Σνθά απνθζέγκαηα πνπ ζπλεγνξνύλ ζηε ρξήζε ηνπ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ:
“Δώζε ζε έλαλ άλζξσπν έλα ςάξη θαη ζα ηνλ ρνξηάζεηο κηαλ εκέξα. Μάζε ηνπ λα ςαξεύεη θαη ζα ηνλ
ηαΐζεηο γηα όιε ηνπ ηε δσή”
“Σηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ην εκπόξην επηβιαβώλ πξαγκάησλ όπσο ηα λαξθσηηθά ηηκσξείηαη. Τόηε
πσο είλαη δπλαηόλ νη άλζξσπνη πνπ πνπιάλε πξντόληα ηεο Microsoft λα κέλνπλ αηηκώξεηνη;”
We use Linux for all our mission-critical applications. Having the source code means that we are
not held hostage by anyone's support department. (Russell Nelson, President of Crynwr Software)
"Who is General Failure and why is he reading my hard disk ?" Microsoft spel chekar vor sail,
worgs grate”
`When you say "I wrote a program that crashed Windows", people just stare at you blankly and say
"Hey, I got those with the system, *for free*".' (By Linus Torvalds)
Πνηέ κελ εκπηζηεύεζαη έλα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ δελ έρεηο πξόζβαζε ζηνλ πεγαίν ηνπ
θώδηθα. ;-)

Καη ε ην βξαβείν ηεο αζρεηνζύλεο πάεη ζηελ γλσζηή παηάηα πνπ έρεη κείλεη ζηελ ηζηνξία:
“όινη μέξνπκε όηη ην ειεύζεξν ινγηζκηθό έρεη πνιύ πεξηνξηζκέλεο εθαξκνγέο θαη δελ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ηόζν επξέσο όζν άιιν ινγηζκηθό.»
–Γ. Αινγνζθνύθεο, Ειιεληθό Κνηλνβνύιην, 09/02/2006”

Διραγχγή ------------Υαμςάζεραι έμαμ
ηλεκςοξμικϊ κϊρμξ
ϊπξσ ςίπξςα δεμ είμαι ελεϋθεοξ, ςξ
λξγιρμικϊ είμαι δερμεσμέμξ και καμείπ
δεμ έυει ποϊρβαρη ρςξμ πηγαίξ κόδικα;
Μπξοείπ
μα
ταμςαρςείπ
ϊςι
ςα
ποξγοάμμαςα, ςιπ εικϊμεπ, ςημ μξσρική
πξσ μϊμιμα καςέυειπ, ΔΔΝ θα μπξοείπ μα
ςα δαμείρειπ πξσθεμά, δεμ θα μπξοείπ
καμ μα ςα μεςαςοέφειπ ρε mp3 για ςξ
ασςξκίμηςϊ ρξσ και ραμ μα μημ τςάμξσμ
ϊλα ασςά, αμ ςα διαγοάφειπ καςά λάθξπ
θα ποέπει μα ςα αγξοάρειπ ναμά;
λα ασςά, δεμ απξςελξϋμ κάπξιξ
ρεμάοιξ για μια ςαιμία φητιακξϋ (!)
ςοϊμξσ, αλλά απεμαμςίαπ βοιρκϊμαρςε
έμα βήμα ποιμ απϊ ςημ ποαγμαςξπξίηρή
ςξσπ.
Ποάγμαςι,
αμ
δει
καμείπ
ποξρεκςικά γϋοχ ςξσ, ϊλα ασςά
καςξυσοόμξμςαι απϊ ςιπ παςέμςεπ
λξγιρμικξϋ και ςα drm.
Απλξψκά, ξι παςέμςεπ λξγιρμικξϋ είμαι
παςέμςεπ πξσ απξρκξπξϋμ ρςξ μα
εμπξδίρξσμ άλλξσπ αμθοόπξσπ απϊ ςξ
μα υοηριμξπξιήρξσμ ρσγκεκοιμέμεπ ιδέεπ
ή
ποξγοαμμαςιρςικέπ
μεθϊδξσπ
σλξπξίηρηπ λξγιρμικξϋ. Για παοάδειγμα
ςξ ςϊρξ γμχρςϊ και ασςξμϊηςξ ρε ϊλξσπ
μαπ διπλϊ κλικ, ϊπχπ και ςξ page up –
page down ρςημ Αμεοική απξςελξϋμ
παςέμςεπ, δερμεσμέμεπ απϊ ςημ “καλή
μαπ” Microsoft!(βλ. Τπξρ. 1).
(Θεχοξϋμε ϊςι η εταομξγή ςξσ ρσρςήμαςξπ
παςέμςχμ ρςημ επιρςήμη και ρςημ έοεσμα
δοα αμαρςαλςικά ποξπ ςημ αμάπςσνη
ασςόμ. Και ασςή είμαι η ελατοά εκδξυή
καθόπ ξι παςέμςεπ πξλλέπ τξοέπ
“εμπξδίζξσμ” σπαμάπςσκςεπ υόοεπ μα
ςιπ υοηριμξπξιήρξσμ(επειδή δεμ μπξοξϋμ
μα ςιπ αγξοάρξσμ) με ακοαίξ παοάδειγμα
ςημ αδσμαμία υχοόμ ςξσ ςοίςξσ κϊρμξσ
μα παοάνξσμ εμβϊλια “παςεμςαοιρμέμα”
απϊ μεγάλξσπ κξλξρρξϋπ).
Μάλιρςα,
πηγαίμξμςαπ
έμα
βήμα
παοαπέοα υχοίπ ασςϊ μα απξςελεί
ρσμέυεια ςχμ παςέμςχμ λξγιρμικξϋ,
εςαιοείεπ-κξλξρρξί (Sony, Apple, BBC)

απξταρίζξσμ μα αταιοξϋμ κάθε δσμαςϊ
δικαίχμα απϊ ςα ποξψϊμςα ςξσπ, γεγξμϊπ
πξσ ρσμξφίζεςαι με ςξμ ϊοξ drm. Με ςξμ
ϊοξ DRM (digital rights management)
εμμξξϋμε ςξ ρϋμξλξ ςχμ ςευμξλξγιόμ
εκείμχμ ξι ξπξίεπ πεοιξοίζξσμ ςιπ
δσμαςϊςηςεπ και ςα δικαιόμαςα ςξσ
υοήρςη ϊρξμ ατξοά ςξ φητιακϊ σλικϊ
πξσ βοίρκεςαι ρςημ καςξυή ςξσ. Ασςέπ ξι
ςευμξλξγίεπ εταομϊρςηκαμ κσοίχπ ρςα
ποξψϊμςα πξσ ποξρςαςεϋξμςαι απϊ
πμεσμαςική
ιδιξκςηρία
(ςαιμίεπ,
μξσρική). Ποακςικά, ασςϊ ρημαίμει ϊςι
έμαπ υοήρςηπ δεμ μπξοεί μα αμςιγοάφει
μξσρική πξσ έυει μϊμιμα αγξοάρει, δεμ
μπξοεί μα ςημ μεςαςοέφει ρε άλλξσ
ςϋπξσ τξομά (για παοάδειγμα μα
μεςαςοέφει έμα μϊμιμα αγξοαρμέμξ και
ασθεμςικϊ cd ρε mp3 ρςξμ σπξλξγιρςή
ςξσ). λξι θσμϊμαρςε ςα ασθεμςικά cd
ποιμ λίγα υοϊμια ςα ξπξία δεμ
μπξοξϋραμε
μα
πεοάρξσμε
ρςξμ
σπξλξγιρςή μαπ, παοά ςξ ϊςι ςα είυαμε
αγξοάρει μϊμιμα. Η ςευμξλξγία πξσ δεμ
επέςοεπε ςημ μεςατξοά ςξσπ ρςξμ
σπξλξγιρςή είμαι έμα είδξπ DRM.
Δσρςσυόπ,
ςιπ
ςευμξλξγίεπ
ασςέπ
ταίμεςαι μα ςιπ απξδέυξμςαι αλλά και μα
ςιπ εμρχμαςόμξσμ ξι μεγάλεπ εςαιοείεπ
λξγιρμικξϋ.
Η
Apple
έυει
ήδη
εμρχμαςόρει ςέςξιεπ ςευμξλξγίεπ ρςα
ποξψϊμςα ςηπ, εμό ςξ καιμξϋοιξ
λειςξσογικϊ ρϋρςημα ςηπ Microsoft, ςα
Windows Vista έυξσμ αμαπςϋνει μια
διεπατή
για μα σπξρςηοίζει
ςα
σπάουξμςα αλλά και εμδευξμέμχπ μέα
είδη drm, και μάλιρςα εμρχμαςόμξσμ
ασςϊ ςξ λξγιρμικϊ.
Δσςσυόπ, σπάουει ξ αμςίλξγξπ ρε ϊλα
ασςά. Απϊ πξλϋ παλιά, και για ςημ
ακοίβεια ςξ 1985, ιδοϋεςαι απϊ ςξμ
Richard Stallman ςξ FSF (Free Software
Foundation
–
Ίδοσμα
Δλεϋθεοξσ
Λξγιρμικξϋ) ςξ ξπξίξ είμαι έμαπ μη
κεοδξρκξπικϊπ ξογαμιρμϊπ, πξσ ρςηοίζει
ςξ κίμημα ςξσ ελεϋθεοξσ λξγιρμικξϋ. Με
ςξμ ϊοξ ελεϋθεοξ λξγιρμικϊ εμμξξϋμε

λξγιρμικϊ πξσ βοίρκεςαι
ςέρρεοιπ ελεσθεοίεπ:








κάςχ

απϊ

Η
ελεσθεοία
μα
εκςελείςαι
ςξ
ποϊγοαμμα
για
ξπξιξδήπξςε
ρκξπϊ
Η
ελεσθεοία μα μελεςάςαι ξ ςοϊπξπ
λειςξσογίαπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ
και μα ποξραομϊζεςαι κάθε τξοά
ρςιπ αμάγκεπ μαπ. Απαοαίςηςη
ποξωπϊθερη είμαι μα δίμεςαι ξ
πηγαίξπ
κόδικαπ
ςξσ
ποξγοάμμαςξπ.
Η
ελεσθεοία ςξσ μα αμαδιαμέμξσμε
ςα ποξγοάμμαςα με ρκξπϊ μα
βξηθξϋμε ςξ ρσμάμθοχπϊ μαπ.
Η
ελεσθεοία μα ςοξπξπξιξϋμε ςξ
ποϊγοαμμα, μα ςξ βελςιόμξσμε
και μα ςξ κξιμξπξιξϋμε πίρχ ρςημ
κξιμϊςηςα,
με
ρκξπϊ
μα
επχτεληθεί
ξλϊκληοη
η
κξιμϊςηςα. Ο πηγαίξπ κόδικαπ
είμαι
επίρηπ
απαοαίςηςη
ποξωπϊθερη για ασςϊ.

