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Μια νέα πολιτική για την πληροφορική στο ∆ηµόσιο θα κέρδιζε σε ορθότητα στόχευ-

σης και σε εφαρµοσιµότητα, αν λάµβανε υπόψη τον σαφώς αρνητικό απολογισµό της 
τελευταίας 25ετίας. 
  
Μάχιµος όλη αυτή τη µακρά περίοδο, από διάφορες υπεύθυνες υπηρεσιακές θέσεις 
στον κλάδο, έχω κατασταλαγµένη άποψη, την οποία και καταθέτω: Η πληροφορική 
στο ∆ηµόσιο είναι σαν τον άπατο πίθο των ∆αναΐδων. ∆εν γεµίζει µε τίποτα, όσα εκα-
τοµµύρια κι αν «απορροφήσει».  
 
Η διαπίστωση αυτή αποκτά, ίσως, ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο της τρέχουσας βα-
θιάς δηµοσιονοµικής κρίσης.    
 
Τι προσδοκούµε, αλήθεια, από τη χρήση της πληροφορικής στο ∆ηµόσιο; Αν ο σκοπός 
µας είναι, όπως λέµε, να κάνουµε την κρατική λειτουργία διάφανη για τον πολίτη 
και αποτελεσµατική, τότε ατυχήσαµε. Το µόνο που δεν απέδωσαν τα απίστευτα ποσά 
που «επενδύουµε» είναι η διαφάνεια και η αποτελεσµατικότητα - για τον πολίτη.  
Εκ πείρας γνωρίζω, όπως και κάθε οµότεχνος, ότι το πρόβληµα της διαφάνειας και της 
αποτελεσµατικότητας (από τη σκοπιά του πολίτη) δεν είναι «τεχνικό». ∆εν προσκρού-
ουµε σε «τεχνική ανεπάρκεια» ή «καθυστέρηση», δεν µας λείπουν δηλαδή τα µέσα ή 
η ειδηµοσύνη στο πεδίο των ΤΠΕ (τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών). Το 
πρόβληµα είναι κατ’ εξοχήν διοικητικό - πολιτικό.  
 
Πιο συγκεκριµένα: Παρά τις πάγιες διακηρύξεις (για την «πάταξη» της διαφθοράς και 
πάσης άλλης κακοδαιµονίας, «µε τη βοήθεια της πληροφορικής») η στάση της εκάστο-
τε πολιτικής ηγεσίας και της εκάστοτε εκ µέρους της διοριζόµενης ανώτατης υπηρεσια-
κής διοίκησης, υπήρξε, όλα αυτά τα χρόνια, σαφώς αρνητική στην αξιοποίηση της 
πληροφορικής προς τον σκοπό της δηµόσιας διαφάνειας. Στην πράξη οι ηγεσίες 
αυτές περιφρούρησαν, µε άτεγκτη µάλιστα αυστηρότητα και αξιοσηµείωτη συνέπεια, 
το υφιστάµενο αδιαφανές για τον πολίτη σύστηµα, κρατώντας σταθερά την πληροφο-
ρική απ’ έξω. Αν υπήρξαν εξαιρέσεις, τις οποίες αγνοώ, θα τις επικαλούµουν ως απλή 
επιβεβαίωση του κανόνα. 
 
Μου πήρε αρκετά χρόνια να εννοήσω την αιτία. Αρχικά νόµιζα πως «δεν καταλαβαί-
νουν», λόγω της φυσιολογικής απουσίας σύγχρονης τεχνολογικής «κουλτούρας». Ότι 
µε τον καιρό και µε την ίδια τους την πείρα, θα αντιληφθούν τη δύναµη της πληροφο-
ρικής. Και θα µας επιτρέψουν να την  αξιοποιήσουµε επ’ αγαθώ του εκσυγχρονισµού. 
∆εν είχα καταλάβει ότι η επίκληση του εκσυγχρονισµού είναι, εν Ελλάδι, ένα από τα 
άλλοθι της φαυλοκρατίας. 
 
Για να µη µακρυγορώ αυτό που κατανόησα, ύστερα από διαδοχικές οδυνηρές προσ-
γειώσεις, είναι ότι η ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση είναι άριστα δοµηµένη, διαφανέ-
στατη, ευελικτότατη και αποτελεσµατικότατη, αλλά ως προς έναν διαµετρικά 
αντίθετο σκοπό: την απρόσκοπτη λειτουργία και αναπαραγωγή του πελατειακού 
συστήµατος. Ιδού τι στην πραγµατικότητα συµβαίνει: Η αµφίδροµη σχέση του 
πολιτικού διαχειριστή και περιστασιακού ιδιοκτήτη του κράτους µε τον ιδιώτη 
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πελάτη του (χορηγό, οµάδα πίεσης, ψηφοφόρο) εξυπηρετείται θαυµά-
σια από τον υφιστάµενο και κοινωνικώς αδιαφανή τρόπο λειτουργίας 
της κρατικής «µηχανής».  
Ο διακηρυσσόµενος σκοπός της εισαγωγής των τεχνολογιών της πληροφορικής 
στο ∆ηµόσιο  - να βλέπει ο πολίτης και µάλιστα on line real time, πού πηγαί-
νουν τα λεφτά- βρίσκεται στους αντίποδες του όλου «συστήµατος». Αντίκει-
ται στην πελατειακή του φύση.   
 
Τα ποσοτικά δεδοµένα δείχνουν µια «εκρηκτική ανάπτυξη της πληροφορικής» 
τα τελευταία 25 χρόνια. Η ανάπτυξη όµως αυτή υπήρξε απολύτως στρεβλή και 
άνιση: Ανάπτυξη σε επίπεδο Υλικού -«γέµισε ο τόπος υπολογιστές!». Και υπα-
νάπτυξη σε επίπεδο Περιεχοµένου (Εφαρµογών και ∆εδοµένων). 
 
Τον νοσηρό χαρακτήρα της εν λόγω «ανάπτυξης» επιστέγασε η διαµόρφωση 
αντίστοιχων-νοσηρών διαχειριστικών δοµών, τόσο στον δηµόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τοµέα. Ο χαρακτήρας των επιχειρησιακών αυτών δοµών καλύπτεται 
πλήρως από τον γνωστό στην οικονοµική φιλολογία ορισµό του «λευκού ελέ-
φαντα»: Το όποιο «έργο» έχουν κάνει και «υποστηρίζουν», είναι ασή-
µαντο µπρος στο κόστος της δικής τους διατήρησης. Αν λάβει κάποιος 
τον κόπο να συγκρίνει τα χρήµατα που «απορρόφησαν» οι «µεγάλες» εταιρίες 
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του κλάδου, µε τη χρηστική αξία των 
συστηµάτων που «παρέδωσαν», σίγουρα 
θα µελαγχολήσει. Αν σκεφθεί π.χ. ο Υ-
πουργός των Οικονοµικών τι κόστισε και 
τι καθηµερινά του κοστίζει, σε σχέση µε 
τις υπηρεσίες που του παρέχει, το ΚΕΠΥ-
Ο, ο πληροφορικός αυτός γίγαντας που 
έχει στη διάθεσή του, είµαι σίγουρος ότι 
θα βάλει τα κλάµατα.  
 
Όλη αυτή η «ανάπτυξη» χρηµατοδοτή-
θηκε βέβαια από τον κοινωνικό (εθνικό 
και κοινοτικό) κορβανά και ο χαρακτή-
ρας της καθορίστηκε από τον τρόπο που 
το πολιτικό µας σύστηµα σχεδίασε και 
επέβαλλε τη διαχείριση των Κοινοτικών 
Προγραµµάτων.  
 
