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Η Παγκόσµια Κρίση και οι Έλληνες Πληροφορικοί 
Απαντώντας στις Προκλήσεις µε Ποιότητα, Ευθύνη 
& ∆ηµιουργικότητα 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Η περίοδος της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης που 

διανύουµε αποτελεί µια εξαίρετη ευκαιρία για τους 

Έλληνες Πληροφορικούς να ενώσουµε τις δυνάµεις µας 

και µε κινητήρια δύναµη τη δηµιουργικότητα να πραγ-

µατώσουµε τους στόχους και τα οράµατά µας προς 

όφελος του κλάδου µας, της κοινωνίας και της οικονο-

µίας. 

Έχουµε την πολυτέλεια η Ελλάδα να µην θίγεται 

ιδιαίτερα από την παγκόσµια κρίση. 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η παγκόσµια οικονοµία 

περνά µια βαριά πνευµονία ενώ η Ελληνική ένα απλό 

κρυολόγηµα. Αυτό συµβαίνει διότι η παρούσα κρίση 

είναι των µεγάλων, απρόσωπων επιχειρήσεων και εµείς 

στην Ελλάδα δεν έχουµε τέτοιες. Φανταστείτε να κλεί-

σουν τρεις µεγάλες επιχειρήσεις που η κάθε µια έχει 

100.000 εργαζοµένους. Αυτό είναι ένα µεγάλο κοινωνι-

κό πρόβληµα. Οι µεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδας 

αφενός έχουν  µόλις λίγες εκατοντάδες εργαζοµένους, 

αφετέρου ελάχιστες από αυτές κινδυνεύουν µε χρεοκο-

πία. 

Αποκαλύπτεται η παθογένεια και τα σαθρά θεµέ-

λια της οικονοµίας µας. 

Παρότι, όπως είπαµε παραπάνω, η κρίση επί της ουσίας 

δεν φτάνει στην Ελλάδα, τα "απόνερά" της µας δηµι-

ουργούν τεράστια προβλήµατα. Παρά την µικρή τοπική 

ένταση της οικονοµικής κρίσης η ελληνική οικονοµία 

βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Γιατί συµβαί-

νει αυτό; ∆ιότι απλούστατα είµαστε µια οικονοµία υπερ-

δανεισµένη µε πολύ αδύναµη παραγωγή. Είναι πραγµα-

τικά δύσκολο ερώτηµα να απαντήσει κανείς πως θα 

µπορέσουν οι επόµενες γενιές Ελλήνων  να αποπληρώ-

σουν τα συσσωρευµένα δάνεια. Η διαπίστωση αυτή δεν 

πρέπει να µας πανικοβάλει αλλά οφείλει να µας δώσει 

ένα επιπλέον κίνητρο για ανάπτυξη. 

Μοναδική διέξοδος η ανάπτυξη. 

∆εν χωρά καµία αµφιβολία: πρέπει να αυξηθεί κατακό-

ρυφα η παραγωγική ισχύς της χώρας. Με άλλα λόγια, 

αν δεν µεγαλώσουµε σηµαντικά και µε υγιείς τρόπους 

το ΑΕΠ µας,  θα αντιµετωπίσουµε αξεπέραστα 

προβλήµατα. Τι µπορούµε άραγε να κάνουµε 

στην κατεύθυνση αυτή; Τι µπορεί να κάνει η 

µικρή Ελλάδα ώστε από  «χώρα της ήσσονος 

προσπάθειας» να γίνει µια χώρα µε ισχυρή κοι-

νωνική παραγωγική βάση; Και όλα αυτά µε ανα-

διανοµή του εισοδήµατος ώστε -επιτέλους- να 

επιτευχθεί η κοινωνική δικαιοσύνη; Φοβάµαι πως 

αν το ψάξουµε λίγο, κι αν αφήσουµε έξω τη 

ναυτιλία που είναι µια ιδιαίτερη περίπτωση, εύκο-

λα καταλήγουµε στο τρίπτυχο ‘Τουρισµός - ∆ια-

τροφή - ΤΠΕ’. Είναι µάλιστα τροµερά ενδιαφέρον 

ότι το ποιοτικό άλµα που πρέπει να γίνει στην 

ελληνική τουριστική και διατροφική βιοµηχανία, 

ώστε αυτές να καταστούν σηµαντικοί πόλοι ανά-

πτυξης της χώρας σε µεγάλο βαθµό, εξαρτάται 

από την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στις παραγωγικές 

τους διαδικασίες. 

Στρατηγική & ποιότητα. 

Οι δυο βασικότερες έννοιες που πρέπει να κατευ-

θύνουν την σκέψη µας είναι η Στρατηγική & η 

ποιότητα. Κοντόφθαλµες και βραχυπρόθεσµης 

λογικής κινήσεις ταλανίζουν το σύγχρονο ελληνι-

κό κράτος από την ίδρυσή του. Ο Κλάδος Επαγ-

γελµάτων του Πληροφορικού δεν αποτελεί εξαί-

ρεση. Ήρθε η ώρα όµως να κάνουµε τη διαφορά. 

Η οριοθέτηση του νέου αυτού Κλάδου Επαγγελ-

µάτων, η αυτογνωσία στα πρόσωπα που τoν 

αποτελούν και η αντίστοιχη χάραξη µακροπρόθε-

σµης στρατηγικής είναι αυτονόητες προϋποθέσεις 

για την επίτευξη του ποιοτικού επιπέδου που 

απαιτεί η υλοποίησης µιας απαιτητικής αναπτυξι-

ακής στρατηγικής.  

Η πρόταση των Ελλήνων Πληροφορικών για το 

Εθνικό Επιµελητήριο Πληροφορικής & Επικοινω-

νιών είναι ένα πρότυπο καινοτοµίας στις θεσµικές 

παρεµβάσεις για τη διασφάλιση ποιότητας και τη 

χάραξη µακροπρόθεσµης εθνικής στρατηγικής. 

Έχουµε τεράστια ευθύνη 

Οι Έλληνες Πληροφορικοί πρέπει να αναλογι-

στούµε τις ευθύνες µας. ∆εν έχουµε δικαίωµα να  
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ξιών. Γι΄ αυτό και πρέπει να απελευθερωθούµε από αυτές πριν είναι πολύ 
αργά. Οι µεγάλες ευκαιρίες δεν περιµένουν. Ο χαµένος χρόνος δύσκολα 
αναπληρώνεται. Πρέπει να χρησιµοποιούµε µε τον πιο αποτελεσµατικό 
τρόπο όλες µας τις δυνάµεις. Με πρώτη τη δύναµη των ειδικών, των Πλη-
ροφορικών. 
 
Οι κρίσιµες αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται µε τη συµµετοχή τους. 
Αυτοί πρέπει να στελεχώνουν τις θέσεις ευθύνης που απαιτούν βαθιά 
γνώση της Πληροφορικής. Θα είµαστε τότε όλοι βέβαιοι ότι θα εισέλθουµε 
στην Πληροφορική Εποχή γνωρίζοντας ότι δηµιουργούµε κάτι νέο το 
οποίο πρέπει να προσέξουµε ιδιαίτερα τώρα, στα πρώτα ευαίσθητα στάδια. 
 
... που απαιτεί ολοκληρωµένο σχεδιασµό... 

 
Κάθε επιτυχηµένη δηµιουργική προσπάθεια είναι καρπός επίπονου σχεδια-
σµού. Αν για την οικοδόµηση ενός κτιρίου απαιτείται σχεδιασµός, αν για 
ένα επιτυχηµένο ταξίδι απαιτείται οργάνωση και προετοιµασία, τότε γίνε-
ται κατανοητή η ανάγκη για σχεδιασµό, οργάνωση και προετοιµασία στο 
ταξίδι για την οικοδόµηση του αυριανού µας πνευµατικού, οικονοµικού 
και κοινωνικού οίκου! 
 
Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη επιβάλλει ακόµη πιο επιτακτικά το σχεδια-
σµό. ∆ιότι οι κίνδυνοι από τις πρόχειρες υποδοµές και τα κενά είναι περισ-
σότεροι από αυτούς που µπορούµε να αντιληφθούµε σήµερα. Και αργότε-
ρα δεν θα µπορούµε να επανορθώσουµε εύκολα και ανέξοδα τα λάθη µας. 
 
Η Πληροφορική είναι η γραφή και η ανάγνωση του αυριανού κόσµου. 
Μέχρι χθες το να γράφει ή να διαβάζει κανείς ήταν ικανοποιητική αφετη-
ρία για κοινωνική ένταξη, πολιτική δράση, εργασιακή αποκατάσταση και 
πνευµατική καλλιέργεια. Ήδη σήµερα αυτό δεν αρκεί. Αύριο, θα είναι 
πλέον απαραίτητη η γνώση της χρήσης των Πληροφορικών αγαθών για 
να ικανοποιηθούν οι κοινωνικές, εργασιακές και πνευµατικές ανάγκες 
καθενός αλλά και για να προστατευθούν και να διευρυνθούν τα πολιτικά 
δικαιώµατα και ελευθερίες.  
 
Η µόρφωση όλης της κοινωνίας, όσο απαραίτητη γίνεται, τόσο περισσότε-
ρο πρέπει να είναι και αυτή αντικείµενο προσεκτικού σχεδιασµού. Για να 
είναι αποτελεσµατική, ολοκληρωµένη, σφαιρική και να συνδέεται µε τις 
κοινωνικές αξίες που πρέπει να αποτελούν τα µέτρο και το επίκεντρο της 
ζωής µας. 
 
... και γενική αφύπνιση! 
 
Τα διαφορετικά πεδία της ανθρώπινης γνώσης, οι επιστήµες, επικοινω-
νούν πλέον µε ένα καινούργιο, ιδιαίτερο τρόπο. Αναπτύσσουν νέες µεθο-
δολογίες, νέα εργαλεία µε την αξιοποίηση της Πληροφορικής. Ταυτόχρο-
να, αποκτούν καινούργια σηµασία και καταξιώνονται υπό το πρίσµα της 
ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης. Η κοινωνιολογία, η ψυχολογία, οι 
πολιτικές επιστήµες, η οικονοµική, η νοµική επιστήµη, η ιατρική, όλες οι 
επιστήµες αποκτούν καινούργιο νόηµα. 
 
Πεδία γνώσης απαξιωµένα ως µη παραγωγικά, αναδεικνύονται. Οι επιστή-
µες του ανθρώπου βρίσκουν εφαρµογή στο σχεδιασµό και τις προδιαγρα-
φές των πληροφορικών αγαθών. Παράλληλα αναδύονται νέες ερευνητικές 
κατευθύνσεις που τις αναζωογονούν και τις καταξιώνουν. Η Πληροφορική 
διαµορφώνει το πεδίο όπου καλούνται να συναντηθούν µετά από χρόνια 
αποξένωσης, όλοι οι κλάδοι της ανθρώπινης γνώσης. Επιτακτική ανάγκη, 
λοιπόν, η ανάπτυξή της να προχωρήσει παράλληλα µε την ανάπτυξη και 
των άλλων επιστηµονικών κλάδων. 
 
Να γιατί στον αυριανό κόσµο έχουµε ανάγκη όχι µόνο από άξιους Πληρο-
φορικούς, αλλά και από άξιους Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Φιλόλο-
γους, Θεολόγους, Οικονοµολόγους, Νοµικούς, Γιατρούς, Φυσικούς, Μαθη-
µατικούς, Βιολόγους, Χηµικούς, Αρχιτέκτονες, Ηλεκτρολόγους, Μηχανο-
λόγους. Κανείς δεν περισσεύει. Όλοι είναι απαραίτητοι στο πεδίο της επι-
στηµονικής τους αρµοδιότητας. 
 
