
Ενώ  ο κ. Βερέμης εΣέφρασε τη βεβαιότητα ότι η μεταρρύθμιση στα πανεπιστήμια θα γίνει νόμοδ του κράτουδ πριν από πδ εκλογέδ
Να αξιολογηθούν τα ελληνικά ΑΕΙ
Ο ι προτάσεις 22 ελλήνων καθηγητών τον εξωτερικού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η χρηματοδότηση τηε πολιτείαε για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων θα πρέπει να συνδέεται με την αξιολόγησή τουε, συμφώνησαν χθεε οι 22 έλληνεε πανεπιστημιακοί που δια- πρέπουν στο εξωτερικό και οι οποίοι συμμετείχαν σε διημερίδα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείαε (ΕΣΥΠ). Στο κοινό πόρισμα που παρουσίασαν χθεε το
_________ ΡΕΠΟΡΤΑΖ_________

Ν ό τ α  Τ ρ ιγ κ ααπόγευμα στο ξενοδοχείο Αστέραε στη Βουλιαγμένη, επεσήμαναν ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια για να μπορέσουν να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά θα πρέπει:■ Να συνδέσουν τη χρηματοδότησή τουε με την αξιολόγηση.■ Να αποκτήσουν οικονομική και ακαδημαϊκή αυτοτέλεια.■ Να αλλάξουν τον τρόπο εκλογήε των πρυτάνεων και των καθηγητών.■ Να ορισθούν νέεε θέσειε σε όλεε τιε βαθμίδεε αποκλειστικά για άριστουε επιστήμονεε.■ Να εξασφαλίσουν ελεύθερη διακίνηση των ιδεών με αλλαγέε στο άσυλο.Μάλιστα σημείωσαν ότι, για να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι, θα πρέπει να αποτελεί όραμα η αριστεία στην εκπαίδευση.Ειδικότερα, όπωε σημείωσε ο πρό- εδροε τηε Αρχήε Διασφάλισηε Ποιό- τηταε των ΑΕΙ κ. Σπ. Αμούργηε, πολ- λέε από τιε πρακτικέε που εφαρμόζονται στη διεθνή κοινότητα δεν καθορίζονται με νόμουε και το πιο ισχυρό εργαλείο λειτουργίαε των πανεπιστημίων είναι η δεοντολογία στο πλαίσιο τηε αυ- τονομίαε των ΑΕΙ. «Ο έλεγχος γίνεται 
πλέον με βάση την αΕιολόγηση» πρό- σθεσε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκοε κύματοε ήταν και οι δηλώσειε του καθηγητή του Πανεπιστημίου Ταφτε στιε Η Π Α κ .Φ.Τσϊχλη: «Τα πανεπιστήμια 
θα αναβαθμισθούν αν το θέλουν τα 
ίδια τα πανεπιστήμια. Ο  τρόπος που 
θα δίνονται τα χρήματα θα πρέπει να 
ευνοεί αυτούς που αναβαθμίζονται».Με τη σύνδεση τηε αδιολόγησηε με τη χρηματοδότηση συμφωνεί και ο πρόεδροε του ΕΣΥΠ κ. Θ. Βερέμηε, ο οποίοε μάλιστα διευκρίνισε ότι αρχικά θα πρέπει να προηγηθεί το στάδιο τηε καταγραφήε τηε κατάστασηε που επικρατεί στον πανεπιστημιακό χώρο με

Οι απόψειε του κ. Βερέμη για τον νόμο-πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση αναμένεται να προωθήσουν 
νέα συλλαλητήρια, αντίστοιχα με αυτά τηε περασμένηε άνοιΕηε«Οχι στοιχείο αντιπαράθεσή η Παιδεία»

Υ πέρ τηε αλλαγήε του ισχϋοντοε θεσμικού πλαισίου για το πανεπιστημιακό άσυλο τάχθηκαν χθεε στη Βουλή διακεκριμένοι έλληνεε πανεπιστημιακοί από ιδρύματα του εξωτερικού. Κατά την ενημέρωση τηε Επιτρο- πήε Μορφωτικών Υποθέσεων τηε Βουλήε με αφορμή τη διημερίδα την οποία διοργάνωσε το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείαε για τιε μεταρρυθμίσειε στην ανώτατη εκπαίδευση, οι κκ. Σ . Αρχαβάνηε, καθηγητήε Βιολογίαε του Harvard University, Δ. Νανόπουλοε, καθηγητήε Φυσι- κήε του Texa8 A  & Μ University, Σ. Πολλάληε, καθηγητήε Αρχιτεκτονικήε του Harvard Univereity, και Αθ. Φωκάε, καθηγητήε Μαθηματικών του Cambridge Univer8ity, συ-

