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εξάμηνα
Συνεργασία ελληνικών 
με αμερικανικά ΑΕΙ

Κοινά προγράμματα, κοινά πτυχία, 
δωρεάν σπουδέε για Ελληνεε φοιτη- 
τέε, κοινά ερευνητικά προγράμμα
τα, κοινέε δημοσιεύσει είναι μερι- 
κέε μόνον από τιε δυνατότητεε ms 
συνεργασία$ των ελληνικών με τα 
αμερικανικά ΑΕΙ. Χθε$, στην εκδή
λωση uno6oxns των εκπροσώπων 
30 αμερικανικών πανεπιστημίων 
για συνεργασία στην Ελλάδα, πα
ρουσιάστηκαν δύο ακόμη συνερ
γείτε: του ΕΜΠ με το Κολούμπια 
και του Ιονίου Πανεπιστημίου με 
το Τζονε Χόπκινε. Σελ. 3
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Κώστας
Οργίνος
Καθηγητής Φυσικής στο 
Κολέγιο William&Mary

Οι Ελληνες φοιτητές 
θα αποκτήσουν πρό
σβαση στα ΑΕΙ των 
ΗΠΑ, που βρίσκονται 
στην αιχμή της τεχνο
λογικής προόδου 
και καινοτομίας.

Κωνσταντίνος
Λυκέτσος
Καθηγητής 
στο Johns Hopkins

Στο Πανεπιστήμιο
Johns Hopkins υπάρ
χουν 30 με 35 Ελ
ληνες καθηγητές 
σε σημαντικές θέ
σεις. Μεγάλος ανα
λογικά αριθμός.

Βασίλης
Βασιλείου
Καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Γέιλ

Η Ελλάδα έχει 
σπουδαίους καθη
γητές και φοιτητές, 
που καταφέρνουν 
να διαπρέψουν 
όταν βγαίνουν 
στο εξωτερικό.

Η θεωρία της εξωστρέφειας των ΑΕΙ έγινε πράξη
«Pharos Summit 2022»: εκδήλωση υποδοχής των εκπροσώπων 30 αμερικανικών πανεπιστημίων για συνεργασία στην Ελλάδα

Η υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε ότι «η επίσκεψη των εκπροσώπων είναι μόνο η αρχή για ό,τι βλέπουμε ως ένα σημαντικό ταξίδι, που θα οδηγήσει 
σε ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των ελληνικών και των αμερικανικών πανεπιστημίων». Τη σύνοδο χαιρέτισαν, επίσης, ο ΤζορτζΤσούνης, πρέσβης των 
ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Λι Σάτερφιλντ, Assistant Secretary of State για εκπαιδευτικά και πολιτιστικά θέματα των ΗΠΑ, και ο Αλαν Ε. Γκούντμαν, διευθύνων 
σύμβουλος του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης ΗΠΑ.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Η διαδρομή από τον Δεκέμβριο 
του 2019, οπότε άρχισαν οι πρώ- 
τεε συζητήσετε, έωε τη χθεσινή 
επίσημη εκδήλωση υποδοχήε 
των εκπροσώπων 30 αμερικανι
κών ΑΕΙ στην Ελλάδα -«Pharos 
Summit 2022», όπωε ονομάστη
κε- ήταν δύσβατη, σπαρμένη 
από τα εμπόδια που όρθωσε η 
πανδημία και όχι μόνο. Ωστόσο 
οι συνεργασίεε των Ελλήνων πα
νεπιστημιακών με συναδέλφου3 
mus σε αμερικανικά ΑΕΙ, σε συν
δυασμό με την ισχυρή πολιτική 
βούληση ms ελληνικήε κυβέρνη
σή να επιτύχει το εγχείρημα ms 
εξωστρέφεια5 των ΑΕΙ ms xcbpas 
pas, αποτέλεσαν την πρώτη ύλη. 
«Η Ελλάδα δεν είναι απλώε ένα 
μέροε για να έρθετε και να με
λετήσετε αρχαιολογία, κλασικέε 
σπουδέε, Ιστορία. Είναι επίσηε 
ένα εργαστήριο διαρκούε αλλα- 
γήε. Είναι μια χώρα που βρίσκε
ται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολι
τική θέση, μια χώρα όπου, εκτόε 
από κλασικέε σπουδέε, μπορείε 
να εστιάσειε την έρευνά σου σε 
θέματα όπωε η μετανάστευση, τα 
θέματα ασφαλείαε, το κλίμα. Η 
Ανατολική Μεσόγειοε είναι μια 
περιοχή όπου εκτυλίσσεται έντο
να η κλιματική αλλαγή. Η Ελλάδα 
είναι όμωε μια χώρα, η κυβέρνη
ση ms onoias είναι αφοσιωμένη 
στην εφαρμογή καινοτόμων λύ
σεων δημόσια5 πολιτικήε», ανέ
φερε npos mus εκπροσώπουε 
των αμερικανικών ΑΕΙ ο πρωθυ- 
πουργόε Kupmims Μητσοτάκηε 
ανοίγονταε την εκδήλωση. «Το 
πιο πολύτιμο κεφάλαιο ms χώ- 
pas είναι οι άνθρωποί ms και ιδι
αίτερα η νέα γενιά», επισήμανε.

