
Περιοδική έκδοση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Τεύχος 17ο Ιούλιος 2022 Διανέμεται ελεύθερα

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (www.epe.org.gr) λειτουργεί εδώ και 22 χρόνια ως ένας 
δυναμικός  φορέας  που  εκπροσωπεί  το  σύνολο  των  Πληροφορικών  αποφοίτων  Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Με σημαντικές δράσεις και παρεμβάσεις, έχει συμβάλλει ενεργά στη 
διαμόρφωση των συνθηκών για την ανάπτυξη της Πληροφορικής στη χώρα μας όσον αφορά την 
εκπαίδευση, την αγορά και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Συνεχίζουμε  την  έκδοση  του  Πληροφορικού,  θέλοντας  να  λειτουργήσει  ως  μέσο  για  να 
ακουστεί η φωνή της Ένωσής μας σε όσο το δυνατόν περισσότερους Πληροφορικούς της χώρας 
μας:  Να αναδείξουμε ζητήματα Πληροφορικής  που επηρεάζουν πλέον τις  ζωές  μας  κοινωνικά, 
εργασιακά και προσωπικά. Να συνομιλήσουμε με σημαντικούς ανθρώπους της επιστήμης μας στην 
Ελλάδα και  στο  εξωτερικό και  να  εμπνευστούμε  από αυτούς.  Να καταγράψουμε τεχνολογικές 
εξελίξεις  και  γεγονότα που καθορίζουν τον καιρό μας.  Να φωτίσουμε σημαντικές δράσεις  που 
αφορούν την διδασκαλία της Πληροφορικής στα Σχολεία.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας απαιτείται να διαδραματίσει ένα καθοριστικό ρόλο στην 
εποχή της ψηφιακής μετάβασης που διανύουμε. Και αυτό μπορεί να το καταφέρει μόνο μέσα από 
τη συμμετοχή όλων την Πληροφορικών της χώρας μας.

Γι’ αυτό, ελάτε μαζί μας!

http://www.epe.org.gr/
https://www.epe.org.gr/
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Συνέντευξη με 
τον Νίκο Παραγιό

Καθηγητή Επιστήμης 
Υπολογιστών και 
Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών στο 
Πανεπιστήμιο Paris-
Saclay της Γαλλίας.

λοκληρώσατε τις βασικές 
σπουδές  σας  στο  τμήμα 

Επιστήμης  Υπολογιστών  του 
Πανεπιστημίου  Κρήτης  και 
συνεχίσατε κατόπιν στο εξωτε-
ρικό.  Μοιραστείτε  μαζί  μας 
μια  ανάμνηση  από  τα  πρώτα 
εκείνα φοιτητικά σας χρόνια.

Ο

Μοναδικές  φιλίες,  μοναδικές 
εμπειρίες,  μοναδικούς  συνοδοι-
πόρους, αλλά πάνω από όλα τα 
μοναδικά ουζερί στην Κρήτη με 
την  καλύτερη  κουζίνα  στον 
κόσμο  για  την  φοιτητική 
τσέπη… δυστυχώς πλέον τα πε-
ρισσότερα δεν υπάρχουν πια.

-  Ζείτε  για  χρόνια  στην  Ευ-
ρώπη -στη Γαλλία-, όμως έχε-
τε εργαστεί και στην Αμερική. 
Τι  είναι  αυτό  που  πιστεύετε 
πως  κάνει  τους  δύο  αυτούς 
κόσμους διαφορετικούς;

Οι αξίες/αρχές της κοινωνίας εί-
ναι  εντελώς  διαφορετικές.  Στην 
Αμερική ο πρώτος κύκλος είναι 

γύρω  από  την  δουλειά  και  την 
επαγγελματική επιτυχία, ο δεύτε-
ρος γύρω από την οικογένεια. Ο 
απώτερος  στόχος  είναι  η  επιτυ-
χία,  κυρίως  οικονομική,  η  ζωή 
ανάγεται  στο  χρήμα,  και  γενικά 
στην  επαγγελματική  καταξίωση. 
Το επαγγελματικό περιβάλλον εί-
ναι πολύ πιο ανταγωνιστικό και 
το  σύστημα βασίζεται  στη  αρχή 
ότι η επιτυχία ενός είναι το απο-
τέλεσμα  της  αποτυχίας  των  άλ-
λων. Στην Ευρώπη ο πρώτος κύ-
κλος είναι οικογένεια και στη συ-
νέχεια η επαγγελματική επιτυχία. 
Η ζωή σε γενικές γραμμές είναι 
πολύ πιο ισορροπημένη και κατά 
μέσο όρο πιστεύω ότι οι άνθρω-
ποι ζουν καλυτέρα και είναι πιο 
ευτυχισμένοι ακόμα και αν γενι-
κά κερδίζουν λιγότερα χρήματα. 

-  Η  πανδημία  έφερε  ραγδαία 
είσοδο  της  τεχνολογίας  σε 
ακόμα  περισσότερους  τομείς 
της  ζωής  μας.  Πέρα  από  τα 
αναμφισβήτητα οφέλη, συμμε-
ρίζεστε τις ανησυχίες για όσα 

συζητούνται  σχετικά  με  την 
τεχνητή  νοημοσύνη  και  τους 
αλγορίθμους, το metaverse, το 
blockchain, τα big data, κλπ.;

Η  τεχνολογία  ανέκαθεν  ήταν 
βήμα  προόδου  για  την  ανθρω-
πότητα, ανεξάρτητα από τη χρή-
ση της. ΟΙ περισσότερες ανακα-
λύψεις  μπορεί  να χρησιμοποιη-
θούν είτε για καλό είτε για κακό 
σκοπό, κάτι διαχρονικό και δια-
τεχνολογικό. Αν κοιτάξουμε στο 
παρελθόν, υπάρχουν πολλά πα-
ραδείγματα  που  το  αποδεικνύ-
ουν  όπως  για  παράδειγμα,  η 
ατομική ενέργεια μεταξύ άλλων. 
Αυτό δεν πρόκειται ν‘ αλλάξει, 
είναι η ανθρώπινη φύση. Οπότε 
είναι  λογικό  να υπάρχουν ανη-
συχίες για την χρήση των τεχνο-
λογιών όπως η τεχνητή νοημο-
σύνη.  Φανταστείτε  για  πα-
ράδειγμα  την  δυνατότητα  ενός 
αλγορίθμου να προβλέπει έγκαι-
ρα την εμφάνιση ενός καρκίνου. 
Αυτή  η  ανακάλυψη  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  είτε  για  την 
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έγκαιρη αντιμετώπιση του,  που 
είναι και το πιο λογικό, είτε σε 
χώρες όπως η Αμερική για πα-
ράδειγμα  από  τις  ασφαλιστικές 
εταιρείες  στο  τομέα  της  υγείας 
για  να  αρνηθούν  την  κάλυψη 
του  συγκεκριμένου  ασθενή.  Το 
θέμα  είναι  πως  σαν  κοινωνία 
μπορούμε  να  βάλουμε  ασφαλι-
στικές  δικλείδες  που  ελαχιστο-
ποιούν αυτούς τους κίνδυνους.

-  Εργάζεστε πάνω στις  εφαρ-
μογές της Τεχνητής Νοημοσύ-
νης στον χώρο της Υγείας. Μι-
λήστε μας για τις καινοτομίες 
που ετοιμάζετε.

Ο τομέας  της  υγείας  είναι  από 
τους  πιο  ενδιαφέροντες  όσον 
αφορά την επίδραση της τεχνη-
τής  νοημοσύνης.  Διαχρονικά, 
και πάρα την αλματώδη πρόοδο 
των  τελευταίων  δεκαετιών,  η 
αρχή  της  θεραπείας  ήταν  αυτή 
του  μέσου  ασθενή.  Με  απλά 
λόγια για κάθε ασθένεια θα προ-
σπαθήσουμε  να  δημιουργήσου-
με μια θεραπεία που είναι απο-
δοτική για τον μεγαλύτερο αριθ-
μό  των  ασθενών.  Δυστυχώς 
όμως λέξεις όπως καρκίνος και 
σκλήρυνση  κατά  πλάκας  δεν 
αντιστοιχούν  σε  μια  ασθένεια 
αλλά σε πολλές διαφορετικές. Ο 
καρκίνος του στήθους –μια λέξη 
ομπρέλα– αντιστοιχεί σε ένα με-
γάλο αριθμό διαφορετικών φαι-
νοτύπων  της  ιδίας  ασθένειας 
που  απαιτούν  διαφορετικές  θε-
ραπείες.  Η  τεχνητή  νοημοσύνη 
είναι ένας από τους ακρογωνιαί-
ους  λίθους  αυτής  της  κατηγο-
ριοποίησης και απαιτεί την ταυ-
τόχρονη  επεξεργασία  πολυμορ-
φικών δεδομένων, αλλά και την 
ικανότητα της ταυτόχρονης βελ-
τιστοποίησης  διαφορετικών  ει-
δών  θεραπείας.  Αυτό  είναι  ο 
στόχος  μας,  με  τελικό  προορι-

σμό να μπορούμε να προτείνου-
με την πιο εξειδικευμένη θερα-
πεία για κάθε ασθενή, ανεξάρτη-
τα αν είναι μια πανεπιστημιακή 
κλινική ή σε ένα μικρό νοσοκο-
μείο μιας κωμόπολης.

- Ποια η δική σας γνώμη για 
τους  έλληνες  Πληροφορικούς 
και ποια είναι η εικόνα γενικά 
στο εξωτερικό για τους νέους 
έλληνες  της  Επιστήμης  μας; 
Θεωρείτε πως η χώρα μας θα 
μπορούσε να αποτελέσει πυρή-
να  σημαντικών  τεχνολογικών 
διεργασιών;

Πολύ  ενδιαφέρουσα  ερώτηση 
που  οδηγεί  σ’ ένα  «ελληνικό» 
παράλογο. Σαν λαός και ιδιαίτε-
ρα στον χώρο των θετικών επι-
στήμων πιστεύω ότι στο εξωτε-
ρικό (ιδιαίτερα όσον αφορά τους 
Έλληνες  επιστήμονες  της  δια-
σποράς)  έχουμε  μια  αξιόλογη 
θέση στο επιστημονικό στερέω-
μα. Τα πανεπιστήμια μας, ιδιαί-
τερα όσο αφορά την διεθνή τους 
φήμη,  είναι  αρκετά  ψηλά,  το 
οποίο  συνεισφέρει  σημαντικά 
στο  να  προσφέρει  ευκαιρίες 
στους αποφοίτους μας στο εξω-
τερικό  για  την  συνέχεια  των 
σπουδών μας. Στο εσωτερικό τα 
πράγματα είναι αρκετά περίπλο-
κα. Αφενός δεν υπάρχει συνολι-
κός προγραμματισμός, και η πα-
νεπιστημιακή  εκπαίδευση  είναι 
απόλυτα εξαρτώμενη των πολι-
τικών συγκυριών σε όλους τους 
τομείς. Αφετέρου πιστεύω ότι η 
σύνδεση  της  εκπαίδευσης  με 
την εγχώρια αγορά εργασίας εί-
ναι προβληματική.  κάτι  που σε 
τεράστιο  βαθμό  χαμηλώνει  τον 
πήχη των προσδοκιών των απο-
φοίτων.  Αυτό  κάπως  αλλάζει 
λόγω  της  πανδημίας,  μιας  και 
όλο και  περισσότερες εταιρείες 
ψάχνουν ταλέντα με την δυνα-

τότητα εργασίας από απόσταση. 
Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι 
η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι 
ένας  τεχνολογικός  παράδεισος, 
η  επιστήμη  υπολογιστών  είναι 
από τους λίγους τομείς όπου δεν 
χρειάζονται  τεράστιες  επενδύ-
σεις,  αλλά  έχω  την  εντύπωση 
ότι  το  χάσαμε  το  τρένο.  Είναι 
πολύ  εύκολο  να  πούμε  ότι  για 
όλα  φταίει  ο  κρατικός  μηχανι-
σμός,  αλλά  η  πραγματικότητα 
είναι λίγο διαφορετική, Πιστεύω 
ότι πρέπει ν‘ αλλάξουμε φιλοσο-
φία  και  αντί  να  σκεφτόμαστε 
την ευκολία και το πως μπορού-
με  να  βολευτούμε,  πρέπει  να 
βάλουμε  τον  πήχη  πιο  ψηλά 
ατομικά και συνολικά, ιδιαίτερα 
στον  τομέα  μας  που  δεν 
χρειάζονται  τεράστιες  επενδύ-
σεις  και  υπάρχει  στην  πατρίδα 
μας  τεράστιο  απόθεμα  γνώσης 
και ταλέντου.

-  Στην  τεχνολογική  κοσμογο-
νία που ζούμε, τι είναι εκείνο 
που κάνει μια ιδέα μεγάλη και 
επιδραστική;

Έχοντας  επιστημονικό  υπόβα-
θρο, λογικά θα έπρεπε –και σί-
γουρα θα το έκανα χωρίς να το 
πολυσκεφτώ  πριν  μερικά  χρο-
νιά– να απαντήσω το επιστημο-
νικό βάθος πίσω από την ιδέα, η 
ποιότητα  της  τεχνολογίας,  η 
ποιότητα της λύσης. Η πραγμα-
τικότητα  είναι  διαφορετική, 
αυτό που κάνει την διαφορά εί-
ναι  είτε  η  δυνατότητα  να  έχει 
σημαντική  επίδραση  στην  κοι-
νωνία, είτε η δυνατότητα να δη-
μιουργήσει  οικονομικό  όφελος 
στους δημιουργούς της ή ακόμη 
σε  όσους  την  χρησιμοποιούν. 
Πιστεύω  ότι  σαν  κοινωνία 
πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να 
δίνουμε αξία  και  στους  τύπους 
δημιουργίας,  έχοντας  πάντα 
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υπόψιν μας ότι η επιστήμη είναι 
ο  ακρογωνιαίος  λίθος  των  πε-
ρισσοτέρων  δημιουργιών  μας 
ανεξάρτητα του βάθους και του 
πεδίου εφαρμογής.