λα ςα παοαπάμχ ςεκμηοιόμξμςαι και
μξμικά, καθόπ σπάουει η άδεια GNU/GPL
και
ςξ
λεγϊμεμξ
copyleft
(κας'
αμςιρςξιυία με ςξ copyright).
Ποξγοάμμαςα πξσ βοίρκξμςαι κάςχ απϊ
copyleft μπξοξϋμ μα διαμεμηθξϋμ
ελεϋθεοα, μϊμιμα και μα δξθξϋμ ρςξμ
ξπξιξδήπξςε απϊ ξπξιξδήπξςε. Σξ
λξγιρμικϊ πξσ η ξμάδα ΔΛ/ΛΑΚ δίμει
είμαι ελεϋθεοξ λξγιρμικϊ. Μπξοείςε μα
ςξ ποξμηθεσςείςε μϊμιμα απϊ εκεί.
Μπξοείςε επίρηπ μα ςξ καςεβάρεςε,
ενίρξσ μϊμιμα και δχοεάμ. Μπξοείςε μα
ςξ υαοίρεςε. Να ςξ πξσλήρεςε. Αλλά
ασςϊπ πξσ θα ςξ αγξοάρει μπξοεί μα ςξ
υαοίρει επίρηπ. Νϊμιμα. Ή μα ςξ
πξσλήρει πιξ ακοιβά.
Μαζί με ςξ
ποϊγοαμμα, μπξοείςε μα έυεςε ελεϋθεοη
ποϊρβαρη
ρςξμ
κόδικα
ςξσ
ποξγοάμμαςξπ. Και αμ θέλεςε μπξοείςε
μα ςξμ αλλάνεςε. Αοκεί βέβαια ρςημ
πεοίπςχρη πξσ κάμξμςαπ μια αλλαγή
πξσλήρεςε ςημ ςοξπξπξιημέμη έκδξρη,
ρςη ρσμέυεια μα επιρςοέφεςε ςξ
απξςέλερμα πίρχ ρςημ κξιμϊςηςα. πχπ

αμςιλαμβάμεςαι
καμείπ
λξιπϊμ,
ςξ
λξγιρμικϊ πξσ βοίρκεςαι κάςχ απϊ
ςέςξια άδεια, διακαςέυεςαι απϊ απϊλσςη
ελεσθεοία. Σξ ρκεπςικϊ πίρχ απϊ ασςϊ,
είμαι ϊςι κας' ασςϊ ςξμ ςοϊπξ
δημιξσογείςαι πιξ ανιϊπιρςξ και πξιξςικϊ
λξγιρμικϊ, ρςη διάθερη ςηπ κξιμχμίαπ.
Η μξμική ασςή άδεια, έυει ενελιυθεί με ςξ
πέοαρμα ςχμ υοϊμχμ. Σόοα διαμϋξσμε
ςημ ςοίςη ςηπ εκδξυή, ςημ GPL3. Πλέξμ,
εκςϊπ απϊ λξγιρμικϊ, η άδεια ασςή
καλϋπςει και μια ρχοεία άλλχμ ςξμέχμ.
Για παοάδειγμα, έυξσμε ςημ δσμαςϊςηςα
μα δημιξσογήρξσμε μέυοι και μπϋοα ή
κϊκα-κϊλα(!) κάςχ απϊ ασςή ςημ άδεια!
Με μια αμαζήςηρη ρςξ ίμςεομες,
βοίρκξσμε εϋκξλα ςημ ρσμςαγή για ςημ
δική μαπ κϊκα-κϊλα!
Σξ κίμημα ςξσ ελεϋθεοξσ λξγιρμικξϋ
ϊμχπ δεμ ρςαμαςάει εδό. ςξμ αμςίπξδα
ςχμ DRM και ϊυι μϊμξ δημιξσογείςαι η
άδεια CC (Creative Commons) η ξπξία
ατξοά κσοίχπ καλλιςευμικέπ δημιξσογίεπ
και επιςοέπει ποξψϊμςα καλλιςευμικήπ
δξσλειάπ (μξσρική ςαιμίεπ, τχςξγοατίεπ
αλλά
ακϊμα
και
λξγιρμικϊ)
μα
αμαδιαμέμξμςαι ελεϋθεοα, μα μινάοξμςαι
ή μα ςοξπξπξιξϋμςαι, αμαλϊγχπ με ςιπ
επιθσμίεπ ςξσ δημιξσογξϋ ςξσ. Ήδη
σπάουξσμ πξλλά ςέςξια παοαδείγμαςα
καλλιςευμόμ πξσ παοέυξσμ ςα ποξψϊμςα
ςηπ δξσλειάπ με ασςξϋ ςξσ ςϋπξσ ςημ
άδεια και πληθαίμξσμ ρσμευόπ.
Η διαμάυη ρσμευίζεςαι. Δίμαι γεμικόπ
παοαδεκςϊ ϊςι σπάουει μια μεγάλη
ποξρπάθεια τίμχρηπ ςξσ ελεϋθεοξσ
λξγιρμικξϋ και ςχμ ποξψϊμςχμ ςξσ.
Ποϊρταςα έγιμε μια μεγάλη ποξρπάθεια
μα καθιεοχθξϋμ ξι παςέμςεπ λξγιρμικξϋ
ρςημ Δσοόπη. Δεμ πέοαρε. Σξ θέμα δεμ
είμαι μϊμξ μξμικϊ. Δίμαι κσοίχπ
κξιμχμικϊ.
ςιπ
μέοεπ
μαπ,
ξι
σπξλξγιρςέπ
και
ςξ
λξγιρμικϊ
κσοιαουξϋμ παμςξϋ. Οςιδήπξςε κι αμ
κάμξσμε ςξ κάμξσμε με ςημ βξήθεια εμϊπ
σπξλξγιρςή. Δπξμέμχπ, ςξ θέμα γίμεςαι
πιξ ρϋμθεςξ. Δίμαι θέμα καςεϋθσμρηπ
πξσ βάζξσμε ρςξ λξγιρμικϊ και ρςξμ
ςοϊπξ πξσ θα υοηριμξπξιξϋμε, εμείπ και
ασςξί κσοίχπ πξσ έουξμςαι μεςά απϊ μαπ
ςα φητιακά μέρα και ποξψϊμςα. Ποέπει
μα αμαοχςηθξϋμε ςι θέλξσμε. Και μα

ρςηοίνξσμε
ςιπ
επιλξγέπ
μαπ,
απξταρίζξμςαπ με πξιξμ θα πάμε και
πξιξμ θα ατήρξσμε. Θέλξσμε έμαμ
φητιακϊ κϊρμξ πλήοχπ ελεγυϊμεμξ
(αλλά ϊυι απϊ μαπ), ρςξμ ξπξίξ θα
πληοόμξσμε κάθε μαπ επιλξγή ή λάθξπ
(γοαςζξϋμιρα ςξ CD μξσ, ςι κάμχ ςόοα;)
ή έμαμ κϊρμξ ϊπξσ ςα ποξψϊμςα
πμεσμαςικήπ
ιδιξκςηρίαπ
θα
είμαι
ελεϋθεοα και ρςξ λξγιρμικϊ θα έυξσμε
ποϊρβαρη ϊλξι; Θέλξσμε έμαμ κϊρμξ
ελιςιρςόμ, ϊπξσ ποϊρβαρη ρςιπ πιξ

κοίριμεπ
και
ςελεσςαίαπ
αιυμήπ
ςευμξλξγίεπ θα έυξσμ μϊμξ ασςξί πξσ
μπξοξϋμ μα ςξ αμςένξσμ ξικξμξμικά, ή
έμαμ κϊρμξ ϊπξσ ϊλεπ ξι ςευμξλξγίεπ θα
είμαι ελεϋθεοεπ ρςξμ παγκϊρμιξ ιρςϊ και
κάθε έμα μέλξπ ςηπ κξιμχμίαπ νευχοιρςά
θα έυει ποϊρβαρη και θα μπξοεί μα ςιπ
ςοξπξπξιήρει ρϋμτχμα με ςιπ αμάγκεπ
ςξσ κάθε τξοά; Η επιλξγή είμαι δικιά

μαπ. Είμαι ρςξ υέοι ςξσ καθεμόπ.

1. Δλλημική ρελίδα για ςιπ παςέμςεπ λξγιρμικξϋ. http://epatents.hellug.gr/
2. The GNU project http://www.gnu.org/

Οι κξιμόςηςεπ ρςξ ελεύθεοξ λξγιρμικό ------------Τν ειεύζεξν ινγηζκηθό έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα κνηξάδεηαη ζε όζνπο πξνηίζεληαη
λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζε απηό εθηόο από έλαλ:
οποιαδήποηε αλλαγή επιθέπειρ ζηην απχική εκδοχή και διανέμειρ ππέπει να είναι
ελεύθεπα διαθέζιμη ξανά ζε όποιον ενδιαθέπεηαι. Τν πλεύκα ηεο πξνζθνξάο θαη
ηεο ζπλεξγαζίαο ππάξρεη άιισζηε από ηελ πξώηε θηόιαο κέξα! Τν πξώην πξάγκα
πνπ έθαλε ν θύξηνο Linus Torvalds θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο πξώηεο έθδνζεο ηνπ
Linux ήηαλ λα δεηήζεη ηε βνήζεηα άιισλ, θαη ηελ έιαβε! Άγλσζηνη ήξζαλ ζε επαθή
καδί ηνπ θαη πξνζθέξζεθαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ηνλ ρξόλν ηνπο, ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο θαη
όιε ηνπο ηελ πξνζπάζεηα γηα λα βνεζήζνπλ ζε απηό ην project. Απηόο ππήξμε θαη ν
ηξόπνο πνπ ην Linux αλαπηύζζεηαη έθηνηε. Φηιηάδεο άλζξσπνη παγθνζκίσο
πξνζθέξνπλ ην δηθό ηνπο θνκκάηη ζην παδι θαη ην ίδην ηζρύεη βέβαηα θαη γηα ηελ
γλώζε όζνλ αθνξά ην επαλαζηαηηθό απηό ιεηηνπξγηθό.
Δδό λξιπϊμ σπειρέουεςαι και η δοαρςηοιξπξιξϋμςαι
μέρχ
ςξσ
έμμξια
ςηπ
κξιμόςηςαπ
ρςξ παγκϊρμιξσ ιρςξϋ.
ελεύθεοξ λξγιρμικό, δηλαδή μιαπ
Έςρι,
ξ
κάθε
υοήρςηπ
ξλξζόμςαμηπ
ρσλλξγικϊςηςαπ
υοηρςόμ αμά ςξμ κϊρμξ μέλξπ ςηπ ρσμμεςάρυει για άλλη μια τξοά
ρςημ
ενέλινη
ςξσ
ξπξίαπ γίμεςαι ξ καθέμαπ ςημ ίδια άμερα
ρςιγμή
πξσ
απξταρίζει
μα λξγιρμικξύ, κξιμξπξιώμςαπ ςα
υοηριμξπξιήρει
λξγιρμικό όπξια ποξβλήμαςα ρσμαμςά καςά
αμξιυςξύ κώδικα. Έμα απϊ ςα καιοξύπ. Η κξιμϊςηςα φάυμει και
ποξμϊμια ασςήπ ςηπ ρσμμεςξυήπ εμςξπίζει ςιπ λϋρειπ γι' ασςά ςα
είμαι και η εϋοερη λϋρηπ ρε κάθε ποξβλήμαςα αλλά πξλλέπ τξοέπ
ποϊβλημα
πξσ
μπξοεί
μα ποξςείμει ξ ίδιξπ κάπξια λϋρη και
ρσμαμςήρειπ μέρχ ςχμ αμςίρςξιυχμ ςη θέςει ποξπ ρσζήςηρη. Η
forums,
newsgroups,
support διαδικαρία ασςή είμαι αμξιυςή ρε
groups, wiki και ξμάδχμ πξσ ϊλξσπ, γι' ασςϊ και η ςαυϋςηςα