Ήδη από το Β’ ΚΠΣ ο τρόπος διαχεί-
ρισης των έργων πληροφορικής οι-
κοδοµήθηκε πάνω στο πελατειακό 
modus operandi του συστήµατος (µε 
µοχλό διάφορα σχήµατα όπως η «ΚτΠ» 
ΑΕ). Και πλοηγήθηκε από την αναγω-
γή της «απορρόφησης» (των 
«κονδυλίων») σε απόλυτη προτεραιό-
τητα, έναντι της όποιας ποιότητας 
του προσδοκώµενου «φυσικού αντι-
κειµένου».  
 
Το αποτέλεσµα ήταν να κατασκευαστούν 
εκ των άνω και να γιγαντωθούν µε συ-
στηµατικό µπούκωµα, οι σηµερινές αερι-
τζίδικες µεγάλες εταιρικές και υπηρεσια-
κές δοµές της πληροφορικής. Και να 
καταστραφεί το πολλά υποσχόµενο πλη-
ροφορικό οικοσύστηµα, που είχε αρχίσει 
από µόνο του (διά της «φυσικής επιλο-
γής») να αναπτύσσεται στη χώρα τη 
δεκαετία του ’80.  
 
∆εν τα παραλέω. Ο σκοπός, τον οποίο οι 
µεγάλες επιχειρησιακές δοµές της πλη-
ροφορικής υπηρετούν στη χώρα µας, 
είναι να εισπράττουν αστρονοµικά ποσά 
και να παράγουν έργα ψευδεπίγραφα: 
∆ήθεν «σύστηµα ελέγχου». ∆ήθεν 
« σ ύ σ τ η µ α  ε σ ό δ ω ν » .  ∆ ή θ ε ν 
«διπλογραφικό σύστηµα». ∆ήθεν 
«σύστηµα προϋπολογισµού προγραµµά-
τ ω ν » ,  κ λ π .  κ λ π .  Κ α ι  ό λ α 
«ολοκληρωµένα» -ΟΠΣ! 
 
Προφανώς δεν φταίνε για όλα οι εταιρεί-
ες: Πώς να σου κάνουν π.χ. «σύστηµα 
ελέγχου δαπανών», όταν δεν υπάρχει 
κανείς πολιτικός ή διοικητικός να τους 

...σηµείωση από τη σύνταξη... 

 
Η έκφραση «λευκός ελέφαντας» σηµαίνει κάτι πολύτιµο αλλά ταυτόχρονα και 
άχρηστο αντικείµενο. Η παράδοση λέει ότι στην Ταϊλάνδη όπου ο λευκός ελέφα-
ντας ήταν ένα σπάνιο αλλά ιερό ζώο, επειδή είχε µεταφέρει τον Βούδα, ήταν το 
µέσο για να τιµωρήσει ένας µονάρχης κάποιον υπήκοό του. Έτσι λοιπόν όταν 
ήθελε να τιµωρήσει κάποιον, του έκανε δώρο έναν λευκό ελέφαντα. Το σπάνιο 
αυτό ζώο για να συντηρηθεί απαιτούσε υπέρογκα έξοδα (ιδιαίτερη τροφή και φρο-
ντίδα), µε αποτέλεσµα να οδηγεί τον κάτοχό του στην χρεοκοπία και την κατα-
στροφή.  Επιπλέον ο υπήκοος δεν µπορούσε να τον ξεφορτωθεί αφού ήταν ιερό 
ζώο. Οι ελέφαντες ζούνε πάνω από 50 χρόνια. 
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πει τι ακριβώς εννοεί και αν πράγµατι το εννοεί; Όταν πρότεινα π.χ. να συγκε-
ντρώσουµε την πληροφορία για τις δαπάνες (που την έχουµε διεσπαρµένη), ώστε 
να µπορεί να υπάρξει έλεγχος, έλαβα την εξής απάντηση από σύµβουλο υπουρ-
γού: «και ποιος σου είπε ότι οι υπουργοί ενδιαφέρονται για τον έλεγχο των δαπα-
νών;». Παραδόξως όµως ενδιαφέρονται πάρα πολύ να ανατίθενται «µεγάλα έργα 
πληροφορικής» για τον «έλεγχο των δαπανών». Και επιχορηγούν επιτροπές πρό-
θυµες να παραλάβουν το …αποτέλεσµα.      
 
Στη σκιά των παραφουσκωµένων «µεγεθών» του χώρου υπάρχει και η µεγάλη 
µάζα των ταπεινών εργατών της πληροφορικής.  
 
Πολλοί απ’ αυτούς είναι παραιτηµένοι, λόγω των αλλεπάλληλων απογοητεύσεων. 
Και καθηµερινά αυξάνονται. Αρκετοί όµως είναι  όσοι αντιστέκονται στο ρεύµα. Με 
τα ψίχουλα, που τύχαινε να πέφτουν από το λουκούλειο τραπέζι των «µεγάλων», 
αυτοί έφτιαξαν και συντηρούν συστήµατα ικανά να καλύπτουν πραγµατικές ανά-
γκες. Συστήµατα που δουλεύουν. ∆ηµιούργησαν αυτά τα χρόνια ένα σηµαντικό 
κεφάλαιο γνώσης, εφαρµογών και δεδοµένων, «βάθους» δεκαετίας και άνω.  
 
Μια νέα πολιτική για την πληροφορική δεν θα έπρεπε να τους υποτιµήσει. Αποτε-
λούν τη φτωχή, αλλά αληθινή πληροφορική βάση του ελληνικού ∆ηµοσίου. Τη 
µόνη βιώσιµη µέσα στη δίνη της σηµερινής δηµοσιονοµικής κρίσης. Οι «λευκοί 
ελέφαντες» δεν έχουν µέλλον.  
 
Το συµπέρασµά µου έχει ως εξής: Αναπροσανατολίστε την κρατική µηχανή από 
την εξυπηρέτηση του ιδιωτικού-πελατειακού συµφέροντος στην εξυπηρέτηση του 
δηµόσιου συµφέροντος και θα δείτε ότι ο πληροφορικός εκσυγχρονισµός της είναι 
σήµερα παιγνιδάκι. Και µε σχετικά ασήµαντο κόστος. 
 

Θ.Ι.ΖΙΑΚΑΣ 21/10/2009 
 
… Ο Θεόδωρος Ι. Ζιάκας είναι προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους… 
 
Το άρθρο πρωτοδηµοσιεύτηκε στο δικτυακό τόπο της εφηµερίδας «Η Καθηµερι-
νή» σε µερικώς συνεπτυγµένη µορφή  
<http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_20/09/2009_330053> 



 - ΣΕΛ 5 - 

 

 
Η συνέχεια της Έρευνας που δηµοσιεύθηκε στο 4ο τεύχος µε τίτλο 
“ Το φύλο και οι απόφοιτοι ΑΕΙ Πληροφορικής, µέλη της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας : Απόψεις 
για την ένταξη στην αγορά εργασίας “ 
 
(2ο µέρος) 

 
Επειδή το επάγγελµα του πληροφορικού είναι σχετικά νέο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκ-

µηριώνουν τις επαγγελµατικές επιλογές που έχουν κάνει οι πρώτοι απόφοιτοι σχολών Πληροφορι-
κής. Η έλλειψη στοιχείων όσο αφορά τον βαθµό  ικανοποίησης, το αντικείµενο εργασίας, τις ευρύ-
τερες εργασιακές συνθήκες  αλλά και µια σειρά προβληµατισµών που απασχολούν τον σύγχρονο 
πληροφορικό, είναι θέµατα που  εντοπίζονται και προβληµατίζουν την ανίχνευση αυτού του παρθέ-
νου πεδίου. 