- Ποιον άνθρωπο της Επιστή-
μης  μας  αληθινά  θαυμάζετε; 
(Είτε  ιστορικό  πρόσωπο,  είτε 
σύγχρονο)

Στην διάρκεια της καριέρας μου 
είχα  την  ευκαιρία  να  γνωρίσω 
τεράστιους επιστήμονες που δη-
μιούργησαν  νέους  τομείς  έρευ-
νας,  με  την  ερευνητική  τους 
δουλειά να είναι η βάση πολλών 
από των σημερινών μας επιτευγ-
μάτων. Οι περισσότεροι από αυ-
τούς  πάρα την  τεράστια συνει-
σφορά  τους  εξακολουθούν  να 
είναι οι άνθρωποι της διπλανής 
πόρτας, μετριόφρονες, προσιτοί, 
ανοιχτοί  στην  συζήτηση,  που 
πάρα  την  τεράστια  συμβολή 
τους  εξακολουθούν  μετά  από 
τόσα  χρονιά  να  είναι  παθια-

σμένοι  με την ερευνά τους και 
την επιθυμία να ξεπεράσουν τις 
δάφνες  τους  και  να  συνει-
σφέρουν  στην  περαιτέρω  δη-
μιουργία/εξερεύνηση  του 
αγνώστου. Λοιπόν, δεν υπάρχει 
ιδιαίτερος  λόγος  να  δώσω 
κάποιο  όνομα,  όλοι  αυτοί  οι 
προσιτοί,  αποφασιστικοί  και 
ακούραστοι  επιστήμονες  έχουν 
τον θαυμασμό μου. 

- Θα θέλατε να μας προτείνετε 
3  βιβλία  που  αξίζει  να  δια-
βάσουμε;

α)  «Τα  Εκατό  Χρόνια  Μονα-
ξιάς» - Gabriel García Μárquez
β)  «Ταξίδι  στην  άκρη  της  νύ-
χτας» - Louis Céline
γ)  «Ο  τελευταίος  πειρασμός», 
Νίκος Καζαντζάκης

-  Θα  συμβουλεύατε  σήμερα 
έναν  υποψήφιο  (μαθητή  της 
Γ’ Λυκείου)  να  ακολουθήσει 

σπουδές Πληροφορικής στην 
Ελλάδα; Γιατί;

Ανεπιφύλακτα.  Είναι  ένας  από 
τους  πιο  δημιουργικούς  τομείς 
τους μέλλοντος. Ο κόσμος γίνε-
ται όλο και περισσότερο ψηφια-
κός, οι εφαρμογές της πληροφο-
ρικής είναι πλέον συνδεδεμένες 
με όλους τους παραγωγικούς το-
μείς της κοινωνίας όπως για πα-
ράδειγμα η υγεία, η ψυχαγωγία, 
το  περιβάλλον,  κλπ.  και  μέσω 
της δουλειάς μας συνεισφέρου-
με τόσο στην δημιουργία ευκαι-
ριών, όσο και  στην δημιουργία 
μια κοινωνίας οπού οι ανισότη-
τες μικραίνουν στην Ελλάδα και 
στον κόσμο.

- Ποια συμβουλή θα δίνατε σ’ 
έναν  φοιτητή ή νέο  απόφοιτο 
της Πληροφορικής;

Επιμονή,  υπομονή,  δουλειά και 
υψηλούς στόχους.
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 ✔ Οι μέχρι στιγμής δράσεις της ΕΠΕ εντός του 2022

 18/05/2022
o Σχολιασμός επί του σχεδίου νόμου:  «Νέοι  Ορίζοντες  στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά   

Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ 
με την κοινωνία και άλλες διατάξεις»

 21/05/2022
o Συμμετοχή με  Ελληνική  Γεωλογική Εταιρεία -ΕΓΕ,   Ένωση Ελλήνων Φυσικών-  

ΕΕΦ,  Ένωση Ελλήνων Χημικών- ΕΕΧ,  Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία -ΕΜΕ, 
Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας -ΕΠΠΕ και Πανελλήνια Ένωση 
Βιοεπιστημόνων–ΠΕΒ,  στην  ημερίδα  με  θέμα:  “Η παρουσία  των  γυναικών  στις 
θετικές επιστήμες. Προβληματισμοί και προοπτικές”

 6/5/2022
o Δελτίο τύπου για την ανάγκη ίδρυσης οργανικών θέσεων ΠΕ86-Πληροφορικής στα   

σχολεία.
o Feedback   (9/5/2022):  Κάποιοι  βουλευτές  έθεσαν  το  θέμα  στο  Κοινοβούλιο  και   

υπήρξε η ακόλουθη απάντηση απ’ το Υπουργείο Παιδείας.

 5/5/2022
o Δελτίο  Τύπου  για  τη  μεταφορά  του  Τμήματος  Μηχανικών  Πληροφορικής  του   

ΔΙΠΑΕ στις Σέρρες.
 28/03/22

o Δελτίο  Τύπου  -  Σχετικά  με  τους  Πληροφορικούς  που  υπάγονται  στο  Υπουργείο   
Υγείας.

 3/2/2022
o Δελτίο τύπου: Θέματα σχετικά με την τελευταία κακοκαιρία και την διαχείριση του   

δικτύου Αυτοκινητόδρομων της Ελλάδας.
o Με αφορμή τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κυρίως στην Αττική Οδό κατά την 

κακοκαιρία  της  24/01/22,  διατυπώθηκαν  σαφείς  ερωτήσεις/προβληματισμοί  προς 
τους  Διευθύνοντες  Συμβούλους  όλων των Εταιρειών λειτουργίας  και  διαχείρισης 
Αυτοκινητόδρομων  της  Χώρας  σχετικά  με  τις  υποδομές  τους  σε  ICT.  Καμιά 
απάντηση.

 Τέλος, στις 1/5/2022 έλαβε χώρα Έκτακτη ΓΣ της ΕΠΕ με τηλεδιάσκεψη.
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✔ Για εκείνους που δεν θα τους χειροκροτήσει κανείς…

Γράφει ο Νεκτάριος Μουμουτζής / Πρώτη δημοσίευση: Μάρτιος 2020

τούτες  τις  μέρες  ο  λαός 
μας  δοκιμάζεται  και  εκ-

φράζει  την  ευγνωμοσύνη  του 
στους  υγειονομικούς  μας  που 
δίνουν  έναν  υπεράνθρωπο 
αγώνα να κρατήσουν ζωντανό 
ένα  Σύστημα  Υγείας  που  έχει 
δεχθεί  απανωτά  πλήγματα  τα 
τελευταία 10 χρόνια...  Ευγνω-
μοσύνη εκφράζει και στους ερ-
γαζόμενους που κρατούν ανοι-
κτά  φαρμακεία  και  καταστή-
ματα ειδών πρώτης ανάγκης.

Ε

πάρχουν  όμως  και 
κάποιοι  άλλοι  για  τους 

οποίους  λίγοι  μιλούν  και 
ακόμη λιγότεροι γνωρίζουν τις 

Υ

συνθήκες  υπό τις  οποίες  προ-
σπαθούν να κρατήσουν σε λει-
τουργία  κρίσιμα  ψηφιακά  συ-
στήματα,  απαραίτητα  για  να 
σταθεί η κοινωνία όρθια και να 
λειτουργήσουν καίριες  υποδο-
μές. Μιλώ για τους Πληροφο-
ρικούς που εργάζονται στις Τη-
λεπικοινωνίες,  τα  Μέσα  Ενη-
μέρωσης, τα Σχολεία αλλά και 
στους  λειτουργούντες  οργανι-
σμούς και επιχειρήσεις για να 
υποστηρίζουν  τις  ψηφιακές 
τους υποδομές.

δώ και  χρόνια,  η  Ένωση 
Πληροφορικών  Ελλάδας, 

με σθένος και επιμονή αναδει-
Ε

κνύει  ζητήματα  που  σχετίζο-
νται με την ανάγκη υποστήρι-
ξης  των  Πληροφορικών  και 
αναγνώριση  του  κοινωνικού 
τους  ρόλου.  Αναδεικνύει  την 
κατεπείγουσα  ανάγκη  για  ου-
σιαστική  Πληροφορική  Παι-
δεία για όλους,  ώστε να μπο-
ρέσουν  να  αξιοποιήσουν  τα 
Πληροφορικά  Αγαθά.  Αναδει-
κνύει  επίσης  την  ανάγκη  να 
αναπτύξει  η  χώρα  μας  την 
Πληροφορική Παραγωγή αξιο-
ποιώντας το ευάριθμο επιστη-
μονικό δυναμικό της το οποίο 
τα  τελευταία  χρόνια  μετανα-
στεύει  μαζικά  λόγω  έλειψης 
θέσεων εργασίας ανάλογης ει-
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δίκευσης.  Αναδεικνύει,  τέλος, 
ζητήματα  που  αφορούν  τον 
Πληροφορικό  Εκσυγχρονισμό 
της χώρας μας καθώς και την 
ασφαλή  και  αδιάλειπτη  λει-
τουργία των ψηφιακών υποδο-
μών της χώρας πολλές από τις 
οποίες είναι πιθανό να αντιμε-
τωπίσουν  κίνδυνο  κατάρρευ-
σης λόγω λανθασμένων πολιτι-
κών  αποφάσεων  που  ελήφθη-
σαν στο παρελθόν. 

 ακόμη και  ασύμμετρες 
επιθέσεις  από  εκείνους 

που θα δουν ως ευκαιρία την 
κατάσταση  που  έχει  διαμορ-
φωθεί για να αποσταθεροποιή-
σουν τη χώρα, όπως ήδη επι-

Ή

χειρούν να κάνουν στον Έβρο 
τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

κ των πραγμάτων οι  Έλ-
ληνες Πληροφορικοί ανα-

δεικνύονται σε αφανείς ήρωες 
και  ήδη  δίνουν  μάχη  με  το 
χρόνο  και  με  ελλιπείς  υποδο-
μές  για  να  μπορέσει  να  λει-
τουργήσει το Κράτος και πολ-
λοί  οργανισμοί  που είναι  κρί-
σιμοι  για  να  μπορέσουν  να 
βγούμε  από  την  υγειονομική 
κρίση με τις ελάχιστες δυνατές 
απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. 
Γνωρίζω  από  πρώτο  χέρι  ότι 
δεν  αποζητούν  κανένα  χειρο-
κρότημα, ούτε καμία επιπλέον 
οικονομική  απολαβή  τώρα  ή 

Ε

όταν  παρέλθει  η  κρίση.  Αυτό 
που  ζητούν  είναι  να  εισακου-
στούν οι προτάσεις τους και να 
προχωρήσει άμεσα η Ελληνική 
Πολιτεία αλλά και η Ελληνική 
Κοινωνία σε ένα ριζικό ψηφια-
κό μετασχηματισμό σε όλο το 
απαιτούμενο  εύρος  και  βάθος 
ώστε να μπορεί να αντιμετωπί-
ζει  ανάλογες  ή  και  μεγαλύτε-
ρες  προκλήσεις  τα  επόμενα 
χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι αυτή 
τη φορά θα γίνουν πράξη όσα 
προτείνει  η  Ένωση Πληροφο-
ρικών Ελλάδας εδώ και χρόνια 
για το καλό της πατρίδας μας 
και του λαού μας!

(Πηγή εικόνων: Unsplash)
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✔ Open-Source: Η εναλλακτική επιλογή που κερδίζει έδαφος

Γράφει ο Χάρης Γεωργίου (MSc, PhD)

Μέχρι πριν μερικά χρόνια, η φράση “free /  open-source software” (FOSS) ήταν σχεδόν 
συνώνυμη με μαλλιαρούς φοιτητές που έψαχναν για “τζάμπα κώδικα” για τις εργασίες τους 
ή με “ψαγμένους κομπιουτεράδες” που ήθελαν να κάνουν δωρεάν κάποια δουλειά τους. 
Σήμερα,  ευτυχώς,  τα  πράγματα έχουν προχωρήσει  αρκετά.  Το Ελεύθερο Λογισμικό και 
Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) αποτελεί  πλέον  μια  βιώσιμη,  δοκιμασμένη και 
κατά  περίπτωση  πολύ  αποδοτική  επιλογή,  εναλλακτική  διαφόρων  άλλων  εμπορικών 
πακέτων και λειτουργικών συστημάτων.

Οι διαστάσεις του ζητήματος

Υπάρχουν  γενικά  τρεις  δια-
στάσεις  να  δει  κανείς  το  θέμα 
του  ΕΛ/ΛΑΚ:  (α)  η  εμπορική 
διάσταση,  (β) η άποψη της Τε-
χνολογίας  Λογισμικού 
(Software  Engineering)  και  (γ) 
πως το αντιμετωπίζει ο τελικός 
χρήστης (end-user). Η σημαντι-
κότερη  ίσως  διαφορά  του  ΕΛ/
ΛΑΚ σε  σχέση  με  το  κλασικό 
“εμπορικό”  λογισμικό  είναι  το 
(α), δηλαδή πως αυτό εμπλέκε-
ται και  λειτουργεί  ως εμπορικό 

προϊόν,  αν και  δεν είναι  πάντα 
τέτοιο. Το γεγονός ότι ο κώδικας 
είναι  “ανοικτός”,  δηλαδή  δια-
θέσιμος σε οποιονδήποτε με τις 
απαραίτητες γνώσεις να τον δει 
και  ίσως  (αν  είναι  επιπλέον 
open-licensed) να τον τροποποι-
ήσει κιόλας φέρνοντάς τον στα 
μέτρα  του,  δεν  σημαίνει  αυτο-
μάτως ότι είναι και δωρεάν. Φυ-
σικά η εταιρία που τον διαθέτει 
πρέπει να “πουλάει” κάτι παρα-
πάνω  από  ένα  CD  με  ωραίο 
εξώφυλλο,  μια  και  ο  καθένας 

μπορεί  ήδη  να  κατεβάσει  από 
κάπου  τον  κώδικα  εφόσον 
πρόκειται  για  ΕΛ/ΛΑΚ.  Συνε-
πώς,  το  μέχρι  τώρα  εμπορικό 
μοντέλο  του  “λογισμικού-ως-
προϊόν” (software as a product) 
αντικαθίσταται  με  το  μοντέλο 
“λογισμικό-ως-υπηρεσία” 
(software as a service). Δεν είναι 
καθόλου τυχαίο που οι τεχνολο-
γίες  Cloud  Computing  γνωρί-
ζουν τόσο μεγάλη άνθηση τα τε-
λευταία χρόνια, ενώ ήδη εταιρί-
ες  που  κλασικά  ακολουθούσαν 
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πιστά  το  πρώτο  μοντέλο  τώρα 
στρέφονται  σταδιακά  και  στο 
δεύτερο:  Εκδόσεις  του  MS-
Office  2013 είναι  ήδη διαθέσι-
μες  ως cloud-only σε πολύ χα-
μηλή  τιμή.  Αυτό  που  καλείται 
να πληρώσει ο “πελάτης” είναι 
είτε  η  “ενοικίαση”  λογισμικού 
(cloud-based  services)  είτε  η 
υποστήριξή  του  σε  βάθος 
χρόνου (support contracting). Οι 
εταιρίες αρχίζουν να καταλαβαί-
νουν σταδιακά ότι το λογισμικό 
αποτελεί  πολύ  ιδιαίτερο  τύπο 
“προϊόντος” και δεν μπορούν να 
το διαχειρίζονται εμπορικά όπως 
ακριβώς  ένα  αυτοκίνητο  ή  ένα 
πακέτο μανταλάκια.

