Ελευθερία του Λόγου στα Πανεπιστήμια????
Υπέρ ή Κατά ?????
Στις 23/11 άτομα, φοιτητές, παρατάξεις και ομάδες του Παντείου απαίτησαν από τον Πρύτανη του
Ιδρύματος την παροχή πρόσβασης στις δικτυακές υπηρεσίες του Παντείου για να μπορέσουν να
δημιουργήσουν σάιτ των ομάδων και των παρατάξεων αυτών. Τα άτομα αυτά θεώρησαν αυτονόητο το
δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση, ειδικά μέσα στο πανεπιστημιακό άσυλο.
Φαίνεται όμως πως ο Πρύτανης δεν θεωρεί τόσο αυτονόητη την ελευθερία του λόγου και μάλλον
διαφωνεί με το πανεπιστημιακό άσυλο ιδεών. Έτσι ίσως εξηγείται και η λαμπρή του απουσία από την
πρόσφατη συστράτευση των πρυτάνεων στο πλευρό του πρύτανη του Ε.Μ.Π. και την στάση του για
θέμα που αφορά επίσης την ελευθερία του λόγου. Εξέλαβε μάλιστα ως εκβιασμό, προπηλακισμό και
σεξουαλική παρενόχληση την άποψη ότι δεν μπορεί να είναι πρύτανης πανεπιστημίου κάποιος που είναι
ενάντια στην ελευθερία του λόγου και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών στο πανεπιστήμιο.
Αυτή η άποψη είναι εντελώς λανθασμένη. Βεβαίως και έχει κάθε δικαίωμα ο κύριος Τσίρης να είναι
ενάντια στην ελευθερία του λόγου και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών στο πανεπιστήμιο.
Ο αντιπρύτανης του Παντείου κύριος Λύτρας κατήγγειλε σε έξαλλη κατάσταση την αυθάδεια με την
οποία απαιτήθηκε από τον πρύτανη να είναι υπέρ της ελευθερίας του λόγου.
Και ο ίδιος εξάλλου αρνήθηκε σθεναρά και με πάθος (που αναμφίβολα τον τιμά) να πάρει θέση υπέρ της
ελευθερίας του λόγου στα πανεπιστήμια όταν και αυτού του ζητήθηκε
( με την ίδια αυθάδεια μάλιστα).
Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε και στον κύριο Λύτρα το δικαίωμα να είναι ενάντια στην ελευθερία του
λόγου.
Να καταγγείλουμε με την ευκαιρία την βεβήλωση των ιερών χωμάτων του πρυτανικού και
αντιπρυτανικού γραφείου από αυτούς που αντί με σκυμμένο το κεφάλι, χαμηλωμένο το βλέμμα, και
σιγανή φωνή να παρακαλέσουν να έχουν δικαίωμα να λένε (δικτυακά) αυτό που σκέφτονται,
αναστάτωσαν την πρυτανική και αντιπρυτανική γαλήνη με μεγαλόφωνες αυθάδεις απαιτήσεις.
Αν είχαν λίγη τσίπα απάνω τους θα έπρεπε να πάνε να καθίσουν όρθιοι στο ένα πόδι και με το κεφάλι
στον τοίχο, στην επόμενη ακαδημαϊκή διάλεξη των φωτισμένων πρυτανικών αρχών μας.
Παρόλα αυτά το θέμα παραπέμφθηκε στο επόμενο πρυτανικό συμβούλιο. Οι νευρωνικές συνάψεις του
πρυτανικού εγκεφάλου δεν φάνηκαν αρκετές για να δώσουν λύση στο αίτημα για ελευθερία του λόγου.
Το πρυτανικό συμβούλιο ωστόσο δεν συνεδρίασε ποτέ. Ακόμα και αυτό δεν είναι αρκετό για ένα τόσο
μεγάλο δίλημμα: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ της ελευθερίας του λόγου?????
Το θέμα παραπέμφθηκε εκ νέου στην επόμενη συνεδρίαση της Συγκλήτου. Σε αυτή ακόμα περισσότερα
φωτισμένα ακαδημαϊκά μυαλά θα προσπαθήσουν να λύσουν τον γόρδιο δεσμό της ελευθερίας έκφρασης
και επικοινωνίας.
Η σύγκλητος του Παντείου καλείται την Τρίτη 1η Δεκέμβρη, με σύνεση και σωφροσύνη να ζυγίσει τα
υπέρ και τα κατά της ελευθερίας του λόγου και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών στα πανεπιστήμια.
Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την απόφασή τους.
Το ζήτημα δεν προσφέρεται για στοιχήματα
Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε πως ο πρύτανης και ο αντιπρύτανης δεν προβληματίστηκαν και δεν
αμφιταλαντεύτηκαν τόσο όταν στελέχη του ακροδεξιού ΛΑΟΣ και της Αστυνομίας τους ζήτησαν να
κάνουν κάτι για να κλείσει ένας ανεξάρτητος διακομιστής (server) που υπάρχει στο Πάντειο. Οι
συνομιλίες τους με τους ακροδεξιούς και την αστυνομία (που ήταν απολύτως κόσμιες) φαίνεται πως
ήταν αρκούντως κατατοπιστικές και γόνιμες ώστε να ξεκινήσουν διαδικασίες για την φίμωση του
ανεξάρτητου σέρβερ. Ούτε πρυτανικό συμβούλιο χρειάστηκε, ούτε ενημερώθηκε ποτέ η σύγκλητος για
το θέμα αυτό και τις ενέργειες που γίνονται. Το παραπάνω γεγονός μας δίνει ένα στοιχείο για την θέση
που μάλλον έχουν ο πρύτανης και ο αντιπρύτανης στο ακανθώδες ζήτημα της ελευθερίας του λόγου.
Να τονίσουμε τέλος πως άλλα ζητήματα όπως τεχνικές δυσκολίες ή ζητήματα ασφάλειας δεδομένων κλπ.
δεν υπάρχουν. Το αίτημα για πρόσβαση στο δίκτυο και ελεύθερη έκφραση έχει να κάνει αποκλειστικά
και μόνο με την αναγνώριση ή όχι του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης και επικοινωνίας.
Οι συντάκτες αυτού του κειμένου δεν μπορούν να πάρουν θέση στο μεγάλο ερώτημα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ
ΛΟΓΟΥ ΥΠΕΡ Ή ΚΑΤΑ ????? και αναμένουμε την καθοδήγηση της Συγκλήτου.
Οι Άλλοι...