Γι΄ αυτό και είναι η µέγιστη καταστροφή να προωθούνται οι "άνεργοι 
επιστήµονες" στην Πληροφορική δήθεν για "να βρουν εργασία". Με αυτή 
τη διαδικασία θα καταστραφεί όχι µόνο η Πληροφορική αλλά και οι υπό-
λοιπες επιστήµες. Οι λεωφόροι της Πληροφορικής, θα γίνουν µονοπάτια 

Το όραµά µας 

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος υπάρχει για να δηµιουργεί τις προϋπο-
θέσεις για την προαγωγή της Πληροφορικής, αξιοποιώντας τις δυνάµεις 
των Πληροφορικών και ικανοποιώντας τις εργασιακές και επιστηµονικές 
τους ανάγκες, όπου και αν εργάζονται ή διαµένουν.  
 
Είναι η κατάληξη της αναζήτησης όλων των Πληροφορικών για ένα ισχυ-
ρό φορέα του κλάδου που να αναδεικνύει αξιόπιστα τον κοινωνικό τους 
ρόλο και να τους εκπροσωπεί αυθεντικά σε όλα τα πεδία των ενδιαφερό-
ντων τους.  
 
Είναι η αφετηρία µιας µεγαλόπνοης προσπάθειας που επιδιώκει να κινητο-
ποιήσει όλες τις ζωντανές δυνάµεις της κοινωνίας και να πορευτεί, µαζί µ΄ 
αυτές, προς έναν καλύτερο κόσµο για όλους. 
 
Σταθµός σε αυτή την πορεία και στρατηγικός στόχος της ΕΠΕ είναι η δηµι-
ουργία του Επιµελητηρίου Πληροφορικής.  
 
Η δράση και οι παρεµβάσεις της είναι ο καταλύτης για την ωρίµανση των 
αναγκαίων κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών.  
 
Οι αξίες που καλλιεργεί θα αποτελέσουν την κληρονοµιά και το όραµα του 
θεσµικού αυτού φορέα. Για να µπορέσουν όλοι οι πληροφορικοί να βρουν 
τη θέση που τους αξίζει στον κόσµο που όλοι µας οραµατιζόµαστε. 
 

Ιδρυτική ∆ιακήρυξη - Η Πληροφορική Εποχή αρχίζει 

 
Στις µέρες µας, ανοίγεται µπροστά µας µια νέα εποχή: Η εποχή της γνώ-
σης, της πληροφορίας. Είναι µια εποχή που οι κοινωνίες δηµιουργούν τις 
προϋποθέσεις, τις υποδοµές για ένα καινούργιο κόσµο. Είναι η εποχή των 
µεγάλων ευκαιριών που γίνονται προκλήσεις.  
 
Χρειάζονται σοβαρές και υπεύθυνες αποφάσεις γιατί η προχειρότητα και οι 
παραλείψεις στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη των υποδοµών, θα επιφέ-
ρουν τεχνολογικό, οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό µαρασµό στο 
άµεσο µέλλον. 
 
Η Χώρα µας στέκεται στο κατώφλι του µέλλοντος µε µια φτωχή κληρονο-
µιά από το πρόσφατο παρελθόν. Στη µεταπολεµική Ελλάδα γνωρίσαµε ένα 
κοινωνικό - οικονοµικό σύστηµα χωρίς κανόνες, νόµους, πολιτικούς αντι-
προσωπευτικούς θεσµούς ρύθµισης των κοινωνικο - οικονοµικών σχέσεων 
και ρόλων.  
 
Η απουσία ρυθµιστικών κανόνων καθόρισε τον τρόπο διακυβέρνησης: Οι 
πελατειακές σχέσεις αντικατέστησαν το κράτος δικαίου. Οι συντεχνίες 
αναδείχθηκαν σε βάρος των παραγωγικών δυνάµεων της κοινωνίας. 
 
Καθόρισαν επίσης και τη διαδικασία συσσώρευσης πλούτου: Η κερδοσκο-
πία και η φυγή κεφαλαίων αντικατέστησαν την παραγωγική εργασία και 
επένδυση. 
 
Τα παραδείγµατα δραµατικά: 

♦ Χωρίς Εθνικό Κτηµατολόγιο, οι δηµόσιες εκτάσεις καταπατήθηκαν, οι 

δηµόσιοι χώροι στραγγαλίστηκαν και καταστράφηκε η χώρα αρχιτεκτο-
νικά και οικολογικά. 

♦ Χωρίς σύγχρονες συγκοινωνίες και δρόµους, οι πόλεις έµειναν ασύνδε-

τες και η ύπαιθρος αποµονώθηκε και εγκαταλείφθηκε. 

♦ Χωρίς σύστηµα υγείας, η ανθρώπινη ζωή έγινε αντικείµενο αγοραπω-

λησίας. 
 
Είναι µια περίοδος δηµιουργίας… 
 
Η Χώρα δικαιούται και οφείλει να καθορίσει το µέλλον της ώστε να αξιο-
ποιήσει τις ευκαιρίες ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και να καταξιωθεί 
σε περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο. 
 
Οι αντιπαραγωγικές αντιλήψεις που κυριάρχησαν στο παρελθόν και επι-
βιώνουν, δεν αντιλαµβάνονται τις ιστορικές ευκαιρίες. Υπονοµεύουν το 
µέλλον της Χώρας. Οδηγούν στον "πληροφορικό σκοταδισµό" και την 
υπανάπτυξη. Εγκυµονούν την πλήρη απαξίωση των ανθρωπιστικών α-

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδα̋ 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ Ι 



 - ΣΕΛ 3 - 

 

H συνέχεια του άρθρου 

 
      «Χαιρετισµό̋ τεύχου̋»  
                    
                     του ∆ηµήτρη Τσίγκου 
 
……αποτύχουµε. Ας µην γκρινιάξουµε τώρα για τα λάθη των προη-
γούµενων γενιών, τώρα είναι η ώρα της µάχης που πρέπει να είναι 
νικηφόρα. Η µικρή µας χώρα, µια µικρή επαρχία της Νέας Μεγάλης 
Πατρίδας των 500.000.000 ανθρώπων, έχει όλες τις δυνατότητες να 
αναπτύξει βιοµηχανία ΤΠΕ υψηλότατου επιπέδου µε δυναµική παρου-
σία στην παγκόσµια αγορά.  
 
Το πολύ υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό µας αποτελεί στοιχείο 
που αν αξιοποιηθεί σωστά θα φέρει εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Με 
µικρές ευέλικτες επιχειρήσεις έντασης γνώσης, προϊοντική αντίληψη 
και εξωστρέφεια, µπορούµε να δώσουµε λύσεις ελληνικής υψηλής 
τεχνολογίας στην παγκόσµια αγορά οι οποίες θα ανεβάσουν κατακό-
ρυφα το Εθνικό Προϊόν, πράγµα που η κοινωνία µας έχει τόση µεγά-
λη ανάγκη. 
 
Να αρπάξουµε την ευκαιρία. 
 
Σε αντίθεση µε άλλους λαούς, στην Ελλάδα δεν έχουµε ανάγκη για 
έκτακτα µέτρα. ∆εν αντιµετωπίζουµε κάποια "ειδικά" και "µη-
αναµενόµενα" προβλήµατα. Ήρθε απλά η ώρα να λάβει τέλος η ψευ-
δαίσθηση ότι µπορούµε αιωνίως να µην παράγουµε τίποτα και να 
ζούµε δανειζόµενοι. Ο κόµπος έφτασε στο χτένι και το χτένι έσπασε.  
 
Έχοντας πάντα στο µυαλό µας ότι η κερδοσκοπία και ο εγωισµός 
είναι τα καρκινώµατα της επιχειρηµατικότητας και ότι η κοινωνική 
δικαιοσύνη είναι βασική προϋπόθεση για τη βιωσιµότητα της οικονο-
µικής ανάπτυξης, έχουµε καθήκον να πάρουµε την κατάσταση στα 
χέρια µας και να αξιοποιήσουµε την επιστήµη µας για το όφελος της 
κοινωνίας και της οικονοµίας. Οι µάστορες της ψηφιακής εποχής 
µπορούν να δώσουν, και θα δώσουν τη λύση. Οι ΤΠΕ είναι το πεδίο 
που η Ελλάδα θα ξαναβρεί τη θέση της στην παγκόσµια οικονοµία. Οι 
ΤΠΕ θα µας µετατρέψουν από ανίσχυρους καταναλωτές σε ισχυρούς 
παραγωγούς. 
 
Στην κατεύθυνση αυτή οι Έλληνες Πληροφορικοί παίρνουµε το µερί-
διο ευθύνης που µας αναλογεί και αξιοποιούµε την επιστήµη µας για 
την πρόοδο της κοινωνίας και την ανάπτυξη της οικονοµίας! 

όπου θα περιφέρονται πολύχρωµοι κοµπογιαννίτες και µισθοφόροι. 
 
Αναλαµβάνουµε την ευθύνη που µας αναλογεί... 
 
Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας υπάρχει για να αποκαλύπτει τις στρε-
βλώσεις και να τις ανατρέπει µε παρεµβάσεις που διαµορφώνουν και ενι-
σχύουν τις εποικοδοµητικές δραστηριότητες. 
 
Υπάρχει για να αποδεικνύει ότι είναι ευθύνη δική µας, των Πληροφορι-
κών, η σωστή ανάπτυξη της Πληροφορικής. Υπάρχει για να υπενθυµίζει 
σε όλους ότι έχουµε υποχρεώσεις. Αυτές που απορρέουν από την γνώση 
που κατέχουµε. 
 
Υπάρχει για να ανακαλύψουµε και να υλοποιήσουµε τις υποδοµές που 
απαιτούνται και δηµιουργούν τις ευκαιρίες που η Χώρα µας δικαιούται. 
 
Υπάρχει γιατί πιστεύουµε ότι µόνο ενωµένοι µπορούµε να πετύχουµε. Και 
θα πετύχουµε πολλά συµβάλλοντας ο καθένας στο µέτρο των δυνατοτή-
των του µε ενθουσιασµό και πίστη ότι τελικά εµείς θα είµαστε οι νικητές. 
 
... και διαµορφώνουµε το µέλλον όλων και το δικό µας 
 
Απαιτούµε και διαµορφώνουµε µια Πληροφορική Πολιτική που θα δεσµεύ-
ει Κράτος και Κοινωνία και θα αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναµικό της χώ-
ρας. 
 
Επιδιώκουµε ένα ευρύτερο διάλογο µεταξύ των πολιτειακών και κοινωνι-
κών φορέων µε στόχο να καταστρώσουµε ένα σχέδιο αξιοποίησης της 
Πληροφορικής, αναδιάρθρωσης της οικονοµίας και της δηµόσιας διοίκη-
σης. 
 
Οι στρατηγικοί στόχοι που πρέπει να υπηρετεί ένα τέτοιο σχέδιο είναι 
επιγραµµατικά οι εξής : 
 

♦ Πληροφορικός αλφαβητισµός: Κάθε πολίτης πρέπει να έχει γνώση της 

χρήσης των πληροφορικών αγαθών. Για να συµµετέχει ενεργά στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι. Για να προασπίζει το αναφαίρετο δικαίωµά του 
στην εργασία. Για να κατοχυρώνει και να διευρύνει τα πολιτικά και 
ατοµικά του δικαιώµατα. 

 

♦ Πληροφορικός εκσυγχρονισµός : Όλοι πρέπει να αξιοποιήσουν την 

Πληροφορική ώστε να γίνουν αποδοτικότεροι. Το κράτος, οι επιχειρή-
σεις και οι οργανισµοί ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας, οι µεµονωµένοι επαγ-
γελµατίες, και γενικά κάθε παραγωγικός συντελεστής. Τα οφέλη αυτής 
της προσπάθειας πρέπει να γίνουν κτήµα όλης της κοινωνίας. Με τη 
µείωση, για παράδειγµα, των ωρών και ηµερών εργασίας. Με την απο-
δοτικότερη λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών. Με την εξάλειψη των 
στεγανών στην πληροφόρηση. Με την κατάργηση του συγκεντρωτικού 
κράτους. 