αμάπςσνηπ σπεοέυει καςά πξλϋ απξςελξϋμςαι απϊ ξμάδεπ έμπειοχμ
ασςήμ
ςηπ
“γοατειξκοαςικήπ” ποξγοαμμαςιρςόμ πξσ διαθέςξσμ ςξ
εκδξυήπ ςηπ ρςξ κλειρςϊ λξγιρμικϊ. υοϊμξ,
ςιπ
γμόρειπ
και
ςιπ
ικαμϊςηςεπ ςξσπ για ςξ καλϊ ςηπ
Οι developers (ξι παοαγχγξί ςξσ κξιμϊςηςαπ, με ρκξπϊ ατεμόπ ςη
λξγιρμικξϋ) άδοαναμ ασςή ςημ βελςίχρη ςξσ λξγιρμικξϋ ξϊρξμ
εσκαιοία όρςε μα παοακξλξσθξϋμ ατξοά
ςξ
λειςξσογικϊ
ςξσ
ςιπ απϊφειπ ςχμ μελόμ ςξσ forum υαοακςήοα, και ατεςέοξσ ςημ
και μα βελςιόμξσμ ϊλξ και ενσπηοέςηρη ϊλχμ ςχμ μελόμ
πεοιρρϊςεοξ ςξ λξγιρμικϊ ςξσπ. κξιμϊςηςαπ,
δημιξσογόμςαπ
Ασςή ήςαμ και η αουή ςχμ support λξγιρμικϊ πξσ είμαι τιλικϊ ποξπ ςξμ
groups.
Σα
support
group απλϊ υοήρςη.
Δπιπλέξμ, ςα support group,
εκδίδξσμ manuals / guides για
διάτξοα πεοιζήςηςα θέμαςα, ϊπχπ
π.υ η εγκαςάρςαρη εμϊπ αμξιυςξϋ
κόδικα λειςξσογικξϋ ρσρςήμαςξπ.
Οι ξδηγξί ασςξί εμημεοόμξμςαι
ρσμευόπ και είμαι έμα πξλϋ
υοήριμξ εογαλείξ για πξλλξϋπ
μέξσπ και μη υοήρςεπ.

απξρκξπξϋμ ρςημ ποξόθηρη ςξσ
ελεϋθεοξσ λξγιρμικξϋ κσοίχπ ρε
άπειοξσπ υοήρςεπ πξσ ποϊρταςα
απελεσθεοόθηκαμ απϊ ςα δερμά
ςξσ κλειρςξϋ λξγιρμικξϋ. Μια
ςέςξια ξμάδα είμαι η ξμάδα ΔΛ/ΛΑΚ
(Δλεϋθεοξ Λξγιρμικϊ, Λξγιρμικϊ
Αμξιυςξϋ Κόδικα). Η ξμάδα ασςή
απξςελείςαι
απϊ
μέλη
ςχμ
κξιμξςήςχμ ελεσθέοξσ λξγιρμικξϋ
διξογαμόμξσμ
δοαρςηοιϊςηςεπ
ϊπχπ

Άλλξ έμα μέρξ σπξρςήοινηπ και
αμςαλλαγήπ ιδεόμ μεςανϋ ςχμ
υοηρςόμ είμαι και ξι ξμάδεπ πξσ
δοξσμ ρε ςξπικϊ επίπεδξ και
 installfests: ςα installfests έυξσμ χπ ρςϊυξ ςημ επίδεινη εγκαςάρςαρηπ
ςχμ λειςξσογικόμ ποξγοαμμάςχμ , ςημ άμερη επίλσρη ποξβλημάςχμ
ϊρξμ ατξοά ασςά, καθόπ και ςη δχοεάμ διαμξμή cd εγκαςάρςαρηπ,
ποξγοαμμάςχμ αμξιυςξϋ κόδικα , βιβλίχμ πξϋ πεοιρςοέτξμςαι γϋοχ
απϊ ςη τιλξρξτία ςξσ ελεϋθεοξσ λξγιρμικξϋ κ.α.
 LAN parties: ςα party ασςά απξςελξϋμ ποχςξβξσλίεπ ςχμ ξμάδχμ
ασςόμ ϊπξσ ξι εκάρςξςε εμδιατεοϊμεμξι ρσγκεμςοόμξμςαι και
αμςαλλάρρξσμ αουεία, ποξγοάμμαςα και δεδξμέμα και διξογαμόμξσμ
events με multiplayer παιυμίδια.
 Hackfests: παοϊμξια με ςα installfests ςα hackfests διξογαμόμξμςαι με
ρκξπϊ ςημ εμημέοχρη ςηπ ςξπικήπ κξιμϊςηςαπ ρε θέμαςα
ποξγοαμμάςχμ αμξιυςξϋ κόδικα , σπξλξγιρςικόμ ςευμικόμ κ.α. , ϊλα
ρε ρυέρη πάμςα με ςημ ιδεξλξγία ςξσ αμξιυςξϋ, ελεϋθεοξσ κόδικα.
 σμέδοια πξϋ απξρκξπξϋμ ρςξ μα έοθξσμ ρε επατή ξι εμδιατεοϊμεμξι
ρε ςξπικϊ και εθμικϊ επίπεδξ και μα ρσζηςήρξσμ ςημ πξοεία ςξσ
κιμήμαςξπ.
Ομάδα ΔΛ/ΛΑΚ δοαρςηοιξπξιείςαι και ρςα Φαμιά και αμαλαμβάμει
παοϊμξιεπ ποχςξσβξσλίεπ, ποξχθόμςαπ ςιπ ιδέεπ ςξσ ελεϋθεοξσ λξγιρμικξϋ
ρςη ςξπική κξιμχμία..

ρα αματέοθηκαμ, δείυμξσμ με νεκάθαοξ ςοϊπξ πχπ η ςευμξλξγία και
ελεσθεοία ιδεόμ χθξϋμ ρςημ αμάπςσνη ςηπ κξιμχμίαπ και ςξσ πξλιςιρμξϋ, με
ςξ ςοϊπξ πξσ εμείπ θέλξσμε. Σξ ελεϋθεοξ λξγιρμικϊ είμαι ρςαθμϊπ ρ' ασςή
ςη πξοεία και είμαι εσθϋμη ϊλχμ ςχμ εμπλεκϊμεμχμ μα ςξ διαδόρξσμε ρε
ακϊμα πεοιρρϊςεοξ κϊρμξ.
Σευμξλξγία ρςημ σπηοερία ςξσ κιμήμαςξπ ------------Απϊ ςη ρςιγμή πξσ ξ άμθοχπξπ νεκίμηρε
μα ξογαμόμεςαι ρε κξιμϊςηςεπ και μα
δημιξσογεί πξλιςιρμϊ, μια απϊ ςιπ
κσοίαουεπ αμάγκεπ ςξσ έγιμε η ρσλλξγή
πληοξτξοιόμ και η εμημέοχρη, ϊυι μϊμξ
για βιξπξοιρςικξϋπ λϊγξσπ, αλλά γιαςί η
πεοιέογεια και η δίφα για γμόρη είμαι
έμτσςα υαοακςηοιρςικά ςξσ αμθοόπξσ.
Με ςη πάοξδξ ςξσ υοϊμξσ και ςημ
αμάπςσνη ςηπ ςευμξλξγίαπ ρςήθηκε έμαπ

μηυαμιρμϊπ για ςημ εκπλήοχρη ασςήπ ςηπ
κξιμήπ επιθσμίαπ. ήμεοα, με κϋοιξ
σπξρςηοικςή ςημ αλμαςόδη αμάπςσνη
ςηπ ςευμξλξγίαπ, ρυεδϊμ ςξ ρϋμξλξ ςηπ
πληοξτϊοηρηπ γίμεςαι απϊ ςα ΜΜΔ
(ΣV/ετημεοίδεπ/Internet). Δπξμέμχπ ξ
πξλιςιρμόπ και η εμημέοχρη πξσ ασςά
ποξχθξύμ επηοεάζει ξλόκληοη ςη
κξιμχμία.

