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Ειδήσεις

Με μηνιαία επιδότηση για την
παροχή Ιντερνετ υποδέχεται
στην ακαδημαϊκή ζωή η Πολι-
τεία τους πρωτοετείς φοιτητές.
Τη δράση «ευρυ-where», η ο-
ποία εντάσσεται στο πλαίσιο του
«Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής
Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς» α-
νακοίνωσαν σήμερα σε κοινή
συνέντευξη Τύπου ο υπουργός
Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου,
και ο υπουργός Ψηφιακής Πολι-
τικής, Νίκος Παππάς, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι
η σταδιακή επέκταση όλων αυτών των δράσεων.

«Είναι μεγάλη η χαρά μας να φέρουμε εδώ σήμε-
ρα το αύριο για όλους. Θα φτάσουμε ως τα ακριτικά
νησιά για το δωρεάν Ιντερνετ» ανέφερε ο Νίκος
Παππάς, διευκρινίζοντας ότι η επιδότηση (κάλυψη
του 80% του κόστους της σύνδεσης για προγράμμα-
τα κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας και έως ποσό πέ-
ντε ευρώ) δεν θα καλύπτεται από τα χρήματα των
φορολογουμένων αλλά από τα αποθεματικά της Ε-
θνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομεί-
ων.

«Αυτή η ανακοίνωση γίνεται μία ημέρα μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων» τόνισε από την
πλευρά του ο Κώστας Γαβρόγλου. «Χθες έκλεισε ο
κύκλος του 2017. Κι εμείς το θέμα που ανοίγουμε
σήμερα είναι αυτό το φοιτητικής μέριμνας. Οι πόροι
που δαπανώνται για σίτιση, μέσα μεταφοράς, στεγα-
στικό επίδομα και συγγράμματα, φτάνουν τα 200 ε-
κατ. ευρώ. Πρέπει να αυξηθούν αλλά κυρίως να ορ-
θολογικοποιηθούν» πρόσθεσε.
Εκ μέρους της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινω-

νιών και Ταχυδρομείων ο πρόεδρος, Δημήτρης Τσα-
μάκης, σημείωσε ότι η επιδότηση θα ισχύει για δώ-
δεκα μήνες και θα δίδεται είτε για την υπάρχουσα
σύνδεση που έχουν οι πρωτοετείς φοιτητές είτε για
νέα. Αυτοί οι τελευταίοι θα μπορούν να εγγράφο-
νται σε μια ειδική πλατφόρμα και αφού θα πιστοποι-
ούνται ως δικαιούχοι θα παίρνουν ένα κουπόνι με
το οποίο θα μπαίνουν στο πρόγραμμα σε συμβε-
βλημένα καταστήματα.
Ο στόχος είναι να έχουν εγγραφεί όλοι οι φοιτητές

στο πρόγραμμα έως τον Οκτώβριο, ενώ σημειώνεται
ότι πέρυσι, σε μια πρώτη εφαρμογή του προγράμ-
ματος, υπήρχαν εννέα πάροχοι και πάνω από 1.500
σημεία διανομής σε ολόκληρη τη χώρα. «Κάλω
τους παρόχους να κανουν καλύτερες προσφορές
βάσει της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» τόνισε ο
Νίκος Παππάς, ενώ ο Κώστας Γαβρόγλου είπε πως ο
στόχος είναι ανάλογες δράσεις να υπάρξουν και στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Ο υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε, επίσης, εάν είναι

έτοιμο το νέο εξεταστικό σύστημα για να τονίσει ότι
αυτό που πρέπει να απασχολεί την κοινωνία και τα
κόμματα, από τα οποία αναμένει τους προτάσεις
τους, είναι το νέο λύκειο. Όπως σημείωσε μάλιστα η
σχετική διαδικασία θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο.

Eφαρμογή του μέτρου και 
για τους υπόλοιπους φοιτητές, 

ζητούν οι εκπαιδευτικοί
Ιδιαιτέρως θετική θεωρούν γονείς και φοιτητές την

ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επιδότηση ί-
ντερνετ σε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές και
σπουδαστές, των ΑΕΙ και ΤΕΙ, αντίστοιχα.
Αλλά και η εκπαιδευτική κοινότητα υποδέχθηκε

«ζεστά» αυτή την πρωτοβουλία, με την προτροπή,
όμως, να επεκταθεί και στους υπόλοιπους φοιτητές.
Επισημαίνουν επίσης, ότι με αυτό το μέτρο θα ενερ-
γοποιηθούν και οι ίδιοι οι καθηγητές, καθότι τα παι-

διά είναι ήδη εξοικειωμένα με το διαδίκτυο, ενώ αρ-
κετοί εκπαιδευτικοί, όχι.