 

♦ Πληροφορική παραγωγή : Η χώρα µας διαθέτει τις προϋποθέσεις για 

να αναπτύξει πρωτοποριακές παραγωγικές και ερευνητικές δραστηριό-
τητες στο χώρο της Πληροφορικής. Απαιτείται η οργανωµένη ανάπτυξη 
κλάδων µε κριτήρια συνέργειας και περιφερειακής ανάπτυξης. Οι ευ-
ρωπαϊκές πολιτικές και πόροι πρέπει να αξιοποιηθούν µε αυτή την 
προοπτική. 

 
Ο ρόλος των Πληροφορικών σε αυτό το πλαίσιο είναι κεφαλαιώδους ση-
µασίας : Μέσα από την επιστηµονική, επαγγελµατική και συνδικαλιστική 
µας δραστηριότητα καλούµαστε να πρωταγωνιστήσουµε στην επεξεργασία 
και υλοποίηση της Εθνικής Πληροφορικής Πολιτικής.  
 
Εµείς, αναλαµβάνουµε τις ευθύνες µας και αναµένουµε από την πολιτεία 
και τους κοινωνικούς φορείς να µας περιβάλλουν µε την αναγκαία εµπι-
στοσύνη και τους θεσµούς που θα επιταχύνουν την πραγµατοποίηση των 
κοινών µας στόχων. 
 
 

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδα̋ 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

 

Οι Βασικές Επιδιώξεις της ΕΠΕ 
 
 

♦ ∆ηµιουργία Εθνικού Επιµελητηρίου Πληροφορικής και Επι-

κοινωνιών - ΕΘΕΠΕ. 

♦ Θεσµοθέτηση πλαισίου για την κατάρτιση συµβάσεων σχεδι-

ασµού και υλοποίησης δηµοσίων έργων πληροφορικής και 
επικοινωνιών. 

♦ Ανάπτυξη πλαισίου αποτελεσµατικής ασφάλειας δικτύων και 

πληροφοριών. 

♦ Αναβάθµιση της πληροφορικής παιδείας σε όλες τις βαθµίδες 

της εκπαίδευσης. 

♦ Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας στον 

κλάδο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.  
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αξιολόγησης των προγραµµάτων σπουδών των τµηµάτων Πληροφορικής, 
καθώς και εκείνων, που ισχυρίζονται ότι έχουν συνάφεια µε την επιστήµη 
της Πληροφορικής. Από τη µελέτη αυτή προκύπτει, ανάµεσα στα άλλα, 
ότι: 
 
1. Τα τµήµατα ηλεκτρολόγων µηχανικών, δεν καλύπτουν µε επάρκεια το 
επιστηµονικό αντικείµενο της Πληροφορικής, παρά το γεγονός της µετο-
νοµασίας τους, εδώ και 15 περίπου χρόνια. Το εύρηµα αυτό συνάδει µε το 
γεγονός ότι το αντικείµενο του ηλεκτρολόγου µηχανικού και το αντικείµε-
νο του µηχανικού υπολογιστών είναι δύο διακριτά αντικείµενα, τα οποία, 
σύµφωνα µε το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, δεν µπορούν να καλύ-
πτονται από ένα και το αυτό τµήµα. 
 
2. Γίνεται κατάχρηση το όρου "πληροφορική" και παραγώγων του από 
πολλά τµήµατα, ιδίως του τεχνολογικού τοµέα των ΑΕΙ, για τεχνικές εξει-
δικεύσεις, που δεν έχουν την απαραίτητη επιστηµονική αυτοτέλεια. 
Οι ακαδηµαϊκές στρεβλώσεις που έχουν δηµιουργηθεί, εξαιτίας των ανω-
τέρω, έχουν σοβαρότατες επιζήµιες συνέπειες στην διάρθρωση του επι-
στηµονικού δυναµικού και συνακόλουθα στην προσπάθεια παραγωγικής 
αναδιάρθρωσης της χώρας µε αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας. Οι συντεχνιακές προσεγγίσεις στο ζήτη-
µα της επαγγελµατικής κατοχύρωσης των αποφοίτων Πληροφορικής του 
πανεπιστηµιακού και του τεχνολογικού τοµέα των ΑΕΙ, όπως αποτυπώνο-
νται στις τακτικές της ηγεσίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας, 
είναι η άµεσα ορατή συνέπεια, που γνωρίζετε όλοι σας, µε αφορµή και τα 
πρόσφατα συζητηθέντα προεδρικά διατάγµατα που αφορούν το ζήτηµα 
αυτό. 
 
Με βάση τα παραπάνω, και επειδή η ορθολογική ανάπτυξη της χώρας 
πρέπει να αντιµετωπιστεί ως ζήτηµα βαρύνουσας εθνικής σηµασίας, σας 
καλούµε: 
 
1. Να µην υιοθετήσετε προτάσεις, που συγχέουν την επαγγελµατική κατο-
χύρωση στα διακριτά αντικείµενα του ηλεκτρολόγου µηχανικού και του 
µηχανικού υπολογιστών, καλώντας τα τµήµατα που επιδιώκουν τέτοιους 
στόχους, να αποφασίσουν ποιά επιστήµη θεραπεύουν τελικά. 
 
2. Να µην υιοθετήσετε επιστηµολογικά άστοχες προτάσεις που επιτείνουν, 
σε επίπεδο τίτλων τµηµάτων, την κατάχρηση του όρου "πληροφορική", 
λαµβάνοντας, παράλληλα, πρωτοβουλίες για την αναστροφή της κατάστα-
σης, που έχει δηµιουργηθεί λόγω των λανθασµένων αποφάσεων του 
παρελθόντος. 
 
Να καλέσετε τα τµήµατα, που δεν καλύπτουν µε επάρκεια την επιστήµη 
της Πληροφορικής, (παραπέµπουµε στη σχετική µελέτη µας, που είναι 
διαθέσιµη από τη διεύθυνση http://review.epe.org.gr/) να εξετάσουν το 
ενδεχόµενο αναθεώρησης του τίτλου τους, ώστε να αποφεύγονται συγχύ-
σεις και λεκτικές ακροβασίες, που πλήττουν το κύρος και την αξιοπιστία 
τους. 

 

Πρόταση της ΕΠΕ προς ΥΠΕΠΘ για τις αναθέσεις µαθηµά-

των 

(http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=349) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατατέθηκε η αίτηση ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Επι-

κρατείας για τις Αναθέσεις 
 
Προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατέθεσαν, διά του πληρεξου-
σίου δικηγόρου τους, Μιχάλη Τσαγκατάκη, η Ένωση Πληροφορικών Ελλά-
δος, ο Σύλλογος Πτυχιούχων Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστηµίου 
Κρήτης και εκατό σαράντα δύο (142) Πληροφορικοί, που εργάζονται ως 
µόνιµοι ή αναπληρωτές/ωροµίσθιοι καθηγητές Πληροφορικής στη δευτε-
ροβάθµια εκπαίδευση, καθώς και αδιόριστοι Πληροφορικοί, ενταγµένοι 
στους πίνακες αναπληρωτών.  
 
Με την αίτηση αυτή, ζητείται η ακύρωση απόφασης του υπουργού Παιδεί-
ας, η οποία εκδόθηκε τον περασµένο Σεπτέµβριο και αφορά αναθέσεις 
µαθηµάτων στους εκπαιδευτικούς, κατά το µέρος που αφαιρούνται µαθή-
µατα Πληροφορικής και Εφαρµογών Υπολογιστών από τους Πληροφορι-
κούς. 
 
Στο δικόγραφο αναπτύσσονται τα επιχειρήµατά µας και τεκµηριώνεται ότι 
µε την συγκεκριµένη υπουργική απόφαση και τη σχετική εγκύκλιο που 
ακολούθησε, η διδασκαλία της πληροφορικής, αντί να επαφίεται στους 
Πληροφορικούς, ανατίθεται σε κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών µε 
άλλο γνωστικό αντικείµενο, από εκείνο, που όρισε ο νόµος 2009/92 
(άρθρο 30).  
 
Οι µαθητές των επαγγελµατικών λυκείων (ΕΠΑΛ) και επαγγελµατικών 
σχολών (ΕΠΑΣ)  υφίστανται άνιση µεταχείριση, έναντι των µαθητών γυ-
µνασίων και γενικών λυκείων, που διδάσκονται την Πληροφορική από 
Πληροφορικούς.  
 
Περαιτέρω τεκµηριώνεται ότι, µε την εν λόγω υπουργική απόφαση, υπο-
βαθµίζεται η ποιότητα της εκπαίδευσης, προσλαµβάνονται για τα µαθήµα-
τα πληροφορικής αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι άλλων ειδικοτήτων, µε επι-
βάρυνση του προϋπολογισµού και ότι πλήττονται τα συνταγµατικά δικαιώ-
µατα των µαθητών, λόγω της υποβάθµισης του επιπέδου διδασκαλίας των 
µαθηµάτων πληροφορικής. 
 
Θα ακολουθήσει και αίτηση αναστολής των ανωτέρω αποφάσεων, ώστε 
να αποτραπεί η εφαρµογή τους, µέχρι την έκδοση απόφασης επί της αιτή-
σεως ακυρώσεως, σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση του ∆Σ της ΕΠΕ.  
 

Παρέµβαση της ΕΠΕ στο ΣΑΠΕ 
 
Σε παρέµβαση του εκπροσώπου της ΕΠΕ (µέλος του ΕΣΥΠ - Εθνικού Συµ-
βουλίου Παιδείας) στο ΣΑΠΕ (Συµβούλιο Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκ-
παίδευσης) δόθηκε το ακόλουθο υπόµνηµα στην συνεδρίαση της 
16/12/2008. 

Αθήνα 15/12/2008 
 
ΠΡΟΣ: Συµβούλιο Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης 
 
ΘΕΜΑ: Μετονοµασίες τµηµάτων Πληροφορικής 
 
Αξιότιµοι Κύριοι, 
 
Ενόψει των συζητούµενων θεµάτων, που αφορούν τη µετονοµασία τµη-
µάτων, τα οποία σχετίζονται, σε επίπεδο υφιστάµενων ή νέων προτεινόµε-
νων τίτλων, µε την επιστήµη της Πληροφορικής, θεωρούµε καταρχήν 
αναγκαία την υπενθύµιση µιας θεµελιώδους, κατά τη γνώµη µας, διάταξης 
του νοµοθετικού πλαισίου, που αφορά τη δοµή και τη λειτουργία του 
πανεπιστηµιακού τοµέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων: (Ν. 
1268/1982, άρθρο 6 παρ. 2) "Το Τµήµα αποτελεί τη βασική λειτουργική 
ακαδηµαϊκή µονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο µιας επιστή-
µης." 
 
Θεωρούµε ότι, µε τις προτεινόµενες µετονοµασίες επιχειρείται η παγίωση 
µια εξόχως αντιεπιστηµονικής προσέγγισης, που ακολουθείται από συγκε-
κριµένους συντεχνιακούς κύκλους, η οποία αµφισβητεί την αυτονοµία της 
επιστήµης της Πληροφορικής και κατακερµατίζει τους Πληροφορικούς, µε 
βάση τίτλους που δεν ανταποκρίνονται σε επιστηµολογικά κριτήρια. Για 
την αντιµετώπιση αυτού του φαινόµενου, έχουµε ήδη εκπονήσει µελέτη 

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδα̋ 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕ 
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Πληροφορικών Ελλάδας - ΕΠΕ, Σύλλογος Τεχνολόγων Μηχανικών Πληρο-
φορικής – ΣΤΕΜΠ καθώς και το Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας - ΤΠΕ/ΤΕΕ) έχουν επανειληµµένα 
εκφράσει κοινές θέσεις, µέσω υποµνηµάτων προς τους αρµόδιους φορείς 
(Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Παιδείας, Οργανισµό Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης-ΟΕΕΚ), πάνω στο ζήτηµα της πιστοποίησης. 
Επίσης οι φορείς έχουν επανειληµµένα προσπαθήσει να ενηµερώσουν 
τους πολίτες για το τι ορίζει η κείµενη νοµοθεσία. Συγκεκριµένα: 
 
Σύµφωνα µε την πράξη Γ/2618/3.2.2006 του ΟΕΕΚ, η χρονική διάρκεια 
ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χρήσης Η/Υ, που είναι αναγνωρισµένα 
από το ελληνικό δηµόσιο (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς που είναι 
πιστοποιηµένοι από τον ΟΕΕΚ) καθορίζεται να είναι τριετής από την ηµε-
ροµηνία έκδοσης του κάθε πιστοποιητικού. 
 
Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 44/2005 για το προσοντολό-
γιο στο ∆ηµόσιο Τοµέα, δεν απαιτείται καµία πιστοποίηση, προκειµένου να 
διοριστούν στο δηµόσιο, µέσω ΑΣΕΠ, για τους διπλωµατούχους Πληροφο-
ρικής Πολυτεχνείων, πτυχιούχους Πληροφορικής ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, δευτερο-
βάθµιας (τεχνικής) εκπαίδευσης, αλλά και για τους πτυχιούχους άλλων 
Τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ (όχι Πληροφορικής) που έχουν παρακολουθήσει 
τέσσερα τουλάχιστον µαθήµατα πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους. 
 
Oι φορείς, που εκπροσωπούν τους πτυχιούχους και διπλωµατούχους των 
τµηµάτων Πληροφορικής των ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας µας, συµφωνούν µε 
τη γενικότερη στρατηγική απόφαση της Πολιτείας να εξαλειφτεί ο ψηφια-
κός αναλφαβητισµός στη χώρα, αλλά και να καθιερωθεί η γνώση της 
χρήσης Η/Υ ως βασικό προσόν για κάθε υπάλληλο του δηµοσίου τοµέα.  
 
Άλλωστε το δικαίωµα συµµετοχής του καθενός στην Κοινωνία της Πληρο-
φορίας, σύµφωνα µε την παρ. 2, άρθρο 5α του Συντάγµατος, αποτελεί 
πλέον υποχρέωση του Κράτους προς όλους τους Έλληνες πολίτες.  
 
Οι φορείς, που εκπροσωπούν τους Επιστήµονες ΤΠΕ, σταθερά επισηµαί-
νουν ότι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της αναβάθµισης της πλη-
ροφορικής παιδείας του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης 
είναι η θεσµοθέτηση, η υποστήριξη και η υλοποίηση ενός αδιάβλητου, 
αξιόπιστου, έγκυρου, µη κερδοσκοπικού, ευρέως αποδεκτού και ανοικτού 
σε όλους συστήµατος πιστοποίησης των γνώσεων χρήσης Η/Υ.  
 
Προτείνουµε τη θεσµοθέτηση ενός αδιάβλητου και µη κερδοσκοπικού 
συστήµατος πιστοποίησης, που θα είναι υπό την εποπτεία και τον έλεγχο 
της πολιτείας, το οποίο θα παρέχει, µέσω ηλεκτρονικών εξετάσεων σε 
κάθε ενδιαφερόµενο, δωρεάν ή µε ένα συµβολικό αντίτιµο, ένα πιστοποι-
ητικό που θα πιστοποιεί τις βασικές δεξιότητες χειρισµού Η/Υ.  
 
Επίσης, η αναγνώριση του απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ως αποδεικτικού 
επάρκειας γνώσεων χρήσης Η/Υ, αλλά και η θεσµοθέτηση του κρατικού 
πιστοποιητικού για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν απολυτή-
ριο Λυκείου, µετά την εισαγωγή της Πληροφορικής στη Β/θµια εκπαίδευ-
ση.  

http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=345 

 

 

«Οι Έλληνες Πληροφορικοί στηρίζουµε τον αγώνα των 

Ισπανών συναδέλφων µας» 

 
Με νέα απεργιακή κινητοποίηση συνέχισαν στις 18 ∆εκεµβρίου 2008 οι 
Ισπανοί Πληροφορικοί τη διεκδίκηση της νοµοθετικής ρύθµισης του επαγ-
γέλµατός τους, µετά την επιτυχηµένη απεργία και τις µαζικές συγκεντρώ-
σεις της 19ης Νοεµβρίου 2008.  
 
Το αίτηµα αυτό συµπίπτει και µε τις επιδιώξεις των Ελλήνων Πληροφορι-
κών και αναδεικνύει την επικαιρότητα της πρότασης της Ένωσης Πληρο-
φορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) για ίδρυση Εθνικού Επιµελητηρίου Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (Εθ.Ε.Π.Ε.). 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας, διερµηνεύ-
οντας τα αισθήµατα όλων των Ελλήνων Πληροφορικών, απέστειλε επιστο-
λή συµπαράστασης, που έχει ως εξής: 
Estimados Compañeros, 
 
Queríamos expresar nuestra solidaridad a favor de la lucha para la 
regulación de la profesión de informática en vuestro país cuyo resultado 
se refleja con las movilizaciones de 19 de noviembre y de 18 de 
diciembre de 2008. Los problemas a los que os enfrentáis son de la 
misma índole que los problemas que existen no sólo en Grecia sino en 
toda la unión europea. De este modo creemos que con vuestras 
movilizaciones como punto de comienzo, todos los compañeros de 
Europa, deberíamos elevar la petición sobre la regulación de nuestra 
profesión en todos los países y a nivel comunitario. 
 
Por ello, queremos haceros llegar a todos los compañeros Españoles 
nuestros combativos saludos y nuestra decisión de seguiros en el camino 
de la vigorosa reivindicación de vuestras justas peticiones. 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Θα θέλαµε να εκφράσουµε την αλληλεγγύη µας στον αγώνα που κάνετε 
για ρύθµιση του επαγγέλµατος του Πληροφορικού στη χώρα σας και µε 
τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 19ης Νοεµβρίου 2008 και 18ης ∆εκεµ-
βρίου 2008. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζετε ταυτίζονται µε τα προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Έλληνες Πληροφορικοί αλλά και οι Πλη-
ροφορικοί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Γι' αυτό και πιστεύουµε ότι µε 
αφετηρία τις δικές σας δυναµικές κινητοποιήσεις πρέπει όλοι οι συνάδελ-
φοι ανά την Ευρώπη να αναδείξουµε το κοινό αίτηµα της ρύθµισης του 
επαγγέλµατος σε όλες τις χώρες καθώς και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Σας παρακαλούµε να µεταφέρετε σε όλους τους Ισπανούς συναδέλφους 
τους αγωνιστικούς µας χαιρετισµούς και την απόφασή µας να ακολουθή-
σουµε κι εµείς στην πορεία της δυναµική διεκδίκησης των δίκαιων κοινών 
αιτηµάτων µας.  

 

Να προστατεύσουµε το κύρος των πτυχίων Πληροφορικής 

απέναντι στην προσπάθεια εξοµοίωσής των µε το ECDL 

  

Την Πέµπτη 5 Μαρτίου 2009 εκδικάστηκε στο Συµβούλιο της Επικρατείας 
η αίτηση ακυρώσεως κατά του Π∆ 248/2003 (http://www.epe.org.gr/
showarticle.jsp?articleid=109) µε το οποίο επιχειρείται η εξοµοίωση των 
πτυχίων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ Πληροφορικής µε τα πιστοποιητικά χρήσης Η/Υ 
ECDL.  
 
Μέλη της ΕΠΕ παρευρέθηκαν σε προσυγκέντρωση έξω από το Συµβούλιο 
της Επικρατείας στην Αθήνα  
(http://www.ste.gr/councilofstate/contact_gr.jsp). 
 
Οι θέσεις των επιστηµόνων ΤΠΕ στο ζήτηµα της πιστοποί-

ησης γνώσεων Η/Υ 
 
Οι φορείς που εκπροσωπούν τους Επιστήµονες ΤΠΕ στη χώρα µας 
(ΕΜΗΠΕΕ - Ένωση Μηχανικών Η/Υ και Επικοινωνιών Ελλάδας, Ένωση 

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδα̋ 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕ 
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Ο εφευρέτης του WWW στην Αθήνα τον Μάρτιο  
 
Το Web Science Conference 2009 – Society On-Line το πρώτο συνέδριο, 
αφιερωµένο στην επιστηµονική µελέτη των κοινωνικο-τεχνικών διαστάσε-
ων του Web, ως ένα µοναδικό και ολοκληρωµένο δηµιούργηµα, θα λάβει 
χώρα στο Θέατρον <http://www.theatron254.gr/> του Ιδρύµατος Μείζο-
νος Ελληνισµού, Πειραιώς 254, Ταύρος, από τις 18 έως τις 20 Μαρτίου. 
 
Βασικοί οµιλητές του συνεδρίου Web Science 2009: society on-line 
<http://www.websci09.org/> είναι ο εφευρέτης του Web Tim Berners-
Lee <http://www.w3.org/People/Berners-Lee/> και ο Ιωσήφ Σηφάκης 
<http://www-verimag.imag.fr/%7Esifakis/>, ο πρώτος Έλληνας, που του 
απονεµήθηκε το βραβείο Turing (2007), πλαισιωµένοι από σηµαντικούς 
κοινωνικούς, πολιτικούς και τεχνολόγους επιστήµονες, οι οποίοι µελετούν 
το ∆ιαδίκτυο στις διαφορετικές εκφάνσεις του.  
Μερικά από τα ερωτήµατα, που θα συζητηθούν, αφορούν το πως και πόσο 
αλλάζει το ∆ιαδίκτυο την ζωή µας; Μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα ως 
εργαλείο διασκέδασης, επικοινωνίας, συναλλαγής, αναπαράστασης και 
αναζήτησης της γνώσης; Τι ζητάµε, εν τέλει, από το Web; Με ποιους 
τρόπους (επιστηµονικής ή/και κοινωνικής φύσης) µπορούµε να το επιτύ-
χουµε; Μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση της ζωής στον υποανάπτυ-
κτο ή περιθωριοποιηµένο κόσµο; 
 

Απρίλιος - Μάιος 
 

∆ιηµερίδα της Αλεξανδρούπολης, 3-4 Απριλίου 2009 «Η Πληροφορι-

κή στην Εκπαίδευση – Καινοτοµία & ∆ηµιουργικότητα»,  
http://pdkap.sch.gr/. 
 
1ο εκπαιδευτικό συνέδριο στις ΤΠΕ 24-26 Απριλίου 2009 «Ένταξη και 
χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διαδικασία»,  
http://www.1ecicte.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek. 
 
Το συνέδριο SpringOne Europe θα λάβει χώρα στις 27-29 Απριλίου, στο 
Άµστερνταµ. Τα νέα για το Spring Framework θα παρουσιάσουν οµιλητές, 
όπως οι Rod Johnson, Andrian Coyler, Juergen Hoeller, Keith Donald & 

Rob Harrop. Πληροφορίες: http://europe.springone.com. 
 
 

Μάρτιος 
 

Το συνέδριο ∆ηµιουργικότητα και Καινοτοµία (Creativity & 
Innovation) διεξήχθη στις 3-4 Μαρτίου στις Βρυξέλλες 
http://create2009.europa.eu/calendar_of_events/events_archive/
events_singleview/news/brussels-conference-exhibition-creativity-
innovation-best-practice-from-eu-programmes.html. 
 
 
Η European eParticipation Day διεξάχθηκε στις 4 Μαρτίου στις Βρυ-
ξέλλες και αποτέλεσε µια δηµόσια διαβούλευση πάνω στις πολιτικές προ-
κλήσεις και λύσεις που παρέχουν οι τεχνολογίες Πληροφορικής (ICT). 
http://ec.europa.eu/information_society/events/eparticipation/2009/
index_en.htm. 
 