Απ αμαλξγιρςξϋμε ϊμχπ με ςι μαπ ςοξτξδξςξϋμ καθημεοιμά ςα ΜΜΔ.
Παοαπληοξτόοηρη, μξμόπλεσοη εμημέοχρη, πξλιςιρμόπ ςηλερκξσπιδιώμ / facebook,
βξμβαοδιρμόπ διατημίρεχμ / ποξώθηρη σπεοκαςαμαλχςιρμξύ / εμπξοεσμαςξπξίηρη
ακόμα και ςξσ “ελεύθεοξσ” παγκόρμιξσ ιρςξύ, κλειρςέπ άδειεπ / παςέμςεπ ρςη ςέυμη και
ςξ λξγιρμικό, ποξώθηρη κξοερμέμχμ ποξςύπχμ για ςη μεξλαία, λαψκιρςική αμςιμεςώπιρη
κξιμχμικξ-πξλιςικώμ ποξβλημάςχμ με ρκξπό ςημ απόκοσφη ςχμ ποαγμαςικώμ αιςιώμ πξσ
ςα δημιξσογξύμ, μηδαμιμή ποξρπάθεια καλλιέογειαπ ςηπ κοιςικήπ ρκέφηπ και εμβάθσμρηπ
ρςη γμώρη.
Ο κξοερμϊπ ςχμ παςοξπαοάδξςχμ πεοιρρϊςεοξ, αλλά και πιξ ποϊρταςχμ
“ρσρςημάςχμ” εμημέοχρηπ με ϊλα ςα παοαπάμχ δϋρκξλα πλέξμ απξκοϋπςεςαι.
Φαοακςηοιρςικϊ παοάδειγμα η απανίχρη ςηπ έμςσπηπ πληοξτϊοηρηπ (ετημεοίδεπ), η
ξπξία ποξκειμέμξσ μα επιβιόρει έυει καςαδικαρςεί μα παοαδξθεί πλήοχπ ρςημ αγξοά,
καλϋπςξμςαπ ςημ αμασοχμέμη πλέξμ αμεναοςηρία και εγκσοϊςηςα ςηπ με καςαμαλχςικά
ςοικ (ςαιμίεπ, διατημιρςικά έμθεςα, καςαμαλχςικέπ ποξρτξοέπ), ποξχθόμςαπ ακϊμα
πεοιρρϊςεοξ έμαμ σπξςαγμέμξ και εμπξοεσμαςξπξιημέμξ πξλιςιρμϊ. Σξ κξιμϊ ρςοέτεςαι
πια ρε άλλα μέρα πληοξτϊοηρηπ, ρςα ξπξία με ςη βξήθεια ςηπ ςευμξλξγικήπ ενέλινηπ
είμαι πλέξμ ετικςϊ ξ πξλίςηπ μα μεςαςοαπεί ρε σπξκείμεμξ ςηπ αμαζήςηρηπ και διάδξρηπ
ςχμ πληοξτξοιόμ, απϊ αμςικείμεμξ πξσ ςξμ καθιρςξϋμ ςα παοαδξριακά
ΜέραΔμημέοχρηπ.
Δσρςσυόπ
ϊμχπ
η
αμάπςσνη
ςηπ
ςευμξλξγίαπ, ρςξ σπάουξμ κξιμχμικόπξλιςικό ρύρςημα ρσμεπάγεςαι και ςημ
υοήρη ςηπ ρε ςξμείπ πξσ αουίζξσμ από
ςημ
καςαπάςηρη
δημξκοαςικώμ
δικαιχμάςχμ
και
καςαλήγξσμ
ρε
πξλεμικέπ
εταομξγέπ
και
έυξσμ
καςαρςοξτικέπ
ρσμέπειεπ
για
ςημ
κξιμχμία.

ςηπ ζχή μαπ και απξθηκεϋξσμ ςξ σλικϊ
ποξπ ξπξιαδήπξςε μελλξμςική υοήρη
εμαμςίξμ μαπ. Οι ρσμξμιλίεπ μαπ ρε δίκςσα
ρςαθεοήπ και κιμηςήπ ςηλετχμίαπ, μέρχ
SMS και ηλεκςοξμικξύ ςαυσδοξμείξσ
παοακξλξσθξύμςαι και καςαγοάτξμςαι
(δεμ ποϊκειςαι για ρεμάοιξ επιρςημξμικήπ
ταμςαρίαπ
αλλά
ποαγμαςικϊςηςα
–
ποϊγοαμμα ECHELON). λα ασςά, ρε
ρσμδσαρμϊ με πλήοεπ ιρςξοικϊ ςχμ
Κάμεοεπ
και
κλειρςά
κσκλώμαςα κιμήρεχμ μαπ ρςξ Internet, ρςξ ρϋμςξμξ
παοακξλξύθηρηπ
ρε
δοϊμξσπ
και μέλλξμ (αμ ϊυι ήδη) θα καςαλήγξσμ ρςξμ
δημϊριξσπ υόοξσπ, ρε διαδηλόρειπ, ακϊμα ποξρχπικϊ ηλεκςοξμικϊ μαπ τάκελξ.
και ένχ απϊ ςα ρπίςια μαπ, καςαγοάτξσμ

Ακϊμα και η καςεϋθσμρη ςηπ εκπαιδεσςικήπ
διαδικαρίαπ ρε ςξμείπ πξσ ατξοξϋμ
ςευμξλξγίεπ αιυμήπ, έυει ρςοατεί ρυεδϊμ
απξκλειρςικά ποξπ ςημ ενσπηοέςηρη ςχμ
παοαπάμχ αμαγκόμ. πξςε τςάμξσμε ρε
ρημείξ μα παοαςηοξϋμε ϊςι για παοάδειγμα
ρςη
ρυξλή
“αιυμήπ”
ηλεκςοξμικόμ
μηυαμικόμ πξσ βοίρκεςαι ρςξ Πξλσςευμείξ
Κοήςηπ, διπλχμαςικέπ / διδακςξοικέπ
εογαρίεπ, ακϊμα και ξλϊκληοα εογαρςήοια
καςαπιάμξμςαι με αμάπςσνη ςευμξλξγιώμ
αμαγμώοιρηπ
τχμήπ
και
ξπςικήπ
ςασςξπξίηρηπ. Και θα αμαοχςηθείςε μα δεμ
μπξοξϋμ
ασςέπ
ξι
ςευμξλξγίεπ
μα
απξδειυθξϋμ χτέλιμεπ για ςημ κξιμχμία;
Υσρικά και μπξοξϋμ. Αλλά ϊςαμ ςξ κίμηςοξ
πίρχ
απϊ
ςημ
έοεσμα
είμαι
η
υοημαςξδϊςηρη απϊ εςαιοίεπ, ςϊςε λξγικϊ
είμαι ϊςι η παοαγϊμεμη ςευμξλξγία θα
υοηριμξπξιηθεί όρςε μα απξρπαρςεί ςξ
μεγαλϋςεοξ δσμαςϊ πξρξρςϊ κέοδξσπ απϊ
ασςή, και δη ςξ παςεμςάοιρμά ςηπ
ρσμεπάγεςαι ϊςι για μα υοηριμξπξιηθεί η εμ
λϊγχ γμόρη για άλλξ ρκξπϊ ποξωπξθέςει
άλλη μία οξή κεταλαίξσ ποξπ ασςήμ ςημ
καςεϋθσμρη.
Αλλά ατξϋ αματεοθήκαμε ρςξ Πξλσςευμείξ
Κοήςηπ
ξπξιξδήπξςε
παοάδειγμα
δσρμεμξϋπ αμάπςσνηπ ςηπ ςευμξλξγίαπ
βοίρκεςαι ρςη ρκιά ςηπ επιβεβαίχρηπ
διεναγχγήπ
πξλεμικήπ
έοεσμαπ
(
αεοξπλάμα ςϋπξσ predator) ρςξ ΠΚ.
Δσρςσυόπ, ςξ μεγαλϋςεοξ κξμμάςι ςηπ
ςευμξλξγικήπ ποξϊδξσ ατξοξϋρε πάμςα
πξλεμικέπ εταομξγέπ. Παοϊλα ασςά, ςξ
σπεοξγκόδεπ κετάλαιξ και αμθοχπξόοεπ
εογαρίαπ πξσ δαπαμξϋμςαι ρε έοεσμεπ με
ςέςξια
καςεϋθσμρη,
μεοικέπ
τξοέπ
καςαλήγξσμ ρε αμενέλεγκςεπ απϊ ςξσπ
υοημαςξδϊςεπ
εταομξγέπ,
με
πξιξ
ςοαμςαυςϊ παοάδειγμα, ςη δημιξσογία ςξσ
παγκϊρμιξσ ιρςξϋ (internet) απϊ έοεσμα
ςξσ
αμεοικαμικξϋ
ρςοαςξϋ
μεοικέπ
δεκαεςίεπ ποιμ.
Οι διάτξοεπ επεκςάρειπ ςηπ ςευμξλξγίαπ
πξσ πξλλέπ τξοέπ πλήςςξσμ ςα πξλιςιρςικά
και ελεσθεοιακά υαοακςηοιρςικά ςηπ
κξιμχμίαπ, μαπ βοίρκξσμ ςιπ πεοιρρϊςεοεπ
πεοιπςόρειπ θεαςέπ. Παοαδείγμαςα ϊπχπ


ςξ ςελεσςαίξ ϊμχπ, δείυμξσμ πχπ σπάουει
και η δσμαςόςηςα και η εσθύμη όλχμ
όρχμ ξοαμαςίζξμςαι έμα διατξοεςικό
μέλλξμ και κξιμχμική ξογάμχρη, μα
αμαγμχοίζξσμ ςη θεςική υοήρη πξσ
μπξοεί μα απξκξμιρθεί από ρυεδόμ κάθε
ςευμξλξγία, και μα ποξρπαθξύμ μα ςημ
αμςιρςοέφξσμ ποξπ ότελξπ ςξσπ. Κι εδώ
σπειρέουεςαι και η ρσμειρτξοά ςηπ
κξιμόςηςαπ ςξσ Ελεύθεοξσ λξγιρμικξύ,
καθώπ
με
ςημ
αμάπςσνη
λύρεχμ
ελεύθεοξσ λξγιρμικξύ αμςίρςξιυχμ ςχμ
“κλειρςώμ”
ςευμξλξγιώμ δίμει
ςημ
δσμαςόςηςα ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ μα
έοθξσμ πιξ κξμςά ρςημ ςευμξλξγία μα
γίμξσμ σπξκείμεμα ρςημ αμάπςσνη ασςήπ,
και εμ ςέλει ρσμςελεί ρςημ απενάοςηρη
ςηπ κξιμχμίαπ από ςημ καςεύθσμρη πξσ
υαοάζξσμ ρςημ ςευμξλξγία ξι μόμξι ςχμ
πξλσεθμικώμ.
ςη τάρη πξσ βοιρκϊμαρςε, ξ κϋοιξπ
ςξμέαπ ρσμβξλήπ ςηπ ςευμξλξγίαπ είμαι η
πληοξτϊοηρη και η ποξόθηρη ςξσ
διατξοεςικξϋ πξλιςιρμξϋ πξσ θέλξσμε.
ημαμςικϊςεοξ εογαλείξ και κϋοιξ μέρξ
έκτοαρηπ ασςήπ ςηπ ποξρπάθειαπ είμαι ςξ
Internet, μέρχ ςξσ ξπξίξσ μπξοεί μα γίμει
ςαυϋςαςη μεςάδξρη πληοξτξοιόμ απϊ
ξπξιξμδήπξςε και υχοίπ ασςέπ μα
ελέγυξμςαι απϊ κάπξσ, απξςελεί πεδίξ
διαλϊγξσ και αμςαλλαγήπ απϊφεχμ, ϊπχπ
επίρηπ και μια πξλιςιρςική βιβλιξθήκη ϊυι
μϊμξ κειμέμχμ και τχςξγοατιόμ, αλλά
κάθε μξοτήπ ςέυμηπ.
Ήδη
σπάουξμςα
παοαδείγμαςα
πξσ
δημιξσογήθηκαμ και αμαπςϋυθηκαμ ποξπ
ασςϊ ςξ ρκξπϊ, σπάουξσμ πξλλά. Blogs,
forums, κξιμϊςηςεπ αμςιπληοξτϊοηρηπ,
ζχμςαμέπ
ρσμξμιλίεπ
μέρχ Internet,
ηλεκςοξμικέπ
βιβλιξθήκεπ
κειμέμχμτχςξγοατιόμ-μξσρικήπ και άλλχμ μξοτόμ
ςέυμηπ, διαδικςσακϊ οαδιϊτχμξ, ϊλα
ποξρελκϋξμςαπ ρσμευόπ πεοιρρϊςεοξσπ
υοήρςεπ λϊγχ καιμξςξμιόμ (ϊπχπ ςηπ
διαδοαρςικϊςηςαπ μεςανϋ ςξσπ), αλλά και
απξγξήςεσρηπ απϊ ςα παοαδξριακά μέρα
εμημέοχρηπ.