Δυνατότητεε
Κοινά προγράμματα, διπλά 

πτυχία, κοινά πτυχία, δωρεάν 
σπουδέε για Ελληνεε φοιτητέε, 
κοινά ερευνητικά προγράμμα
τα, κοινέ5 δημοσιεύσειε είναι 
μερικέε μόνον από tis δυνατό- 
τητεε ms συνεργασίαε των ελ
ληνικών με τα αμερικανικά ΑΕΙ. 
Το στίγμα των ωφελειών έδωσε 
η υπουργόε Παιδείαε Νίκη Κε- 
ραμέωε, bnXcbvovras ότι η νέα

Παρουσιάστηκαν 
δύο ακόμη συνέργειες: 
του ΕΜΠ με το Κολού- 
μηια και του Ιονϊου 
Πανεπιστημίου 
με το Τζονς Χόπκινς.

συνεργασία μεταξύ του Πανε
πιστημίου Αθηνών και του Γέιλ 
προβλέπει την ανταλλαγή φοι
τητών από τα δύο ιδρύματα και 
την παρακολούθηση μαθημάτων 
άνευ διδάκτρων. Onais έχει ήδη 
παρουσιάσει η «Κ», στο πλαίσιο 
ms συνεργασίαε, μεταπτυχια
κοί και διδακτορικοί φοιτητέε 
του ΕΚΠΑ θα μπορούν να παρα
κολουθούν μαθήματα διάρκειαε

ενόε εξαμήνου ή svos emus arcs 
Θετικέ5 επιστήμεε και arcs πολυ- 
τεχνικέε, ιατρικέ3, περιβαλλοντο- 
λογικέε σχολέε του Γέιλ, τα οποία 
θα προσμετρώνται στην απόκτη
ση του πτυχίου mus. Επίσηε, με 
την έναρξη του νέου ακαδημαϊ
κού emus, το μεταπτυχιακό πρό
γραμμα Περιβαλλοντική5 Υγεία5 
του ΕΚΠΑ θα συνδιδάσκουν κα- 
θηγητέε από το Γέιλ. Η συγκεκρι
μένη συνεργασία αποτελεί πρό
τυπο για την ανάπτυξη νέων που 
θα επιφέρουν απτά οφέλη amus 
φοιτητέε ms xcbpas pas, ανοίγο- 
vms καινού pyious ορίζοντεε και 
δημιουργώντα5 ευκαιρίεε.

Στη χθεσινή εκδήλωση επίση3 
παρουσιάστηκαν δύο ακόμη συ- 
νέργειεε που δρομολογήθηκαν 
στο πλαίσιο του διεθνού3 ακαδη
μαϊκού προγράμματοε συνεργα

σιών που ξεκίνησε τον Σεπτέμ
βριο του 2019: του ΕΜΠ με το 
Κολούμπια και του Ιονϊου Πανε
πιστημίου με το Τζονε Χόπκινε.

«Ηταν μια μοναδική ευκαι
ρία να κατανοήσουμε την πο- 
λυπλοκότητα του φαινομένου 
ms μετανάστευσή και να κα
ταλάβουμε τιε δυσκολίεε στην 
κατάρτιση μεταναστευτική5 πο- 
λιτικήε», δήλωσε φοιτήτρια από 
το Χάρβαρντ, η οποία μετείχε 
στο θερινό πρόγραμμα που υλο
ποιείται στη Λέσβο, σε συνεργα
σία με το ΕΚΠΑ, και αφορά τιε 
προσφυγικέε ροέε, τομέα στον 
οποίο η χώρα pas έχει αναπτύ
ξει τεχνογνωσία λόγω ms γεω- 
στρατηγικήε θέσηε ms.