 
Υπάρχουν πολλά ερευνητικά θέµατα τα οποία αναζητούν απαντήσεις. Και χρήζουν της προσο-

χής µας. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη αποτύπωσης του επαγγέλµατος του πληροφορικού, αφ’ ενός 
γιατί είναι ένα νέο επάγγελµα , αφ’ ετέρου διότι λείπει από το κράτος ένας φορέας ο οποίος θα 
περίγραφε το επάγγελµα του Πληροφορικού και την επαγγελµατική του δραστηριοποίηση. Ως στιγ-
µής το επάγγελµα του Πληροφορικού δεν έχει περιγραφθεί επακριβώς.  

 
Η δραστηριοποίηση των επαγγελµατιών στον ιδιωτικό τοµέα δεν απαιτεί την ύπαρξη κάποιου 

πτυχιούχου, για να κάνει κάποιος το επάγγελµα του Πληροφορικού, ενώ αντίστοιχη ήταν η κατά-
σταση µέχρι πριν από λίγα χρόνια και στον δηµόσιο τοµέα. Η εµφανής έλλειψη κάποιου επιµελητη-
ριακού φορέα δηµιουργεί ένα κλίµα ασυδοσίας και µη ελέγχου του συγκεκριµένου κλάδου επαγ-
γελµατιών.  Έτσι οι απόφοιτοι δεν έχουν ένα κρατικό ρυθµιστικό φορέα µε αποτέλεσµα να υπάρχει 
µια παντελής έλλειψη ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας.  Χαρακτηριστικό είναι ότι µπορεί ο ο-
ποιοσδήποτε απόφοιτος δηµοτικού να ανοίξει στην εφορία βιβλία Προγραµµατιστή – Αναλυτή, χω-
ρίς να είναι αναγκαία η προσκόµιση κάποιου πτυχίου! 

 
Ο µόνος κλάδος Πληροφορικών που είναι κάπως οργανωµένοι είναι οι καθηγητές Πληροφορι-

κής στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση οι οποίοι κατόρθωσαν µετά από πολλούς αγώνες (http://
www.csd.uoc.gr/~speypk/) να αξιώσουν να διορίζονται στην εκπαίδευση απόφοιτοι σχολών Πανε-
πιστηµίου, τµηµάτων Πληροφορικής. 

 
 Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες από διάφορους φορείς να δηµιουργηθεί ένα  

Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τέτοιοι φορείς είναι : 
 

♦ Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.) (www.epe.org.gr/), (ΑΕΙ-

Πληροφορικής),  
 

♦ Ο  ΣΤΕΜΠ (www.stemp.gr/) (ΤΕΙ –Πληροφορικής)   

 

♦ Η ΕΠΥ (Ελληνική Εταιρεία Επιστηµόνων και Επαγγελµατιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών) (www.epy.gr) (Πτυχιούχοι Πληροφορικής αλλά και επαγγελµατίες 
χωρίς σπουδές στην Πληροφορική)  

 

♦ Η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ)

(www.computer-engineers.gr) (Μηχανικοί ΗΥ) 
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επαγγελµατικές προοπτικές των 
Ελλήνων Πληροφορικών. Βέβαια, 
για το θέµα αυτό υπάρχει και ο 
αντίλογος ότι αυτό µπορεί να το 
δει κάποιος όχι σαν απειλή αλλά 
σαν µια ευκαιρία για επαγγελµα-
τική άνοδο – εξέλιξη. Είναι όµως 
µια εξέλιξη που επηρεάζει τον 
τρόπο εργασίας των πληροφορι-
κών. 
 
Κάποια ακόµη θέµατα που απα-
σχολούν τους πληροφορικούς 
έχουν να κάνουν µε τον χώρο 
της εκπαίδευσης – κατάρτισης 

και συγκεκριµένα µε την µη θεσµοθέτηση επαγγελµατικής ιδιότητας εκπαιδευτή, 
πτυχιούχων πληροφορικής, από τους διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς 
(ιδιωτικά φροντιστήρια,  ΚΕΚ, κ.α..) που διδάσκουν βασικές δεξιότητες Χρήσης 
ΗΥ. Αντίστοιχο πετυχηµένο παράδειγµα λειτουργίας είναι τα φροντιστήρια ξέ-
νων γλωσσών, όπου εκεί απαιτείται η ύπαρξη κάποιου πανεπιστηµιακού πτυχί-
ου, τουλάχιστον για τον ιδιοκτήτη του φροντιστηρίου. 
 
      Αυτό γίνεται διότι η κοινωνία δεν έχει µάθει να βλέπει την Πληροφορική 
σαν µια επιστήµη αλλά σαν µια τυποποιηµένη δεξιότητα που έχει 
«πακεταριστεί» από διάφορες εταιρείες. Έτσι, διάφορες τέτοιες εταιρείες προβά-
λουν ποικίλα πιστοποιητικά Χρήσης Η/Υ ως αναγκαία προσόντα για τις δεξιότη-
τες κάποιου, δηµιουργώντας µια µεγάλη αγορά πιστοποιήσεων. Από την άλλη 
το Κράτος θα µπορούσε να δηµιουργήσει ένα Κρατικό Πιστοποιητικό Χρήσης Η/
Υ (ως παράδειγµα να αναφέρουµε την ύπαρξη στις ξένες γλώσσες του πετυχη-
µένου Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας - www.kpg.ypepth.gr/ ), κάτι 
που συµβαίνει σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Η θεσµοθέτηση ενός Κρατικού 
Πιστοποιητικού και η ένταξή του στην εκπαιδευτική διαδικασία στο Λύκειο θα 
ενίσχυε αφ’ ενός τις γνώσεις ενός απόφοιτου Λυκείου αφετέρου θα εξοικονο-
µούσε σηµαντικούς πόρους για την ελληνική οικογένεια. 
 
Θέλουν οι Πληροφορικοί το Επιµελητήριο ; 
 

Μια από τις πιο ουσιαστικές ερωτήσεις που τέθηκαν στην Έρευνα ήταν η 
εξής : «Επιθυµείτε την δηµιουργία του Εθνικού Επιµελητηρίου Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΕθΕΠΕ) και την ένταξή σας σε αυτό;». Από την στατιστική 
ανάλυση που έγινε, υπολογίστηκε ότι ο µέσος όρος στο ερώτηµα αυτό είναι 9,6 
ενώ η τυπική διασπορά είναι 0,90 Ο υπολογισµός της κατανοµής σε σχέση µε το 
φύλο υπακούει την κανονική κατανοµή µε ισχυρότατη κλίση (9,6) στην θετική 
τιµή 10. 
 

Έτσι τελικά διαφαίνεται µια πολύ ισχυρή έλξη για την δηµιουργία ενός ανε-
ξάρτητου Εθνικού Επιµελητηρίου Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕθΕΠΕ) και 
την ένταξή τους σε αυτό. 
 

Εάν το παραπάνω σενάριο για διάφορους λόγους δεν ευδοκιµήσει η επόµε-
νη ερώτηση «Σε περίπτωση µη δηµιουργίας του φορέα αυτού επιθυµείτε την 
ένταξή σας σ’ ένα άλλο επιµελητήριο το οποίο θα σας εκπροσωπούσε ;» είναι 

Πρόσφατα το Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας (ΤΕΕ) (www.tee.gr) δηµιούρ-
γησε ένα Τµήµα Πληροφορικής & Επι-
κοινωνιών  (www.e-
tee.org.gr) µε σκοπό 
όπως υποστηρίζει «να 
καλύψει το έλλειµµα 
εκπροσώπησης, σε 
επίπεδο επιµελητηρί-
ου, όλων των επιστη-
µόνων ΤΠΕ» µέσα 
όµως στο ΤΕΕ χωρίς 
παράλληλα να δοθούν 
σε όλους τα αντίστοι-
χα δικαιώµατα των 
µελών του ΤΕΕ. Στην 
προσπάθεια αυτή συ-
νέπλευσε και η ΕΠΥ.   

