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Σιενή συνεργασία 
ίων αμερικανικών ΑΕΙ 
με ία ελληνικά
«Η χώρα pas είναι ένα εργαστήριο διαρ- 
κούε αλλαγήε» είπε χθεε ο Πρωθυπουργόε 
Κυριάκοε Μητσοτάκηε στη διάρκεια τηε 
επίσημηε εκδήλωσηε για την υποδοχή των 
εκπροσώπων 30 αμερικανικών πανεπιστημί
ων, που θα έχουν συναντήσειε με τα ΑΕΙ τηε 
χώραε μαε. Από αύριο και τιε επόμενεε τρειε 
ημέρεε θα αρχίσουν οι επισκέψειε των αμερι- 
κανών πανεπιστημιακών στα ανώτατα Ιδρύμα
τα τηε περιφέρειαε, αφού χθεε συναντήθηκαν 
με τιε ηγεσίεε των πανεπιστημίων τηε πρω- 
τεύουσαε. Η υποδοχή των πανεπιστημίων των 
ΗΠΑ, έγινε στιε εγκαταστάσειε του Ιδρύματοε 
Νιάρχου στο Φάληρο, με τη συμμετοχή τηε 
υπουργού Παιδείαε Νίκηε Κεραμέωε, του 
πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Γιώργου Τσού- 
νη, τηε βοηθού του υπουργού Εξωτερικών 
στο Γραφείο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών 
Υποθέσεων (ECA) των ΗΠΑ Λι Σάτερφιλντ και 
των επικεφαλήε του ΙΙΕ. «Οταν φυτεύειε ένα 
δέντρο ξέρειε ότι δεν θα είσαι εκεί να το δειε 
να ανθίσει αλλά θα το δουν τα εγγόνια και τα 
δισέγγονά σου» είπε χαρακτηριστικά στην ομι
λία του ο κ. Τσούνηε.
Ηδη ανακοινώθηκε η ίδρυση Διεθνούε Κέ
ντρου Εκπαίδευσηε στην Ελλάδα του Πανε
πιστημίου Κολούμπια, το οποίο υπολογίζεται 
να υποδεχτεί τουε πρώτουε φοιτητέε το 2023. 
Φυσικά δεν μιλάμε για τπν έκδοση κοινών 
πτυχίων των ελληνικών με τα αμερικανικά 
ΑΕΙ, καθώε δεν έχει Βρεθεί ακόμη τρόποε να 
ξεπεραστεί το εμπόδιο των διδάκτρων που 
χρεώνονται στιε ΗΠΑ.

Συνεργασία με το Yale
Παράλληλα συζητήθηκε εκ νέου η συνεργα
σία του Πανεπιστημίου Αθηνών με το Yale, 
για την οποία και «ΤΑ ΝΕΑ» έχουν ήδη γρά
ψει. Αυτή περιλαμβάνει τη λειτουργία ενόε 
ερευνητικού κέντρου στον τομέα των περι
βαλλοντικών σπουδών και τηε δημόσιαε υγεί- 
αε που δεν θα δίνει Βέβαια κοινούε τίτλουε 
σπουδών, αλλά πιστοποιητικά παρακολού- 
θησηε ή τιε αντίστοιχεε πιστωτικέε μονάδεε 
σε όσουε φοιτητέε ή φοιτήτριεε ελληνικού 
ανώτατου Ιδρύματοε παρακολουθήσουν 
μαθήματα στιε ΗΠΑ. Οι Ελληνεε φοιτητέε και 
φοιτήτριεε θα μπορούν να παρακολουθή
σουν ένα εξάμηνο στιε ΗΠΑ χωρίε δίδακτρα. 
Τα δυο Ιδρύματα μάλιστα έχουν υπογράψει 
μνημόνιο συνεργασίαε, ενώ έχει σχεδιαστεί 
και ένα ξενόγλωσσο μεταπτυχιακό πρόγραμ
μα στιε περιΒαλλοντικέε επιστήμεε και τη δη
μόσια υγεία για το οποίο θα γίνει ανταλλαγή 
καθηγητών μεταξύ των δυο πανεπιστημίων με 
το πτυχίο του να δίνεται αποκλειστικά από το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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