«Είναι ένα καλωσόρισμα, ένα δώρο για εμάς,
στον καινούργιο κόσμο, που μπαίνουμε», ανέφερε
η Μυρτώ Γ. στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, που πέρασε στη Σχολή
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο. Αναρωτιέται, όμως, «και υπόλοιποι φοι-
τητές δεν το χρειάζονται; Και αν κάποιος έχει οικονο-
μικές δυσκολίες του χρόνου, θα συνεχιστεί η επιδό-
τηση ή θα διακοπεί;».
Σημαντική εξέλιξη, θεωρεί η καθηγήτρια Νομικής

στη Σχολή Αθηνών Λίνα Κουσκουνά, μιλώντας στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι, για πρώτη φορά, η ίδια η Πολιτεία
προσφέρει την πρόσβαση στο διαδίκτυο. «Όλα τα
παιδιά έχουν πια ίντερνετ, αλλά το πληρώνουν οι
γονείς τους. Ο συμβολισμός εδώ έγκειται, στο ότι το
διαδίκτυο είναι κοινωνικό, εκπαιδευτικό αγαθό, και
όχι απλώς μια συνήθεια, που βασίζεται στη δύναμη
του κάθε καταναλωτή», εξηγεί. Και, προσθέτει, πως
αυτό εντάσσεται στις πολιτικές του κοινωνικού κρά-
τους με τη σύγχρονη έννοια.
Η κ. Κουσκουνά, εξηγεί, πως η παροχή ίντερνετ

μπορεί να βοηθήσει στη διαδραστική εκπαίδευση, α-
κόμα και από την καθ' έδρας διδασκαλία. «Οι πρω-
τοετείς φοιτητές ακόμα δεν έχουν μπει στο κλίμα του
Πανεπιστημίου. Από μόνοι τους, όμως, γνωρίζουν
πολύ καλά το ίντερνετ και είναι συνέχεια στο διαδί-
κτυο, μέσω των κινητών τους, δυστυχώς ακόμα και
την ώρα της παράδοσης. Όλοι οι νόμοι και οι απο-
φάσεις των δικαστηρίων βρίσκονται αναρτημένα στο
διαδίκτυο. Γιατί να μην μπορεί να κατεβάσει κάτι
σχετικό με το μάθημα εκείνη την ώρα μετά από προ-
τροπή του καθηγητή; Θα κεντρίσει το ενδιαφέρον
του φοιτητή και θα γίνει το μάθημα πιο ζωντανό»,
λέει.
Επίσης, αποτελεί θετικό βήμα και προς τη μεριά

των καθηγητών, υποστηρίζει η κ. Κουσκουνά, καθό-
τι και ίδιοι θα κινητοποιηθούν. «Υπάρχουν συνάδελ-
φοι, που δεν το χειρίζονται καθόλου. Τώρα θα είναι
ένα κίνητρο και για το διδακτικό προσωπικό».
Οι δομές και οι υπηρεσίες των πανεπιστημίων, ό-

πως βιβλιοθήκες, γραμματείες των τμημάτων, μαθή-
ματα μέσω ίντερνετ, έχουν πια όλες σχεδόν ηλε-
κτρονικές και ψηφιακές εφαρμογές. Σύμφωνα με την
υπεύθυνη της Νομικής Βιβλιοθήκης, Βάσω Στρακα-
ντούνα, το υπουργείο εναρμονίζεται με τις απαιτή-
σεις, που έχει σήμερα η εκπαιδευτική κοινότητα, α-
φού εξασφαλίζει την εξ' αποστάσεως επαφή των
φοιτητών με τις πανεπιστημιακές δομές, όπως περι-
γράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρότασή της είναι, να επεκτα-
θεί το μέτρο σε όλους τους φοιτητές, για όσο χρόνο,
σύμφωνα με το νόμο, διαρκούν οι σπουδές τους.
Παρόμοια θετική αντίδραση είχε και ο Ιωάννης

Βαφειαδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαι-
δευτικών Φροντιστών Ελλάδας (ΟΕΦΕ), όταν το Α-
ΠΕ-ΜΠΕ επικοινώνησε μαζί του. Πρόσθεσε, όμως,
πως η δωρεάν παροχή ίντερνετ θα πρέπει να περι-
λάβει σταδιακά και μαθητές και εργαζομένους, κα-
θότι πια το διαδίκτυο είναι «εργαλείο» για όλες τις
εκπαιδευτικές και παραγωγικές ομάδες.