Βεβαίωε, ουκ ολίγοι Ελληνεε 
πανεπιστημιακοί έχουν επιστη- 
μονικούε διαύλουε με συναδέλ-

Τα υψηλά δίδακτρα 
στις ΗΠΑ συζήτησαν 
Ελληνες και Αμερικανοί 
πανεπιστημιακοί, ενώ 
το θέμα προβληματίζει 
και την πολιτική ηγεσία.

cpous tous στα αμερικανικά ΑΕΙ - 
δίαυλοι που θα συμβάλουν στην 
επιτυχία των επισκέψεων των 
εκπροσώπων των αμερικανικών 
ΑΕΙ στην Ελλάδα, οι οποίεε ξε
κίνησαν ήδη από χθεε. Συγκε
κριμένα, οι πρώτεε συναντήσετε 
έγιναν στο Πανεπιστήμιο Αθη
νών, στο ΕΜΠ και στο Οικονο
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εν
δεικτικά, η Πρυτανεία του ΕΜΠ,

κοσμήτορε5 σχολών και καθηγη- 
τέε συναντήθηκαν με tous εκ- 
npoacbnous 16 πανεπιστημίων 
των ΗΠΑ. Ο πρύτανηε Ανδρέ- 
as Μπουντουβήε παρουσίασε 
tis δραστηριότητεε του ΕΜΠ 
που συνδέονται με ακαδημαϊκέε 
συνεργασίεε με τιε ΗΠΑ και tis 
προοπτικέε επέκτασηε και εν- 
δυνάμωσήε tous και επισήμα- 
νε tis κύριεε προκλήσειε, ενώ οι 
εκπρόσωποι όλων των αμερικα
νικών πανεπιστημίων που συμ
μετείχαν στη συνάντηση παρου
σίασαν εν συντομία την πολιτική 
tous και tis προτάσειε mus για 
πιθανέε διμερείε συνεργασίεε. 
Η δίωρη συνάντηση ολοκληρώ
θηκε με συζήτηση επί συγκεκρι
μένων πρακτικών θεμάτων των 
διμερών συνεργασιών.

Δυσκολίεβ
Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι 

η κάλυψη των διδάκτρων που 
πρέπει να πληρώσουν οι Ελλη- 
νεε φοιτητέε για το ένα ή δύο 
εξάμηνα που θα επιλέξουν να 
παρακολουθήσουν σε κάποιο 

| ΑΕΙ των ΗΠΑ, με το οποίο συ- 
I νεργάζεται το ίδρυμά tous. Ενα 
I εργαλείο είναι οι υποτροφίεε. Το 

θέμα των υψηλών διδάκτρων 
στιε ΗΠΑ συζητήθηκε χθεε στα 
«πηγαδάκια» που έστησαν Ελλη- 
νεε και Αμερικανοί πανεπιστη
μιακοί, ενώ προβληματίζει και 
την πολιτική ηγεσία. Μάλιστα, 
onais ελέχθη στην «Κ» από υψη
λόβαθμο στέλεχοε του υπ. Παι- 
δείαε, η ανταλλαγή φοιτητών 
από το ΕΚΠΑ και το Γέιλ άνευ 
διδάκτρων θα πιέσει τα υπόλοι
πα ιδρύματα να βρουν χρημα
τοδοτικά εργαλεία για τέτοιεε 
ανταλλαγέε. Από την άλλη, τα 
κοινά ερευνητικά προγράμματα 
που θα υλοποιηθούν στην Ελ
λάδα με συνεργασία αμερικανι
κών ΑΕΙ εκτιμάται πωε μπορούν 
να αποτελόσουν πόλο έλξη3 για 
χρηματοδότηση από τον ιδιω
τικό τομέα. Εξάλλου, σύμφωνα 
με πληροφορίε3 ms «Κ», έχει 
εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τον 
ιδιωτικό τομέα για ένα ερευνη
τικό πρόγραμμα πάνω στον το
μέα ms καθαρήε ενέργεια5, που 
προωθούν στο ΕΚΠΑ με το Γέιλ.