Η φετινή QCon London πραγµατοποιείται στις 11-13 Μαρτίου και περι-

λαµβάνει οµιλητές όπως:* Sir Tony Hoare - Εφευρέτης του αλγόριθµου 
Quicksort    * Joe Armstrong - Πατέρας της Erlang* Martin Fowler - Κύρι-
ος “Enterprise Patterns”* Steve Freeman - Πρωτοπόρος του Agile 
Software Development* Michael T. Nygard - Συγγραφέας του “Release 
IT”* Rod Johnson - ∆ηµιουργός του Spring framework* και πολλούς 
άλλους… 
http://qconlondon.com/london-2009/. 

 
 
Η 2η Συνάντηση Φίλων GIS θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαρ-
τίου στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη.. 
 
 
Το συνέδριο Apache Con Europe 2009 θα λάβει χώρα στις 23-27 Μαρ-
τίου στο Mövenpick Hotel, στο Άµστερνταµ.  
http://www.eu.apachecon.com/c/aceu2009/. 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 
 
Η πανευρωπαϊκή εγκυκλοπαίδεια Europeana 

(europeana.eu) βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο και 

φιλοδοξεί ν’ αποτελέσει την Ευρωπαϊκή ηλεκτρονι-

κή ‘βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας’. Επιστρέφει απο-

τελέσµατα σε µορφή κειµένου, βίντεο, ήχου και 

εικόνας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τη δική της δικτυακή 

πύλη ανοικτού λογισµικού (osor.eu) που φιλοδοξεί 

ν’ ανταγωνιστεί άλλους παρόµοιους δικτυακούς τό-

πους, όπως το  sourceforge.net, το tigris.org ή το 

apache.org. Να σηµειώσουµε ότι στη χώρα µας υ-

πάρχει το ΕΛ/ΛΑΚ (www.ellak.gr/). 

Νέα - Ηµερίδε̋ - Συνέδρια 
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Εταιρεία Ελεύθερου Λογισµικού / Λογισµικού 

Ανοικτού Κώδικα 
Την ίδρυση της ελληνικής Εταιρείας Ελεύθερου Λογισµικού/
Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) ανακοίνωσε οµάδα ε-
ρευνητικών και ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων, το Σεπτέµβρη του 
2008. Η εταιρεία ήρθε ως συνέχεια της προσπάθειας, που κάνει 
η κοινότητα ΕΛΛΑΚ αρκετά χρόνια τώρα, για την προώθηση του 
Ανοικτού Λογισµικού, τόσο στο ∆ηµόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό 
τοµέα. 
 
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, είναι εταιρεία µε µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα,  φι-
λοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρµα διαλόγου 
και να αναλάβει πρωτοβουλίες, που θα αυξήσουν τη διείσδυσή 
του ελεύθερου/ανοιχτού λογισµικού και στην Ελλάδα. 
 
Φορείς που συµµετέχουν στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι το Εθνικό ∆ίκτυο 
Έρευνας και Τεχνολογίας, τα πανεπιστήµια Αθηνών, Θεσσαλονί-
κης, Πατρών, Πελοποννήσου, Αιγαίου, Κρήτης, Μακεδονίας, το 
ΕΜΠ, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», τα ΤΕΙ 
Αθήνας, Λάρισας, Καβάλας και Καλαµάτας. 
 
Επίσης, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το Εθνικό Κέντρο Τεκ-
µηρίωσης, το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµά-
των Επικοινωνιών και Υπολογιστών, το Ακαδηµαϊκό ∆ίκτυο 
GUNET, η Ελληνική Εταιρεία Επιστηµόνων & Επαγγελµατιών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών,  και το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. 
 
Πρόεδρος της Εταιρείας είναι ο κος Θεόδωρος Καρούνος, εκπρό-
σωπος του ΕΜΠ. 
 
Η επίσηµη διαδικτυακή παρουσία της Εταιρείας είναι στη διεύ-
θυνση : 
 
http://www.ellak.gr/index.php?
option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:etaireia_eellak 
 
όπου και µπορεί κανείς να βρει τις βασικές αρχές, πάνω στις 
οποίες θέλει να κινηθεί. Με πολύ λίγα λόγια, η εταιρεία, µεταξύ 
άλλων, φιλοδοξεί να αναλάβει ενηµερωτικές δράσεις, να δηµι-
ουργήσει κέντρο παρακολούθησης και καταγραφής και να συµ-
βάλει στο συντονισµό των εθελοντών προγραµµατιστών ΕΛ/ΛΑΚ 
στην Ελλάδα.  
 
Επίσης, φιλοδοξεί να συµβάλει στην ανάπτυξη και προώθηση 
επιχειρηµατικών µοντέλων, που βασίζονται στο ΕΛ/ΛΑΚ, καθώς 
και στην ενηµέρωση των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση τους ή 
για τη µετάβαση τους σε αυτά.  

 

5ο Συνέδριο Σύρου (8-10 Μαΐου). Σκοπός του Συνεδρίου είναι 
ο γόνιµος προβληµατισµός και ο δηµιουργικός διάλογος, αναφο-
ρικά µε την εφαρµογή των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (ΤΠΕ-Ε), καθώς και στις 
σύγχρονες πρακτικές τους, όπως διαµορφώνονται στο σηµερινό 
σχολείο. http://www.e-diktyo.eu/index.php? 
option=com_content&task=view&id=27&Itemid=43. 
 
Tο 2ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ελεύθερου / Ανοικτού Λογι-
σµικού (ΕΛ/ΛΑΚ), θα πραγµατοποιηθεί στις 9-10 Μαΐου 2009 
στο ΤΕΙ Λάρισας.  
http://fosscomm.gr,  
http://www.ellak.gr/index.php? 
option=com_content&task=view&id=6812&Itemid=1. 
 
Στις 29 Ιανουαρίου, το ίδρυµα ENISA (European Network and 
Information Security Agency) παρουσίασε την πρώτη της ανα-
φορά σχετικά µε την τρέχουσα κατάσταση της πανευρωπαϊκής 
διαλειτουργικότητας ηλεκτρονικών ταυτοτήτων (eID). Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξεί στην υλοποίηση της υπηρεσίας 
µέχρι το τέλος 2009. Η αναφορά ερευνά στο πώς διάφορες πρω-
τοβουλίες, όπως το έργο STORK και η Οδηγία Υπηρεσιών 
(Services Directive) θα µπορούσαν να κάνουν το eID να δουλέ-
ψει για εταιρικές και κυβερνητικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην 
Ευρώπη.  
http://enisa.europa.eu/pages/  
02_01_press_2009_01_29_eID_management.html. 
 
Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ροµποτικής πραγµατοποιήθηκε 
στην Αθήνα στις 23-24 Φεβρουαρίου 2009 από το ΤΕΕ.  
http://www.naftemporiki.gr/video/video.asp?id=11341&s=0. 
 
Στις 27 Φεβρουαρίου πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα µε θέµα 
“Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση για τη ∆ιαφάνεια και τη ∆η-
µοκρατία” στο Αµφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών 
από το e-TEE.  
http://www.e-tee.org.gr/index.php? 
option=com_content&view=article&id=118. 
 
Το 2009 έχει κηρυχθεί ως το Ευρωπαϊκό Έτος ∆ηµιουργικό-
τητας και Καινοτοµίας (Creativity and Innovation 
European Year 2009). Περισσότερες πληροφορίες:  
http://create2009.europa.eu/. 
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ρουµε τις υπηρεσίες µας στο κοινωνικό σύνολο: Η γλωσσοκε-
ντρικότητα µας δίνει την ευκαιρία να αναδείξουµε την αληθινή 
φύση της εργασίας µας, που δεν είναι άλλη από την συστηµατο-
ποίηση της συσσωρευµένης γνώσης ενός πεδίου µε τη µορφή 
“υπολογιστικής γλώσσας”, ώστε να καταστεί δυνατή η εργασία 
των ειδικών του πεδίου (domain experts) µε την χρήση της ψη-
φιακής τεχνολογίας.  
 
Η έννοια της γλώσσας εδώ, δεν θα πρέπει να περιοριστεί στον 
παραδοσιακό “µαθηµατικό” ορισµό του ζεύγους αλφάβητο-
λέξεις, αλλά να νοηθεί ως ένα σύστηµα συµβόλων (οπτικών, 
ηχητικών ...), που επιτρέπει τη δηµιουργία “λογικών αναπαρα-
στάσεων”, δηλαδή των δοµών εκείνων, που συγκροτούν την 
“εκφορά” του λόγου. Χωρίς ποτέ να ξεχνούµε ότι η ερµηνεία και 
η πρωτογενής δηµιουργία των λογικών αυτών αναπαραστάσεων 
παραµένει καθαρά ανθρωπολογικό ζήτηµα, οφείλουµε να επιση-
µάνουµε το γεγονός ότι η ύπαρξη µίας τουλάχιστον 
“υπολογιστικής γλώσσας”, κατάλληλα σχεδιασµένης και υλοποι-
ηµένης, είναι η αναγκαία προϋπόθεση, ώστε ένα πεδίο ανθρώπι-
νης δραστηριότητας να µπει στην “ψηφιακή εποχή”. Έργο του 
Πληροφορικού είναι να βρει, αν είναι εφικτό, και να δώσει υπό-
σταση σε αυτή τη γλώσσα ή τις γλώσσες, κατανοώντας και δια-
χωρίζοντας την υπολογιστική από την καθαρά δηµιουργική-
ανθρωπολογική διάσταση του εκάστοτε πεδίου. Το έργο αυτό 
έχει έντονα στοιχεία πρωτογενούς δηµιουργίας και τοποθετεί τον 
Πληροφορικό ισότιµα πλάι στους άλλους δηµιουργούς 
(επιστήµονες, µηχανικούς, καλλιτέχνες, εργάτες-µάστορες) από 
τους οποίους εµπνέεται και προς τους οποίους απευθύνει τα δη-
µιουργήµατά του. Αυτή η εγγενής εξωστρέφεια του έργου του 
αναδεικνύει και τη βαθιά κοινωνική διάσταση της υπόστασής 
του. 
 
∆εν µπορεί, λοιπόν, κανείς παρά να συµµεριστεί τον ενθουσια-
σµό των συναδέλφων ανά τον κόσµο, που εργάζονται πάνω στις 
ιδέες του γλωσσοκεντρικού προγραµµατισµού, για να αναπτύ-
ξουν µεθοδολογίες και εργαλεία, που θα καθιστούν εφικτή τη 
δηµιουργία σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων µε τη ρητή 
παραδοχή της γλωσσοκεντρικότητας. Η πίστη τους ότι αυτό είναι 
το “νέο παράδειγµα”, που θα αντικαταστήσει το κυρίαρχο οντο-
κεντρικό τα επόµενα χρόνια, είναι βάσιµη. ∆ιότι, αυτό ήταν πά-
ντα το “παράδειγµα της Πληροφορικής”, στενά συνυφασµένο µε 
τη θεµελιώδη φύση της ως τέχνης του ψηφιακού λόγου. 
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Ο Νεκτάριος Μουµουτζής είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Επιστήµης Υπο-
λογιστών του Παν. Κρήτης και κάτοχος Μ∆Ε από τµήµα Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης όπου 
και εργάζεται από το 1992. Έχει συµµετάσχει σε περισσότερα από 20 
ερευνητικά έργα και τα τελευταία 6 χρόνια εργάζεται στο σχεδιασµό και 
την ανάπτυξη συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης. Είναι ιδρυτικό µέλος 
της ΕΠΕ και διετέλεσε πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής και του πρώ-
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της. 