Από χθες Παρασκευή 25 Αυγούστου έως την
Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου στις 10:00, θα μπο-
ρούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις
τους οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εγγρα-
φούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ ε-
ξάμηνο ειδικοτήτων των Δημοσίων ΙΕΚ (Δ.ΙΕΚ)
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, για το εξάμηνο κατάρτισης 2017Β.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στον σύν-
δεσμο https://diek.it.minedu.gov.gr/.
Με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας, ο Υφυ-

πουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Δημήτρης Μπαξεβανάκης δήλωσε: «Με την έναρ-

ξη του νέου έτους κατάρτισης 2017-2018 το Υ-
πουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ε-
νισχύει το θεσμό της Επαγγελματικής Κατάρτισης
στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Ο καταρτιζόμενοι μπορούν να
επιλέξουν την ειδικότητα η οποία τους ενδιαφέρει
να καταρτισθούν, από το πλήθος των ειδικοτήτων
που λειτουργούν στα Δημόσια Ι.Ε.Κ..Όλες οι ειδι-
κότητες που παρέχονται στα Δημόσια ΙΕΚ ανταπο-
κρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς ερ-
γασίας. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων είναι το υψηλό επίπεδο Δημό-
σιας Δωρεάν Κατάρτισης και η άμεση απορρόφη-
ση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

«ευρυ-where»: Παροχή internet 
σε 72.000 πρωτοετείς φοιτητές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Άρχισε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Δημόσια ΙΕΚ

Συγχαίρουμε θερμά τους μαθητές μας που κατόρθωσαν να υλοποιήσουν
το όνειρο της εισαγωγής  στις σχολές και πόλεις της προτίμησής τους. Τα
σημερινά αποτελέσματα μάς δικαιώνουν και πιστοποιούν για άλλη μια χρο-
νιά σε διάστημα 17 ετών λειτουργίας ότι στο Φροντιστήριο ΚΛΑΣΣΙΚΟ
διαθέτουμε τη γνώση, την πείρα και την ικανότητα να κατευθύνουμε και
να προετοιμάζουμε υποψηφίους ακόμα και με τους υψηλούς στόχους,
ώστε να ανταποκριθούν και στις δυσκολότερες των εξετάσεων.

Εγγύηση αποτελεί η 25ετής διδακτική εμπειρία μας!
Ευχαριστούμε και τους γονείς για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν όλα

αυτά τα χρόνια και ευχόμαστε στα παιδιά καλή ακαδημαϊκή πορεία!

"Φροντιστήριο Αρχαίου και Νέου Ελληνικού Λόγου ΚΛΑΣΣΙΚΟ"

Π .  Κουτκιάς
Στο επίκεντρό μας...ο μαθητής!!

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ & ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
"ΚΛΑΣΣΙΚΟ"

Παναγιώτης Κουτκιάς – κλασσικός φιλόλογος

Λουκά Ιωάννα    

Νομικής (Θεσ/νίκη) 
(Μόρια : 19235) 

Κλάδη Εύα
Νομικής (Αθήνα)
(Μόρια : 18629)
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Βλάχου Κων/νος .......................Φιλολογίας  (Αθήνα)  

(Μόρια: 18.763) 
Πάσιος Λεωνίδας........................Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού  

(Πάντειο-Αθήνα)

Αλαφροπάτης Κων/νος .............Ιστορίας και Αρχαιολογίας   (Θεσ/νίκη)

Λύκου Ειρήνη.............................Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας (Βόλος)

Τσατσούλα Αθηνά ......................Φιλοσοφίας (Πάτρα)

Χονδραλή Ιωάννα ......................Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης (Αθήνα)

Γιακουβή Κων/να .......................Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης (Θεσ/νίκη)

Αδάμ Ιωάννα ..............................Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης (Ιωάννινα)

Γεωργίου Ξανθή .........................Αστυφυλάκων 

Τσαλάγκας Μιλτιάδης ................Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού 

(Σ.Μ.Υ.)-Σώματα

Ζέρβα Ειρήνη ..............................Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)

Γιουσέφ Μαρία ...........................Επιστημών της Εκπαίδευσης 

στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξ/πολη)

Τσαντζαλή Δήμητρα ...................Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Στεργιάννης Κων/νος.................Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας 

Τ.Ε. (Καστοριά)

Μαγκλάρας Παναγιώτης ............Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας 

Τ.Ε. (Καστοριά)

Λόζος Γεώργιος ..........................Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Καβάλα)

Μπούρας Ευάγγελος .................Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Λαμία)

Τσουκαλαδέλης  Θεόδωρος......Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα)

Δαραβέλιας Θάνος .....................Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πάτρα)
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Διεύθυνση: Αγίου Νικολάου 4, Τ.Κ.: 35100, Λαμία
Τηλέφωνο και τηλεομοιοτυπία: 22310-52119

Ηλεκτρονική αλληλογραφία: klassiko@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.frontistirio-klassiko.gr
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