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Subject: [Fwd: [Fwd: Να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων]]
From: Kleanthis Thramboulidis <thrambo@ece.upatras.gr>
Date: Fri, 04 Dec 2009 11:06:08 +0200
To: "Ανακοινώσεις Παν. Πατρών" <announces@upatras.gr>

Δεν έχουμε το δικαίωμα, αυτή τη κρίσιμη στιγμή, να φανούμε κατώτεροι των
περιστάσεων.....
Πλήρες κείμενο

Subject: [Fwd: Να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων]
From: Kleanthis Thramboulidis <thrambo@ece.upatras.gr>
Date: Tue, 01 Dec 2009 16:11:54 +0200
To: ΔΕΠ <dep@ece.upatras.gr>
Αγαπητέ Συνάδελφε,
Επειδή θεωρώ, αντίθετα με τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας της Λίστας ανακοινώσεων, πως το μήνυμα
αυτό
δεν
“είναι περιορισμένου, τουλάχιστον ως προς την ποσότητα των πραγματικών καθ’ ύλην αποδεκτών,
ενδιαφέροντος” [1] και ότι
δεν προβάλλει “ιδεολογικού τύπου τοποθετήσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν, κατά το μάλλον ή ήττον,
τον συντάκτη τους και ορισμένα μόνον μέλη της Κοινότητάς μας” [1] και
επιπλέον δεν κατεβάζει το επίπεδο της ιστοσελίδας καθιστώντας την “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” [1] και
δεν περιέχει εκφερόμενες προς τα έξω, “αυτονόητες για μια κοινότητα όπως η Πανεπιστημιακή”,
απόψεις, και τέλος
δεν ενέχει “έναν ακραίο νομικισμό, έναν στείρο ηθικισμό, ένα αμετροεπές καταγγελτικό ύφος και μια
απόπειρα απαξίωσης της αντίθετης άποψης” [1]
Και “εν συνόψει” στο περιεχόμενο του δεν “υφέρπει ένας διάχυτος εισαγγελισμός «μεσαιωνικής»
ιστορικής και πολιτιστικής τάξης” [1]και
επειδή στην παρούσα κατάσταση που διέρχεται το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο το κρίνω πιο
σημαντικό από τις εκκλήσεις σε αντίδραση (Δες για παράδειγμα [2]) σε κάθε προσπάθεια
αντιμετώπισης των σημερινών προβλημάτων, και
τέλος επειδή Διάλογος και Δημοκρατία καταπατούνται βάναυσα από φιμώσεις της άλλης, της μη
αρεστής σε μας, άποψης, αναλαμβάνω την πρωτοβουλία να σου προωθήσω το μήνυμα αυτό.
Αναφορές
[1]

Επιτροπή Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας «Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Λίστας Ανακοινώσεων
Πανεπιστημίου Πατρών» link

[2] https://mail.upatras.gr/announces/message/20091201.093633.1d5a3699.el.html
(οι επισημάνσεις στα κείμενα δικές μου)
---------------------------------------------------------------Kleanthis Thramboulidis
Visiting Professor, Helsinki University of Technology
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Assoc. Professor in Software Engineering
Software Engineering Group (SEG) - Electrical & Computer Engineering
University of Patras, 26500 PATRAS,GREECE
Tel : +30 2610 996 436
Fax : +30 2610 996 820
Email: thrambo@ece.upatras.gr
URL: http://seg.ece.upatras.gr/thrambo
Model Integrated Mechatronics (MIM) http://seg.ece.upatras.gr/MIM
=========================================================

Subject: Να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων
From: Kleanthis Thramboulidis <thrambo@ece.upatras.gr>
Date: Sun, 29 Nov 2009 23:57:29 +0200
To: announcements@upatras.gr
CC: Dimitris Tzanoudakis <tzanoyd@upatras.gr>
Δεν έχουμε το δικαίωμα, αυτή τη κρίσιμη στιγμή, να φανούμε κατώτεροι των περιστάσεων.....
Ανοικτή επιστολή προς τις Διοικήσεις των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Πλήρες κείμενο
(Οι επισημάνσεις δικές μου)
Κλεάνθης Θραμπουλίδης
---------------------------------------------------------------Kleanthis Thramboulidis
Visiting Professor, Helsinki University of Technology
Assoc. Professor in Software Engineering
Software Engineering Group (SEG) - Electrical & Computer Engineering
University of Patras, 26500 PATRAS,GREECE
Tel : +30 2610 996 436
Fax : +30 2610 996 820
Email: thrambo@ece.upatras.gr
URL: http://seg.ece.upatras.gr/thrambo
Model Integrated Mechatronics (MIM) http://seg.ece.upatras.gr/MIM
=========================================================
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