Σα blogs είμαι ηλεκςοξμικά ημεοξλϊγια πξσ μπξοεί ξ καθέμαπ μα δημιξσογήρει και
μα διαυειοιρςεί απξκλειρςικά. Μέρα ρε ασςά, παοαθέςει δικέπ ςξσ ιδέεπ, απϊφειπ,
ειδήρειπ, εκθέρειπ ρσμειρτέοξμςαπ και ασςϊπ, ρςξ κξμμάςι ςηπ πληοξτϊοηρηπ και

ςξσ πξλιςιρμξϋ. Τπάουει επίρηπ η δσμαςϊςηςα ρυξλιαρμξϋ και αμάπςσνηπ
διάλξγξσ με ςξσπ αμαγμόρςεπ, εμό ςέλξπ μπξοεί μα διαςηοήρει ςημ αμχμσμία ςξσ,
και μα μημ λξγξκοιθεί για ξςιδήπξςε γοάφει.


Σα forums είμαι δικςσακξί ςϊπξι αμξιυςξϋ διαλϊγξσ. Κάθε υοήρςηπ ςξσ internet
έυει ςη δσμαςϊςηςα μα απξςελέρει μέλξπ ςηπ κξιμϊςηςαπ, μα παοακξλξσθεί και μα
παίομει μέοξπ ρςιπ ρσζηςήρειπ – διαλϊγξσπ, και κσοίχπ μα νεκιμά δικϊ ςξσ θέμα.
Παοξσριάζξσμ μεγάλη εσκξλία ρςη ρσζήςηρη ςευμικόμ θεμάςχμ. Έμαπ υοήρςηπ με
μια απλή παοαπξμπή ρε μια άλλη ιρςξρελίδα μπξοεί μα δόρει λϋρη ρςξ ποϊβλημα
πξσ αμςιμεςχπίζει κάπξιξπ άλλξπ.



Οι κξιμόςηςεπ αμςιπληοξτόοηρηπ είμαι ξσριαρςικά forum ξι υοήρςεπ ςχμ ξπξίξσ
ερςιάζξσμ ρςημ άμερη και αμενάοςηςη πληοξτϊοηρη κσοίχπ για ζηςήμαςα ςηπ
επικαιοϊςηςαπ, αλλά λειςξσογξϋμ και χπ αουείξ γεγξμϊςχμ.



Οι ζχμςαμέπ ρσμξμιλίεπ μέρχ internet (IRC chat) είμαι πλαςτϊομεπ ρςιπ ξπξίεπ
μπξοξϋμ μα ρσμμεςέυξσμ πξλλξί υοήρςεπ ςασςϊυοξμα επικξιμχμόμςαπ άμερα,
ατξϋ η αμςαλλαγή ςχμ μημσμάςχμ γίμεςαι ζχμςαμά.



Οι ηλεκςοξμικέπ βιβλιξθήκεπ είμαι δικςσακξί ςϊπξι πξσ τιλξνεμξϋμ πλήθξπ
δεδξμέμχμ-πληοξτξοιόμ. Τπάουξσμ ηλεκςοξμικέπ εγκσκλξπαίδειεπ με ςεοάρςιξ
πλήθξπ καςαυχοήρεχμ, σπάουξσμ ρσλλξγέπ τχςξγοατιόμ και άλλχμ μξοτόμ
φητιακήπ ςέυμηπ, καθόπ και διαδικςσακξί ρςαθμξί πξσ εκπέμπξσμ ελεϋθεοα ςξ
ποϊγοαμμα πξσ επιμελείςαι ξ υοήρςηπ.

Ιδιαίςεοη μμεία ποέπει μα γίμει εδό ρςημ
αμάπςσνη
αμξιυςόμ
ηλεκςοξμικόμ
εγκσκλξπαιδειόμ, με ποόςξ και εσοϋςαςα
γμχρςϊ παοάδειγμα ςημ γμχρςή ρε ϊλξσπ
Wikipedia.org (Βικιπαίδεια). Σςημ ξσρία
με
απξκλειρςική
βξήθεια
ςηπ
ςευμξλξγίαπ, είμαρςε μάοςσοεπ ςηπ
καςάοοεσρηπ
εμόπ
ξλόκληοξσ
ρσρςήμαςξπ
παοξυήπ
και
“μεςαλαμπάδεσρηπ” ςηπ γμώρηπ. Πλέξμ,
η αμάκςηρη γμόρεχμ και πληοξτξοιόμ
είμαι και άμερη υοξμικά (ϊυι απλά ξι
ηλεκςοξμικέπ
εγκσκλξπαίδειεπ,
αλλά
ξλϊκληοξ ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ παγκϊρμιξσ
ιρςξϋ), και κσοίχπ ποξρβάριμη ρε ϊλξσπ,
υχοίπ ςξσπ τοαγμξϋπ (ξικξμξμικξϋπ,
ςανικξϋπ) πξσ έθεςε ςξ παοαδξριακϊ
ρϋρςημα. ε καμία πεοίπςχρη βέβαια δεμ
ποέπει
μα
παοαλείφξσμε
ςημ
ρημαμςικϊςαςη ενέλινη ςηπ μεςάβαρηπ απϊ
έμα ρϋρςημα με πσλόμα ςημ μξμξμεοή
παοξυή γμόρηπ απϊ ςξμ ρσγγοατέαασθεμςία, ρε ασςϊ ςηπ ρσλλξγικήπ
διαμϊοτχρηπ, καςάκςηρηπ και μεςάδξρηπ
ςηπ γμόρηπ. Ίρχπ η ποόςη ρε ρημαρία
ϊλχμ ςχμ ρσλλξγικόμ διαδικαριόμ.

ςευμξλξγίαπ είμαι ξι μξσρικέπ βιβλιξθήκεπ
αμξιυςώμ αδειώμ (πυ jamendo.com). Σα
ςελεσςαία
υοϊμια
ξι
διρκξγοατικέπ
εςαιοίεπ,
ϊπχπ
και
ασςέπ
πξσ
εμπξοεϋξμςαι δικαιόμαςα ςαιμιόμ βλέπξσμ
ςη γη μα υάμεςαι κάςχ απϊ ςα πϊδια ςξσπ.
Σξ παοάθσοξ ςηπ απελεσθέοχρηπ ςηπ
ςέυμηπ απϊ ςημ αγξοά πξσ άμξινε ςξ
internet, ξδηγεί ϊλξ και πεοιρρϊςεοξ
κϊρμξ μα απανιόρει ςξ σπάουξμ μξμςέλξ
εμπξοεσμαςικήπ εκμεςάλλεσρηπ ςηπ ςέυμηπ
(μξσρική,
ςαιμίεπ),
με
ςιπ
ϊπξιεπ
επιπςόρειπ ςξσ (αομηςικέπ ποξταμόπ)
ακϊμα και ρςημ ίδια ςη μξοτή και ςξ
υαοακςήοα ασςήπ. Απϊ ςημ πλεσοά ςξσ
κξιμξϋ, ςξ μα “καςεβάρει” έμα άλμπξσμ
έυει γίμει κϋοια ποξςίμηρη, αλλά ακϊμα
και
καλλιςέυμεπ
(πυ
Radiohead)
αμαγμχοίζξσμ
ςξ
αδιένξδξ
ςξσ
παοαδξριακξϋ μξμςέλξσ και, δηλόμξμςαπ
παοάλληλα απέμαμςι ρςημ εμπξοική
εκμεςάλλεσρη ςξσ έογξσ ςξσπ, διαθέςξσμ
ςξ έογξ ςξσπ απεσθείαπ μέρχ internet
υχοίπ ςημ παοεμβξλή διρκξγοατικόμ
εςαιοιόμ. Παοάλληλα απέμαμςι ρςημ
λξγική
ςηπ
εμπξοεσμαςξπξίηρηπ/ποαγμαςξπξίηρηπ
Έμα άλλξ ςαυϋςαςα αμαπςσρρϊμεμξ μέρξ ςηπ ςέυμηπ και ςχμ κλειρςόμ αδειόμ
ρςξ διαδίκςσξ με ςημ βξήθεια ςηπ πμεσμαςικόμ δικαιχμάςχμ DRM (γίμεςαι

ποξρπάθεια μα εμιρυσθξϋμ ασςά ςα
ρσρςήμαςα χπ ςελεσςαία ποξρπάθεια
ρχςηοίαπ ςχμ διρκξγοατικόμ εςαιοιόμ),
ποξχθξϋμςαι μξμςέλα αμξιυςώμ αδειώμ
(ϊπχπ η Creative Commons) ξι ξπξίεπ
δίμξσμ ρςξμ καλλιςέυμη πλήοη διαυείοιρη
ςξσ έογξσ ςξσ και ςξσ ςοϊπξσ πξσ ασςϊ
διαςίθεςαι ρςξ κξιμϊ. Έςρι μπξοξϋμε μα
μιλάμε για ελεϋθεοη ςέυμη και πξλιςιρμϊ ξ
ξπξίξπ νετεϋγει απϊ ρςεμά, διαμξοτχμέμα
απϊ ςημ αγξοά, πλαίρια, πξσ μπξοεί μα
ποξχθήρει ακϊμα και ςξ κίμημα και ςιπ
καςακςήρειπ ςξσ και δίμει ρε ξπξιξμδήπξςε
ςημ δσμαςϊςηςα μα εκτοαρςεί, και ρε
ξπξιξμδήπξςε μα έυει ποϊρβαρη ρςξ έογξ
ςξσ.
λεπ ασςέπ ξι ποξεκςάρειπ ςηπ ςευμξλξγίαπ
ήδη νεδιπλόμξσμ ςιπ μεγάλεπ δσμαςϊςηςεπ
ςξσπ ρςημ καςεϋθσμρη πξσ επιθσμξϋμε, με
ποόςξ παοάδειγμα ςη ρσμβξλή ςξσπ ρςιπ
τξιςηςικέπ κιμηςξπξιήρειπ ςχμ ςελεσςαίχμ
υοϊμχμ. Δικςσακά “εογαλεία” ϊπχπ ςα
edopytexneio.org, athens.indymedia.org
και tvxs.gr πξσ κιμξϋμςαι ρςη λξγική
forum – wiki – αμςιπληοξτϊοηρηπ παίζξσμ
καθξοιρςικϊ οϊλξ ρςημ ξογάμχρη ςξσ
τξιςηςικξϋ (και ϊυι μϊμξ) κιμήμαςξπ, με
άμερη και ρσμευή εμημέοχρη για ςιπ
ενελίνειπ, ρσγκέμςοχρη και επικξιμχμία
μεςανϋ ςχμ καςαλήφεχμ και ςχμ
τξιςηςικόμ ρσλλϊγχμ, και πξλλά άλλα –
επίρηπ
απξςελξϋμ
μϊμιμη
μξοτή
εμημέοχρηπ, ακϊμα και ρε πεοιϊδξσπ μη
κιμήμαςξπ, απέμαμςι ρςα κξοερμέμα
παοαδξριακά ΜΜΔ. Παοόλα ασςά η
εκμεςάλλεσρη
ςχμ
ςευμξλξγικώμ
ενελίνεχμ έυει ρίγξσοα μεγαλύςεοξ
ξοίζξμςα από ςξμ ρσμςξμιρμό ςξσ
κιμήμαςξπ και ςημ αουειξθέςηρη και
ποξβξλή
ςχμ
έμποακςχμ
και
πξλιςιρςικώμ ςξσ καςακςήρεχμ. Είμαι
όμχπ επίρηπ ρίγξσοξ όςι ασςόπ ξ
ξοίζξμςαπ πλαςαίμει μέοα με ςη μέοα
καθώπ βοιρκόμαρςε μόλιπ ρςημ αουή ςηπ
ανιξπξίηρηπ
ςχμ
ποξξπςικώμ
πξσ
απλώμξμςαι μποξρςά ρςα πόδια μαπ.