 
Ταυτόχρονα η ΕΠΕ 

σε συνεργασία µε το ΣΤΕΜΠ επιθυµεί 
την συγχώνευση αυτών των δύο φορέ-
ων εκφράζοντας το σύνολο των αποφοί-
των ΑΕΙ και ΤΕΙ σχολών Πληροφορικής, 
ενώ ταυτόχρονα επιθυµεί να εντάξει σαν  
µέλη της τους Ηλεκτρολόγους Μηχανι-
κούς µε ειδίκευση στην Πληροφορική. 

 
Οι εξελίξεις αυτές διαµορφώνουν 

ένα δυναµικό κλίµα και οδηγούν στην 
ανάγκη δηµιουργίας επιµελητηρίου για 
την εκπροσώπηση των εργαζοµένων του 
κλάδου. 

 
Το ζητούµενο είναι µε ποια µορφή 

θα γίνει αυτό. Ενδιαφέρον επίσης είναι 
ότι η κυβέρνηση αναφέρεται σε θέµατα 
Ψηφιακής Σύγκλισης , έχοντας δηµιουρ-
γήσει µια Γενική Γραµµατεία στο Υπουρ-
γείο Οικονοµικών , ενώ άλλες χώρες 
διαθέτουν Υπουργείο Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών. Όσο αφορά την εργασια-
κή κατάσταση των αποφοίτων πληροφο-
ρικής, δεν υπάρχει ένας φορέας που θα 
µπορούσε να υπογράψει µια συλλογική 
σύµβαση εργασίας µε τον εργοδοτικό 
φορέα των εταιρειών Πληροφορικής 
(www.sepe.gr) Έτσι οι εργαζόµενοι στο 
χώρο της Πληροφορικής αντιµετωπίζο-
νται σαν υπάλληλοι γραφείου µε µειω-
µένες γενικά οικονοµικές & ασφαλιστι-
κές απολαβές.   

 
Μια ακόµη διογκωµένη από την 

παγκοσµιοποίηση απειλή είναι αυτή του 
outsourcing των εργασιών Πληροφορι-
κής σε άλλες χώρες επηρεάζοντας τις 
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κρίσιµη.  Από την στατιστική ανάλυση που έγινε, υπολογίστηκε ο µέσος όρος στο ερώτηµα αυτό είναι να είναι µόλις 
4,73 ενώ η τυπική διασπορά 3,38. Ο υπολογισµός της κατανοµής σε σχέση µε το φύλο υπακούει την κανονική κα-
τανοµή µε αρνητική κλίση (4,73). Έτσι διαφαίνεται µια αρνητική  προδιάθεση για την ένταξή των ερωτώµενων σ’ 
ένα άλλο επιµελητήριο το οποίο θα τους εκπροσωπεί. 
 

Μια ακόµη ερώτηση που ενδιαφέρει τον κλάδο είναι η ανάγκη να υπάρξει διαπραγµάτευση συλλογικής σύµβα-
σης εργασίας µε τους εργοδότες, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες και αµοιβές». Από την στατιστική ανάλυση 
που έγινε, υπολογίστηκε ότι ο µέσος όρος στο ερώτηµα αυτό είναι 8,98 ενώ η τυπική διασπορά είναι 1,85. Ο υπο-
λογισµός της κατανοµής σε σχέση µε το φύλο υπακούει στην κανονική κατανοµή µε ισχυρή κλίση (8,98) στη θετική 
τιµή 10. Έτσι διαφαίνεται µια θετική στάση για την ανάγκη να υπάρξει διαπραγµάτευση συλλογικής σύµβασης εργα-
σίας µε τους εργοδότες, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες και αµοιβές. 
 

«Μια τεχνολογία όπως η Τήλε-εργασία βελτιώνει τις εργασιακές συνθήκες των απασχολούµενων στον τοµέα της 
πληροφορικής;». Αυτή είναι µια ακόµη ερώτηση στην οποία καλούνται να απαντήσουν οι ερωτώµενοι. Από την στα-
τιστική ανάλυση που έγινε, υπολογίστηκε ότι ο µέσος όρος στο ερώτηµα αυτό είναι 7,41 ενώ η τυπική διασπορά 
είναι 2,16. Ο υπολογισµός της κατανοµής σε σχέση µε το φύλο υπακούει στην κανονική κατανοµή µε ικανοποιητική 
κλίση (7,41) στην θετική τιµή 10. Έτσι διαφαίνεται µια θετική στάση για την ένταξη της Τήλε-εργασίας βελτιώνο-
ντας  τις εργασιακές συνθήκες των απασχολούµενων στον τοµέα της πληροφορικής. 

 
«Στη σηµερινή «παγκοσµιοποιηµένη» κοινωνία η χρήση outsourcing εταιρειών από άλλες χώρες, επηρεάζει τις 

επαγγελµατικές προοπτικές των Ελλήνων Πληροφορικών;». Σε αυτή την ερώτηση κατά τη στατιστική ανάλυση που 
έγινε, υπολογίστηκε ότι ο µέσος όρος στο ερώτηµα αυτό είναι 7,11 ενώ η τυπική διασπορά είναι 2,25. Ο υπολογι-
σµός της κατανοµής σε σχέση µε το φύλο υπακούει στην κανονική κατανοµή µε ικανοποιητική κλίση (7,11) στην 
θετική τιµή 10. Έτσι διαφαίνεται ότι η χρήση outsourcing εταιρειών από άλλες χώρες, επηρεάζει αρκετά αλλά όχι 
πολύ τις επαγγελµατικές προοπτικές των Ελλήνων Πληροφορικών. 

 
Στην εκπαίδευση, η οποία αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό πεδίο εργασίας των πληροφορικών, επικρατεί η αντίλη-

ψη ότι η πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής από εργαστήρια που διδάσκουν µη – Πληροφορικοί δηµι-
ουργεί πρόβληµα στον κλάδο. Κατά τη στατιστική ανάλυση που έγινε, υπολογίστηκε ότι ο µέσος όρος στο ερώτηµα 
αυτό είναι 8,4 ενώ η τυπική διασπορά είναι 2,33. Ο υπολογισµός της κατανοµής σε σχέση µε το φύλο υπακούει 
στην κανονική κατανοµή µε ικανοποιητική κλίση (8,4) στην θετική τιµή 10. Από το γεγονός αυτό διαφαίνεται ότι η 
πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής από εργαστήρια που διδάσκουν µη – Πληροφορικοί δηµιουργεί 
πρόβληµα στον κλάδο. 

 
Τέλος η ερώτηση που κλείνει το ερωτηµατολόγιο έχει να κάνει επίσης µε την εκπαίδευση και ζητά την γνώµη 

των ερωτώµενων αν η ύπαρξη Κρατικού Πιστοποιητικού Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Λύκειο είναι ανα-
γκαίο να θεσµοθετηθεί. Κατά τη στατιστική ανάλυση που έγινε, υπολογίστηκε ότι ο µέσος όρος στο ερώτηµα αυτό 
είναι 8,45 ενώ η τυπική διασπορά είναι 2,02. Ο υπολογισµός της κατανοµής σε σχέση µε το φύλο υπακούει την 
κανονική κατανοµή µε ικανοποιητική κλίση (8,45) στην θετική τιµή 10.  
 