Από ίο τοπικό στο παγκόσμιο Ο ρόλος των Ελλήνων καθηγητών
Δύο χρόνια μετά tis πρώτεε σχετι
κέ s συνομιλίεε του πρωθυπουρ
γού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον 
πρόεδρο του Πανεπιστημίου Κο- 
λούμπια, Λι Μπόλιντζερ, η ιδέα 
γίνεται πράξη. Η Ελλάδα είναι 
μεταξύ των ελάχιστων κρατών 
στον κόσμο που θα αποκτήσει 
Columbia Global Center.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο 
ms επίσκεψή εκπροσώπων 
από 30 ΑΕΙ των ΗΠΑ στην Ελ
λάδα, ο κ. Μπόλιντζερ ανα
κοίνωσε την ίδρυση Διεθνούε 
Κέντρου Εκπαίδευσηε του Κο- 
λούμπια στην Αθήνα. Colum
bia Global Centers υπάρχουν 
σε Παρίσι, Πεκίνο, Κωνσταντι
νούπολη, Αμμάν, Ναϊρόμπι, Σα- 
ντιάγκο, Ρίο, Βομβάη και Τύ- 
νιδα. Ιδρύθηκαν με στόχο οι 
φοιτητέε να έχουν χώρο να με
λετούν, να συνεργάζονται και 
να αξιοποιούν τα προγράμμα
τα του Κολούμπια. Παράλλη
λα, σκοπόε είναι τα Κέντρα αυ
τά να βοηθούν φοιτητέε αλλά 
και νέουε να κατανοούν τιε δι- 
εθνείε προκλήσειε. Χαρακτηρι
στικά, τα Columbia Global Cen
ters, όπωε είναι το όραμα του

Η ίδρυση του Διεθνούς 
Κέντρου Εκπαίδευσης 
του Κολούμπια 
στην Αθήνα 
δημιουργεί ευκαιρίες 
και βοηθάει στη διά
χυση της γνώσης.

Λι Μπόλιντζερ, ιδρύθηκαν με 
στόχο «να συνδέσουν το τοπικό 
με το παγκόσμιο, να δημιουργή
σουν ευκαιρίεε για τη διάχυση 
ms γνώσηε και την ενίσχυση 
του παγκόσμιου διαλόγου.

Σε λειτουργία το 2023
Στην Ελλάδα το Κέντρο ανα

μένεται να αρχίσει να λειτουρ
γεί το 2023. Ουσιαστικά σε 
συνεργασία με ελληνικά ΑΕΙ, 
κοινωνικούs φορείε, μη κυβερ
νητικέ s οργανώσετε, επιχειρή
σετε, θα οργανώνει προγράμ
ματα «με στόχο να εμπλουτίσει 
το διδακτικό, επιστημονικό και 
ερευνητικό έργο που εξελίσ
σεται στη χώρα pas, σε ώσμω

ση με τα ελληνικά ΑΕΙ και την 
ελληνική πανεπιστημιακή κοι
νότητα», onais ανακοινώθηκε. 
Βέβαια, onais διευκρινίστηκε 
από το υπουργείο Παιδεία3, δεν 
πρόκειται για προγράμματα που 
θα οδηγούν σε τίτλο πανεπι
στημιακών σπουδών (δηλαδή, 
για παράδειγμα, προπτυχιακά 
ή μεταπτυχιακά).

Η πρώτη φορά που ακούστη
κε η ιδέα για ίδρυση evos Colum
bia Center στην Ελλάδα ήταν σε 
συνάντηση ms κ. Κεραμέωε με 
τον κ. Μπόλιτζερ τον Ιανουάριο 
του 2020, ενώ τον Φεβρουάριο 
ms ίδιαε χρονιάε η κ. Κεραμέ- 
ois είχε ταξιδέψει, συνοδευόμε- 
νη από συνεργάτεε ms, στην 
Κωνσταντινούπολη και είχε επι- 
σκεφθεί το εκεί Columbia Global 
Center για να δει πώε οργανώθη
κε και nebs λειτουργεί. Την κ. Κε
ραμέαν και την ομάδα ms είχε 
υποδεχθεί και ενημερώσει η δι
ευθύντρια του Columbia Global 
Center ms Κωνσταντινούπολή, 
Ιπέκ Τζεμ Ταχά, κόρη του πρώ
ην υπουργού Εξωτερικών ms 
Τουρκίαε Ισμαήλ Τζεμ.

ΑΠ. Λ.