Ο όρος γλωσσοκεντρικός προγραµµατισµός χρησιµοποιήθηκε για 
πρώτη φορά από τον Martin Ward το 1994 [1] προκειµένου να 
χαρακτηρίσει µια προσέγγιση στην ανάπτυξη πολύπλοκων συ-
στηµάτων, η οποία ξεκινά από το ενδιάµεσο επίπεδο σχεδιασµού 
µιας γλώσσας ειδικού σκοπού (domain specific language) Γ και 
προχωρεί σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις:  
 
● Την υλοποίηση της Γ, µέσω µιας άλλης κατάλληλης γλώσσας 

γενικού σκοπού 
● Την υλοποίηση του (πολύπλοκου) συστήµατος στη Γ 
 
Με άλλους όρους, ο γλωσσοκεντρικός προγραµµατισµός, βασίζε-
ται στη θεώρηση ότι, για να λυθεί υπολογιστικά ένα πολύπλοκο 
πρόβληµα, είναι συνήθως ευκολότερο να δηµιουργηθεί- αν δεν 
υπάρχει ήδη- η ειδική γλώσσα Γ , η οποία θα βασίζεται στις 
έννοιες πεδίου (domain concepts), που ταιριάζουν στη φύση του 
προβλήµατος και µε βάση την Γ να επιτευχθεί η επίλυση του 
προβλήµατος. Η Γ ουσιαστικά τυποποιεί και οργανώνει την προ-
ϋπάρχουσα γνώση σε σχέση µε το πεδίο του προβλήµατος και 
προσφέρει ένα υψηλότερου επιπέδου εργαλείο, βάσει του οποίου 
διευκολύνεται η εύρεση της (υπολογιστικής) λύσης, η οποία µε 
τη σειρά της κωδικοποιείται σε “πρόγραµµα” στην ειδική γλώσσα 
που δηµιουργήθηκε ή επιλέχθηκε. 
 
Η ιδέα δεν είναι καινούργια. Η δηµιουργία νέων γλωσσών, κυρί-
ως γενικού σκοπού, αποτελεί την καρδιά της δραστηριότητας 
των Πληροφορικών εδώ και δεκαετίες. Γλώσσες γενικού σκοπού 
έχει επικρατήσει να ονοµάζουµε εκείνες, οι οποίες αναφέρονται 
στο πεδίο του προγραµµατισµού υπολογιστών. Ωστόσο, από 
πολύ νωρίς, η δηµιουργία γλωσσών ειδικού σκοπού, πέραν του 
πεδίου του προγραµµατισµού υπολογιστών, αποτέλεσε µια προ-
σφιλή και ιδιαίτερα καρποφόρα δραστηριότητα των Πληροφορι-
κών.  
 
Μια από τις δηµοφιλέστερες και πληρέστερες είναι αυτή που 
ξεκίνησε να δηµιουργεί στα τέλη της δεκαετίας του '70 ο Donald 
Knuth [2] µε την ονοµασία TeX και η οποία έχει  σήµερα διεθνή 
αποδοχή, ως η πλέον αποτελεσµατική για τη δηµιουργία σοβα-
ρών επιστηµονικών βιβλίων και άρθρων. Είναι µια γλώσσα, που 
εγκαινίασε το πεδίο της ψηφιακής τυπογραφίας και κατέστησε 
εφικτή τη δηµιουργία καλαίσθητων επιστηµονικών κειµένων, 
µέσω υπολογιστή. Η ιδέα για τη δηµιουργία της προέκυψε από 
την ανάγκη του Knuth να εξασφαλίσει την αισθητική ποιότητα 
του µνηµειώδους έργου του “The Art of Computer 
Programming”. Τελικά, όχι µόνο κατάφερε να δώσει στους ανα-
γνώστες του βιβλία υψηλής αισθητικής, αλλά και να εφοδιάσει 
τους οµοτέχνους του επιστήµονες όλων των ειδικοτήτων µε ένα 
ισχυρό εργαλείο, ένα “ψηφιακό τυπογραφείο”, που τους διευκο-
λύνει στη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων της επιστηµονικής 
τους έρευνας. Αντίστοιχη είναι η ιστορία των “ψηφιακών γραφο-
µηχανών” ή text editors, όπως καθιερώθηκε να ονοµάζονται, 
των “ψηφιακών λογιστικών βιβλίων” - spreadsheets κ.λ.π. 
 
Παρόµοιες επιτυχηµένες περιπτώσεις υπάρχουν πολλές και νοµί-
ζω ότι είναι οικείες σε κάθε Πληροφορικό. Ήταν, λοιπόν, καιρός, 
η “λογική της Πληροφορικής”, της “τέχνης του ψηφιακού λόγου” 
να γίνει περισσότερο εµφανής, ώστε να µπορέσουµε να εστιά-
σουµε καλύτερα στον τρόπο, µε τον οποίο µπορούµε να προσφέ-
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Τα µηχανήµατα αυτά είναι PIII στα 766ΜΗΖ και 128ΜΒ RAM. Στο σηµερι-
νό εργαστήριο διαθέτω δύο υπολογιστές 1,5 GHz µε 256 ΜΒ RAM, και δύο 
ακόµα στα 516 MHz µε 128 ΜΒ RAM. Και στα τέσσερα αυτά συστήµατα η 
διανοµή Knoppel 0.4 δουλεύει άριστα µε open office 1.1 και mozilla 1.6 
για browser. Η διανοµή είναι πλήρως ελληνοποιηµένη από την κοινότητα 
ΕΛΛΑΚ (www.ellak.gr). Προσοχή, η διανοµή Knoppel 0.4 δε λειτουργεί µε 
λιγότερα από 90 ΜΒ RAM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το puppy (www.puppylinux.org) και το puppel (www.puppylinux.org/
downloads/puplets/puppel). Το µεγαλύτερο πρόβληµα το αντιµετώπισα µε 
τα πολύ αδύνατα σε υπολογιστική ισχύ και µνήµη συστήµατα, PI και PII 
µε 32 και 64 ΜΒ RAM. Η έκπληξη ήρθε από µια εντελώς νέα, για µένα, 
διανοµή, το puppy. Μια εξαιρετικά ελαφριά διανοµή µε υπέροχη διεπαφή 
χρήστη. Στην αρχή χρησιµοποίησα την έκδοση 2.16, µε κάποια µικρά, 
αλλά επιλύσιµα προβλήµατα στα ελληνικά. Σχετικά αµέσως, σε λιγότερο 
από δύο µήνες, πέρασα στο ελληνοποιηµένο σε πολύ µεγάλο βαθµό (από 
την οµάδα «The hamsters» http://hamster.tuxhost.gr/) puppel 4.10. Το 
αποτέλεσµα είναι πραγµατικά εντυπωσιακό, από άποψη ταχύτητας, ποιό-
τητας διεπαφής, ενώ και οι εφαρµογές γραφείου που το συνοδεύουν 
(gnumeric και abiword) είναι αρκετά καλές. Τέλος, για browser έχει τον 
seymonkey 1.1, ο οποίος είναι ένας ελαφρύς mozilla.        
 
 
Σε κάποιο από τα επόµενα τεύχη, θα επανέλθω µε τις εφαρµογές ανοικτού 
λογισµικού που χρησιµοποιώ, ένα συγκριτικό µε τις αντίστοιχες εµπορικές, 
αλλά και µε γνώµες και απόψεις µαθητών. 
 

…VS 
 
 
Ο Βασίλης Στεφανίδης έχει εργασθεί για πάνω από 10 
χρόνια ως προγραµµατιστής, διαχειριστής συστηµάτων, 
διαχειριστής δικτύων ευρείας περιοχής, µηχανικός και 
διαχειριστής συστοιχιών πλέγµατος. Στην εκπαίδευση έχει 
εργασθεί ως καθηγητής και ως επιµορφωτής. 

 
 
 
 
 
Το linux είναι ένα ιδιαίτερο και συνάµα ιδιότροπο λειτουργικό σύστηµα. 
Έχει πολλούς και φανατικούς φίλους, ωστόσο έχει και πολλούς και φανα-
τικούς εχθρούς. Ο κυριότερος λόγος, που µπορεί κάποιος να το αγαπήσει, 
είναι γιατί είναι δωρεάν και ελεύθερο για όλους. Μπορεί να το κατεβάσει 
και να το χρησιµοποιήσει ο καθένας, όποτε θέλει, σε πολλές µορφές, 
παραλλαγές και δυνατότητες. Ανήκει στη φιλοσοφία του «Free As in 
Freedom» του Richard Stallman και όπως και να το κάνει κανείς, η ελευ-
θερία είναι κίνηµα, είναι ιδέα, είναι πολλά. Και όποιος τα αγαπάει, τα αγα-
πάει µε πάθος. Όµως το linux θέλει να του δώσεις χρόνο. Να το πιστέψεις 
και πολλές φορές να το υποµείνεις. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να βρεθείς 
στην παρέα τον χειρότερων εχθρών του. Πρέπει να µάθεις να το λειτουρ-
γείς. 
 
Το linux είναι ένα εξαιρετικό λειτουργικό σύστηµα, για να το χρησιµοποιή-
σει κανείς στα εργαστήρια πληροφορικής των Ελληνικών Σχολείων. Από 
τις δύο µορφές desktop ή live, προτιµώ τις live. Οι κυριότεροι λόγοι είναι 
δύο. Πρώτα, επειδή µπορώ σε ένα τσαντάκι να κουβαλάω όσες θέλω !! 
(κουβαλάω πάντα καµιά 10αριά, διαφόρων χρήσεων) και επιπλέον, επειδή 
ανά 6µηνο τουλάχιστον έχω νέες και καλύτερες εκδόσεις ή εντελώς δια-
φορετικές, µε αποτέλεσµα, αφενός να κρατώ πάντα το ενδιαφέρον των 
µαθητών, αλλά και αφετέρου να βελτιώνω τις χρησιµοποιούµενες εφαρ-
µογές.  
 
Το σχολείο, που εργάζοµαι, δηµιουργήθηκε το 2006 και έτσι δεν πρόλαβε 
να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραµµα δηµιουργίας εργαστηρίου. Αναγκάστη-
κα, λοιπόν, µετά από πολύ τρέξιµο και προσπάθεια να βρω υπολογιστικά 
συστήµατα, είτε από δωρεές ιδρυµάτων, είτε από αποσύρσεις από τράπε-
ζες και επιχειρήσεις. Το αποτέλεσµα ήταν να µαζέψω ένα συνονθύλευµα 
ετερογενούς υλικού. Τελικά συνέλλεξα ένα φάσµα από Pentium I, έως και 
Dual Core. Το πρόβληµα, µετά από ένα τέτοιο configuration, ήταν το πώς 
θα µπορούσα να παράσχω στους µαθητές µου ένα περιβάλλον λειτουργίας 
σχετικά ενιαίο, χωρίς εξόφθαλµες διαφορές. Οι διανοµές που δοκίµασα 
ήταν αρκετές, και παραθέτω στα επόµενα τις εµπειρίες µου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρησιµοποίησα διανοµές Ubuntu (www.ubuntu.com) και Edubuntu 8.04 
(http://releases.ubuntu.com/edubuntu/). Οι διανοµές αυτές έχουν µεγά-
λες απαιτήσεις σε µνήµες και εξοπλισµό, για να λειτουργήσουν ικανοποιη-
τικά. Τελικά µπόρεσα και τις λειτούργησα αξιοπρεπώς σε δύο συστήµατα 
(ένα Pentium IV στα 3 GHz µε 1 MB RAM  και ένα Dual Core στα 1,6 GHz 
µε 1 GB RAM). Οι διανοµές έχουν ενσωµατωµένο open office 2.4 και 
firefox 3 για browser. Χαρακτηριστικό των αυξηµένων απαιτήσεων, που 
έχουν σε υπολογιστικούς πόρους, είναι το γεγονός ότι δεν µπόρεσαν να 
σηκωθούν σε συστήµατα κάτω από 1,5 GHz.  
 