Ανακεφαλαιώνοντας θα µπορούσαµε να πούµε ότι, οι απόφοιτοι των τµηµάτων πληροφορικής έχοντας ακολου-
θήσει µια «νέα» πορεία σε ένα µη τυποποιηµένο για την εποχή τους επάγγελµα, έρχονται σιγά-σιγά αντιµέτωποι µε 
την εργασιακή πραγµατικότητα ενός καινούργιου αντικειµένου που αγωνιά να πάρει τη θέση του στη σηµερινή 
«παγκοσµιοποιηµένη» κοινωνία. 

 
Η ποσοτική αυτή πιλοτική έρευνα που έγινε και περιγράφθηκε στα τεύχη 4 και 5 του «Π», περιγράφει ένα 

«παρθένο» και «άγνωστο» πεδίο για τους µη µυηµένους αναγνώστες και τροφοδοτεί ιδέες για µεγαλύτερες και πιο 
εµπεριστατωµένες έρευνες στο συγκεκριµένο χώρο.     
 
...o ∆ηµήτρης Ε. Κυριακός είναι απόφοιτος Computer Science του Cardiff University και διαθέτει µεταπτυχιακά στην Μηχανική Συ-
στηµάτων (Cardiff University), ΜΒΑ από την ΑΣΟΕΕ και φέτος ολοκληρώνει το µεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
στο ΕΑΠ. Έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στην διεύθυνση πληροφορικής της Τράπεζας Εργασίας, στον ΟΤΕ και σαν στέ-
λεχος στην Vodafone. Σήµερα είναι καθηγητής ΠΕ19 στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση και εργαστηριακός συνεργάτης στο 
ΤΕΙ Πειραιά...  
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Μελλοντικά 

 
Το 1ο πανελλήνιο συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή 

για το Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοικτού 

Κώδικά (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση, θα πραγµατοποι-

ηθεί στα Χανιά από 16 έως 18 Απριλίου 2010. Συµ-

µετέχει ο σύλλογος φίλων ΕΛ/ΛΑΚ Χανίων. Σκοπός του 

συνεδρίου είναι η προώθηση κι ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ 

στην εκπαίδευση και στην ελληνική επιστηµονική 

κοινότητα ώστε να αξιοποιηθεί κριτικά και δηµιουρ-

γικά σε όλες τις β
αθµίδες της εκπαίδευσης. http://

foss4edu.gr/ 

4
th International Conference from Scientific 

Computing to Computational Engineering 

(4
th IC-SCCE), The Laboratory of Fluid 

Mechanics and Energy (LFME), University of 

Patras, Greece, is organizing the 4
th IC-SCCE, 

to be held in Athens, Greece, from July 7
th to 

July 10
th, 2010.   

SEE-GRID-SCI User Forum 2009, 

December 9-10, 2009, Bogazici 

University, Istanbul, Turkey.  

http://sgsuf.ceng.metu.edu.tr  

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 

 

Η ∆ικτυακή Πύλη της SafeLine  

<http://ec.europa.eu/information_society/

activities/sip/index_en.htm> 

 
Young people and children are today amongst the 
biggest user groups of online and mobile 
technologies in Europe.  The Safer Internet 
Programme aims at empowering and protecting 
children and young people online by awareness 
raising initiatives and by fighting illegal and 
harmful online content and conduct.  
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4η Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ∆.Ε. 

Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας, την 1η Νοεµβρίου 

2009 από τις 10:00 έως τις 15:00 θα πραγµατοποιηθεί  η 

4η Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ∆.Ε. Κεντρι-

κής και ∆υτικής Μακεδονίας  στο Αµφιθέατρο του Τ.Ε.Ι. 

Σερρών µε θέµα:  "Το νέο ψηφιακό σχολείο - Ανοιχτό λογισµικό". 

 
IT Pro Connections 2009, Το Autoexec.gr, η µεγαλύτε-

ρη ελληνική κοινότητα επαγγελµατιών πληροφορικής IT 

Pros στον ελληνικό χώρο , διοργανώνει τη διήµερη εκδή-

λωση "IT Pro Connections" στην Αθήνα στις 21 και 22 

Νοεµβρίου 2009. Η εκδήλωση απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελµατίες 

ΙΤ που δεν έχουν χρόνο για χάσιµο σε παρουσιάσεις προ-

ϊόντων µε πληροφορίες που θα µπορούσαν να βρουν µό-

νοι τους στο διαδίκτυο.  
Η θεµατολογία είναι µεγάλη και δεν περιορίζεται µόνο στο 

τεχνολογικό κοµµάτι αλλά επεκτείνεται στα νοµίκα και 

εργασιακά θέµατα που απασχολούν το σύγχρονο επαγγελ-

µατία IT. 
Περισσότερα σχετικά µε την οργάνωση, το πρόγραµµα και 

την εγγραφή µπορείτε να βρείτε στο  

http://www.itproconnections.gr.  
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Το Ubuntu 9.10 αποτελεί επίσης τη βάση για τις νέες 9.10 εκδό-
σεις των Kubuntu, Xubuntu, UbuntuStudio και Mythbuntu: 
 
Kubuntu http://kubuntu.org/news/9.10-release 
Xubuntu   http://xubuntu.org/news/9.10-release 
Edubuntu   http://edubuntu.org/news/9.10-release 
Mythbuntu    http://mythbuntu.org/9.10/release 
Ubuntu Studio  
    <https://wiki.ubuntu.com/UbuntuStudio/9.10release_notes> 
 
Για να γιορτάσει η κοινότητα του Ubuntu την κυκλοφορία της 
έκδοσης 9.10, έκανε συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.  
 
Αθήνα: 
 
Κυριακή 1 Νοεµβρίου και ώρα 18:00 στο καφέ-µεζεδοπωλείο 
«ΜΟΡΦΗ» (χάρτης) Συζήτηση στο φόρουµ:  
http://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=34&t=7418 
 
Θεσσαλονίκη: 
 
Κυριακή 1 Νοεµβρίου και ώρα 11:00 (πρωί) στο Sports Cafe 
Bundesliga στην Καλαµαριά (χάρτης στην ιστοσελίδα του cafe) 
Συζήτηση στο φόρουµ:  
< h t t p : / / f o r u m . u b u n t u - g r . o r g / v i e w t o p i c . p h p ?
f=34&t=6950#p69374> 
 
Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ  
 
Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ είναι ένα λειτουργικό σύστηµα LINUX που µπο-
ρεί να καλύψει όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις του χρήστη  κα-
τευθείαν από το ίδιο το Live DVD. Πρόκειται για ένα παραµετρο-
ποιηµένο Live DVD µε βάση το Ubuntu, που µε τις κατάλληλες 
προσθήκες έχει γίνει ένα ολοκληρωµένο και πανίσχυρο λειτουρ-
γικό σύστηµα. Έχει γίνει προσπάθεια όλα σχεδόν τα παρεχόµενα 
προγράµµατα καθώς και το ίδιο το λειτουργικό να είναι µετα-
φρασµένα στην Ελληνική γλώσσα,  υποστηρίζει πλήρως όλα τα 
γνωστά είδη  πολυµέσων  και στοιχείων του διαδικτύου και µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί ακόµη και ως Μedia Center.Περιέχει ακό-
µη πλήρη σουίτα γραφείου µε λειτουργικό ορθογραφικό έλεγχο 
στα Ελληνικά και διαθέτει γραφικό περιβάλλον µε καλαίσθητα 
γραφικά διαθέσιµα ακόµη και για υπολογιστές που δεν έχουν 
δυνατότητες πλήρους 3D υποστήριξης. Έχει συµβατούς οδηγούς 
για όλα σχεδόν τα σύγχρονα υποσυστήµατα ενός υπολογιστή 
(κάρτες γραφικών/ήχου) όπως και για πλήθος περιφερειακών 
(εκτυπωτές / scanner / ασύρµατες κάρτες δικτύου) και πολύ 
χαµηλές απαιτήσεις σε πόρους συστήµατος πράγµα που το καθι-
στά ιδανικό για χρήση σε φορητούς υπολογιστές.  
http://www.monomaxos.gr/ 

