι ή άλλοι μετέχοντες εισάγουν σ’ αυτό. Στη συνέχεια, επειδή uα λειτουργεί σε
συνδρομητική βάση, όποιοι επιθυμούν να διαγραφούν από αυτό, είτε μόνιμα είτε κατά χρονικά
διαστήματα που οι ίδιοι επιλέγουν, θα μπορούν να το πράξουν από μόνοι τους. Επισημαίνουμε ότι
κάθε φορά που στο περιβάλλον αυτό θα εισάγεται ένα νέο μήνυμα από οποιονδήποτε που έχει
δικαίωμα συμμετοχής, αυτομάτως θα ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όλα
τα θεσμικό όργανα του Πανεπιστημίου μας, δηλαδή όσοι μετέχουν ως αποστολείς μηνυμάτων στην
λίστα announcements@upatras.gr όπως αυτό εξηγήθηκε παραπάνω.