“αιυμήπ” ξι ξπξίεπ θα υοηριμξπξιηθξϋμ
εμάμςια ρςα δικαιόμαςα μαπ, είμαι
εσκαιοία και υοέξπ μαπ χπ τξιςηςικϊ
κίμημα μα καςαβάλξσμε ϊλεπ μαπ ςιπ
δσμάμειπ όρςε μα απξκςήρξσμε λϊγξ ρςξ
πξιϊμ ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ. Η
καςεύθσμρη
ρςημ
ξπξία
θέλξσμε
ρςοαμμέμη
ςημ
εκπαίδεσρη,
ςημ
ςευμξλξγία και ςημ έοεσμα, είμαι ποξπ
ςημ ικαμξπξίηρη ςχμ αμαγκώμ μαπ και
όυι ςχμ αμαγκώμ ςηπ αγξοάπ. Ίρχπ
κάπξςε βοεθξϋμε και ρςημ εσυάοιρςη θέρη
μα αμαπςϋρρξσμε ςευμξλξγίεπ σπέο ςξσ
κιμήμαςξπ, ϊπχπ ξι ποξαματεοθείρεπ,
μέρχ ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ.
Έμα παοάθσοξ ρςξ πχπ βλέπξσμε ςημ
ςευμξλξγία μέρα ρςημ εκπαίδεσρη είμαι
εμαρυϊληρη μαπ και η ποξρπάθεια
ποξόθηρηπ ςξσ ελεύθεοξσ λξγιρμικξύ,ςξ
ξπξίξ απαμςά ρςη λξγική ςχμ κλειρςόμ
αδειόμ (DRM) και κιμείςαι ρε ασςή ςηπ
ρσλλξγικήπ αμάπςσνηπ ςηπ ςευμξλξγίαπ, με
δικά μαπ κοιςήοια, και για ςιπ δικέπ μαπ
αμάγκεπ. Ο πξλιςιρμϊπ ςχμ αμξιυςόμ
κξιμξςήςχμ πξσ ποξχθξϋμε είμαι επίρηπ
έμα
δείγμα
ςξσ
πξλιςιρμξϋ
πξσ
εμρςεομιζϊμαρςε. Έμαπ πξλιςιρμϊπ πξσ
αγκαλιάζει και ποξχθεί ςημ ελεϋθεοη
μεςάδξρη ςέυμηπ και ιδεόμ και ποξρπαθεί
με ϊλεπ ςξσ ςιπ δσμάμειπ μα νεπεοάρει ςξ
εμπϊδιξ ςχμ κλειρςόμ αδειόμ, ποξρπάθεια
ςημ ξπξία εκτοάζει πλήοχπ ςξ ελεϋθεοξ
λξγιρμικϊ/λξγιρμικϊ αμξιυςξϋ κόδικα.
Ασςόπ ξ πξλιςιρμόπ θέλξσμε μα είμαι
κξμμάςι κάθε πςσυήπ ςηπ δοαρςηοιόςηςαπ
μαπ, πόρξ μάλλξμ ςηπ έκτοαρηπ ςηπ
δημιξσογικόςηςαπ μαπ. Δημιξσογικόςηςαπ
η ξπξία ρςξ μέλλξμ θα επεκςαθεί ρε
ακόμα
πεοιρρόςεοεπ
ςευμξλξγικέπ
καιμξςξμίεπ ξι ξπξίεπ σπεοβαίμξσμ ςα
ρςεμά όοια ςηπ αγξοάπ και μπξοξύμ μα
βξηθήρξσμ
ρςημ
διαμόοτχρη
διατξοεςικώμ μξοτώμ ξογάμχρηπ ςηπ
κξιμχμίαπ
–
με
αμξιυςέπ
άδειεπ,
ρσλλξγικέπ
δοαρςηοιόςηςεπ
και
δημιξσογία, αμςιπληοξτόοηρη, και μία
ςέυμη ποαγμαςικά ελεύθεοη.

Αμςιδιαμεςοικά με ςη ποξρπάθεια πξσ
γίμεςαι η εκπαιδεσςική διαδικαρία μα
εμπξςιρςεί με αμάπςσνη ςευμξλξγιόμ
Η εταομξγή ςηπ ςευμξλξγίαπ μπξοεί και ποέπει μα απξςελέρει ποόςηπ ςάνεχπ ετϊδιξ ςξσ
τξιςηςικξϋ(και ϊυι μϊμξ) κιμήμαςξπ.

Ελεύθεοξ λξγιρμικό και κοάςξπ.
ςιπ 10 Ιαμξσαοίξσ 2008 ξ ΤπξσογϊπΗ σπξγοατή ρσμτχμιόμ μεςανϋ ςχμ
Οικξμξμίαπ
ρσμεπήπ
χπ
ποξπ
ςιπ μεγαλξεςαιοειόμ λξγιρμικξϋ και μέχμ
δερμεϋρειπ ςξσ με ςιπ μεγάλεπ επιυειοήρειπςευμξλξγιόμ και ςχμ κσβεομήρεχμ κοαςόμ,
εμταμίζει ρςξ κξιμξβξσλίξ μξμξρυέδιξδεμ είμαι κάςι ρπάμιξ, πϊρξ μάλλξμ κάςι
ποξπ κϋοχρη αματξοικά με ςημ ρσμτχμίακαιμξϋοιξ. Η εςήρια απόλεια κεοδόμ λϊγχ
ςηπ ελλημικήπ κσβέομηρηπ με ςημπειοαςείαπ απξςελεί ρημαμςικϊ πλήγμα για
Microsoft,
εςαιοεία
κξλξρρϊ
ςξσ εςαιοείεπ ϊπχπ η Microsoft και ςασςϊυοξμα
ηλεκςοξμικξϋ
εμπξοίξσ
και
διεθμέπη ξλξέμα και μεγαλϋςεοη διάδξρη ςχμ
ρϋμβξλξ ςξσ καπιςαλιρμξϋ ρςξμ ςξμέα ςχμ λϋρεχμ ελεϋθεοξσ λξγιρμικξϋ απειλεί ςξ
μέχμ ςευμξλξγιόμ και ςηπ πληοξτξοικήπ.μεοίδιξ ρςημ πίςα για ςξ ρϋμξλξ ςχμ
Η καςάθερη ςξσ μξμξρυεδίξσ ασςξϋ κσοίαουχμ επιυειοήρεχμ. Έςρι ξι ρσμτχμίεπ
έουεςαι μα ρημάμει με ςξμ ςοϊπξ ςηπ μιαμε κσβεομήρειπ κοαςόμ ή με άλλεπ
μέα επξυή πελαςειακόμ ρυέρεχμ ςξσεπιυειοήρειπ για ςημ ποξμήθεια λξγιρμικξϋ,
δημξρίξσ ςξμέα και ενάοςηρηπ ςξσ απϊ ςαςημ παοξυή σπηοεριόμ μηυαμξογάμχρηπ και
μξμξπόλια και ςξ μεγάλξ κετάλαιξ. Μαζί ςημ έμςανη ςχμ μξμάδχμ ςξσ διξικηςικξϋ
με ςξ μέξ γϋοξ νεπξσλήμαςξπ ςχμ ΔΔΚΟ μεμηυαμιρμξϋ ρε ρσγκεκοιμέμα εςαιοικά
ςημ Ολσμπιακή και ςηπ γεμικεσμέμηπποξγοάμμαςα καςα ςα ποϊςσπα ςχμ
παοάδξρηπ ςηπ κοαςικήπ πεοιξσρίαπ ρερσμβάρεχμ Δημξρίξσ – Ιδιχςικξϋ, είμαι μια
ιδιόςεπ, ςξ μέξ γϋοξ διάλσρηπ ςξσ κοάςξσπεπικεοδήπ και ρίγξσοη επεμδσςική εσκαιοία.
ποϊμξιαπ με ςιπ βξλέπ ρςξ αρταλιρςικϊ, ςξΔναρταλίζεςαι ρίγξσοη πελαςεία με ςημ
μξμξρυέδιξ έουεςαι μα ρημάμει και ςημμαζική πόληρη μεγάλχμ αοιθμόμ αδειόμ
άμεσ ϊοχμ παοάδξρη ςξσ κοαςικξϋ υοήρηπ, σπξρςήοινηπ και σπηοεριόμ και άοα
μηυαμιρμξϋ ρςιπ σπηοερίεπ ςξσ κξλξρρξϋ μακοξυοϊμια
εμπξοική
ρυέρη.
ςηπ
πληοξτξοικήπ.
Σασςϊυοξμα
μεσγκεκοιμέμα η Microsoft έυει μα εμταμίρει
ποϊρυημα ςημ ποϊρδερη ρςξ “άομα ςηπμια ξλξκληοχμέμη γκάμα παοξυήπ ςέςξιχμ
κξιμχμίαπ ςηπ πληοξτξοίαπ” και ςηπσπηοεριόμ
πξσ
νεκιμάει
απξ
ςημ
Χητιακήπ ςοαςηγικήπ πξσ έυει υαοαυθείμηυαμξογάμχρη μικοόμ επιυειοήρεχμ με ςξ
μέυοι ςξ 2013 έουεςαι μα διαμξοτόρει μιαπξλϋ 250 σπξλξγιρςέπ μέυοι ςξμ ρσμξλικϊ
μέα καςάρςαρη ρςημ ρϋμποανη ςξσενξπλιρμϊ, ςημ παοξυή ενσπηοέςηρηπ και
ελλημικξϋ δημξρίξσ με ςιπ εςαιοίεπ ςξσςημ ίδοσρη εοεσμηςικόμ κέμςοχμ για
ιδιχςικξϋ
ςξμέα
αλλά
και
ρςημξλϊκληοξσπ κοαςικξϋπ μηυαμιρμξϋπ.
διαμϊοτχρη ςηπ εκπαιδεσςικήπ κξιμϊςηςαπ
και ςηπ εοεσμηςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ ρςημ Μια ςέςξια ρσμτχμία διαταιμϊςαμ ξςι θα
Δλλάδα.
ποαγμαςξπξιηθεί εδό και κάπξιξ καιοϊ
Έςρι εμό διεθμόπ διαμξοτόμξμςαι μέεπ μεςανϋ ςηπ ελλημικήπ κσβέομηρηπ και ςηπ
ςάρειπ με ρατή καςεϋθσμρη ςημ σιξθέςηρη Microsoft. Ήδη απξ ςξμ Μάιξ ςξσ 2005 επι
λϋρεχμ ρε ελεϋθεοξ λξγιρμικϊ απξ μια σπξσογίαπ Μαοιέςςαπ Γιαμμάκξσ, ςξ
ρειοά υχοόμ, ςξ ελλημικϊ δημϊριξ Τπξσογείξ Παιδείαπ είυε ρσμάφει Μμημϊμιξ
καλείςαι μα παίνει ςξ οϊλξ ςξσ μςϊπιξσ σμεογαρίαπ με ςημ εμ λϊγχ επιυείοηρη
σπαλλήλξσ
ςηπ
Microsoft
και
η για ςημ ποξόθηρη ςηπ υοήρηπ ςχμ
εκπαιδεσςική και ακαδημαίκή κξιμϊςηςα Σευμξλξγιόμ
Πληοξτξοίαπ
και
ςχμ οϊλξ ςηπ δεναμεμήπ άμςληρηπ Δπικξιμχμίαπ (ΣΠΔ) ρςημ ποχςξβάθμια και
εογαςικξϋ δσμαμικξϋ και ςξσ τξοέα δεσςεοξβάθμια
εκπαίδεσρη
και
ςημ
παοαγχγήπ έοεσμαπ με διάθερη ρςημ ίδια “αμάπςσνη ςχμ ρυεςικόμ δενιξςήςχμ
και ρε άλλεπ ρσμεογαζϊμεμεπ επιυειοήρειπ. μαθηςόμ
και
εκπαιδεσςικόμ”.
Η
ρσμεογαρία
εκείμη
εμςαρρϊςαμ
ρςξ