 

  

 

 
 
 

 
Τα νέα του Ελεύθερου και Ανοικτού Λογισµικού 
 
Puppel 4.3.1 
 
Κυκλοφόρησε το puppel 4.31 µε πυρήνα 2.6.30.5, firefox 3.5.4, 
υποστήριξη συστήµατος αρχείων ext4, jwm theme maker για να 
δηµιουργήσετε απλά καί γρήγορα το δικό σας θέµα, pCD γιά 
αναπαραγωγή των µουσικών cd, καί πολλούς players όπως 
gxine - Aqualung - mhWaveEdit.  
 
Mαζί µε τον firefox καί τον seamonkey, υπάρχει καί ο 
Puppybrowser. Φτιαγµένος πάνω στον seamonkey, είναι γρήγο-
ρος καί εύχρηστος. Ο "Βοηθός σύνδεσης στο δίκτυο", µεταφρά-
στηκε -επιτέλους- στα Ελληνικά.  
 
Το ίδιο και το "Βoot flash". Ένα νέο πρόγραµµα πού αναλαµβά-
νει την εγκατάσταση τού Puppel παντού. Αν και θα ξαναπούµε, 
πως, ο καλύτερος τρόπος εγκατάστασης σε σκληρό δίσκο, είναι ο 
frugal -µε απλή αντιγραφή των αρχείων τού -αποσυµπιεσµένου- 
iso. 

 
<http://rapidshare.com/files/300944413/puppel-431.iso> 
 
 
Ubuntu 9.10 
 
Σήµερα 29 Οκτωβρίου 2009 στις 16:25 GMT η οµάδα ανάπτυξης 
του Ubuntu ανακοίνωσε επίσηµα τη διάθεση του Ubuntu 9.10 µε 
κωδική ονοµασία Karmic Koala, συνεχίζοντας την παράδοση του 
Ubuntu να συλλέγει και να ενοποιεί τις πιο πρόσφατες και πιο 
σηµαντικές τεχνολογίες ελεύθερου λογισµικού σε µια ποιοτική 
και εύχρηστη διανοµή. Το Ubuntu 9.10 διατίθεται στις εκδόσεις 
Ubuntu 9.10 Desktop για υπολογιστές γραφείου, Ubuntu 9.10 
Server για κεντρικούς υπολογιστές, Ubuntu 9.10 Server for 
Ubuntu Enterprise Cloud (UEC) and Amazon's EC2 για εφαρµο-
γές cloud computing και Ubuntu 9.10 Netbook Remix για φορη-
τούς υπολογιστές τύπου netbook. 
 
Το Ubuntu 9.10 θα υποστηρίζεται για 18 µήνες στις εκδόσεις για 
υπολογιστές γραφείου και server. Οι χρήστες που επιθυµούν 
µεγαλύτερη διάρκεια υποστήριξης µπορούν να παραµείνουν 
στην έκδοση Ubuntu 8.04 LTS, η οποία θα υποστηρίζεται µε ενη-
µερώσεις ασφάλειας µέχρι το 2013, αντί να αναβαθµίσουν στην 
9.10. 
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Συνάρτηση Εισαγωγή:Ακέραια 

Μεταβλητές  
Ακέραιες: x 

Αρχή 
 ∆ιάβασε x 
 Εισαγωγή <— x 
Τέλος_Συνάρτησης  
  

Ζητάµε αποφοίτους λυκείου που µπορούν να περιγράψουν 
την διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος µε απλά βήµατα ή 
«υπερπρογραµµατιστές» που γράφουν εφαρµογές CAD σε 
Assembly; Κι αν όντως θέλουµε το δεύτερο, προς τί οι 40 µονά-
δες «σωστού/λάθους» και τα διαγράµµατα ροής; 
 

Μετά όµως από κάθε κριτική επιβάλλεται να ακολουθούν και 
κάποιες προτάσεις. Πιστεύω ότι τα πράγµατα θα ήταν σαφώς 
δικαιότερα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις στην ΑΕΠΠ αν: 
 
α) Υπήρχαν περισσότερες ερωτήσεις «ανοικτού τύ-
που» (ανάπτυξης) στη θεωρία. 
β) Το 3ο θέµα ήταν λίγο απαιτητικότερο και το 4ο ακόµη περισσό-
τερο. 
γ) Στο 2ο θέµα ζητείται πιο λεπτοµερής εξήγηση για το output 
ενός αλγορίθµου. 
δ) Οι βαθµολογητές δεν δίνανε µονάδες µε το παραµικρό. Παρα-
τηρείται στα βαθµολογικά το εξής σκεπτικό: «Έγραψε σωστά ένα 
loop, ας του δώσω κάτι» έστω και αν το loop … δε χρειαζότανε 
καθόλου εκεί. Ενώ: «Ξέχασε να δηλώσει το i, κάτι θα πρέπει να 
κόψω» κι ας είναι όλος ο υπόλοιπος κώδικας άψογος. 
 
Και επί της ύλης του µαθήµατος. Για να µην πούµε το, υπερβολι-
κό για µερικούς: Να ξαναγραφεί απ’ την αρχή το σχολικό βιβλίο, 
ας µείνουµε σε µερικές µόνο διορθώσεις: 

 
α) Το 10ο κεφάλαιο να τεθεί εκτός ύλης. 
β) Επίσης τα διαγράµµατα ροής και η δοµή «Επίλεξε». Ειρήσθω 
εν παρόδω, η τελευταία είναι ένα άθλιο συνονθύλευµα της 
switch της C και της Select Case της BASIC, ενώ στο 2ο κεφά-
λαιο περιγράφεται µε λανθασµένα παραδείγµατα. 
γ) Το 5ο κεφάλαιο (πολυπλοκότητα αλγορίθµων) είναι πολύ χρή-
σιµο για να είναι εκτός ύλης. 
δ) Χρονίζον αίτηµα του κλάδου: Να γίνει τουλάχιστον 3ωρη 
(εβδοµαδιαίως) η διδασκαλία του µαθήµατος. 
 

...συνέχεια στη σελίδα 12... 

  

Στο παρόν 

κείµενο θα σχολιάσουµε τον τρόπο 
εξέτασης των µαθητών του 2ου κύκλου 
της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των 
Γενικών Λυκείων της χώρας, στο µάθη-
µα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατι-
στικό Περιβάλλον» ή «ΑΕΠΠ» για συντοµία. 
Πριν όµως προχωρήσουµε, οφείλουµε να 

καυτηριάσουµε το εντελώς άσχετο όνοµα µε την πραγµατική ύλη 
του εν λόγω µαθήµατος. Κανονικά, το µάθηµα θα έπρεπε να είχε 
τον τίτλο: «Σχεδίαση αλγορίθµων» ή «Εισαγωγή στον Προγραµ-
µατισµό Η/Υ», αφού ο,τιδήποτε στο σχολικό βιβλίο αναφέρεται 
σε IDEs είναι εκτός ύλης. 
 