Μια  δεύτερη  διάσταση  του 
ΕΛ/ΛΑΚ που δείχνει πόσο δια-
φορετικά είναι τα πράγματα σε 
σχέση  με  το  κλασικό  “εμπορι-
κό”  λογισμικό  είναι  αυτή  του 
τρόπο  ανάπτυξής  του.  Αν  και 
αυτό δεν σχετίζεται με τη διαθε-
σιμότητα ή όχι του κώδικα, συ-
νήθως μιλάμε για ομάδες εθελο-
ντών  από  όλο  τον  κόσμο,  κοι-
νότητες που κατασκευάζουν και 
υποστηρίζουν  τεράστιες  βάσεις 
κώδικα, συχνά πολλών εκατομ-
μυρίων  γραμμών  σε  διάφορες 
γλώσσες  προγραμματισμού  και 
πλατφόρμες  υλοποίησης.  Εννο-
είται πως δεν είναι καθόλου εύ-
κολο να βρεθούν όλοι μαζί για 
καφέ και να κουβεντιάσουν πως 
πρέπει να είναι η επόμενη έκδο-
ση  του  πακέτου,  αλλά  συχνά 
ούτε καν να ανταλλάξουν emails 
με  τις  σχετικές  λεπτομέρειες, 
αφού πρόκειται  για  ανθρώπους 
που μιλάνε διαφορετικές γλώσ-
σες,  έχουν  διαφορετικό  πολιτι-
σμό και συνήθειες, έχουν διαφο-
ρετικό χρόνο διαθέσιμο και φυ-
σικά  αν  είναι  εθελοντές  δεν 
ανέχονται  εύκολα  κάποιον  να 
τους  δίνει  οδηγίες  και  να  τους 
λέει τι  να κάνουν. Το σύστημα 

αυτό φαίνεται εξαιρετικά χαοτι-
κό και όντως έτσι είναι. Μοιάζει 
απίθανο να παραχθεί μέσου αυ-
τού  κάτι  πραγματικά  αξιόλογο 
και  αξιόπιστο.  Κι  όμως,  αυτό 
που για τους περισσότερους εί-
ναι  το  βασικό  επιχείρημα  ενα-
ντίον  του  ΕΛ/ΛΑΚ,  έχει  δη-
μιουργήσει μερικά από τα καλύ-
τερα προϊόντα στην ιστορία των 
Η/Υ.  Εκτός  από  το  Linux,  το 
γνωστότερο  ίσως  παράδειγμα, 
δεν  χρειάζεται  να  σκεφτεί  κα-
νείς  πολύ για  να εντοπίσει  την 
τετράδα LAMP (Linux-Apache-
MySQL-PHP) που αυτή τη στιγ-
μή “τρέχει” περίπου το 70% των 
websites παγκοσμίως, το Joomla 
και γενικά τα περισσότερα web 
content  management  systems 
(CMS),  μέχρι  και τον GNU C/
C++ compiler (GCC) που είναι 
συγκρίσιμος  σε  απόδοση  μόνο 
με τον αντίστοιχο compiler της 
“μαμάς” Intel  για  τους  επεξερ-
γαστές x86. Δεν υπάρχει σχεδόν 
τίποτα που να μην έχει φτιαχτεί 
ως  ΕΛ/ΛΑΚ  από  κοινότητες 
χρηστών  και  μάλιστα  πολλές 
φορές καλύτερα από ότι εταιρίες 
που πουλάνε αντίστοιχα εμπορι-
κά  προϊόντα.  Η  μέθοδος  που 
“βάζει τάξη στην αταξία” λέγε-
ται  Agile,  ακολουθείται  είτε 
εκούσια  από  την  αρχή  είτε 
“προκύπτει”  αυθόρμητα  στην 
πορεία, ακόμα και μεταξύ προ-
γραμματιστών  που  δεν  έχουν 
ακούσει ποτέ για αυτή αλλά μα-
θαίνουν να δουλεύουν από κοι-
νού πολύ αποδοτικά παράγοντας 
αξιόλογο κώδικα, χωρίς  να βα-
σίζονται σε πολύ αυστηρές προ-
διαγραφές και  βαριά τεκμηρίω-
ση (documentation).

Η  τρίτη,  ίσως  η  γνωστότερη, 
διάσταση  του  ΕΛ/ΛΑΚ  είναι 
αυτή  της  οπτικής  του  τελικού 
χρήστη (end-user). Δεν είναι τυ-
χαίο που ο όρος “ανοικτός κώδι-

κας” για τους περισσότερους εί-
ναι  συνώνυμο  του  “δωρεάν”, 
και  πράγματι  συνήθως  έτσι  εί-
ναι. Μάλιστα, όσο πιο αρχάριος 
είναι  ο  χρήστης,  τόσο  πιο  δύ-
σκολο  του  είναι  να  καταλάβει 
πως γίνεται να υπάρχει διαθέσι-
μο λογισμικό χωρίς κανένα απο-
λύτως κόστος,  το οποίο μπορεί 
να  κατεβάσει  από  κάποιο 
website και να το τρέξει, χωρίς 
να χρειάζεται να ψάξει “πειρατι-
κές”  πηγές  και  “σπαστήρια” 
προγραμμάτων. Η αντίληψη ότι 
το  λογισμικό  (από  μόνο  του) 
πάντα  κοστίζει  είναι  δυστυχώς 
μια  αντίληψη  που  έχει  ριζωθεί 
για τα καλά στην κοινή αντίλη-
ψη περί Η/Υ και προγραμμάτων. 
Αυτό  που  δεν  ξέρουν  και  που 
συχνά  δεν  το  εξηγεί  επαρκώς 
κανείς είναι ότι, αυτό που απο-
τελεί  βασικό  πλεονέκτημα  του 
ΕΛ/ΛΑΚ (μηδενική τιμή) συχνά 
είναι  και  το  βασικότερο  μειο-
νέκτημά  του:  Αν  το  λογισμικό 
δεν σου κάνει, δεν υπάρχει κα-
νείς να τον πάρεις τηλέφωνο και 
να τον βρίσεις για τα λεφτά που 
έδωσες.  Μέχρι  πρόσφατα,  οι 
χρήστες ΕΛ/ΛΑΚ έπρεπε να εί-
ναι χρήστες Η/Υ με γνώσεις αρ-
κετά  άνω  του  μετρίου  για  να 
μπορέσουν  απλά  και  μόνο  να 
εγκαταστήσουν  κάποιο  πακέτο. 
Σήμερα ευτυχώς όλα σχεδόν τα 
δημοφιλή πακέτα , όπως για πα-
ράδειγμα οι πιο γνωστές διανο-
μές  του  Linux  (Ubuntu, 
OpenSUSE, Fedora, κτλ), ενσω-
ματώνουν εργαλεία και γραφικά 
περιβάλλοντα  τόσο  καλοφτιαγ-
μένα  που  είναι  πλέον  προσιτά 
στον κάθε αρχάριο χρήστη.

Μπορεί να είναι εμπορική επι-
τυχία;

Σε  όλα  τα  είδη  προϊόντων,  οι 
εταιρίες  βασίζονται  κυρίως  σε 
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τέσσερις  διαφορετικές  επιλογές 
προώθησης: (α) τη διαφοροποί-
ηση ή εξειδίκευση σε σχέση με 
τους  ανταγωνιστές,  (β)  στην 
εξαιρετικά  χαμηλή  τιμή,  (γ) 
στην  ποιοτική  διαφορά  ή  (δ) 
στην καινοτομία. Επειδή και τα 
τέσσερα  κοστίζουν,  οι  εταιρίες 
συνήθως βασίζονται σε ένα από 
αυτά  και  σχεδόν  ποτέ  σε  συν-
δυασμό περισσότερων. Φυσικά, 
το  βασικό  πλεονέκτημα  του 
ΕΛ/ΛΑΚ είναι το δεύτερο: Κα-
νείς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί 
σε τιμή αυτό που είναι διαθέσι-
μο  δωρεάν!  Από  την  άλλη,  το 
βασικό μειονέκτημα είναι συχνά 
το  τρίτο,  μια  και  το  ΕΛ/ΛΑΚ 
χαρακτηρίζεται  κατά  κανόνα 
από  εξαιρετικά  χαλαρό  έλεγχο 
ποιότητας (λόγω τρόπου εργασί-
ας)  και  προδιαγραφών  (συχνά 
δεν  υπάρχουν  συγκεκριμένες). 
Στο μοντέλο Agile, αυτό αντιμε-
τωπίζεται με την πολύ καλή συ-
νεργασία των μελών της ομάδας 
ανάπτυξης, της σταδιακής κατα-
σκευής του λογισμικού σε μικρά 
διαδοχικά  βήματα,  καθώς  και 
από  το  εκτεταμένο  testing.  Σε 
ότι αφορά το (α) και το (δ), δη-
λαδή  τη  διαφοροποίηση  ή/και 
την καινοτομία,  δεν είναι  λίγες 
οι  φορές  που πακέτα ΕΛ/ΛΑΚ 
αποτέλεσαν  πραγματική  επα-
νάσταση  (breakthroughs)  στον 
τρόπο που βλέπουμε το λογισμι-
κό  και  τις  υπηρεσίες  που  προ-
σφέρονται  μέσω  αυτού.  Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα είναι  οι 
ανοικτού  κώδικα  πλατφόρμες 
CMS όπως το Joomla, οι οποίες 
άλλαξαν  ριζικά  την  έννοια  του 
“website” και το πως το διαχει-
ριζόμαστε σήμερα.

Σε  ότι  αφορά  το  κόστος,  είναι 
πολλές οι χώρες που ήδη εφαρ-
μόζουν βασικές  πολιτικές  μερι-
κής  ή  αποκλειστικής  χρήσης 
ΕΛ/ΛΑΚ σε δημόσιες υπηρεσί-

ες  και  σχολεία,  όπως  για  πα-
ράδειγμα η Βραζιλία και  άλλες 
χώρες  της  Νότιας  Αμερικής. 
Αλλά  και  στις  πιο  πλούσιες 
χώρες  του Ευρωπαϊκού Βορρά, 
όπως η Δανία και η Σουηδία, το 
ΕΛ/ΛΑΚ θεωρείται η πρώτη και 
κύρια επιλογή σε ότι έχει σχέση 
με τις υπηρεσίες του δημοσίου, 
έτσι ώστε η πρόσβαση των δε-
δομένων  να  είναι  συμβατή  και 
ανοικτή  σε  όλους  (open 
standards).  Στις  υποανάπτυκτες 
χώρες,  όπως αυτές  της Υποσα-
χάριας  Αφρικής,  διεθνή  προ-
γράμματα ICT4D όπως το “One 
Laptop  Per  Chil”  (OLPC/XO) 
βασίζονται αποκλειστικά σε λο-
γισμικό ΕΛ/ΛΑΚ, αλλά και υλι-
κό  (hardware)  σχεδιασμένο  με 
την ίδια ακριβώς φιλοσοφία.

Αξίζει να επενδύσει κανείς σε 
αυτό;

Θα πει κανείς, εντάξει όλα αυτά, 
αλλά το  βασικό  ερώτημα είναι 
ένα και απλό: Υπάρχει πρακτικό 
όφελος από τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ; 
Δηλαδή,  μπορεί  κανείς  να  γλι-
τώσει  χρήματα  χωρίς  να  θυ-
σιάσει  την  ποιότητα  του  λογι-
σμικού  που  χρειάζεται  για  τη 
δουλειά του και φυσικά να μην 
αποκτήσει νέους πονοκεφάλους 
και  προβλήματα;  Όπως σε όλα 
τα πράγματα, η απάντηση είναι 
απλή, αλλά δεν είναι σύντομη.

Τα  άμεσα  πλεονεκτήματα  από 
τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ συνδέονται 
με  όσα  περιγράφηκαν  παρα-
πάνω  σχετικά  με  το  πως 
βλέπουν οι  ίδιες  οι  εταιρίες  το 
“προϊόν” λογισμικού. Το πιο χα-
ρακτηριστικό πλεονέκτημα είναι 
ίσως το κόστος: Είναι μηδενικό! 
Αυτό και μόνο μπορεί να είναι 
ικανό κίνητρο μερικές φορές για 
να  εγκαταλειφθεί  η  λύση  ενός 
πολύ  διαδεδομένου  εμπορικού 

πακέτου και  να αντικατασταθεί 
από  ένα  αντίστοιχο  “δωρεάν” 
ΕΛ/ΛΑΚ, όπως για παράδειγμα 
η  εγκατάσταση  συνδυασμού 
Ubuntu & LibreOffice  αντί  για 
MS-Windows & MS-Office. Το 
πρώτο  κοστίζει  μηδέν,  ενώ  το 
δεύτερο  αρκετές  εκατοντάδες 
ως  και  χιλιάδες  ευρώ.  Υπάρχει 
όμως  μια  σημαντική  παράμε-
τρος: Το πρώτο μπορεί να είναι 
κατάλληλο για ένα σχολικό ερ-
γαστήριο ή για τον Η/Υ ενός πε-
ριστασιακού χρήστη, ίσως όμως 
δεν  είναι  και  τόσο  αξιόπιστη 
λύση όταν πρόκειται για εταιρία 
που απαιτεί συμβόλαια υποστή-
ριξης με διασφαλισμένη ποιότη-
τα  (SLA).  Η  εν  λόγω  εταιρία 
μπορεί σαφέστατα να στηριχθεί 
σε αμιγώς ΕΛ/ΛΑΚ λύση, αλλά 
μόνο  όταν  ξέρει  ότι  πρέπει  να 
έχει ήδη ή να αποκτήσει εξειδι-
κευμένο  προσωπικό  για  να  το 
υποστηρίξει. Όσο εξελιγμένοι κι 
αν φαίνονται, οι Η/Υ εξακολου-
θούν να είναι η πιο πολύπλοκη 
(μεν) μηχανή (δε) που έχει κα-
τασκευαστεί  ποτέ.  Όπως  ακρι-
βώς δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε 
να  παίξει  σωστά  βιολί  Στρατι-
βάριους, έτσι ακριβώς δεν μπο-
ρεί  οποιοσδήποτε  “μάστορης” 
να υποστηρίξει ένα data center, 
όσο καλή διάθεση και να έχει.

