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ΑΕΙ: περί αμεροληψίας διορισμένων σοφών .•.
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΤΕΛΗ*

Η

ΚΩ θ ' ημάς πολιτική ηγεσία του

αρμόδιου υπουργείου δημο

σιοποίησε έκθεση «Διεθνούς Συμ
βουλευτική; Επιτροπής για την Τρι
τοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλά
δα», μιας «εηιτροηήτ; οοφών» εξ

Εντυπωσιακέςείναι και οι ικανό

ένας από τους μακροβιότερους υ

τητες αυτής της επιτροπής: τη μία

πουργούς Παιδείας παγκοσμίως.

και μοναδική ημέρα που εηιοκέφθη

Αλλος είναι επίσης λαμπρό τροπετι
κό στέλεχος: διετέλεσε πρόεδρος του

πρόκειται για κρατικό οργανισμό

καν τη χώρα τα πέντε εκ των εννέα
διορισμένων μελών της επιτροπής

Συμβουλίου της

Federal Reserve

που έχει βασικό σκοπό την ανάmυξη

(17/12/2010), κατόρθωσαν να έχουν

Banl< της Νέας Υόρκης και υπηρέτη

δραστηριοτήτωνσε τομείς ξωτική;

«πρόσβαση σε εκθέοειο, έγγραφα

σε ως πρόεδρος του Συμβουλίου

σημασίας για την αμερικανική εθνι
κή αοφάλεια...

λεια των ΗΠΑ (National Security
Higher Education Committee).

(www.nsep.govjabout/history/)

ίδια

και εδάφια του Ελληνικού Συντάγ

Προέδρων της

(http://ypepth.opengov.grjpana

ματος, που αφορούν την τριτοβάθ

Bank.

Διέπρεψε στην εκστρατεία

Προκλητικές ως προς τα ακαδη

μια εκηαίδευοη», να συζητήσουν με

συλλογής πολλών δισεκατομμυρίων

μαϊκά ήθη και την αισθητική που α

γω κειμένου ήταν ομολογουμένωςε

την υπουργό και τον υφυηουργό

δολαρίων του πανεπιστημίουτης

ντιπιωοιακό ως προς την κραυγαλέα

Παιδείας, -Διά Βίου Μάθησης και

Νέας Υόρκης και στην επέκταση της

πώσεις. Στην υποβληθείσαέκθεση,

προχειρότητα, την ιδεολογική μονο

Θρησκευμάτων, με πρυτάνεις και α

επιχειρηματικής δραστηριότητας
του ίδιου ιδρύματοςστην αλλοδαπή.
Κατέλαβε πληθώρα διοικητικών α

της για τη βούληση της ελληνικής

Εσπερίας,

που

διόρισε

η

retos/?p=644S). Το ποιόν τού εν λό

Federal Reserve

μέρεια, τις παραλείψειςκαι την απου

ντιπρυτάνεις, καθώς κάι με αντιηρο

σία τεκμηρίωσηςπου το χαρακτηρί

σώπους πολιτικών κομμάτων και να

τουν. Οπως έχει ήδη επισημανθείαπό

συναδέλφουο, το κείμενο αυτό μπο
ρεί να λειτουρνήοειως υπόδειγμαμα

συντάξουν το εν λόγω πόνημα!
πόσο «ουδέτεροι τεχνοκρότεω και
«ομεροληητοι κριτέω μπορούν να

Αμερικανικού Συμβουλίου Εκπαί

θήματο;σε πρωτοετείςφφιιηιά, ΠΕ

είναι αυτοί οι άνθρωποι; Μια απλή α

δύο δεκαετίες υπουργός της νορβη

ρί του πώς δεν ηρέηει να καταρτίζε

νάγνωση των βιογροφικών τους οη

γικής κυβέρνησης σε διάφορα υ

ται μια μελέτη, από πλευράς θεωρίας

μειωμάτων είναι δηλωτική των κρι

πουργεία. τέλος, η προεδρεύουσα,

και μεθοδολογίας. Ως προς το «διά

τηρίων διορισμού τους. Εις εξ αυτών

σε συνέντευξή της

ταύτα», καταλήγει σε αυθαίρετα συ

(Ολλανδός) έχει διατελέσε;ι ανώτατο
στέλεχος (αντιπρόεδρος, ειδικότ;

www.esοs.gr)δήλωσεμεν «αηολι

μπεράσματα-προτάσεις,πολλές από
τις οποίες είναι απλώς επικίνδυνεςε

σύμβουλος) της ΠαγκόομιαςΤράπε

οικητικού συμβουλίου Ανώτατης

πιοτημονικάκαι παιδαγωγικά.

ζας,. στέλεχος του ΟΟΣΑ και υπήρξε

Εκπαίδευσης για την Εθνική Αοφά-

ξιωμάτων, ορίστηκε πρόεδρος του
δευσης. Ενας τρίτος. διετέλεσε επί

(7/10/2010 στο

τικ» (!), ωστόσο, είναι μέλος του δι

ποπνέουνείναι και ορισμένεςδιατυ
η επιτροπή εκφράξει «τον θαυμασμό
κυβέρνηοητ»,που τη διόρισε, ενώ η
προεδρεύουσαδήλωσε στην προονα
φερθείοα συνέντευξήτης ότι ο υφυ

πουργός κ. Πανάρετοι; είναι «ηγέ
τηφι και «εξαιρετική ηροοωηικότη
τω)

...

Η κοινωνική αποστολή της εηιστή

μης και της πανεπιστημιακήςπαιδεί
ας είναι εξαιρετικάσοβαρή υπόθεση,
για να αντιμετωπίζεταιμε τέτοιο υ
πευθυνότητακαι αμεροληψία....

~ ΕnίκουΡΟS Kaenynrfιs Φιλοσοφίοs
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