Η διανοµή Knoppel 0.4 (http://sourceforge.net/projects/knoppel/) αποτε-
λεί µια από τις πιο αγαπηµένες µου. Τη δούλεψα για αρκετά χρόνια άψογα 
στους υπολογιστές των εργαστηρίων πληροφορικής, που δηµιουργήθηκαν 
στις αρχές της χιλιετηρίδας, όταν δηλαδή δηµιουργήθηκε το µεγάλο κύµα 
υποδοµής στα γυµνάσια και στα λύκεια της χώρας.  
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βάλλοντος απεικόνισης ως 3D viewer υποδηλώνει µια τρισδιάστατη 
υλοποίηση του σκηνικού (3D scene). Η τρισδιάστατη σκηνή λαµβάνει 
συνεισφορές από ένα τρισδιάστατο µοντέλο του εδάφους και τρισδιά-
στατες απεικονίσεις των αντικειµένων του πραγµατικού κόσµου. Και 
τα δυο µαζί αποτελούν την τρισδιάστατη µηχανή απεικόνισης (3D 
player engine). 

♦ Μοντέλο εδάφους: µια γεωγραφική βάση δεδοµένων του εδάφους σε 

τρισδιάστατη µορφή. 

♦ Τρισδιάστατα µοντέλα του πραγµατικού κόσµου, 

♦ Συσκευές εισόδου ΕΠ, 

♦ Συσκευές εξόδου ή απεικόνισης ΕΠ, 

Οι χρήστες βλέπουν έναν τρισδιάστατο εικονικό κόσµο στις συσκευές 
εξόδου εικονικής πραγµατικότητας και µπορούν ν' αλληλεπιδράσουν µ' 
αυτόν, µέσω συσκευών εισόδου εικονικής πραγµατικότητας. Ένα σύστηµα 
απεικόνισης (viewer) περιέχει µια τρισδιάστατη σκηνή, η οποία αποτελεί-
ται από τρισδιάστατα µοντέλα και, πιθανώς, από ένα µοντέλο του περι-
βάλλοντος, που καθοδηγεί τις συσκευές εισόδου και εξόδου. Η τρισδιά-
στατη σκηνή είναι µια δυναµική δοµή δεδοµένων, η οποία περιέχει όλη 
την πληροφορία, που η εφαρµογή εικονικής πραγµατικότητας πρόκειται 
να δείξει στο χρήστη. Τα τρισδιάστατα µοντέλα περιγράφουν τις κλάσεις 
των ορατών αντικειµένων της τρισδιάστατης σκηνής. Το µοντέλο του 
περιβάλλοντος περιγράφει το τοπίο σε τρισδιάστατη µορφή και η µηχανή 
απεικόνισης το απεικονίζει. 
Ανάλογα µε τη συσκευή οπτικής απεικόνισης που χρησιµοποιείται, µπο-
ρούµε να κατατάξουµε τις εικονικές πραγµατικότητες στις ακόλουθες 
κατηγορίες [Χαρίτος & Μαρτάκος, 1999]: 

♦ Εµβυθισµένη ΕΠ, όταν ο χρήστης εµβυθίζεται στο περιβάλλον, µέσω 

ενός ειδικού κράνους (Head Mounted Display - HMD ή BOOM) 

♦ Επιτραπέζια ΕΠ, όταν χρησιµοποιείται, απλά, µια µονοσκοπική ή στε-

ρεοσκοπική οθόνη και η τρισδιάστατη απεικόνιση επιτυγχάνεται µέσω 
ειδικών γυαλιών 

♦ Προβολική ΕΠ, όταν η απεικόνιση γίνεται µέσω µονοσκοπικής ή στε-

ρεοσκοπικής προβολής από πολλαπλές οθόνες που κυκλώνουν το 
χρήστη, και τέλος 

♦ Κατοπτρικοί κόσµοι, όπου ο χρήστης βλέπει κάποια απεικόνιση του 

εαυτού του µέσα στο εικονικό περιβάλλον, µε την οποία αλληλεπιδρά 
σε πραγµατικό χρόνο. 

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση αντιστοιχίζεται στην ταξινόµηση που φαί-
νεται στο Σχήµα 2. Η εµβυθισµένη ΕΠ αντιστοιχεί στην πλήρη εµβύθιση 
(full immersion), η επιτραπέζια ΕΠ στην µη εµβύθιση (non immersion) και 
η προβολική ΕΠ στη µερική εµβύθιση (partial immersion). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2. Κατηγοριοποίηση των συσκευών απεικόνισης εξόδου [ Traill et 

al ., 1997] 
 

Τα µοναδικά χαρακτηριστικά της εµβυθισµένης ΕΠ περιγράφονται περιλη-
πτικά ακολούθως [Beier, 2001]: 
 

♦ Θέαση, η οποία γίνεται µε την κίνηση του κεφαλιού, παρέχει µια φυσι-

κή διεπαφή για πλοήγηση στον τρισδιάστατο χώρο και επιτρέπει δυνα-
τότητες, όπως κοίταγµα τριγύρω, περίπατος, ακόµα και αεροπορική 
πορεία (fly-through) στα εικονικά περιβάλλοντα. 

♦ Στερεοσκοπική θέαση αυξάνει την αίσθηση του βάθους και του χώ-

Ο όρος «εικονική πραγµατικότητα» (Virtual Reality - VR) έχει γίνει γνω-
στός εδώ και καιρό στο ευρύ κοινό από τις ταινίες του Hollywood. Ο όρος 
δηµιουργήθηκε αρχικά από τον Jaron Lanier, ιδρυτή του VPL Research 
(1989). Άλλοι παρόµοιοι όροι περιλαµβάνουν 'τεχνητή 
πραγµατ ι κ ότη τα '  (M yr on  K rue ge r ,  δε καε τ ί α  1 970 ) , 
'κυβερνοχώρος' (William Gibson, 1984), και πιο πρόσφατα, 'εικονικοί 
κόσµοι' and 'εικονικά περιβάλλοντα' (δεκαετία 1990) [Beier, 2001]. 
 
Η εικονική πραγµατικότητα (ΕΠ) παρουσιάζει στο χρήστη ένα χώρο εργα-
σίας, που του δίνει την αίσθηση ότι η πληροφορία που παρουσιάζεται από 
τον Η/Υ συµπεριφέρεται όπως τ' αντικείµενα του πραγµατικού κόσµου 
[Χαρίτος & Μαρτάκος 1999, Μπιλάλης κ.ά. 2001]. Η οθόνη του Η/Υ δεν 
αποτελεί πλέον ένα παράθυρο του κόσµου. Ο χρήστης αισθάνεται ότι 
βρίσκεται «µέσα» στον Η/Υ. Μπορεί ν' αλληλεπιδράσει µε τα στοιχεία του 
εικονικού κόσµου, να µετακινηθεί µέσα σ' αυτόν και να τον αλλάξει. Πρό-
κειται για έναν «εικονικό κόσµο», έναν κόσµο δηλ. χωρίς υλική σύσταση, 
µια τεχνητή τρισδιάστατη απεικόνιση που δηµιουργείται, µέσω των τεχνο-
λογιών τρισδιάστατων γραφικών, κίνησης και εξοµοίωσης ενός ισχυρού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και που επιτρέπει στον χρήστη να αλληλεπιδρά 
µ' αυτόν τον εικονικό κόσµο µέσω πράξεων, κινήσεων και εκτιµήσεων που 
µοιάζουν µε τις καθηµερινές του ενέργειες στο πραγµατικό του περιβάλ-
λον. Με άλλα λόγια, η εικονική πραγµατικότητα είναι µια αλληλεπίδραση 
(interface) ανθρώπου-µηχανής, που βιώνεται από τον άνθρωπο µε τρόπο 
φυσικό και ενστικτώδη. 
Το κύριο πλεονέκτηµα από τη χρήση αλληλεπίδρασης ΕΠ µε τον Η/Υ είναι 
ότι ο χρήστης µπορεί να αλληλεπιδρά µε το σύστηµα, χρησιµοποιώντας 
ενέργειες και κινήσεις, που µοιάζουν µε τις καθηµερινές του δραστηριότη-
τες [Χαρίτος & Μαρτάκος, 1999]. Οι άνθρωποι είµαστε πολύ καλοί στην 
αναγνώριση προτύπων, και στην αλληλεπίδραση µε τρισδιάστατα αντικεί-
µενα του πραγµατικού χώρου, πράγµα το οποίο µπορεί ν' αποδειχθεί πολύ 
χρήσιµο, σε περιπτώσεις που χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις από πολύ-
πλοκα πληροφοριακά συστήµατα, όπως αυτά που περιγράφουµε παρακά-
τω. 
Αρχικά ο όρος εικονική πραγµατικότητα σήµαινε τη δηµιουργία εικόνων 
από εικονικά περιβάλλοντα και την αναπαράστασή τους στο χρήστη, χρη-
σιµοποιώντας ειδικές συσκευές απεικόνισης. Ο χρήστης φορούσε ένα 
κράνος ΕΠ και µπορούσε να δει, όχι τον πραγµατικό κόσµο, αλλά έναν 
εικονικό κόσµο που παρήγαγε ο Η/Υ. Σήµερα, όπως θα δούµε, υπάρχουν 
πολλές τεχνολογίες µε τις οποίες ο χρήστης µπορεί να δει και να αισθαν-
θεί έναν εικονικό κόσµο (µε το κράνος ΕΠ να είναι ο πιο διάσηµος από 
αυτούς). 
Η ιστορία της εικονικής πραγµατικότητας ξεκινά πίσω στα 1966, όταν ο 
Ivan Sutherland δηµιούργησε το πρώτο (µονοσκοπικό) κράνος ΕΠ (η 
«∆αµόκλειος Σπάθη») [Beier 2001, Χαρίτος & Μαρτάκος, 1999]. Το 1970, 
ο Myron Kreuger κατασκεύασε το πρώτο σύστηµα προβολικής ΕΠ, το 
VIDEOPLACE, όπου ο χρήστης µπορούσε να δει µια σκιά του εαυτού του 
µέσα σ' αυτό. Από κει και πέρα, οι εφαρµογές άρχισαν να πληθαίνουν, µε 
την Boeing να είναι η πρώτη, που δηµιούργησε την Ενισχυµένη 
(Augmented) Πραγµατικότητα (όπου ο χρήστης βλέπει τον πραγµατικό 
κόσµο ενισχυµένο µε  εικονική πραγµατικότητα)� εξελιγµένα  στερεοσκο-
πικά κράνη ΕΠ για στρατιωτικές εφαρµογές κλπ. Το 1983, ο Zimmerman 
κατασκευάζει το πρώτο γάντι ΕΠ στα εργαστήρια της VPL. 
 
Ένα σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας (ΕΠ) αποτελείται από τα συστα-
τικά που φαίνονται στο Σχήµα 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 1. Συστατικά στοιχεία ενός συστήµατος εικονικής πραγµατικότη-

τας  
 

♦ Σύστηµα απεικόνισης (viewer) / τρισδιάστατη σκηνή: Αυτά τα δυο 

στοιχεία συνδέονται στενά, αφού η επιλογή του τρισδιάστατου περι-

Νέε̋ τεχνολογίε̋Νέε̋ τεχνολογίε̋Νέε̋ τεχνολογίε̋Νέε̋ τεχνολογίε̋    
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του Γιάννη Κωστάρατου Γιάννη Κωστάρατου Γιάννη Κωστάρατου Γιάννη Κωστάρα    
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feedback", που δίνουν την αίσθηση της αφής στον χρήστη, ώστε να 
µπορεί να σηκώσει και να µετακινήσει αντικείµενα στο εικονικό περι-
βάλλον. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3. Η αρχή λειτουργίας του CAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4. Τρισδιάστατα γυαλιά  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 5. Γάντι εικονικής πραγµατικότητας 
 

♦ Συσκευές που χρησιµοποιούνται για την πλοήγησή µας στον τρισδιά-

στατο χώρο και την επιλογή τρισδιάστατων αντικειµένων περιλαµβά-
νουν: Τρισδιάστατο ποντίκι (spacemouse), µπίλια (spaceball), ραβδί, 
χειριστήριο (joystick) κ.ά. κέντρο) και τρισδιάστατη µπίλια - spaceball 
(δεξιά). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 6.Τρισδιάστατο ποντίκι - spacemouse (αριστερά & κέντρο) και 
τρισδιάστατη µπίλια - spaceball (δεξιά) 

 
Συνεργασιακά ή διαµοιραζόµενα εικονικά περιβάλλοντα 

 
Στην παρακάτω εικόνα, τρεις δικτυωµένοι χρήστες που βρίσκονται σε 
διαφορετικές τοποθεσίες συναντιόνται στον εικονικό κόσµο, χρησιµοποιώ-
ντας µια συσκευή BOOM, ένα σύστηµα CAVE, και ένα HMD. Και οι τρεις 
χρήστες βλέπουν τον ίδιο εικονικό κόσµο από τη δική τους οπτική γωνία. 
Κάθε χρήστης αναπαρίσταται στους άλλους συµµετέχοντες ως ένας εικο-
νικός άνθρωπος (ενσάρκωση - avatar). Όλοι οι χρήστες µπορούν να δουν 
και να αλληλεπιδράσουν µε τους άλλους χρήστες και µε τον εικονικό 
κόσµο σαν οµάδα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 7. Παράδειγµα διαµοιραζόµενου εικονικού περιβάλλοντος  
 

Εικονική πραγµατικότητα και Internet - Η γλώσσα VRML 
 
Η εικονική πραγµατικότητα είναι δυνατή και µέσω του Internet, µέσω της 

ρου. 