Αλλά πέρα από τα βασικά πλεο-
νεκτήματα που πιθανόν να έχει 
κάποιος  από  τη  χρήση  ΕΛ/
ΛΑΚ, υπάρχουν και αρκετά έμ-
μεσα, που δεν γίνονται  αντιλη-
πτά αμέσως. Η λέξη “ανάπτυξη” 
και  “καινοτομία”  είναι  λέξεις 
πολύ  της  μόδας  σήμερα,  αλλά 
ελάχιστοι ξέρουν τι ακριβώς εν-
νοούν με αυτές  όταν  αναφέρο-
νται  στο λογισμικό.  Μια μικρή 
οικονομία,  όπου  δεν  υπάρχουν 
τεράστιες  πολυεθνικές  εταιρίες 
βαριάς  παραγωγής,  βασίζονται 
κυρίως στη μεταποίηση και στις 
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εξειδικεύσεις - ακριβώς το ίδιο 
και ισχύει και στο λογισμικό. Οι 
εξατομικευμένες λύσεις, με προ-
σαρμογή στο τοπικό περιβάλλον 
(localization)  διευκολύνεται 
αφάνταστα  όταν  πρόκειται  για 
ΕΛ/ΛΑΚ  και  όχι  για  προϊόντα 
κλειστού κώδικα. Αυτό σημαίνει 
ότι  εκατοντάδες  μικρομεσαίες 
εταιρίες  γίνονται  παραγωγοί, 
κώδικα  και  εργαλείων,  επειδή 
ακριβώς η πρόσβαση σε διαδε-
δομένες  πλατφόρμες  τύπου 
ΕΛ/ΛΑΚ  είναι  εξασφαλισμένη 
και δεν εξαρτάται από την καλή 
διάθεση  της  “μαμάς”  εταιρίας 
που παρέχει κάποιο κλειστό πα-
κέτο στην αγορά μέσω μεταπω-
λητών (box-movers).  Επιπλέον, 
παρόλο  που  διαισθητικά  ίσως 
φαίνεται  λάθος  προσέγγιση,  η 
πραγματικότητα  λέει  πως  η 
ασφάλεια και η αξιοπιστία εξαρ-
τάται άμεσα από το κατά πόσο 
είναι  διαθέσιμες  οι  λεπτο-
μέρειες:  Όσο πιο ανοικτό είναι 
το σύστημα (κώδικας), τόσο πιο 
πιθανό  είναι  να  το  ελέγξουν 
πολλά μάτια και άρα να εντοπι-
στούν τα όποια προβλήματα νω-
ρίς.  Χαρακτηριστικό  παράδειγ-
μα είναι το σοβαρότατο σφάλμα 
που εντοπίστηκε και διορθώθη-
κε  σε  μια  βιβλιοθήκη  κώδικα 
του Debian (Linux distribution), 
το  οποίο  είχε  προκληθεί  από 
λάθος τροποποίηση μιας ρουτί-
νας  παραγωγής  κρυπτογραφι-
κών  κλειδιών.  Πολλοί  επικρί-
νουν το γεγονός με το σκεπτικό 
ότι ακριβώς επειδή το ΕΛ/ΛΑΚ 
ευνοεί  τέτοιου  είδους  κρίσιμα 
σφάλματα  από  αρχάριους  προ-
γραμματιστές,  άλλοι  όμως  επι-
σημαίνουν  ότι  αν  ο  κώδικας 
ήταν κλειστός ως εμπορικό προ-
ϊόν  κάποιας  εταιρίας  θα  ήταν 
σχεδόν αδύνατο  το  σφάλμα να 
εντοπιστεί  και  να  διορθωθεί 
εγκαίρως πριν προκληθεί ακόμα 

μεγαλύτερη  ζημιά  σε  επίπεδο 
ασφάλειας.

Φυσικά όταν κάτι πάει στραβά, 
πελάτες και προμηθευτές ενδια-
φέρονται  περισσότερο  για  το 
ποιος  ευθύνεται  νομικά  (ώστε 
να  αρχίσει  ο  χαρτοπόλεμος  με 
μηνύσεις  και  αγωγές),  παρά με 
το  πως  δημιουργήθηκε  το 
πρόβλημα  και  πως  θα  διορθω-
θεί.  Ο  κλειστός  κώδικας  κάνει 
δύσκολο το διαχωρισμό της ευ-
θύνης  (liabilities)  του  κατα-
σκευαστή από αυτή του χρήστη, 
καθώς ο πρώτος μπορεί να κρύ-
ψει τις όποιες ατέλειες ή τα προ-
βλήματα  του  λογισμικού  του, 
ενώ ο δεύτερος μπορεί να επικα-
λεστεί το επιχείρημα του “μαύ-
ρου  κουτιού”  (δεν-ξέρω-πως-
λειτουργεί-αυτό-το-πράγμα). 
Με  το  ΕΛ/ΛΑΚ  τα  πράγματα 
γίνονται πιο ξεκάθαρα και ο κα-
θένας αναγκάζεται να αναλάβει 
τις  ευθύνες  του,  καθώς  ο  μεν 
κατασκευαστής δίνει ένα προϊόν 
“διάφανο”  στον  καθένα  ειδικό 
να το εξετάσει σε κάθε του λε-
πτομέρεια,  ενώ  ο  τελικός  χρή-
στης  δεν  μπορεί  πλέον  να  βο-
λεύεται  στο  εύκολο  τηλεφώνη-
μα στην εταιρία υποστήριξης με 
το  παραμικρό.  Η  δουλειά  των 
δικηγόρων,  βέβαια,  γίνεται  αρ-
κετά πιο δύσκολη τώρα, γιατί τα 
αντίστοιχα συμβόλαια πρέπει να 
είναι  περισσότερο  τεχνικά  και 
λιγότερο  δικολαβίστικα,  αλλά 
αυτό δεν είναι και τόσο δυσάρε-
στο για όλους τους υπόλοιπους 
(το αντίθετο μάλιστα!) που ανα-
γκάζονται  να  τα  ακολουθούν 
έτσι κι αλλιώς κατά γράμμα. 

Μαζί  με  το  ίδιο  το  λογισμικό, 
σχεδόν πάντα “ανοίγουν” και τα 
αντίστοιχα  δεδομένα  και  τα 
πρωτόκολλα επεξεργασίας τους, 
πράγμα  που  σημαίνει  ότι  από 
αμιγώς κλειστά formats τα δεδο-

μένα  αποθηκεύονται  και  διακι-
νούνται πλέον με τρόπο απόλυ-
τα  συμβατό  με  όλα  σχεδόν  τα 
συστήματα.  Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα  είναι  η  εφαρμογή 
της  XML ως  βασικό  εργαλείο 
“συμβατής”  text-based  αποθή-
κευσης  οποιουδήποτε  άλλου 
format αρχείων ή πρωτοκόλλων 
δικτύων, έτσι ώστε να είναι δυ-
νατή η εύκολη διασύνδεση με-
ταξύ ασύμβατων γενικά συστη-
μάτων.  Η  οπτική  αυτή  είναι 
ιδιαίτερα  σημαντική  όταν 
πρόκειται  για  δεδομένα  που 
αφορούν  πολλούς  διαφορετι-
κούς  φορείς  και  οργανισμούς 
(π.χ.  τις  δημόσιες  υπηρεσίες), 
καθώς και τομείς όπου η εύκολη 
διάθεση  και  ανταλλαγή  δεδο-
μένων είναι  ένας  από τους  πιο 
κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας, 
όπως για παράδειγμα στην έρευ-
να  και  ανάπτυξη  (research  & 
development - R&D).

Τέλος, σε ότι αφορά το ίδιο το 
λογισμικό  και  τον  τρόπο 
ανάπτυξής  του,  η  προσέγγιση 
Agile,  που  όπως  αναφέρθηκε 
παραπάνω ταιριάζει απόλυτα με 
την  πρακτική  της  σταδιακής 
ανάπτυξης  από  ομάδες,  προ-
σφέρει σημαντικά πλεονεκτήμα-
τα  έναντι  των  πιο  παραδοσια-
κών μεθόδων (π.χ. Waterfall) αν 
εφαρμοστεί σωστά. Ίσως το πιο 
χαρακτηριστικό  είναι  η  δυνα-
τότητα  το  λογισμικό  να  κατα-
σκευάζεται  μέσω  μιας  σειράς 
μικρών, σταδιακών βελτιώσεων, 
ουσιαστικά  “χτίζεται”  κομμάτι-
κομμάτι  ενώ βρίσκεται  ήδη  σε 
χρήση, δοκιμαστική ή κανονική. 
Πρακτικά,  ο  τελικός  χρήστης 
έχει  ένα  πακέτο  λογισμικού  το 
οποίο από την πρώτη στιγμή της 
δημιουργίας  του  είναι  διαθέσι-
μο, με κάποιες λίγες δυνατότη-
τες  και  λειτουργίες,  οι  οποίες 
όμως συνεχώς βελτιώνονται και 
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επαυξάνονται,  συνήθως  μέσω 
άμεσων ενημερώσεων μέσω δι-
κτύου  (online  updates).  Το μο-
ντέλο αυτό αποτελεί σήμερα το 
καθιερωμένο  πρότυπο  για  μια 
σειρά  πολύ  επιτυχημένων  πα-
κέτων ΕΛ/ΛΑΚ, από το Mozilla 
Firefox  μέχρι  την  πλατφόρμα 
Wordpress  (CMS).  Αξίζει  να 
σημειωθεί ότι σε λογισμικό που 
αναπτύσσεται  με  πιο  παραδο-
σιακό τρόπο, όπως π.χ. Waterfal 
αντί Agile, για κάθε νέο update 
απαιτούνται  πολύ  πιο  χρονο-
βόροι κύκλοι ανάπτυξης που πε-
ριλαμβάνουν  πλήρη  ανάλυση/
σχεδίαση, επικύρωση, κτλ - για 
το λόγο αυτό άλλωστε σε αυτές 
τις περιπτώσεις προτιμάται σχε-
δόν  πάντα  η  λύση  των  service 
packs  αντί  των  εκτεταμένων 
online updates.

Κάπου εδώ θα ρωτήσει κάποιος: 
Όλα  είναι  τέλεια  με  το  ΕΛ/
ΛΑΚ; Δεν υπάρχει κανένα μειο-
νέκτημα;  Ασφαλώς  και  υπάρ-
χουν,  αρκετά.  Μερικά  αναφέρ-
θηκαν ήδη παραπάνω. Το γεγο-
νός  και  μόνο  ότι  το  μοντέλο 
ανάπτυξης  του  λογισμικού  συ-
νήθως είναι πολύ πιο “χαλαρό” 
από ότι σε ένα κλειστό εμπορικό 
προϊόν  αποτελεί  επαρκές  κίνη-
τρο (liability risk) για μια εται-
ρία-πελάτη  ή  για  μια  εταιρία-
κατασκευαστή  να  στραφεί  σε 
πιο παραδοσιακές λύσεις.  Πολ-
λοί είναι οι χρήστες που ευχαρί-
στως  θα  δοκίμαζαν  την  τύχη 
τους  με  το  Ubuntu  (Linux), 
αλλά ελάχιστοι θα δεχόντουσαν 
μια ανάλογη “δοκιμή” όταν ήξε-
ραν  πως  το  σύστημα  ελέγχου 
του αεροπλάνου μέσα στο οποίο 
βρίσκονται  έχει  κατασκευαστεί 
εξ'  ολοκλήρου  από  μια  ομάδα 
καλόπιστων μεν ερασιτεχνών δε 
εθελοντών  προγραμματιστών. 
Αντίστοιχα,  ένας αρκετά έμπει-
ρος  προγραμματιστής  δεν  θα 

είχε  κανένα  πρόβλημα  να  επι-
λέξει  (ΕΛ/ΛΑΚ)  Apache  & 
MySQL αντί (Microsoft) IIS & 
MSSQL ως βασική πλατφόρμα 
για  σοβαρή  εγκατάσταση  web 
server, ενώ ένας αρχάριος πωλη-
τής-με-χρέη-admin  θα  προτι-
μούσε  το  δεύτερο  μαζί  με  ένα 
καλό  συμβόλαιο  support 
24ωρης  διαθεσιμότητας.  Αυτό 
δεν σημαίνει ότι η επιλογή του 
ενός ή του άλλου μοντέλου λέει 
κάτι  για  το  επίπεδο  των  αν-
θρώπων που τα χρησιμοποιούν, 
αλλά σίγουρα λέει πολλά για τις 
απαιτήσεις σε επίπεδο γνώσεων 
και  in-house  εξειδίκευσής  τους 
στο χώρο εργασίας τους.

Ένα πρόσθετο  ζήτημα προβλη-
ματικής  εφαρμογής  λύσεων 
ΕΛ/ΛΑΚ  είναι  σε  περιπτώσεις 
όπου  το  “κλειστός”  αποτελεί 
αναπόσπαστο  κομμάτι  του 
“ασφαλές”. Για παράδειγμα, σε 
ένα  λειτουργικό  σύστημα  για 
στρατιωτική  χρήση,  όπου  οι 
απαιτήσεις ασφάλειας είναι επι-
πέδου Α1 (υψηλότερη δυνατή), 
η  εύκολη  υποστήριξη  από 
κάποιο help desk ή ακόμα και η 
ευχρηστία  του  συστήματος  δεν 
αποτελούν πρώτη προτεραιότη-
τα. Αντίθετα, το να κρατηθεί μυ-
στική  κάθε  εσωτερική  λεπτο-
μέρεια  του  λογισμικού,  ειδικά 
αν περιέχει σφάλματα, συχνά εί-
ναι  ζήτημα  ζωής  ή  θανάτου. 
Υπάρχουν,  βέβαια,  αρκετά  πα-
ραδείγματα  τέτοιων  συστη-
μάτων τα οποία, ακριβώς επειδή 
οι  κατασκευαστές  τους  θεώρη-
σαν τον όρο “κλειστό” ισοδύνα-
μο με το “ασφαλές” εκτέθηκαν 
ανεπανόρθωτα,  όπως  για  πα-
ράδειγμα το (πολύ εύκολο όπως 
φάνηκε)  σπάσιμο  του  πρωτο-
κόλλου επικοινωνιών και  τηλε-
μετρίας  των drones  της  USAF, 
που  είχαν  σαν  αποτέλεσμα  όχι 
μόνο  την  υποκλοπή  των  video 

feeds  αλλά  και  την  “κλοπή” 
τους με προσγείωση σε εχθρικά 
αεροδρόμια (GPS hijacking). Αν 
ο  αντίστοιχος  κώδικας  και  τα 
πρωτόκολλά  τους  ήταν  εξ'  αρ-
χής ανοικτά πιθανότατα τα σχε-
διαστικά ελαττώματα και οι ελ-
λείψεις  ασφάλειας  θα  είχαν 
εντοπιστεί  εγκαίρως,  αλλά 
βέβαια  ίσως  να  είχαν  δώσει 
ακόμα περισσότερα εργαλεία σε 
αυτούς που ήθελαν να εκμεταλ-
λευτούν ακριβώς αυτά τα ελατ-
τώματα.