Ευτυχώς την φετινή σχολική χρονιά, οι αρµόδιοι συνειδητο-
ποίησαν το παράλογο της ύπαρξης ενοτήτων σχετικών µε τον 
αντικειµενοστραφή και παράλληλο προγραµµατισµό στο 6ο κε-
φάλαιο και φρόντισαν να αφαιρέσουν τις δυο αυτές παραγρά-
φους από την εξεταστέα ύλη. Κάλλιο αργά παρά ποτέ λοιπόν. Να 
επισηµάνουµε όµως ότι στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται λόγος για «µη 
διαδικασιακές γλώσσες προγραµµατισµού», «event driven προ-
γραµµατισµό», «γλώσσες 4ης γενιάς» κλπ., ενώ µόλις στο - σχε-
δόν προηγούµενο - (εντός ύλης) 3ο κεφάλαιο, οι µαθητές πρω-
τοακούνε τη λέξη «πίνακας».  

 
Άλλες υπερβολές: Από το 2004 και µετά, το 10ο κεφάλαιο 

(«υποπρογράµµατα») είναι στην εξεταστέα ύλη. Οι µαθητές, µε 
δύο (2) ώρες διδασκαλίας την εβδοµάδα, χωρίς οι περισσότεροι 
να έχουν πρότερη σχέση µε τον προγραµµατισµό (εκτός από µια 
υποτυπώδη εισαγωγή στην Γ’ Γυµνασίου), καλούνται να κατα-
νοήσουν την χρήση των συναρτήσεων και διαδικασιών. Και µά-
λιστα, πουθενά δεν ξεκαθαρίζεται στο βιβλίο πώς τελικά περ-
νιούνται οι παράµετροι στα υποπρογράµµατα (by value ή by 
reference). Παρά τις άπειρες ασάφειες σχετικά π.χ. µε το τι µπο-
ρεί να κάνει ή όχι µια συνάρτηση, οι κατά καιρούς ΚΕΕ έχουν 
επιµείνει στο να ζητάνε από τους µαθητές να απαντήσουν σε 
σχετικά ερωτήµατα. Με µια φράση: «∆ιυλίζεται ο κώνωπας και 
καταπίνεται η κάµηλος».  
 

Αξιοσηµείωτο επίσης είναι ότι παλιότερα (1999-2002), οι 
παράγραφοι του κεφαλαίου 3 που µιλούσαν για αναδροµή ήταν 
εντός ύλης. Μόνο που γινότανε λόγος για αναδροµή, χωρίς οι 
µαθητές να έχουν διδαχθεί τίποτε για υποπρογράµµατα! Άρα, για 
το τί µιλούσε το σχολικό εγχειρίδιο; Για αναδροµική κλήση … 
αλγορίθµων-προγραµµάτων ; Το προηγούµενο δίνει µόνο µια 
ιδέα για την προχειρότητα της συγγραφής του σχολικού βιβλίου. 

 
Ολοκληρώνοντας, πιστεύω ότι η ΑΕΠΠ, έτσι όπως εξετάζεται, 

αδικεί τον φιλόπονο µαθητή, αφού το 80% των θεµάτων στις 
Πανελλήνιες είναι πολύ εύκολα, ενώ ενίοτε το 20% που θα βοη-
θήσει τους άριστους να ξεχωρίσουν, είναι απλά «άλυτο» και γι’ 
αυτούς. Πασίγνωστη στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς θα 
είναι η προπέρσινη (Ιούνιος 2008) ερώτηση για το «αν µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί συνάρτηση για την εισαγωγή ενός δεδοµέ-
νου».  Η ΚΕΕ έδωσε ως σωστή απάντηση το «όχι», αλλά σε αντί-
στοιχη ερώτηση στο σχολικό βιβλίο, το βιβλίο καθηγητή απα-
ντούσε «ναι». Και αλήθεια, το θέµα είναι να ξέρουν οι µαθητές 
αν το παρακάτω είναι ή όχι σωστό; 
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τες γραφικών ISA ή LB, σειριακά καταδεικτικά, κάρτες δικτύ-
ου, ISA περιφερειακά. Αντίστοιχα αν τα thin clients είναι σύγ-
χρονος εξοπλισµός θα έχουν µειωµένη υποστήριξη σε σχετικά 

σύγχρονα περιφερειακά (ειδικά κάρτες γραφικών PCI express)  

 

Single Point Of Failure στον εξυπηρετητή (λύνεται µε 2 εξυ-

πηρετητές => επιπλέον κόστος)  

Εκπαιδευτικό Λογισµικό για MS-Windows (απαιτεί προµήθεια 

MS-Windows Terminal Server)  

Μικρή εµπειρία Unix από µαθητές και καθηγητές 

 

Απαιτήσεις υλικού εξυπηρετητή 
 

Το υλικό του εξυπηρετητή παίζει το µεγαλύτερο ρόλο στην ταχύ-
τητα του LTSP εργαστηρίου.  

Μνήµη RAM: 2/4 GB. 

Επεξεργαστής: ∆ιπύρηνος/Τετραπύρηνος. 

Σκληρός ∆ίσκος: 16/32MB Cache.  

Κάρτα δικτύου: Gigabit. 

Κάρτα γραφικών: να µην κάνουν χρήση οδηγών κλειστού 

κώδικα (ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι κάρτες γραφικών 

του κατασκευαστή Intel έχουν ανοικτού κώδικα 

drivers). 

 

Απαιτήσεις υλικού σταθµών εργασίας 
Ελάχιστες απαιτήσεις: Σύστηµα µε επεξεργαστή στα 233 

MHz και 64 MB µνήµη RAM.  

Προτεινόµενες απαιτήσεις: Σύστηµα µε 500 MHz CPU και 

128 MB µνήµη RAM. Εάν το υποστηρίζει και το BIOS, 

είναι επιθυµητή κάρτα δικτύου που να υποστηρίζει α-

πευθείας εκκίνηση από το δίκτυο (PXE). 

 

Ενδεικτική αναφορά επιδόσεων εξυπηρετητή Ubuntu σε 
πραγµατικό περιβάλλον ΣΕΠΕΗΥ 

Στα πλαίσια πιλοτικού έργου διερεύνησης της δυνατότητας 
εισαγωγής του Ubuntu σε ΣΕΠΕΗΥ  διαπιστώθηκε ότι σε εξυπη-
ρετητή µε επεξεργαστή Intel Core 2 Duo 2.13 GHz (E6400), 2 
GB RAM και τοπικό δίκτυο µε 16 port gigabit nonblocking 
switch, υποστηρίζονταν οι ακόλουθες εφαρµογές σε περιβάλλο-
ντα µε 10 σταθµούς εργασίας ως thin clients σε περιβάλλον 
Ubuntu 7.04/7.10. Όπου αναφέρονται λιγότεροι από 10 σταθ-
µοί, αναφέρεται και ο πόρος που περιόριζε τον αριθµό: 

 

 

 

Αποτελέσµατα της εισαγωγής Ubuntu/LTSP στα ΣΕΠΕΗΥ: 
 
Στα πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης λύσης συγκαταλέ-
γονται:  

Αξιοποίηση παλαιωµένου εξοπλισµού Αύξηση του χρόνου 

ζωής του εξοπλισµού  

Επίτευξη στόχου Λισαβόνας (1 H/Y ανά 10 µαθητές)  

Μείωση του κόστους προµήθειας νέων ΣΕΠΕΗΥ (δεν απαι-

τείται προµήθεια σταθµών εργασίας)  

Μείωση του κόστους διαχείρισης του ΣΕΠΕΗΥ (κόστη τεχνι-

κής υποστήριξης) και του χρόνου απασχόλησης του 

υπεύθυνου ΣΕΠΕΗΥ  

Μείωση του κόστους των αδειών χρήσης λογισµικού (όλες οι 

εφαρµογές της διανοµής Ubuntu είναι ΕΛ/ΛΑΚ) 

Ευκολότερη εισαγωγή λογισµικού ΕΛ/ΛΑΚ (ασφάλεια, ανοι-

χτός κώδικας, ποιότητα κώδικα, µεγάλη κοινότητα α-

σχολείται µε την υποστήριξη)  

Αρχιτεκτονική συµβατή µε αυτήν των ΣΕΠΕΗΥ (η συγκεκρι-

µένη λύση µπορεί να υπάρξει ταυτόχρονα στο ΣΕΠΕΗΥ 

όπου οι παλιοί σταθµοί εργασίας θα είναι thin clients 

ενώ καινούριοι σταθµοί εργασίας εξακολουθούν να ακο-

λουθούν το κατανεµηµένο µοντέλο πελάτη εξυπηρετη-

τή). 