Σημαντικό ρόλο στη συνεργασία 
ανάμεσα στα ελληνικά και στα 
αμερικανικά πανεπιστήμια δια
δραματίζουν οι Ελληνε3 πανεπι
στημιακοί που εργάζονται στα 
εκεί ΑΕΙ. Onais ανέφερε χθεε 
στην «Κ» ο υφυπουργόε Παιδεί- 
as appo6ios για την ανώτατη 
εκπαίδευση, Αγγελοε Συρίγοε, 
περίπου οι μισοί από mus εκ- 
προσώπουε των αμερικανικών 
ΑΕΙ που συμμετέχουν στην απο
στολή είναι Ελληνε5 ή ελληνυαν 
καταγωγήε. «Βλέπουν τη συμ
μετοχή tous cos έναν τρόπο να 
βοηθήσουν την Ελλάδα, αποτε
λούν μία απόδειξη ms αξίαε των 
Ελλήνων επιστημόνων και των 
σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί 
ανάμεσα στα ελληνικά και στα 
αμερικανικά ΑΕΙ. Παράλληλα εί
ναι πολύτιμη η συνδρομή mus 
i<a0cbs γνωρίζουν τη γλώσσα 
και τον τρόπο λειτουργία5 των 
πανεπιστημίων pas», παρατή
ρησε ο κ. Συρίγοε.

«Εχουμε σημαντικέ5 συνερ- 
γασίεε με ελληνικά πανεπιστή
μια, onais με το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ ο 
Τομέαε Κλασικών Σπουδών του

Είναι πολλοί όσοι εργά
ζονται στα αμερικανικά 
πανεπιστήμια και η πα
ρουσία τους αποτελεί 
ένδειξη της ποιότητας 
της δουλειάς που 
γίνεται στην Ελλάδα.

ιδρύματο5 οργανώνει ένα πολύ 
δημοφιλέ3 θερινό σχολείο στην 
Ελλάδα. Οι Αμερικανοί καθηγη- 
τέε που συνεργάζονται με tous 
Ελληνεε συναδέλφουε mus εί
ναι ενθουσιασμένοι», παρατη
ρεί στην «Κ» ο Kcbnms Οργίνοε, 
καθηγητήε Φυσικήε στο Κολέγιο 
William & Mary. «Μέσω ms συ- 
νεργασία3 των πανεπιστημίων 
των δύο χωρών, οι Ελληνεε φοι- 
τητέε θα αποκτήσουν πρόσβαση 
στα ΑΕΙ των ΗΠΑ, που βρίσκο
νται στην αιχμή ms τεχνολογι- 
κήε προόδου και καινοτομίαε. 
Από την άλλη, οι Αμερικανοί θα 
διαπιστώσουν πόσο σημαντική 
δουλειά γίνεται στα ΑΕΙ ms xcb
pas pas». «Και οι δύο πλευρέ5 εί

ναι ενθουσιασμένεε. Η Ελλάδα 
έχει σπουδαίουε καθηγητέε και 
φοιτητέε που καταφέρνουν να 
διαπρέψουν όταν βγαίνουν στο 
εξωτερικό», προσθέτει από την 
πλευρά του στην «Κ» ο Βασίλη 
Βασιλείου, καθηγητή5 Επιδημι- 
ολογίαε στο Πανεπιστήμιο Γέιλ.

Κάτι αλλάζει
«Νομίζω ότι τα ελληνικά ΑΕΙ 

για πολλά χρόνια παρέμεναν 
εσωστρεφή, όχι μόνο σε σχέ
ση με ξένα ΑΕΙ αλλά και μεταξύ 
tous. Το κλίμα αλλάζει. Στα αμε
ρικανικά πανεπιστήμια εργάζο
νται πολλοί Ελληνεε καθηγητέε 
και ερευνητέε, η παρουσία των 
οποίων αποτελεί ένδειξη ms ποι- 
omms ms δουλειάε που γίνεται 
στην Ελλάδα», τόνισε χθε5 στην 
«Κ» ο Κωνσταντίνοε Λυκέτσοε, 
καθηγητήε στο περίφημο Πα
νεπιστήμιο Johns Hopkins στη 
Βαλτιμόρη. Και πρόσθεσε: «Τα 
αμερικανικά πανεπιστήμια είναι 
πρότυπο. Είναι npos όφελοε ms 
ελληνική3 avebmms εκπαίδευ- 
σηε η επιστημονική ώσμωση με 
τα αμερικανικά ΑΕΙ».

ΑΠ. Λ.
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