Και τώρα τι;

Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη για 
να  καταλάβει  κάποιος  γιατί  το 
λογισμικό τύπου ΕΛ/ΛΑΚ είναι 
εσκεμμένα  υπο-εκτιμημένο  και 
υπο-προβεβλημένο παγκοσμίως, 
κυρίως με ευθύνη των εταιριών 
που κατασκευάζουν αντίστοιχα, 
αμιγώς  εμπορικά,  “κλειστά” 
προϊόντα.  Όταν  ο  βασικός  και 
συχνά  μοναδικός  στόχος  είναι 
το κέρδος, ο χειρότερος αντίπα-
λος είναι το “δωρεάν”. Παρόλα 
αυτά,  είναι  γεγονός ότι  το ΕΛ/
ΛΑΚ είναι κατάλληλο για πολ-
λές, αλλά όχι για όλες τις περι-
πτώσεις,  καθώς  εξαρτάται  από 
τις απαιτήσεις συμβολαίων υπο-
στήριξης  ή/και  διασφάλισης 
ποιότητας  (σε  νομικό  επίπεδο), 
καθώς επίσης και από το επίπε-
δο  γνώσεων  των  χρηστών  (αν 
πρόκειται  για  κάποια  λιγότερο 
“φιλική”  εφαρμογή).  Συνεπώς, 
το “δωρεάν” δεν είναι ούτε και 
πρέπει  να  καθορίζεται  ποτέ  ως 
το  μοναδικό  κριτήριο  επιλογής 
λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ.

Η έννοια του ΕΛ/ΛΑΚ συνδέει 
βέβαια  δύο  πράγματα  που  δεν 
ταυτίζονται  κατ'  ανάγκη:  Αυτό 
του  “ελεύθερου  λογισμικού” 
(ΕΛ) και του “λογισμικού ανοι-
κτού κώδικα” (ΛΑΚ). Το πρώτο 
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είναι  δωρεάν,  ως  “ελεύθερο”, 
αλλά δεν σημαίνει αυτόματα ότι 
πάντα συνοδεύεται  από κώδικα 
που  είναι  πλήρως  διαθέσιμος 
στον οποιονδήποτε. Αντίστοιχα, 
το δεύτερο είναι μεν “ανοικτό” 
εξ' ορισμού, αλλά δεν σημαίνει 
πως  είναι  κατ'  ανάγκη  και 
“ελεύθερο”  (δωρεάν).  Χρειάζε-
ται  ιδιαίτερη  προσοχή  στο  τι 
ακριβώς  είναι  και  τι  δεν  είναι 
ένα  λογισμικό  ΕΛ/ΛΑΚ,  γιατί 
από αυτό μπορεί να εξαρτώνται 
πολύ  περισσότερα  πράγματα 
από το κόστος του.

Δυστυχέστατο  παράδειγμα:  Η 
γλώσσα προγραμματισμού Java 
ξεκίνησε  το  1992  από  τη  Sun 
Microsystems  ως  ένα  open-
source  project,  ως  μια  γλώσσα 
αμιγώς  αντικειμενοστραφής 
(OOP), με πολύ καλή δομή και 
μηχανισμούς  προστασίας  του 
προγραμματιστή από σφάλματα, 

και  με  κυριότερο  πλεονέκτημα 
την  ανεξαρτησία  του  εκτελέσι-
μου προγράμματος  από το λει-
τουργικό σύστημα ή τη συσκευή 
(platform-independence).  Για 
περίπου  15  χρόνια  αποτέλεσε 
ένα  από  τα  βασικά  εργαλεία 
προγραμματισμού για διαδικτια-
κές  εφαρμογές  και  όχι  μόνο, 
ενώ σήμερα  θεωρείται  μαζί  με 
τη  (C/C++)  η  πιο  δημοφιλής 
επιλογή  για  ανάπτυξη  λογισμι-
κού  γενικής  χρήσης.  Σταδιακά, 
όμως, άρχισε να γίνεται όλο και 
πιο “κλειστή”, καθώς έγινε προ-
στατευόμενο  εμπορικό  προϊόν 
(trademarked)  και  πριν  από  3 
χρόνια, με την εξαγορά της Sun 
Microsystems  από  την  Oracle, 
κατέληξε στα αζήτητα της δεύ-
τερης,  αφού  δεν  έδειξε  ενδια-
φέρον να τη στηρίξει ως βασικό 
προϊόν  της.  Το  αποτέλεσμα: 
Εδώ και ένα μήνα περίπου ανα-

καλύφθηκαν πάνω από 50 “θαμ-
μένα”  σοβαρότατα  σφάλματα 
ασφάλειας  (zero-day  exploits), 
τα οποία μάλιστα οι ειδικοί λένε 
πως  είναι  αδύνατο  να  διορθω-
θούν  εντελώς  σε  διάστημα συ-
ντομότερο από 1-2 χρόνια(!) και 
συνεπώς συμβουλεύουν το περί-
που  1  δισεκατομμύριο  χρήστες 
της Java να την απενεργοποιή-
σουν  (web  plug-ins)  ή  να  την 
απεγκαταστήσουν εντελώς.  Δεν 
είναι βέβαιο κατά πόσο η επιλο-
γή  του  κλειστού  κώδικα  συ-
νέβαλε σε αυτή την τραγική κα-
τάληξη  μιας  καθ'  όλα  επιτυχη-
μένης  γλώσσας  προγραμματι-
σμού, όμως είναι βέβαιο ότι αν 
διατηρούνταν εντελώς ανοικτός 
(όπως άλλωστε  ήταν  τα πρώτα 
χρόνια) αυτά τα προβλήματα πι-
θανότατα  θα  είχαν  εντοπιστεί 
εγκαίρως  και  δεν  θα  απαιτού-
νταν τόσο δραστικά μέτρα.
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 Πάνω από 5.000 μαθητές συμμετείχαν ✔ στο 11ο Μαθητικό 
Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας!

ο  φετινό  11ο  Μαθητικό 
Φεστιβάλ Ψηφιακής Δη-

μιουργίας έλαβε χώρα από 10 
έως  14  Μαΐου  2022  ξεπερ-
νώντας  κάθε  προσδοκία  σε 
συμμετοχές  και  ανταπόκριση 
από τους μαθητές και τους εκ-
παιδευτικούς. 

Τ

ο Φεστιβάλ πραγματοποι-
ήθηκε  παράλληλα  διαδι-

κτυακά αλλά και δια ζώσης σε 
14 κόμβους συμμετοχής σε Ατ-
τική,  Βόρειο  Αιγαίο,  Δυτική 
Ελλάδα,  Δυτική  Μακεδονία, 
Ήπειρο,  Θεσσαλία,  Κρήτη, 
Νότιο  Αιγαίο,  Πελοπόννησο 

Τ

για  τα  σχολεία  όλης  της  Ελ-
λάδας και της Ομογένειας.

υνολικά  5.309  μαθητές 
και  409  εκπαιδευτικοί, 

από  360  σχολεία  εργάστηκαν 
συλλογικά  και  παρουσίασαν 
550 ψηφιακά έργα.  Παράλλη-
λα διοργανώθηκαν 65 εξ απο-
στάσεως και 61 δια ζώσης εκ-
δηλώσεις  (εργαστήρια,  εκ-
θέσεις, ομιλίες) για τους μαθη-
τές.

Σ

ο Φεστιβάλ πραγματοποι-
ήθηκε  υπό  την  έγκριση 

του  Υπουργείου  Παιδείας  και 
Τ

Θρησκευμάτων και υπό την αι-
γίδα  του  Υπουργείου  Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης.

ο  Μαθητικό  Φεστιβάλ 
Ψηφιακής Δημιουργίας εί-

ναι ανοικτό στην κοινωνία και 
δίνει την ευκαιρία σε μαθητές, 
εκπαιδευτικούς, γονείς και επι-
σκέπτες  να  λάβουν  μέρος  σε 
πρωτότυπες  εκπαιδευτικές  και 
ψυχαγωγικές  δραστηριότητες 
με  αντικείμενο την  Πληροφο-
ρική και  την Ψηφιακή Τεχνο-
λογία.

Τ

✔ w  ww.digifest.info  
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- Νόμος περί τεχνητής νοημοσύνης (AI):

Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι το κλειδί!

Markus Winkler από Unsplash / Άδεια χρήσης: CC BY-SA 4.0.

την  προσπάθεια  υιοθέτη-
σης  ψηφιακών  πολιτικών 

που να ευθυγραμμίζονται με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των αν-
θρώπων, το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο βρίσκεται στη διαδικα-
σία εύρεσης θέσης σχετικά με 
το  νομικό  πλαίσιο  για  την 
ανάπτυξη και τη χρήση τεχνο-
λογιών  τεχνητής  νοημοσύνης. 
Το  FSFE  ακολουθεί  αυτή  τη 
διαδικασία,  ώστε  να  περιλαμ-
βάνεται  Ελεύθερο  Λογισμικό, 
να ενισχύεται η καινοτομία, να 
ενισχύεται  ο  έλεγχος  και  να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη.

Σ

Είναι  σαφές  ότι  οι  ψηφιακές 
τεχνολογίες  προχωρούν  με 
γρήγορους ρυθμούς, η Τεχνητή 

Νοημοσύνη (AI) δεν αποτελεί 
εξαίρεση.  Οι  τεχνικές  βελ-
τιώσεις,  η  συσσώρευση  με-
γάλων,  λεπτομερών  συνόλων 
δεδομένων και η πρόοδος στο 
υλικό υπολογιστών έχουν οδη-
γήσει  σε  μια  επανάσταση της 
τεχνητής  νοημοσύνης.  Ωστό- 
σο, αυτές οι τεχνολογίες είναι 
ένα  δίκοπο μαχαίρι: έχουν τη 
δυνατότητα  να  αποφέρουν 
οφέλη  στις  ζωές  των  αν-
θρώπων  και  στην  οικονομία, 
αλλά και να οδηγήσουν σε επι-
ζήμιες  διακρίσεις  και  παρα-
βιάσεις  των  ανθρωπίνων  δι-
καιωμάτων.  Αυτός  είναι  ο 
λόγος  που  εφιστούμε  την 
προσοχή  στον  σημαντικό 

ρόλο  που  διαδραματίζει  το 
Ελεύθερο Λογισμικό. Υπάρχει 
ανάγκη για επαληθεύσιμες και 
αξιόπιστες  τεχνολογίες  τεχνη-
τής  νοημοσύνης  και  το Ελεύ-
θερο  Λογισμικό είναι  ζωτικής 
σημασίας  για  να  επιτευχθεί 
αυτό.  Τα  αιτήματά  μας  από 
αυτή την άποψη βασίζονται σε 
τρεις  πυλώνες:  καινοτομία, 
έλεγχος και αξιοπιστία.

Η  AI  που  κυκλοφορεί  με 
άδεια  Ελεύθερου  Λογισμι-
κού ενισχύει την καινοτομία

Το  συνεργατικό  οικοσύστημα 
που ενισχύει το Ελεύθερο Λο-
γισμικό είναι το κλειδί για την 
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ανάπτυξη  ισχυρών,  ακριβών 
και καινοτόμων λύσεων τεχνη-
τής  νοημοσύνης.  Οι  ερευνη-
τές,  οι  επιστήμονες  και  οι 
προγραμματιστές μπορούν να 
επικεντρωθούν στη δημιουρ-
γία νέου και καλύτερου λογι-
σμικού τεχνητής νοημοσύνης 
εάν μπορούν να αναπαράγουν 
υπάρχουσες εργασίες. Αυτή η 
αναπαραξιμότητα είναι εφικτή 
χάρη στις ελευθερίες που προ-
σφέρει το Ελεύθερο Λογισμικό 
(να χρησιμοποιεί,  να μελετά, 
να βελτιώνει, να μοιράζεται) 
και  αποτελεί  την  καρδιά  της 
επιστημονικής διαδικασίας:  τη 
δημιουργία νέας γνώσης από 
ό,τι ήδη υπάρχει. Για να μην 
αναφέρουμε τα πλεονεκτήματα 
που μπορεί να έχει αυτό το συ-
νεργατικό  οικοσύστημα  στη 
διαλειτουργικότητα  και  την 
εξοικονόμηση κόστους.

“Έχουμε  ήδη  δει  πώς  τα  πα-
γκόσμια  προβλήματα  απαιτούν 
παγκόσμιες  λύσεις.  Χάρη  στο 
Ελεύθερο  Λογισμικό,  οι  υπάρ-
χουσες λύσεις σε μια χώρα μπο-
ρούν  να  υιοθετηθούν  σε  μια 
άλλη, γεγονός που εξοικονομεί 
εργασία  και  χρόνο,  ενώ  επι-
τρέπει  υψηλότερη  δυνατότητα 
ελέγχου  και  επιθεώρηση  του 
πηγαίου κώδικα”,  λέει  η Lina 
Ceballos,  Υπεύθυνη  Έργου 
Πολιτικής του FSFE.

Το Ελεύθερο Λογισμικό ενι-
σχύει τον έλεγχο της τεχνη-
τής νοημοσύνης

Νόμος περί τεχνητής νοημοσύ-
νης  (AI):  Το  Ελεύθερο  Λογι-
σμικό είναι το κλειδί!Η κατα-
νόηση  των  παραγόντων  που 
οδηγούν  σε  προβλέψεις  στις 

τεχνολογίες  τεχνητής  νοημο-
σύνης  είναι  σημαντική  όχι 
μόνο  για  τη  διαφάνεια  αλλά 
και  για  περαιτέρω  βελτίωση. 
Το Ελεύθερο  Λογισμικό  επι-
τρέπει  σε  όλους  να  τρέξουν 
και να δοκιμάσουν την AI για 
να  κατανοήσουν  πώς  λει-
τουργεί και να εντοπίσουν πι-
θανούς  κινδύνους  που  μπο-
ρούν να διορθωθούν εάν πα-
ραχωρηθούν  οι  τέσσερις 
ελευθερίες. Το δικαίωμα βελ-
τίωσης  του  λογισμικού  σχετί-
ζεται  στενά  με  την  αποφυγή 
του  κλειδώματος  του  προμη-
θευτή. Αυτό σημαίνει ενίσχυση 
της  ικανότητας  καινοτομίας 
και  της  ανταγωνιστικότητας 
της Ευρώπης στον τομέα αυτό.