∆ιαλειτουργικό µε το περιβάλλον MS-Windows Server / MS-

Windows PCs (SAMBA: Network Neighborhood, 

File/Print Sharing, rdesktop)  

Πληθώρα εκπαιδευτικού λογισµικού (εκπαιδευτικό λογισµικό 

MS-Windows µέσω rdesktop ή WINE)  

∆εν απαιτείται σκληρός δίσκος στους thin clients  

∆εν υπάρχουν τόσα προβλήµατα µε ιούς/worms κλπ 

Εκδόσεις LTS (Long Term Support) για 5 χρόνια υποστήριξη 

Οι µαθητές γνωρίζουν και MS-Windows & Linux ΛΣ & εφαρ-

µογές 

Στα µειονεκτήµατα της συγκεκριµένης λύσης συγκαταλέ-
γονται: 

“Κλασικά” προβλήµατα υποστήριξης νέου υλικού που έχουν 
τα Unix συστήµατα (τα οποία στη συγκεκριµένη διανοµή αντιµε-
τωπίζονται µε νέες εκδόσεις του πυρήνα κάθε έξι µήνες περίπου)  

 

Τα thin clients εάν πρόκειται για παλιό εξοπλισµό µπορεί να 
έχουν προβλήµατα µε την υποστήριξη περιφερειακών όπως κάρ-
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λύση µε λύση µε λύση µε λύση µε Ubuntu LTSPUbuntu LTSPUbuntu LTSPUbuntu LTSP            

Θεόδωρου Θεοδωρόπουλου &Θεόδωρου Θεοδωρόπουλου &Θεόδωρου Θεοδωρόπουλου &Θεόδωρου Θεοδωρόπουλου &    

Άλκη ΓεωργόπουλουΆλκη ΓεωργόπουλουΆλκη ΓεωργόπουλουΆλκη Γεωργόπουλου    



 - ΣΕΛ 12 - 

 

 

...συνέχεια από τη σελίδα 11… 
 

 
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο πόρος CPU δεν αναµένεται να δηµιουργεί περιορισµούς πλέον 

(για αριθµό thin clients ~10) καθώς οι µετρήσεις αφορούν σε επεξεργαστές τεχνολογίας 
2007 και σύµφωνα µε το νόµο του Moore κάθε δύο χρόνια ο αριθµός των τρανζίστορ διπλα-
σιάζεται, οπότε οι σύγχρονοι επεξεργαστές τριών ή τεσσάρων πυρήνων θα έχουν σηµαντικά 
καλύτερες επιδόσεις ακόµη και σε πολυµεσικές εφαρµογές ενώ θα µπορούν να υποστηρίζουν 
και περισσότερους από 10 thin clients. 

 
…Ο Γιάννης Σιάχος είναι Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, κάτοχος MSc. Εργάστηκε από το 1994 έως 

το 2005 στον Τοµέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΕΑΙΤΥ. Το 2005 διορίστηκε ως  εκπαιδευτικός λει-
τουργός µέσης εκπαίδευσης ενώ συνεργάζεται µε τον ΤΕΤ/ΕΑΙΤΥ… 

…Ο Θόδωρος Θεοδωρόπουλος είναι Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, κάτοχος MSc. Εργάζεται από το 
1994 στον Τοµέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΕΑΙΤΥ και είναι υπεύθυνος του έργου της Τεχνικής Στή-
ριξης Πληροφοριακών Συστηµάτων Σχολικών Μονάδων… 
     …Ο Άλκης Γεωργόπουλος είναι Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, κάτοχος MSc. Το 2000 διορίστηκε 

ως  εκπαιδευτικός λειτουργός µέσης εκπαίδευσης ενώ συνεργάζεται µε τον ΤΕΤ/ΕΑΙΤΥ. Είναι ενεργό µέλος 

της κοινότητας ανοιχτού λογισµικού… 

Εφαρµογή 
Αριθµός 
σταθµών 

Πόρος 
περιορισµού 

OpenOffice.Org 10+   

Gimp/TuxPaint 10+   

Mozilla Firefox (1 tab) 10   

Mozilla Firefox (3 tabs) 07 CPU 100% 

YouTube 10   

GoogleEarth 07 CPU 100% 

Rythmbox 10+   

Totem (MP3 128-192Kbps) 10+   

Totem (MPG1, WMV, MP4) 10 CPU & Network 100% 

Totem DVD Video 08 CPU 100% 

Wine + MS Office 2003 04 CPU 100% 

Wine + Sketchpad 04 CPU 100% 

Wine + Εγκ. Ανθρωπίνου Σώµατος 03 CPU 100% 
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Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση,  
η αναπαραγωγή ολική, µερική ή 

περιληπτική ή κατά παράφραση ή 
διασκευή απόδοση των κειµένων 
µε οποιοδήποτε 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. Οι συντάκτες των 

κειµένων είναι αποκλειστικά υπεύθυ-
νοι για τα γραφόµενά τους. Οι από-
ψεις τους, δεν απηχούν απαραίτητα 
ούτε τις απόψεις της Ένωσης, ούτε 

και των δηµιουργών του Ενηµερωτι-
κού ∆ελτίου.  

 

∆ιανέµεται ∆ΩΡΕΑΝ 
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...συνέχεια από τη σελίδα 10... 

 Κλείνοντας, να ξαναναφέρω ότι τα παραπάνω αποτελούν καθαρά προσωπικές από-
ψεις του γράφοντα και –κυρίως για λόγους χώρου- δεν καλύπτουν πλήρως τα σχετικά µε τη 
διδασκαλία και εξέταση του µαθήµατος ΑΕΠΠ στα Λύκεια. Στο «Στέκι των Πληροφορικών» 
µπορεί κανείς να βρεί µια πολύ µεγάλη δεξαµενή θέσεων-προτάσεων σχετικών µε το θέµα: 
<http://users.sch.gr/alkisg/tosteki/index.php?board=9.0> και  
<http://users.sch.gr/alkisg/tosteki/index.php?board=51.0> 
 
...o Φώτης Αλεξάκος έχει σπουδάσει Επιστήµη Υπολογιστών στο Πανεπιστήµιο Κρήτης (απόφοιτος 1995). 
Εργάστηκε στο υπολογιστικό κέντρο του Παν. Κρήτης ως προγραµµατιστής (3 έτη) και σε εταιρεία Πλη-
ροφορικής ως προγραµµατιστής και τεχνικός. Από το 2000 υπηρετεί σε Γενικό Λύκειο της περιφέρειας ως 
καθηγητής Πληροφορικής. Έχει εργαστεί και ως εκπαιδευτής ενηλίκων για το Ι∆ΕΚΕ... 