♦ Ο εικονικός κόσµος αναπαρίσταται σε πλήρη αναλογία και συσχετίζε-

ται µε τις ανθρώπινες αναλογίες. 

♦ Ρεαλιστικές αλληλεπιδράσεις µε εικονικά αντικείµενα, µέσω γαντιών 

και παρόµοιων συσκευών, επιτρέπουν στον χειρισµό και τον έλεγχο 
των εικονικών κόσµων. 

♦ Η πειστική αυταπάτη της πλήρους εµβύθισης στον εικονικό κόσµο 

µπορεί να αυξηθεί µε ακουστικές, απτικές και άλλες µη οπτικές τεχνο-
λογίες. 

♦ ∆ικτυακές εφαρµογές επιτρέπουν διαµοιραζόµενα εικονικά περιβάλλο-

ντα. 
 
Την αίσθηση αυτή δίνουν ειδικές συσκευές hardware εικονικής πραγµατι-
κότητας όπως: 
 

Συσκευές εξόδου ΕΠ 
 

♦ Κράνη ΕΠ (Head Mounted Displays), τα οποία διαθέτουν δυο µικρο-

σκοπικές στερεοσκοπικές οθόνες (µια για κάθε µάτι), που προβάλλουν 
τις κινούµενες εικόνες του εικονικού περιβάλλοντος. Ο χρήστης αι-
σθάνεται να «εµβυθίζεται» στο εικονικό περιβάλλον. Η παραίσθηση 
αυτή λέγεται «τηλεπαρουσία» και επηρεάζεται από πολλούς αισθητή-
ρες κίνησης (motion trackers), που συλλέγουν τις κινήσεις του χρή-
στη και ανάλογα προσαρµόζουν την απεικόνιση των οθονών σε πραγ-
µατικό χρόνο. Έτσι, ο χρήστης µπορεί να εξερευνήσει τον κόσµο εικο-
νικής πραγµατικότητας, αλλάζοντας οπτικές γωνίες, βασισµένος στην 
περιστροφή του κεφαλιού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1. Κράνος εικονικής πραγµατικότητας 
 

♦ Η πανκατευθυντική διοπτρική οθόνη (Binocular Omni-directional 

monitor - BOOM) όπου οι οθόνες και το οπτικό σύστηµα τοποθετού-
νται σ' ένα κουτί το οποίο τοποθετείται σ' ένα βραχίονα πολλαπλών 
συνδέσµων. Ο χρήστης βλέπει τον εικονικό κόσµο, κοιτώντας µέσα 
στο κουτί και µπορεί να καθοδηγήσει το κουτί σε οποιαδήποτε θέση 
µέσα στον όγκο λειτουργίας της συσκευής. Οι αισθητήρες κίνησης 
βρίσκονται στους συνδέσµους του βραχίονα που κρατάει το κουτί. 

♦ Το Σύστηµα Αυτόµατου Εικονικού Περιβάλλοντος Σπηλαίου (Cave 

Automatic Virtual Environment - CAVE) παρέχει την ψευδαίσθηση της 
εµβύθισης µε το να προβάλλει στερεοσκοπικές εικόνες στους τείχους 
και το δάπεδο ενός κυβικού δωµατίου. Μια οµάδα ατόµων, η οποία 
φοράει τρισδιάστατα γυαλιά, µπορεί να µετακινηθεί ελεύθερα στο 
CAVE, ενώ αισθητήρες κίνησης συνεχώς αναπροσαρµόζουν τη στερεο-
σκοπική προβολή του διευθύνοντος ατόµου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2. BOOM 
 

♦ Τρισδιάστατα γυαλιά (LCD shutter glasses), τα οποία χρησιµοποιού-

νται συνήθως µε µονοσκοπικές, αλλά και στερεοσκοπικές οθόνες και 
παρέχουν την αίσθηση του βάθους στις δισδιάστατες οθόνες. 

 
Συσκευές εισόδου ΕΠ 

 

♦ Γάντια που είναι εξοπλισµένα µε συσκευές αφής ή/και "force-
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♦ Τέλος, η εικονική πραγµατικότητα χρησιµοποιεί-

ται ακόµα σε στρατιωτικές εφαρµογές, στην 
εκπαίδευση, για εκτίµηση σχεδίασης (virtual 
prototyping), αρχιτεκτονική προεπισκόπιση, 
εργονοµικές µελέτες, εξοµοίωση συναρµολογη-
µένων ακολουθιών και εργασιών συντήρησης, 
βοήθεια για τους ανάπηρους, διασκέδαση και 
πολλά άλλα.  

 
Η ΕΠ είναι µια νέα τεχνολογία µε άπειρες εφαρµο-
γές και µεγάλες δυνατότητες εξέλιξης και  δεν βρι-
σκόµαστε παρά µόνο στην αρχή µιας νέας συναρ-
παστικής εποχής αλληλεπίδρασής µας µε τον Η/Υ, η 
οποία θα µοιάζει µε αυτή του πραγµατικού κόσµου. 
Να σηµειώσουµε, ότι στη χώρα µας, το ΄Ιδρυµα 
Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ) διαθέτει το “Θόλο”, ένα 
ηµισφαιρικό θέατρο ΕΠ χωρητικότητας 132 ατό-
µων, όπου οι θεατές µπορούν να αλληλεπιδράσουν 
µε εικονικές προβολές όπως η “Αρχαία  Αγορά” και 
“Η γη είναι το σπίτι µας”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 9. Ο Θόλος του ΙΜΕ 
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Ο Γιάννης Κωστάρας έχει 10-ετή επαγγελµατική 
εµπειρία ως αναλυτής/προγραµµατιστής σε πολλά 
ερευνητικά και µη έργα. Στα ενδιαφέροντά του 
συγκαταλέγονται οι αντικειµενοστρεφείς γλώσσες 
προγραµµατισµού (Java, C#, Ruby), τα GIS και η 

Εικονική Πραγµατικότητα.  
 

γλώσσας VRML, (και του αντικαταστάτη της, 
X3D), που µας δίνουν τη δυνατότητα να παρακο-
λουθήσουµε εικονικούς κόσµους µέσα από τον 
φυλλοµετρητή µας. Η γλώσσα VRML επιτρέπει 
την απεικόνιση τρισδιάστατων κόσµων από τον 
φυλλοµετρητή µας. Αποτελεί προσθήκη στη 
γλώσσα HTML και επιτρέπει την απεικόνιση τρισ-
διάστατων κόσµων µε ενσωµατωµένους υπερδε-
σµούς (hyperlinks) στο ∆ιαδίκτυο. Οι ιστοσελίδες 
µετατρέπονται σε ιστο-χώρους (home spaces). Η 
αλληλεπίδραση µε µια σελίδα VRML γίνεται µε τη 
χρήση ενός ποντικιού σε µια οθόνη και εποµένως 
είναι µη εµβυθισµένη. Η X3D βασίζεται στην XML 
για την αναπαράσταση εικονικών κόσµων. 

Εικόνα 8. Παράδειγµα ιστοσελίδας VRML (Η 
σκάλα του Escher Penrose) 

 
Εφαρµογές Εικονικής Πραγµατικότητας 

 
Οι εφαρµογές εικονικής πραγµατικότητας µετα-
φέρουν το χρήστη σε ένα εικονικό περιβάλλον, 
που έχει κατασκευαστεί εξ' ολοκλήρου από ηλε-
κτρονικό υπολογιστή και που µπορεί να εξοµοιώ-
σει την πραγµατικότητα µέσα από τη χρήση ειδι-
κών συσκευών. Η ΕΠ αναµένεται να επαναδια-
µορφώσει τη διεπαφή ανθρώπου και πληροφορι-
κής τεχνολογίας, προσφέροντας νέους τρόπους 
επικοινωνίας και πληροφόρησης, απεικόνισης, και 
τη δηµιουργική έκφραση ιδεών. Εκτός από το 
χώρο του θεάµατος και των βιντεοπαιχνιδιών, η 
εικονική πραγµατικότητα βρίσκει εφαρµογές σε 
πολλούς κλάδους της επιστήµης [CHIP]: 

♦ Στη Χηµεία, προσφέρει τρισδιάστατη απεικόνι-

ση των χηµικών ενώσεων και αντιδράσεων, 
προσφέροντας µια αίσθηση ασφαλείας στους 
χηµικούς, 

♦ Στην Ιατρική, όπου η εικονική πραγµατικότη-

τα έχει κάνει θαύµατα, µε αποτέλεσµα πολλές 
κακώσεις και αρρώστιες να αντιµετωπίζονται 
άµεσα και αποτελεσµατικά. Οι εφαρµογές 
εικονικής πραγµατικότητας στην ιατρική εντο-
πίζονται σε τρεις τοµείς: εγχείριση ανοικτής 
καρδιάς, ενδοσκοπισµός και ραδιοχειρουργι-
κή. Σε συνδυασµό µε την τηλεϊατρική,  είναι 
δυνατή η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ ια-
τρών, που βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση 
µεταξύ τους. 

♦ Στην Αρχαιολογία, όπου η εικονική πραγµατι-

κότητα και η ενισχυµένη (augmented) πραγ-
µατικότητα δίνει τη δυνατότητα αναπαράστα-
σης ολόκληρων µνηµείων και πόλεων της 
ιστορίας. Παράδειγµα τέτοιας εφαρµογής είναι 
η αναπαράσταση του Παρθενώνα και της 
αρχαίας Αθήνας κατά τον «Χρυσό Αιώνα» του 
Περικλή. 

 
ΕΠΕ NEWSLETTER 
∆ιµηνιαία Έκδοση 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ 
Ένωση Πληροφορικών  

Ελλάδας 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Φώτης Λιοτόπουλος 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
Βασίλης Στεφανίδης 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
Βασίλης Στεφανίδης 
Γιάννης Κωστάρας 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Νεκτάριος Μουµουτζής 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
newsletter@epe.org.gr 

www.epe.org.gr 

 

 

Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση,  
η αναπαραγωγή ολική, µερική ή 

περιληπτική ή κατά παράφραση ή 
διασκευή απόδοση των κειµένων 
µε οποιδήποτε τρόπο, µηχανικό, 
ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο 
χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια 
του εκδότη. Τα αποστελλόµενα 

άρθρα και φωτογραφίες παραµέ- 
νουν στη διάθεση του περιοδικού 

για δηµοσίευση. Η άποψη των 
συντακτών των κειµένων, δεν 

απηχεί απαραίτητα και την άποψη 
της Ένωσης και των δηµιουργών 

του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.  

 
 

∆ιανέµεται ∆ΩΡΕΑΝ 
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