“Από τα αυτοοδηγούμενα αυτο-
κίνητα  έως  την  προγνωστική 
αστυνόμευση  στην  υγειονομική 
περίθαλψη –  πρέπει  να  διατη-
ρούμε τον έλεγχο της τεχνολογί-
ας. Οι τέσσερις ελευθερίες του 
Ελεύθερου Λογισμικού συμβάλ-
λουν  στην  ενίσχυση  της  δυνα-
τότητας  ελέγχου  στην  τεχνητή 
νοημοσύνη, επομένως μας επι-
τρέπει  να  έχουμε  τον  έλεγχό 
της”,  προσθέτει  ο  Alexander 
Sander,  Σύμβουλος  Πολιτικής 
του FSFE.

Το Ελεύθερο Λογισμικό ενι-
σχύει την εμπιστοσύνη στις 
τεχνολογίες  τεχνητής  νοη-
μοσύνης

Οι  προβλέψεις  τεχνητής  νοη-
μοσύνης  υπόκεινται  σε  σφάλ-
ματα, τα οποία μερικές φορές 
μπορεί  ακόμη  και  να  παρα-
βιάζουν  τα  θεμελιώδη  δι-
καιώματα.  Θέτοντας  την  τε-
χνητή  νοημοσύνη  υπό  την 

επίβλεψη όλων, αυτοί οι κίν-
δυνοι  μπορούν  να  εντοπι-
στούν  και  να  διορθωθούν, 
έχοντας έτσι θετικό αντίκτυ-
πο  στην  αξιοπιστία  της  τε-
χνητής  νοημοσύνης. Η  εμπι-
στοσύνη θα ενισχύσει την προ-
ώθηση και την υιοθέτηση αυ-
τών των τεχνολογιών. Οι ελευ-
θερίες που παρέχονται από το 
Ελεύθερο  Λογισμικό  θέτουν 
τις βάσεις για ένα οικοσύστη-
μα  στο  οποίο  η  αναγνώριση 
των δυνατοτήτων της τεχνητής 
νοημοσύνης  και  ο  έλεγχος 
πάνω της μπορούν να συγκλί-
νουν.

Η Lina Ceballos εξηγεί:  “Στις 
διαδικασίες  λήψης  αποφάσεων 
που καθοδηγούνται από την τε-
χνητή νοημοσύνη, η ανθρώπινη 
εποπτεία είναι εξαιρετικά κρίσι-
μη. Αυτή η δυνατότητα ελέγχου 
είναι βιώσιμη εάν οι άνθρωποι 
έχουν το δικαίωμα να χρησιμο-
ποιούν,  να  μελετούν,  να  μοι-
ράζονται και να βελτιώνουν το 
λογισμικό.  Από  αυτή  την  άπο-
ψη, το άνοιγμα που προσφέρει 
το  Ελεύθερο  Λογισμικό  είναι 
ζωτικής  σημασίας  για  την 
ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής 
νοημοσύνης και τη συμμόρφω-
σή τους με τις υποχρεώσεις θε-
μελιωδών δικαιωμάτων».

Συμμετοχή του FSFE στην 
ευρωπαϊκή νομοθετική δια-
δικασία  των  τεχνολογιών 
AI

Εδώ και πέντε χρόνια, το FSFE 
απαιτεί  με  την  πρωτοβουλία 
Δημόσιο  Χρήμα  -Δημόσιος 
Κώδικας! σύμφωνα  με  την 
οποία το λογισμικό που χρη-
ματοδοτείται από το δημόσιο 
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πρέπει να διατίθεται στο κοι-
νό  βάσει  άδειας  Ελεύθερου 
Λογισμικού.  Οι  τεχνολογίες 
τεχνητής  νοημοσύνης  που 
χρηματοδοτούνται  από  το 
δημόσιο εμπίπτουν επίσης σε 
αυτό το πεδίο εφαρμογής.

Απαιτούμε οι δημόσιες προμή-
θειες,  καθώς και  η εσωτερική 
ανάπτυξη, να ενθαρρύνουν τη 
χρήση  τεχνητής  νοημοσύνης 
και ψηφιακών λύσεων Ελεύθε-
ρου Λογισμικού στον δημόσιο 
αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. 
Επομένως, οι δημόσιες αρχές 
που χρησιμοποιούν συστήμα-
τα  τεχνητής  νοημοσύνης  θα 
πρέπει να τα δημοσιοποιούν. 
Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν 
επίσης για τη δημόσια έρευ-
να και τους δημόσιους οργα-
νισμούς  που  εφευρίσκουν, 
χρησιμοποιούν ή προμηθεύο-

νται  συστήματα  τεχνητής 
νοημοσύνης.

Έτσι,  με  την  πρόθεση  να 
φέρουμε τα αιτήματά του στη 
συζήτηση στην ευρωπαϊκή νο-
μοθετική διαδικασία, το FSFE 
ετοίμασε  ένα  ειδικό  έγγραφο 
για  τους  υπεύθυνους  λήψης 
αποφάσεων,  με  πιο 
επεξεργασμένα  επιχειρήματα 
σχετικά  με  τη  χρήση  του 
Ελεύθερου  Λογισμικού  σε 
τεχνολογίες  τεχνητής 
νοημοσύνης,  το  οποίο  υπο-
γραμμίζει τα οφέλη του Ελεύ-
θερου  Λογισμικού  μπορεί  να 
προσφέρει σε αυτόν τον κρίσι-
μο κανονισμό.

Οι τεχνολογίες τεχνητής νοη-
μοσύνης μας δείχνουν ήδη τις 
δυνατότητες που έχουν να γί-
νουν  μια  σημαντική  πτυχή 

της  καθημερινής  μας  ζωής. 
Ως εκ τούτου, απαιτείται μια 
καλά  μελετημένη  νομοθεσία 
για  την  τεχνητή  νοημοσύνη 
που να αναγνωρίζει τα πλεο-
νεκτήματα  του  Ελεύθερου 
Λογισμικού. Αυτό  το  σύνολο 
κανόνων θα καθορίσει το πλαί-
σιο  μέσα  στο  οποίο  μπορούν 
να  χρησιμοποιηθούν  και  να 
αναπτυχθούν  οι  τεχνολογίες 
τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, η 
Ευρώπη  μπορεί  να  γίνει  κα-
τάλληλη για την ψηφιακή επο-
χή  χωρίς  να  υπονομεύεται  η 
ικανότητά  μας  να  ελέγχουμε 
την τεχνολογία.

-Πηγή άρθρου:

https://fsfe.org/news/

Πηγή εικόνας: 
Unsplash 
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Τηλέφεια τραύματα

(Όπου «ο τρώσας ουκ ιάσεται»)

Του Φώτη Αλεξάκου

πογευματινή  βόλτα  με 
ποδήλατο  στις  παρυφές 

της  πόλης  και,  περνώντας 
μπροστά απ’ την αυλή παλιού 
συμμαθητή,  τον  ακούω να με 
καλεί  για  έναν  καφέ.  Δεν 
υπήρχε κανένας  λόγος  να αρ-
νηθώ  την  πρόσκληση,  ιδίως 
εφόσον  είχαμε  πολλά  χρόνια 
να  ιδωθούμε·  κάτοικοι  στην 
ίδια μικρή πόλη από δεκαετίες 
και οι δυο, πλην όμως, λίγο οι 
διαφορές  στα  επαγγελματικά 
και  στα  οικογενειακά  («ελεύ-
θερο πουλί» ο φίλος), λίγο που 
τα  σπίτια  μας  έτυχαν  αρκετά 
μακριά το ένα απ’ το άλλο και 
δεν είχε τύχει ν’ ανταμώσουμε, 
τουλάχιστον όχι   στο  κοντινό 
παρελθόν.

Α

Η  συζήτηση  εντελώς  αναμε-
νόμενη. Τα «του βίου»: Πόσα 
παιδιά έχεις; Ηλικίες; Η σύζυ-
γος; Εγώ δεν λέω να παντρευ-
τώ, εδώ, με τα χωράφια ασχο-
λούμαι  κλπ.  Άμεση  εξέλιξη 
βέβαια, η κλασική ερώτηση:

-  Με  τι  ασχολείσαι; (εκείνος 
προς εμένα).
- Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 
στο  τάδε  Λύκειο  της  περι-
φέρειας.
-  Μα  εσύ;  Τέτοιο  μυαλό,  με 
τόσες  ικανότητες,  που  έκανες 
ό,τι  ήθελες  με  τα  κομπιούτερ, 
κατάντησες  (sic)  εκπαιδευτι-
κός; Σαν να πήγες χαμένος μου 
φαίνεται!

Το  τι  απάντησα  στον  αιώνιο 
φοιτητή,  αγρότη  και  παλιό 
συμμαθητή  δεν  έχει  καμία 
ιδιαίτερη σημασία. (Και φυσι-
κά δεν ξιπάζομαι από τα θετι-
κά  σχόλια  του  είδους  «μυαλό 
στην Πληροφορική».) Σημασία 
όμως έχουν όσα μου θύμισε το 
σχόλιό  του  περί  «κατάντιας». 
Βλέπετε,  χάρη  σ’  αυτό  το 
σχόλιο θυμήθηκα πού και από 
ποιους είχα ξανακούσει τέτοια 
λόγια.

Λοιπόν,  τέτοιου  είδους  «επι-
χειρήματα»  χρησιμοποιούσαν 
τη  δεκαετία  του  ’90,  τόσο 

απλοί  πολίτες,  εκπαιδευτικοί 
(ή  «αδιόριστοι  εκπαιδευτικοί» 
κατ’ άλλους), όσο και ο Γενι-
κός Γραμματέας στο Υπ. Παι-
δείας ή και ο ίδιος ο Υπουργός 
Παιδείας,  για  να  δικαιολογή-
σουν  τα  αδικαιολόγητα·  να 
«εξηγήσουν»,  δηλαδή,  γιατί  ο 
…  Θεολόγος  προηγούνταν 
στην  επετηρίδα  (τότε)  της 
Πληροφορικής  έναντι  του 
Πληροφορικού, με αποτέλεσμα 
να  διορίζεται  -  φυσικά  - 
πρώτος!  Αυτό  συνέβαινε  σχε-
δόν  με  όλους  τους  κλάδους: 
Είχες σπουδάσει Χημικός, Βιο-
λόγος, Φυσικός, Ιχθυολόγος(!), 
Φιλόλογος,  Γυμναστής;  Με 
κάποιες  ώρες  σεμιναρίων  στη 
χρήση  Η/Υ (το  πιστοποιητικό 
να είχες  τέλος  πάντων)  διορι-
ζόσουν καθηγητής Πληροφορι-
κής (ΠΕ19-20 τότε). Ενδεικτι-
κά  νούμερα  για  το  1997: 
https://is.gd/Vi3FUj.  Αν  δεν 
υπήρχαν άμεσα κενά, έμπαινες 
στην  επετηρίδα  ΠΕ19-01  ως 
απόφοιτος «καθηγητικής» σχο-
λής  και  προηγούσουν  όλων 
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όσων  είχαν  αποφοιτήσει  από 
Τμήματα  Πληροφορικής,  οι 
οποίοι  μπορούσαν  να  εγγρα-
φούν στην «άλλη» επετηρίδα, 
ΠΕ19-02,  εκτός  αν  είχαν 
βγάλει  και  Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε  (νυν 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε). Ήταν οι εποχές 
που  ο  Φυσικός  (με  σεμινάρια 
MS Office)  δεν έλεγε  «Σπού-
δασα/Είμαι  Φυσικός»·  έλεγε: 
«Είμαι  αδιόριστος  καθηγητής 
Φυσικής  και  Πληροφορικής». 
Λες και του ‘χαν δώσει καμιά 
υπογεγραμμένη σύμβαση με το 
Δημόσιο,  όταν  εισήλθε  στο 
Φυσικό.  Απ’  την  άλλη,  για 
όσους λέγανε:  «Είμαστε Πλη-
ροφορικοί»,  σήμαινε  πως  δεν 
κάνανε για καθηγητές Πληρο-
φορικής… Τουλάχιστον όχι ως 
μόνιμοι.  Κοντολογίς,  κάποιος 
που είχε  σπουδάσει  την  Πλη-
ροφορική  δεν  θα  μπορούσε 
ποτέ  να  ελπίζει  σε  διορισμό 
στην  εκπαίδευση,  αν  δεν  είχε 
τελειώσει  τη  σημερινή 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Εν  πάση  περιπτώσει,  ας  επα-
νέλθω στα περί … τραυμάτων. 
Πολλές  φορές,  όταν  «στρι-
μώχνονταν»  κάποιοι  του  Υπ. 
Παιδείας  κι  έπρεπε  επιτέλους 
να  υπερασπιστούν  την  παρα-
πάνω κατάσταση, θύμιζαν τον 
προαναφερθέντα  συμμαθητή 
μου,  όταν  έλεγαν  «Μα  με 
τέτοιες  σπουδές;  Με  τόσες 
εταιρείες εδώ και στο εξωτερι-
κό να σας ζητάνε κι εσείς θέλε-
τε  να  γίνετε  δάσκαλοι;  Σπου-
δάσατε  τέτοια  καινούργια 
πράγματα και θα πάτε στο δη-
μόσιο;» κλπ κλπ.

Αντίστοιχα  προβλήματα  είχαν 
και  οι  απόφοιτοι  Τμημάτων 
Μουσικών Σπουδών. Στη δική 

τους  επετηρίδα  (καθηγητών 
Μουσικής),  προηγούνταν 
οποιοσδήποτε  είχε  τελειώσει 
κάποια  «καθηγητική»  σχολή 
και είχε κάποιου είδους πιστο-
ποίηση/δίπλωμα  από  Ωδείο 
(π.χ.  πήγαινε  χρόνια  κιθάρα 
και είχε κάποιου είδους πιστο-
ποίηση).  Στους  αποφοίτους 
μάλιστα του εν λόγω Τμήματος 
του  ΑΠΘ  (5ετούς  διάρκειας 
σπουδών),  ένας  ανεκδιήγητος 
Υπ. Παιδείας (που αρκετά αρ-
γότερα  έγινε  και  πρωθυπουρ-
γός) είχε πει ότι αυτοί προορί-
ζονταν για «διευθυντές σε με-
γάλες  ορχήστρες»  και  όχι  για 
το  (ασήμαντο,  ως  φαίνεται 
κατ’ αυτόν)  λειτούργημα  του 
εκπαιδευτικού.