νέκλιναν στην αναγκαιότητα διασφάλισηε τηε ομαλήε λειτουργίαε των πανεπιστημίων και τηε ελεύθερηε δια- κίνησηε των ιδεών, κάτι το οποίο, όπωε επισήμαναν, καταπατείται σήμερα κατάφωρα. Οι ομιλητέε τάχθηκαν υπέρ των ριζικών αλλαγών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ενόε εθνικού σχεδίου το οποίο θα προϋποθέτει τη συναίνεση των πολιτικών κομμάτων και των φορέων τηε Παιδείαε. «Σας ικετεύω να μη γίνει το ζήτη
μα της Παιδείας στοιχείο αντιπαράθεσης, αλλά να 
υπάρΕει κομματική σύγκλιση» σημείωσε ο κ. Νανόπουλοε, ενώ ο κ. Αρταβάνηε τόνισε την αναγκαιότητα θέσπισηε κριτηρίων αξιοκρατίαε σε όλα τα επίπεδα.τα προβλήματα που χρήζουν επίλυσηε. Στο δεύτερο στάδιο τηε αξιολόγησηε θα πρέπει να συνυπάρχει εκτόε από την ηθική ανταμοιβή και έναε οικονομικόε έπαινοε για όσα ιδρύματα διακρίνονται.Οι καθηγητέε που συμμετείχαν στη διημερίδα του Εθνικού Συμβουλίου Παι- δείαε διευκρίνισαν χθεε ότι ήρθαν στην Ελλάδα έπειτα από π ρόσκληση του προέδρου του ΕΣΥΠ και οι θέσειε που διατύπωσαν απαιτούν βάθοε χρόνου για να υλοποιηθούν, και δεν καλύπτονται όλεε από το προσχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείαε για το νέο νόμο- πλαίσιο. Για παράδειγμα, ο καθηγητήε του Πανεπιστημίου «Τζονε Χόπκινε»

στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ κ. Στ. Κριμι- ζή ε  ανέφερε ότι οι τρόποι εκλογήε των πανεπιστημιακών δασκάλων που καταγράφονται στο πόρισμά τουε δεν περιλαμβάνονται όλοι στο προσχέδιο του υπουργείου. Ειδικότερα, οι 22 πανεπιστημιακοί προτείνουν τη δημιουργία νέων θέσεων σε όλεε τιε βαθμίδεε αποκλειστικά για άριστουε επιστήμονεε, τη θεσμοθέτηση ευέλικτων θεσμών για την προσέλκυση επισκεπτών καθηγητών και τη δημιουργία των κατάλληλων δομών, ούτωε ώστε η επιβαλλόμενη αύξηση τηε χρηματοδότησηε να χρησιμοποιηθεί ωε μοχλόε στην προσπάθεια αναβάθμισηε.

Στον επίλογο τηε χθεσινήε παρου- σίασηε του πορίσματοε των 22 πανεπιστημιακών, ο κ. Βερέμηε εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η μεταρρύθμιση για την ανώτατη εκπαίδευση που προωθεί το υπουργείο Παιδείαε θα γίνει νό- μοε του κράτουε πριν από τιε εθνικέε εκλογέε, ενώ για άλλη μία φορά εστρά- φη κατά των καταλήψεων στα πανεπιστήμια, τιε οποίεε μάλιστα χα ρα κτήρισε παράνομεε. Επίσηε, θεωρεί ότι πολύ σύντομα τα πανεπιστήμια τηε γείτονοε Βουλγαρίαε θα είναι πιο ανταγωνιστικά από τα δικά μαε και πολλοί θα τα επιλέγουν για να σπουδάσουν τα παιδιά τουε.

ΓΝΩΜΗTo ISO ms ΠΑΣΠTns ΠΑΝΑΠΩΤΑΣ ΜΠΓΓΣΙΚΑΟ ι μικροί Πράσινοι μεγάλωσαν με τη «ρετσινιά» τηε καθεστωτικήε νεολαίαε -  κι αε παρεδέ- κλιναν κάπου κάπου από την κομματική γραμμή. Η ΠΑΣΠ, η φοιτητική παράτα ξη , επί σ χεδ ό ν είκοσι ' χρόνια σήκωνε στον σβέρκο τηε το βάροε τηε δα- κτυλοδεικτούμενηε κυβερ- νη τική ε εκπ ροσώ π ησηε στα πανεπιστήμια και ενίοτε το καταχέριασμα των αντιεξουσιαστών για την «υποταγή» τουε. Η τα ν... αγνώ ριστοι στην πορεία προε την αμερικανική πρεσβεία για την 33η επέτειο από την εξέγερση του Π ολυτεχνείου. Λεε και ήθελαν να α λλάξουν το ISO  των προδιαγραφών τουε. Κράνη μοτοσικλέταε στο κεφάλι, καδρόνια με πράσινα σημαιάκια στα χέρια. Ετοιμοι να αμυνθούν σε επίθεση, είπαν, με βάση τα ενδοφοιτητικά ειωθότα. Αυτή τη φορά λίγα «γιούχα» ήταν αρκετά για να χάσουν την ψυχραιμία τουε μερικοί ΓΤΑΣΠίτεε. Ετσι, έριδαν νερό στον μύλο όσων θέλουν να έχουν στο επίκεντρο, μέρεε Νοέμβρη, τιε παραταδιακέε φαγωμάρεε αντί για τη διαδηλούμενη αντίσταση στιε κοινωνικέε ανισότητεε και στον αυ- ταρχισμό. Το «στίγμα» δεν αποβάλλεται με την εξουσιοδότηση... ενδυματολο- 1 γικού heavy m etal στυλ. Αλλωστε, αυτό που πάντ έχει σημασία είναι η ιδε λογική ταυτότητα...