Και  πάλι,  δεν  είναι  αυτό  το 
θέμα  μας!  Και  εξηγώ  (επι-
τέλους):  Σε  κάθε  περίπτωση, 
το  κυρίως  πρόβλημα,  με  τα 
φληναφήματα του τύπου «γιατί 
να  καταντήσεις  καθηγη-
τάκος;», δεν είναι αν υπάρχουν 
δουλειές «έξω» (στον ιδιωτικό 
τομέα  στην  Ελλάδα  ή  στο 
Εξωτερικό)  ούτε  πόσο  καλά 
αμείβονται   αυτές  και  πόσο 
άσχημα  αυτή  του  εκπαιδευτι-
κού· ούτε καν αν κάποιος θέλει 
να βρει δουλειά στην Ελληνική 
επαρχία  (για  δικούς  του 
λόγους, βρε αδερφέ) ή αν είναι 
απρόθυμος να πάει στις ΗΠΑ, 
όπου  «οι  δασκαλάκοι  εκεί 
παίρνουν  ψίχουλα,  ανήκουν 
στις  χαμηλές  τάξεις,  ενώ  τα 
στελέχη  στις  μεγάλες  εταιρεί-
ες…»

Όχι. Το πρόβλημα έγκειται στο 
ότι οι ίδιοι οι διακονούντες την 
Παιδεία  (Υπουργοί,  Γραμμα-
τείς,  Διοικητικοί  Υπάλληλοι), 

καθώς  και  οι  εκπαιδευτικοί  ή 
όσοι  θέλουν να  γίνουν εκπαι-
δευτικοί  (προφανώς  μόνο  για 
να «βολευτούν» κι  όχι για να 
προσφέρουν), απαξιώνουν (ή -
έστω  -  απαξίωναν)  αυτό  που 
υπηρετούν  ή  επιθυμούν  να 
υπηρετήσουν! Κι απλούστερα: 
Για  μένα  (λες)  είναι  «κα-
τάντια» να γίνω εκπαιδευτικός, 
αλλά για σένα δεν είναι, κι ας 
μην σπούδασες καν το αντικεί-
μενο  το  οποίο  θα  κληθείς  να 
διδάξεις.  Μα  όταν  λες  μόνος 
σου πως «είναι κατάντια να εί-
σαι  δάσκαλος/εκπαιδευτικός», 
πώς -  για  όνομα του Θεού!  - 
περιμένεις  να  αποδεχθεί  το 
μέγα  αυτό  λειτούργημα  η 
υπόλοιπη κοινωνία, μέσα στην 
οποία  και  οι  ίδιοι  οι  μαθητές 
μας;  Κι  αν  εσύ  θέλεις  να  το 
απαξιώσεις (μιας και στο μυα-
λό σου μόνο ως «βόλεμα» το 
βλέπεις), εγώ και οι άλλοι, που 
το εκτιμούμε, τι σου φταίμε;

Ω  της  ύβρεως!  Κάποιος  που 
ονειρευόταν  κάποτε  να  σπου-
δάσει  Νομικός,  αλλά  δεν  τα 
κατάφερε πολύ καλά στις Πα-
νελλήνιες  και  βρέθηκε  Θεο-
λόγος,  δεν  είναι  «κατάντια» 
ούτε ντροπή να διδάσκει εσαεί 
Πληροφορική στους νέους. Για 
άλλους όμως είναι! Και κάποτε 
τα ‘λεγαν αυτά και οι «υψηλά 
ιστάμενοι»  στην  ιεραρχία  της 
Εκπαίδευσης. Ε, τούτα μου θύ-
μισε - καλή του ώρα - ο συμ-
μαθητής μου τις  προάλλες,  κι 
αυτά τα τραύματα που η μνή-
μη «ξαναέξυσε» αποδείχθηκαν 
Τηλέφεια.  Και  είναι  μάλλον 
αργά για να τα ... γιάνουν εκεί-
νοι που μου τα κατάφεραν.
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Τεχνολογία: Πέντε εφευρέσεις που 
γεννήθηκαν σε ελληνικά σχολεία

Ένα ρομπότ που φυλάει τα δάση, ένα περικάρπιο 
πρώτων βοηθειών και άλλες πρωτότυπες δημιουργίες 
μαθητών από όλη τη χώρα, που προέκυψαν από τον 
διαγωνισμό ανοιχτών τεχνολογιών της ΕΕΛΛΑΚ και 
του Ιδρύματος Ωνάση, δείχνουν ένα διαφορετικό 
πρόσωπο του ελληνικού σχολείου.

ποτελoύν το κλειδί  στην 
ταχύρρυθμη  εκπαίδευση 

των γενεών της ψηφιακής επα-
νάστασης. Το μέσο για τη μεί-
ωση  των  ψηφιακών  ανισοτή-
των.  Τον  μοχλό  απελευθέρω-
σης της  ανθρώπινης  επινοητι-
κότητας. Ανοιχτές τεχνολογίες. 
Που σημαίνει ότι κάθε μικρό ή 
μεγάλο  ανθρώπινο  τεχνολογι-
κό  επίτευγμα  ξεκλειδώνει  τα 
μυστικά  του  στον  κόσμο  και 
διατίθεται ελεύθερα σε όλους. 
Πάνω σε αυτό οι επόμενοι θα 
βάλουν το δικό τους λιθαράκι 
και  θα  το  διαθέσουν  δωρεάν 
στους  κατοπινούς,  ατέρμονα. 
Όταν  αυτή  η  φιλοσοφία  και 
πρακτική  εισέρχεται  στα  σχο-
λεία, πυροδοτεί μια επανάστα-
ση. Μικρά τεχνολογικά θαύμα-
τα ξεπηδούν απ’ άκρη σ’ άκρη 
της χώρας.  Μαθητές επινοούν 
εντυπωσιακές  τεχνολογικές 
λύσεις σε καθημερινά προβλή-
ματα,  περισυλλέγοντας  τα 
απαραίτητα  από  αυτόν  τον 
ανοιχτό κόσμο γνώσης και υλι-
κών.

Α

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τε-
χνολογιών  (ΕΕΛΛΑΚ) και  το 
Ίδρυμα Ωνάση μέσω του δια-
γωνισμού  που  διοργανώνουν 

σε  συνεργασία  με  πανεπιστή-
μια,  ερευνητικά  κέντρα,  τοπι-
κούς  και  κοινωφελείς  φορείς, 
όπως  το  Ίδρυμα  Ωνάση,  ει-
σάγει  στα σχολεία,  όπως εξη-
γεί ο Content and Community 
Manager  του  οργανισμού 
Κώστας Παπαδήμας, «το ανοι-
χτό και ελεύθερο λογισμικό, το 
ανοιχτό hardware (εξαρτήματα 
υπολογιστών)  και  το  ανοιχτό 
περιεχόμενο.  Ο ΕΕΛΛΑΚ τους 
παρέχει την τεχνογνωσία και το 
Ίδρυμα  Ωνάση  παρέχει  τους 
πόρους για την αγορά των υλι-
κών που χρειάζονται  οι  μαθη-
τές,  ώστε  να  δημιουργούν  λύ-
σεις, να μην είναι απλοί κατα-
ναλωτές ψηφιακών υπηρεσιών. 
Πάντα  βοηθώντας  o  ένας  τον 
άλλο και σε συνεργασία με τους 
εκπαιδευτικούς. Αυτός είναι άλ-
λωστε  ο  στόχος  του  διαγωνι-
σμού. Όχι ο ανταγωνισμός των 
σχολείων για το πιο δυνατό ρο-
μποτάκι,  αλλά  η  επανάχρηση 
της γνώσης και από άλλα σχο-
λεία». 

«Η ετήσια συνδιοργάνωση του 
διαγωνισμού  ανοιχτών  τεχνο-
λογιών  από  τον  ΕΕΛΛΑΚ  και 
το Ίδρυμα Ωνάση αποτελεί συ-
νέχεια των δράσεων του Ιδρύ-

ματος στους τομείς της ενίσχυ-
σης της έρευνας και της καινο-
τομίας:  από τις  υποτροφίες  με 
έμφαση στην τεχνητή νοημοσύ-
νη και την καινοτομία και την 
υποστήριξη  δράσεων  μεταφο-
ράς  τεχνολογίας  της  Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Και-
νοτομίας,  μέχρι  το  ετήσιο  ψη-
φιακό μας φεστιβάλ στο Πεδίον 
του Άρεως και την εισαγωγή τε-
χνολογιών  τεχνητής  νοημοσύ-
νης  στο  Ωνάσειο  νοσοκομείο» 
προσθέτει ο διευθυντής ψηφια-
κής ανάπτυξης και καινοτομίας 
του  Ιδρύματος  Ωνάση, 
Πρόδρομος  Τσιαβός  «Όταν 
βλέπουμε τα παιδιά του νηπια-
γωγείου να αναπτύσσουν αλγο-
ριθμική σκέψη πριν καν μάθουν 
γραφή και  ανάγνωση,  καταλα-
βαίνουμε ότι είμαστε σε μια νέα 
εποχή. Η κατανόηση και χρήση 
ανοιχτών τεχνολογιών σε αυτήν 
τη νέα εποχή θα επιτρέψει στα 
παιδιά μας όχι απλώς να καινο-
τομήσουν,  αλλά  και  να 
φτιάξουν  μια  δημοκρατία  κι 
έναν  κόσμο καλύτερο από αυ-
τόν που βρήκαν από εμάς».

Ας γνωρίσουμε  πέντε  από τις 
ομάδες  που διακρίθηκαν στον 
3ο  Διαγωνισμό  Ανοιχτών  Τε-
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χνολογιών, στον οποίο συμμε-
τείχαν  συνολικά  πάνω  από 
1.000 μαθητές και  160 εκπαι-
δευτικοί από όλη τη χώρα. Οι 
δουλειές  των  παιδιών  θα  πα-
ρουσιαστούν  σε  διαδικτυακή 
εκδήλωση στις 18 Φεβρουαρί-
ου.

Το ρομπότ των δασών / 
Καλαμαριά
Η ιδέα για την κατασκευή ενός 
τετράποδου φύλακα του δασι-
κού  περιβάλλοντος,  που  ανι-
χνεύει  και  την παραμικρή με-
ταβολή στην εποπτευόμενη πε-
ριοχή  και  ειδοποιεί  τον  αρ-
μόδιο  εξουσιοδοτημένο  χρή-
στη, ήταν του Θοδωρή Τσαού-
ση,  μαθητή  Β΄Λυκείου  2ου 
ΓΕΛ Καλαμαριάς, ο οποίος με 
«εκπληκτικό  μεράκι  και 
σθένος  σχεδίασε  και  ολοκλή-
ρωσε ένα πολύ δύσκολο έργο, 
πολύ  υψηλού  επιπέδου·  με 
τέτοια  πρότζεκτ  ασχολούνται 
σε πανεπιστήμια και ερευνητι-
κά κέντρα», όπως σημειώνει ο 
καθηγητής Πληροφορικής που 
τον ενθάρρυνε και τον καθοδή-
γησε,  ο  κ.  Γιώργος  Νικολα-
κάκης. Καθώς εκείνη την περί-
οδο έτρεχε ο δεύτερος διαγωνι-
σμός  του  Οργανισμού  Ανοι-
χτών Τεχνολογιών με θέμα την 
κλιματική αλλαγή, «σκεφτήκα-
με να φτιάξουμε έναν τετράπο-
δο  φύλακα  των  δασών.  Όλα, 
από την αρχική ιδέα μέχρι την 
τελική  κατασκευή,  ήταν  του 
Θοδωρή,  ο  οποίος  τότε  ήταν 
μαθητής  της  Β΄  Λυκείου  και 
σήμερα  είναι  φοιτητής  στο 
ΕΜΠ. Δεν πήραμε τίποτα έτοι-
μο, προμηθευτήκαμε τα υλικά 
με τη βοήθεια του ΕΕΛΛΑΚ, 
μόνος  του σχεδίασε,  μέτρησε, 

έκοψε,  συναρμολόγησε  τα 
μέρη,  τοποθέτησε  τον  ηλε-
κτρονικό  εξοπλισμό.  Το  ρο-
μποτάκι  διαθέτει  αισθητήρες 
που μετρούν την υγρασία, την 
ατμοσφαιρική  πίεση,  τη  θερ-
μοκρασία,  το  υψόμετρο  και 
αναγνωρίζουν  με  τη  βοήθεια 
της τεχνητής νοημοσύνης κλι-
ματικές  αλλαγές  και  σημάδια 
πυρκαγιάς,  όπως  καπνό  και 
φλόγες.  Είναι  εξοπλισμένο  με 
κάμερα  που  αποτυπώνει  την 
εικόνα του περιβάλλοντος  και 
αναγνωρίζει  αντικείμενα  και 
μεταβολές  στο  τοπίο,  όπως  η 
εναπόθεση  απορριμμάτων  και 
μπαζών.  Επίσης  διαθέτει  έναν 
βραχίονα,  για  την  επαναφορά 
στην αρχική θέση του σε περί-
πτωση ανατροπής, κι ένα ηλια-
κό πάνελ για την επαναφόρτι-
ση της μπαταρίας του», εξηγεί 
ο κ. Νικολακάκης.

Η πανδημία δυσκόλεψε τη φυ-
σική  συνεργασία  τους,  «αλλά 
είχε και  περισσότερο χρόνο ο 

Θοδωρής για να δουλέψει. Τον 
Φεβρουάριο  του  2020 παρου-
σιάσαμε το πρώτο ρομποτάκι. 
Στη  συνέχεια  έγιναν  βελ-
τιώσεις, το ρομπότ των δασών 
έγινε πιο ελαφρύ, πιο ανθεκτι-
κό, με περισσότερες λειτουργί-
ες  και  στον τρίτο  διαγωνισμό 
του ΕΕΛΛΑΚ, το 2021, έλαβε 
διάκριση».  Αυτή  τη  στιγμή  ο 
Θοδωρής Τσαούσης, όπως λέει 
ο  ίδιος,  το  βελτιώνει  περαι-
τέρω.  «Έχω  αλλάξει  όλο  τον 
σκελετό,  έχω  προσθέσει  επι-
πλέον  τέσσερις  σερβοκινητή-
ρες, ώστε να κινείται και δεξιά 
και αριστερά· έως τώρα κινού-
νταν μόνο μπρος και πίσω και 
έστριβε». Βελτιώνει το ηλιακό 
πάνελ  για  την  επαναφόρτιση 
της  μπαταρίας.  «Είναι  απολύ-
τως  αυτόνομο  ενεργειακά», 
λέει  ο  Θοδωρής,  που  είναι 
έτοιμος να παρουσιάσει το νέο 
του μοντέλο με την πρώτη ευ-
καιρία.

Παιδιά σώζουν ζωές / 
Φλώρινα
Οι Μικροί  Χάκερ,  όπως  ονο-
μάζεται  ο  όμιλος  Ρομποτικής 
του  Πειραματικού  Δημοτικού 
Σχολείου Φλώρινας, είναι πολύ 
δραστήριοι,  κι  αυτό  αποτυ-
πώνεται στην πλούσια ιστοσε-
λίδα  τους,  που  επιμελείται  ο 
επιβλέπων καθηγητής  Γιάννης 
Αρβανιτάκης. Ένα από τα έργα 
τους είναι και το e-Fai Σύστη-
μα  Οδηγιών  Πρώτων  Βοη-
θειών.  «Αποτελείται  από  ένα 
περικάρπιο,  που  περιλαμβάνει 
έναν μικροϋπολογιστή, και μια 
εφαρμογή  για  έξυπνα  κινητά, 
που δίνει  οδηγίες  για την πα-
ροχή  πρώτων  βοηθειών.  Τα 
παιδιά  σχεδίασαν το  περικάρ-
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Το ρομπότ των δασών είναι ένας 
έξυπνος φύλακας του δασικού 
περιβάλλοντος, που ανιχνεύει τις 
μεταβολές και ειδοποιεί για 
κινδύνους.
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πιο σε υπολογιστή, το εκτύπω-
σαν  σε  3D  εκτυπωτή,  το  συ-
ναρμολόγησαν,  το  προγραμ-
μάτισαν  και  στη  συνέχεια 
έφτιαξαν  και  εγκατέστησαν 
την ειδική εφαρμογή στο κινη-
τό», εξηγεί ο κ.  Αρβανιτάκης. 
«Η ιδέα γεννήθηκε όταν ήρθε 
πέρυσι στο σχολείο μας η ορ-
γάνωση Kids Save Lives, που 
εστιάζει  στο  πώς  τα  παιδιά 
μπορούν να δώσουν τις πρώτες 
βοήθειες. Έκανε μεγάλη εντύ-
πωση στους μαθητές και είπα-
με  ως  όμιλος  ρομποτικής  να 
δημιουργήσουμε ένα σύστημα 
φιλικό στον χρήστη, χωρίς πο-
λύπλοκες  κινήσεις.  Αν κάποια 
στιγμή  πέσουμε  απότομα  στο 
έδαφος ή αισθανθούμε αδιαθε-
σία και πατήσουμε το πλήκτρο 
βοήθειας στο περικάρπιο, τότε 
ο  μικροϋπολογιστής  στέλνει 
σήμα σε όλα τα περικάρπια σε 
απόσταση  έως  70  μέτρα,  ενώ 
παράλληλα παίζει έναν δυνατό 
ήχο  και  αναβοσβήνει  την 
οθόνη του για  να ειδοποιήσει 
τους  γύρω  μας.  Η  εφαρμογή 
του κινητού τηλεφώνου στέλ-
νει  SMS στο τηλέφωνο έκτα-
κτης ανάγκης που έχουμε δη-
λώσει  (π.χ.  το  ΕΚΑΒ),  ενώ 
ταυτόχρονα,  με  φωνητικές 
εντολές και βίντεο, δίνει βήμα 
βήμα οδηγίες  για  την  παροχή 
καρδιοπνευμονικής  αναζωο-
γόνησης  (ΚΑΡΠΑ)  ή  ανάνη-
ψης», περιγράφει ο κ. Αρβανι-
τάκης.

«Τα παιδιά προχωρούν ήδη σε 
βελτιώσεις  του  συστήματος, 
ώστε  να  έχει  μεγαλύτερη  εμ-
βέλεια  και  να  περιλαμβάνει 
μια  εφαρμογή  virtual  reality, 
δηλαδή να μπορεί κάποιος, φο-
ρώντας μια κάσκα, να δει όλη 

τη διαδικασία παροχής πρώτων 
βοηθειών μέσα από έναν εικο-
νικό  κόσμο.  Όταν  ολοκληρω-
θεί,  σκοπεύουμε  να  το  δωρί-
σουμε στο Kids Save Lives».

Κίνηση με ένα νεύμα / 
Αγρίνιο
Την  ιδέα  για  την  κατασκευή 
ενός  έξυπνου  οικολογικού 
αμαξιδίου  για  ανθρώπους  με 
σοβαρά  κινητικά  προβλήματα 
είχε  η  ομάδα  Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής  και  STEAM  του 
Γυμνασίου  Νεάπολης  Αγρινί-
ου. «Σκεφτήκαμε ότι,  αν ένας 
άνθρωπος, ύστερα από ατύχη-
μα  ή  αρρώστια,  δεν  είναι  σε 
θέση να κινήσει παρά μόνο τα 
δάχτυλα  του  χεριού  του  ή  το 
κεφάλι,  αυτή  η  μικρή  κίνηση 
μπορεί, με τη βοήθεια δύο μι-
κροϋπολογιστών,  να  κινήσει 
το  καροτσάκι»,  εξηγεί  ο  επι-

βλέπων  καθηγητής  Ευάγγελος 
Αραπογιάννης. «Ο ένας μικρο-
ϋπολογιστής  παίζει  τον  ρόλο 
χειριστηρίου, πομπού, και προ-
σαρμόζεται  σε  οποιοδήποτε 
λειτουργικό μέρος του ατόμου 
και συνομιλεί με έναν δεύτερο 
μικροϋπολογιστή, τον δέκτη, ο 
οποίος  είναι  συνδεδεμένος  με 
τους  κινητήρες  των  τροχών 
του  καροτσιού.  Όταν  ο  χρή-
στης π.χ. γέρνει το κεφάλι του 
μπροστά,  πίσω,  δεξιά  ή  αρι-
στερά,  ο  πρώτος  μικροϋπολο-
γιστής στέλνει στον δεύτερο τα 
αντίστοιχα μηνύματα, που με-
τατρέπονται  σε  εντολές  κίνη-
σης.  Σε  έναν  τρισδιάστατο 
εκτυπωτή,  εκτυπώσαμε  τα 
μέρη  του  αμαξιδίου  σε  δια-
στάσεις 1 προς 10, και το συ-
ναρμολογήσαμε.  Τοποθετήσα-
με  τους  δύο  κινητήρες,  την 
πλακέτα  οδηγού  κινητήρα, 
τους μικροϋπολογιστές και τον 
υπόλοιπο  εξοπλισμό  και  το 
προγραμματίσαμε».  Στο  μέλ-
λον  μπορούν  να  προστεθούν 
ένας  αισθητήρας  απόστασης 
για  αποφυγή  εμποδίων,  ένα 
ηλιακό  πάνελ  για  την  επανα-
φόρτιση  της  μπαταρίας  και  η 
επιλογή  αύξησης  ή  μείωσης 
της ταχύτητας του αμαξιδίου.
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Το Σύστημα Οδηγιών Πρώτων 
Βοηθειών των Μικρών Χάκερ 
αποτελείται από ένα περικάρπιο 
και μια εφαρμογή για έξυπνα 
κινητά, που δίνει οδηγίες για την 
παροχή ΚΑΡΠΑ ή ανάνηψης.

Η ομάδα Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής και STEAM του 
Γυμνασίου Νεάπολης Αγρινίου 
κατασκεύασε ένα έξυπνο 
οικολογικό αμαξίδιο.



Ιούλιος 2022

Άλλος, καλύτερος αέρας 
/ Θεσσαλονίκη
Ο αέρας είναι πολύ κακός, βα-
ρύς,  πηχτός  -όλοι  το  θυμόμα-
στε-  στις  σχολικές  αίθουσες, 
αλλά  οι  ανοιχτές  τεχνολογίες 
τον άλλαξαν στο Πειραματικό 
Σχολείο  του  Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Με την επίβλε-
ψη των καθηγητών Πληροφο-
ρικής Φίλιππου Κουτσάκα και 
Εμμανουήλ  Κοσμίδη,  τα  παι-
διά έφτιαξαν ένα πολύ αποτε-
λεσματικό έξυπνο σύστημα για 
τη βελτίωση της ποιότητας του 
αέρα.  Το  σύστημα  «Άλλος 
Αέρας» περιλαμβάνει αισθητή-
ρες  μέτρησης  των  αιωρούμε-
νων  σωματιδίων,  της  θερμο-
κρασίας,  υγρασίας,  ατμοσφαι-
ρικής  πίεσης,  εξαεριστήρες 
τζαμιού, σύστημα ελέγχου των 
συσκευών και  πλατφόρμα με-
ταξύ τους επικοινωνίας (μικρο-
ϋπολογιστή).  «Αφορμή  απο-
τέλεσε  η  πανδημία  και  η 
ανάγκη για καλό, συνεχή εξαε-
ρισμό  των  αιθουσών,  αφού η 
Covid-19, όπως μας ενημέρω-
σε η επιστημονική  κοινότητα, 
μεταδίδεται  μέσω  αερολυ-
μάτων. Ο καλός φυσικός εξαε-
ρισμός  έχει  μεγάλη  σημασία 
για  την  υγεία  των  μαθητών, 
αλλά  και  την  απόδοσή  τους 
στο  μάθημα»,  σημειώνει  ο  κ. 
Κουτσάκας.

«Η λύση που σκεφτήκαμε απο-
τελείται  πρακτικά  από  δύο 
μέρη. Στο πρώτο εντάσσεται ο 
μικροϋπολογιστής,  με  τον 
οποίο  επικοινωνούν  οι  αισθη-
τήρες μέτρησης της ποιότητας 
του αέρα,  και  στο δεύτερο οι 
εξαεριστήρες τζαμιού, οι οποί-
οι  με  αυτοματοποιημένη  λει-

τουργία  ενισχύουν  μηχανικά 
την αλλαγή του αέρα. Τα δια-
φορετικά  σενάρια  εξαερισμού 
της αίθουσας τα οποία τρέξαμε 
έδειξαν  ότι  η  χρήση  του  συ-
στήματος βελτίωνε κατά πολύ 
την ποιότητα του αέρα. Στόχος 
μας ήταν ο “Άλλος Αέρας”, για 
τον οποίο τα παιδιά του ομίλου 
δούλεψαν με μεγάλο ενθουσια-
σμό, να μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί από κάθε άλλο σχολείο».

Το έξυπνο σχολείο 

/ Αλίαρτος
Οι  μαθητές  του  Εσπερινού 
ΕΠΑΛ  Αλιάρτου  μπαίνουν 
στην αίθουσα και δεν χρειάζε-
ται να χάσουν χρόνο περιμένο-
ντας τον υπολογιστή να ανοί-
ξει ή ψάχνοντας τη σελίδα του 
μαθήματος στο βιβλίο.

«Αυτόματα  ανοίγει  ο  προ-
τζέκτορας, προβάλλοντας στην 
οθόνη  όλο  το  εκπαιδευτικό 
υλικό,  φωτογραφίες,  κείμενα, 
σελίδες  στο  ίντερνετ,  σελίδες 
του  σχολικού  βιβλίου,  αλλά 
και τις ασκήσεις που έλυσαν οι 
μαθητές και τις εργασίες τους. 
Υλικό που διαχειρίζεται κανείς 
εύκολα  με  ένα  τηλεκοντρόλ. 
Πατάς ένα κουμπί και έχεις το 
μάθημα  της  ημέρας  μπροστά 
σου», περιγράφει ο επιβλέπων 
καθηγητής  τους  Εμμανουήλ 
Κεσσόγλου. Ο έξυπνος ψηφια-
κός  σχολικός  οδηγός  που  δη-
μιούργησαν  οι  μαθητές  περι-
λαμβάνει  δύο  υποσυστήματα. 
«Το πρώτο διευκολύνει τη σχο-
λική καθημερινότητα, περιορί-
ζοντας  τον  εναρκτήριο  διαδι-
καστικό  χρόνο  προς  όφελος 
του  πραγματικού  εκπαιδευτι-
κού  χρόνου.  Στον  κεντρικό 
σταθμό (server) του σχολείου, 
που είναι ενήμερος για το ωρο-
λόγιο  πρόγραμμα,  εκπαιδευτι-
κοί και μαθητές ανεβάζουν τα 
υλικά  τους,  που  μοιράζονται 
χρονοπρογραμματισμένα 
στους  σταθμούς  των  τάξεων. 
Το  δεύτερο  υποσύστημα  συν-
δράμει  στην  προσπάθεια  πε-
ριορισμού  της  διάδοσης  του 
κορωνοϊού.  Κάμερες  που 
έχουν τοποθετηθεί στο προαύ-
λιο και  στην είσοδο του σχο-
λείου  ανιχνεύουν,  με  τη  βοή-
θεια της τεχνητής νοημοσύνης, 
χωρίς  αποθήκευση  προσωπι-
κών  δεδομένων  αλλά  μόνο 
στατιστικών στοιχείων, την τή-
ρηση  των  αποστάσεων  από 
τους  μαθητές.  Ένα  πράσινο 
πλαίσιο  περιβάλλει  τα  άτομα 
που  βρίσκονται  σε  ασφαλείς 
αποστάσεις  και  ένα  κόκκινο 
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Στο έξυπνο σχολείο του Εσπερινού 
ΕΠΑΛ Αλιάρτου, το εκπαιδευτικό 
υλικό είναι διαθέσιμο αυτόματα 
στον προτζέκτορα και κάμερες 
παρακολουθούν την τήρηση 
αποστάσεων.

Ένα έξυπνο σύστημα για τη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα 
δημιούργησαν οι μαθητές του 
Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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εκείνους  που  τις  παρα-
βιάζουν»,  εξηγεί  ο  κ.  Κεσ-
σόγλου.

«Το έργο είχε πολύ θετική επί-
δραση στο πνεύμα συνεργασί-
ας,  στην  ψυχολογία  και  στην 
απόδοση των μαθητών, που εί-
ναι όλων των ηλικιών. Άνθρω-
ποι 40 ή 50 χρονών αποφάσι-

σαν να δώσουν πανελλαδικές, 
γοητευμένοι από τη δυνατότη-
τα  της  υψηλής  επιστήμης  να 
υπηρετήσει  τον  καθημερινό 
άνθρωπο.  Ο  διαγωνισμός  του 
Οργανισμού  Ανοιχτών  Τεχνο-
λογιών εστιάζει  στη συνεργα-
σία.  Ο  ένας  στηρίζεται  στον 
άλλον.  Ό,τι  δημιουργεί 
κάποιος,  χτίζοντας  με  φθηνές 

τεχνολογίες πάνω στα επιτεύγ-
ματα  των  προηγούμενων,  το 
διαθέτει  έπειτα  ανοιχτά  και 
δωρεάν  σε  αυτούς  που  ακο-
λουθούν».

- Πηγή άρθρου: kathimerini.gr
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https://www.kathimerini.gr/k/k-magazine/561721840/technologia-pente-efeyreseis-poy-gennithikan-se-ellinika-scholeia/
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 ✔ Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα:
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https://www.epe.org.gr/
https://www.facebook.com/EnosiPliroforikonElladas
https://twitter.com/epe_gr
https://www.youtube.com/user/hiuaccount
https://vimeo.com/hiu
http://www.linkedin.com/groups?gid=66328
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