επιυειοηριακϊ ποϊγοαμμα “σμεογάςεπ ρςη
Μάθηρη” (Partners in Learning) πξσ
ποξχθεί η Microsoft διεθμόπ και ρςξ
ξπξίξ, ρε ρσμεογαρία με ξογαμιρμξϋπ
ϊπχπ η UNESCO, έυει καςατέοει μα εμςάνει
πάμχ
απξ
100
εκπαιδεσςικξϋπ
μηυαμιρμξϋπ κοαςόμ. Με μια ςέςξια
ρσμτχμία η Microsoft δεμ πχλεί άδειεπ
υοήρηπ και εμταμίζεςαι χπ υξοηγϊπ
σπηοεριόμ και λξγιρμικξϋ, τοξμςίζξμςαπ
μα εναρταλίζει ςημ υοήρη και ςημ
διδαρκαλία ςξσ λξγιρμικξϋ ςηπ ρςιπ
υαμηλϊςεοεπ εκπαιδεσςικέπ βαθμίδεπ.
Σξ ρυέδιξ μϊμξσ ποξπ κϋοχρη ρςη βξσλή
αματξοικά με ςημ παοαπάμχ ρσμτχμία
καςέθερε ξ Γ. Αλξγξρκξϋτηπ μϊλιπ ρςιπ 10
Ιαμξσαοίξσ ςξσ 2008 και έκςξςε έυξσμ
ποξκϋφει διάτξοα εοχςημαςικά καθόπ και
αμςιδοάρειπ ρυεςικά με ςξ θέμα. Δπι ςηπ
ξσρίαπ η ρσμτχμία ποξβλέπει ςημ παοξυή
70.000 αδειόμ υοήρηπ λξγιρμικξϋ ςηπ
Microsoft μέρα ρςα ποξρευή ςοία υοϊμια
και εμό ςξ Τπξσογείξ ιρυσοίζεςαι ξςι
σπάουει έκπςχρη 20% ασςϊ δεμ ποξκϋπςει
απξ πξσθεμά απξ ςξ κείμεμξ ςηπ
ρσμτχμίαπ. Η ίδια η ρσμτχμία καςαςίθεςαι
ρςημ βξσλή εμό πξλλά ρημαμςικά ρημεία
ενακξλξσθξϋμ μα μέμξσμ ακαθϊοιρςα ϊπχπ
για παοάδειγμα ξ ακοιβήπ ςοϊπξπ με ςξμ
ξπξίξ θα εμςαυθεί ξ κοαςικϊπ μηυαμιρμϊπ
ρςξ Ποϊγοαμμα Κσβεομηςικήπ Αρταλείαπ
ςηπ Microsoft (Microsoft Government
Security Program) ή πχπ ακοιβόπ θα
δοξμξλξγηθξϋμ πεοαιςέοχ ρσμτχμίεπ πξσ
σπξμξξϋμςαι.
Σημ ίδια λξιπϊμ ρςιγμή πξσ ακϊμα και η
Δσοχπαψκή Δπιςοξπή εςξιμάζεςαι μα
επιβάλλει εκ μέξσ κσοόρειπ ρςημ Microsoft
για ζηςήμαςα μξμξπχλιακόμ ποακςικόμ, η
κσβέομηρη ρσμάπςει μια ρσμτχμία όρςε
μα παοαυχοηθεί η δσμαςϊςηςα ρε έμαμ
μξμξπχλιακϊ κξλξρρϊ ςηπ πληοξτξοικήπ
μα “μεοιμμήρει” για ςημ μηυαμξογάμχρη
καίοιχμ λειςξσογιόμ ςξσ δημξρίξσ ςξμέα
και μα παοέυει σπηοερίεπ για δημϊρια
έγγοατα με κλειρςϊ λξγιρμικϊ ςξ ξπξίξ
είμαι αδϋμαςξ μα ελεγυθεί απξ άλλξσπ
τξοείπ πλημ ςηπ ίδιαπ ςηπ Microsoft. Σηπ
ίδιαπ εςαιοείαπ πξσ έυει παίνει ξσκ ξλίγεπ
τξοέπ ςξ οϊλξ ςξσ υατιέ κσβεομήρεχμ και
ποχςξπξοεί ρςημ εδοαίχρη ςηπ κσοιαουίαπ
ςηπ με μξμξπχλιακέπ ποακςικέπ και
αμςεογαςικέπ πξλιςικέπ ϊπχπ η δημιξσογία

λξγιρμικξϋ
παοακξλξϋθηρηπ
ςχμ
εογαζξμέμχμ ςηπ και η ρςαθεοή εςήρια
απϊλσρη ςξσ 10% ςξσ εογαςικξϋ δσμαμικξϋ
ςηπ.
Φαοακςηοιρςικέπ είμαι ξι παοεμβάρειπ
ξογαμόρεχμ για ςξ ελεϋθεοξ λξγιρμικϊ
και ςημ ελεσθεοία ςχμ δξμόμ ρςξ
διαδίκςσξ ϊπχπ η HELLUG (Έμχρη
Δλλήμχμ Φοηρςόμ Λίμξσν), η FFII
(Δλλημικϊ παοάοςημα ςξσ Ιδοϋμαςξπ για
ςιπ Δλεϋθεοεπ Δξμέπ Πληοξτξοιόμ) και η
Digital Rights πξσ ποξειδξπξιξϋμ ϊςι
παοαβιάζξμςαι ακϊμα και ξι πεοιβϊηςεπ
αουέπ ςξσ “ελεϋθεοξσ αμςαγχμιρμξϋ”.
Ποάγμαςι με ςημ επικϋοχρη μιαπ ςέςξιαπ
ρσμτχμίαπ απξκλείεςαι ξσριαρςικά η
δσμαςϊςηςα μα ενξπλιρςεί εκ μέξσ ξ
δημϊριξπ ςξμέαπ ϊυι απλά με ελεϋθεοξ
λξγιρμικϊ αλλά και με ςξ λξγιρμικϊ άλλχμ
εςαιοειόμ πλημ ςηπ Microsoft, πξσ
τοξμςίζει με ςημ ρειοά ςηπ μα καθιρςά
απαοαίςηςη ςημ υοήρη και ςχμ σπξλξίπχμ
πακέςχμ λξγιρμικξϋ πξσ παοέυει.
Σξ ελλημικϊ δημϊριξ έςρι λειςξσογεί
σπξςελόπ ραμ έμαπ εγυόοιξπ πλαριέ ςηπ
Microsoft πξσ τοξμςίζει μα αγξοάζει
μϊμιμα ξλϊκληοα ςα πακέςα εταομξγόμ
ςηπ, μα τοξμςίζει για ςημ δχοεάμ
διατήμιρη ςξσπ μέρχ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ
μηυαμιρμξϋ, μα εκπαιδεϋει καθηγηςέπ,
μαθηςέπ, δημϊριξσπ σπάλληλξσπ και
ακαδημαψκξϋπ ρςημ υοήρη ςχμ πακέςχμ
ασςόμ και μα αμαγκάζει μικοξμεραίεπ
επιυειοήρειπ
πξσ έυξσμ
ρυέρη με
σπηοερίεπ ςξσ δημξρίξσ μα ενξπλίζξμςαι
και ασςέπ με ςξ καςάλληλξ ρσμβαςϊ
λξγιρμικϊ. Η δε ρσμτχμία σπξγξοεϋει ρςξ
δημϊριξ μα εναρταλίζει αμα πάρα ρςιγμή
και ςημ μξμιμϊςηςα υοήρηπ ςξσ λξγιρμικξϋ
καθόπ παοέυεςαι τσρικά η “εύλξγη
ρσμδοξμή ρςημ Κσβέομηρη ρε κάθε
ποξρπάθεια εμημέοχρηπ ςξσ κξιμξύ πξσ
μπξοεί μα διεμεογήρει, ποξκειμέμξσ μα
εμημεοώρει
ςξσπ
πξλίςεπ
και
ςιπ
επιυειοήρειπ αματξοικά με ςημ μξμξθερία
πεοί ποξρςαρίαπ δικαιχμάςχμ πμεσμαςικήπ
ιδιξκςηρίαπ
και
ςιπ
ρσμέπειεπ
ςηπ
παοαβίαρηπ ασςώμ”.

ΣΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΑΝ ΛΤΗ
Οι λϋρειπ πξσ μπξοξϋμ μα δχθξϋμ απξ ςξ
ελεϋθεοξ λξγιρμικϊ για ςημ ςξπική
ασςξδιξίκηρη ρςημ παοξϋρα τάρη ταίμεςαι
πχπ είμαι ενίρξσ ικαμέπ και ρε πξλλά ρημεία
αδιαμτιρβήςηςα καλϋςεοεπ με ασςέπ πξσ
ποξςίθεςαι μα δόρει η Microsoft ή άλλξι
κξλξρρξί
ςηπ
πληοξτξοικήπ.
Ασςϊ
μαοςσοξϋμ ξι απξτάρειπ κοαςόμ ϊπχπ η
Ιαπχμία, ςξ Πεοξϋ, η Γεομαμία, η Γαλλία, η
Κξϋβα, η Βεμεζξσέλα, η Β. Κξοέα και
πξλλέπ άλλεπ μα υοηριμξπξιήρξσμ καςα
κϊοξμ πλαςτϊομεπ ελεϋθεοξσ λξγιρμικξϋ
ϊπχπ ςξ debian ή ςξ ubuntu και αμςίρςξιυα
πακέςα ρε αμξιυςϊ κόδικα ϊπχπ ςξ
OpenOffice (ςξ “αμςαγχμιρςικϊ” πακέςξ ςξσ
Microsoft
Office).
Δπιπλέξμ
έυξσμ
αμαπςσυθεί και ρσγκεκοιμέμα λειςξσογικά
ρσρςήμαςα πξσ ικαμξπξιξϋμ ςιπ αμάγκεπ ςηπ
κάθε υόοαπ, ϊπχπ ςξ Nova OS ςηπ Κξϋβα*,
ςξ Red Star OS ςηπ Β. Κξοέαπ** κλπ.
Σξ ποόςξ ζήςημα ρςξ ξπξίξ έουεςαι μα
απαμαςήρει η σιξθέςηρη ςέςξιχμ λϋρεχμ
είμαι ςξ ζήςημα ςξσ κϊρςξσπ. Σημ ρςιγμή
πξσ η ρσμτχμία ςηπ ελλημικήπ κσβέομηρηπ
με ςημ Microsoft για 70.000 άδειεπ υοήρηπ
με έκπςχρη 20% αγγίζει πξρά ςηπ ςάνηπ
ςχμ 43.400.000€ υχοίπ μα ρσμσπξλξγιρςεί
ςξ κϊρςξπ σπξρςήοινηπ, ςα ίδια πακέςα
μπξοξϋμ μα αμαζηςηθξϋμ ρςξ ελεϋθεοξ
λξγιρμικϊ απξλϋςχπ δχοεάμ, με ςημ ίδια
πξιϊςηςα παοξυήπ σπηοεριόμ. Διδάλλχπ
με αρϋγκοιςα μικοϊςεοξ κϊρςξπ η
κσβέομηρη θα μπξοξϋρε μα αμαθέρει ρε
μια ελλημική εςαιοία μα ποξραομϊρει ςξ
σπάουξμ λξγιρμικϊ αμξικςξϋ κόδικα ρςιπ
αμάγκεπ ςηπ εκάρςξςε δημϊριαπ σπηοερίαπ
ή ακϊμα καλϋςεοα μα ρςοατεί ρςημ ίδια
ςημ
κξιμϊςηςα(Δλλημική
κξιμϊςηςα
ΔΛ/ΛΑΚ). Με ασςϊ ςξμ ςοϊπξ ξι πξλίςεπ χπ
υοήρςεπ και μέλη ςηπ κξιμϊςηςαπ θα
μπξοξϋραμ μα αλληλεπιδοάρξσμ με ςξμ
ςοϊπξ πξσ αματέοθηκε ρςα ποξηγξϋμεμα
κετάλαια ρσμειρτέοξμςαπ ρςημ βελςίχρη
ςξσ λξγιρμικξϋ.

Η δε αδιαμτιρβήςηςη σπεοξυή ςξσ
αμξιυςξϋ κόδικα έγκειςαι ρςημ δσμαςϊςηςα
πξσ παοέυει ρςξμ έλεγυξ ςξσ απξ ϊλξσπ.
Δμχ η Microsoft με πλαςτϊομεπ ϊπχπ ςα
Windows sVista είμαι πλέξμ πεοιβϊηςη για
ςημ αμαρτάλεια πξσ “ποξρτέοει” με ιξϋπ,
καςαρκξπεσςικϊ λξγιρμικϊ (spyware) και
κοστϊ λξγιρμικϊ
πξσ ελέγυει
ςιπ
λειςξσογίεπ ςξσ υοήρςη (DRM), ξ αμξιυςϊπ
κόδικαπ λειςξσογεί και αμαπςϋρρεςαι ρε
ρσμθήκεπ
απϊλσςηπ
διατάμειαπ
και
ελεσθεοίαπ. Η ίδια εςαιοεία έυει μα
καςαθέρει πεογαμημέπ ρςημ δημιξσογία
ξλξκληοχμέμχμ ςοϊπχμ παοακξλξϋθηρηπ
ςχμ εογαζξμέμχμ ςηπ και ρςημ αγαρςή
ρϋμπμξια με κσβεομήρειπ ϊπχπ η Κίμα και
ξι ΗΠΑ για ςξμ πεοιξοιρμϊ ςχμ ελεσθεοιόμ
ςχμ υοηρςόμ ςξσ λξγιρμικξϋ ςηπ. Σημ
ρςιγμή πξσ διακσβεϋεςαι η απλή υοήρη
ςχμ ποξψϊμςχμ ςηπ ρε λξγιρμικϊ ρςξ ρπίςι
η υχοίπ ϊοξσπ παοάδξρη εμϊπ κοαςικξϋ
μηυαμιρμξϋ ρςημ λειςξσογία ςηπ καςαμςάει
επικίμδσμη τάορα.
Η ακαδημαψκή ρημαρία ςξσ μα σιξθεςηθεί
ςξ ελεϋθεοξ λξγιρμικϊ είμαι ακϊμα πιξ
καίοια καθόπ μπξοεί μα δξθεί η
δσμαςϊςηςα ρε ϊλξσπ ςξσπ άμερα
εμπλεκϊμεμξσπ τξοείπ μα αμαπςϋνξσμ
ρϋμτχμα με ςιπ αμάγκεπ ςξσπ ςιπ
λειςξσογίεπ πξσ παοέυξμςαι. Μέρχ ςηπ
κξιμξςικήπ, ελεϋθεοηπ αμάπςσνηπ ςξσ
λξγιρμικξϋ μπξοξϋμ μα δξθξϋμ ρς' αλήθεια
μέεπ
δσμαςϊςηςεπ
εκμάθηρηπ
ςηπ
πληοξτξοικήπ και άμερηπ αλληλεπίδοαρηπ
ςχμ εογαζξμέμχμ με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ
εογαρίαπ ςξσπ. Αμςι λξιπϊμ μα εμιρυσθεί η
αλλξςοίχρη απξ ςξ αμςικείμεμξ δξσλειάπ,
η ςευμξτξβία και η επιβξλή ςηπ κσοιαουίαπ
ρςημ γμόρη απξ ςα μξμξπχλία, και εμό ξι
δσμαςϊςηςεπ πξσ διαμξίγξμςαι απξ ςη
ρκξπιά ςηπ ελεσθεοίαπ ςηπ γμόρηπ και ςηπ
εογαρίαπ
είμαι
αρϋγκοιςεπ,
είμαι
μξμϊδοξμξπ η ρϋγκοξσρη με ςξσπ
εγυόοιξσπ καλξθεληςέπ και σπαλλήλξσπ
ςχμ επιυειοήρεχμ και με ςιπ λξγικέπ πξσ
εκποξρχπξϋμ.

Δλεϋθεοξ λξγιρμικϊ έυει υοηριμξπξιηθεί ρε πλέξμ ενεζηςημέμα πεδία εταομξγόμ
με μεγάλη επιςσυία. Δμςελόπ εμδεικςικά μεοικά παοαδείγμαςα αματέοξμςαι παοακάςχ:
OLPC(one laptop per child = έμα λάπςξπ για κάθε παιδί). Η υοήρη ςξσ linux χπ
λξγιρμικϊ ρϋρςημα βξήθηρε ςξμ ΔλλημξΑμεοικάμξ καθηγηςή Ν. Νεγοεπϊμςη μα
κοαςήρει υαμηλά ςημ ςιμή ςξσ “λάπςξπ ςχμ 100 δξλαοίχμ”

EPICS(ExperimentalPhysicsandIndustrial Control System) πξσ υοηριμξπξιείςαι ρςξμ
ITER(Διεθμήπ θεομξπσοημικϊπ αμςιδοαρςήοαπ), ϊπξσ και επιυειοείςαι η
εκμεςάλλεσρηπ ςηπ εμέογειαπ πξσ απξδερμεϋεςαι καςά ςημ πσοημική ρϋμςηνη.
http://www.iter.org/newsline/Pages/95/1305.aspx
http://www.aps.anl.gov/epics/
 Τν “Oscar project“. Είλαη έλα πξόγξακκα γηα ηελ ζρεδίαζε απηνθηλήηνπ κε ινγηζκηθό
αλνηθηνύ θώδηθα. Ξεθίλεζε ζηε Γεξκαλία θαη αλαπηύρζεθε ώζηε λα ελζσκαηώζεη θαη
Ακεξηθαλνύο επαγγεικαηίεο ζρεδηαζηέο. (Οη νπνίνη θάπνηα ζηηγκή ζηακάηεζαλ ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο. Σηελ αξρή ην site αλέθεξαλ όηη έπξεπε λα ζηακαηήζνπλ ρσξίο λα κπνξνύλ
λα πνπλ νηηδήπνηε άιιν. Αξγόηεξα αλαθνίλσζαλ όηη ζα επηζηξέςνπλ ζηηο αξρέο ηνπ 2004
ρσξίο όκσο λα ην πξάμνπλ.)
 Τα ζπζηήκαηα θαηαλεκεκέλεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξίαο(grid computing). Επεηδή ζηηο
κέξεο καο ν όγθνο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ θαινύληαη λα επεμεξγαζηνύλ δηάθνξα
ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα είλαη ηεξάζηηνο, ε επεμεξγαζία απηώλ θαηακεξίδεηαη ζε πνιιά
ηεξκαηηθά πνπ επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα παξάιιεια. Καη ζε απηό ηνλ ηνκέα ηα
θαηαθέξλνπλ πεξίθεκα ην linux θαη ηα ππόινηπα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα νηθνγέλεηαο Unix.
Έρνπλ κάιηζηα δεκηνπξγεζεί θαη δηαλνκέο εηδηθέο γη απηό ην ζθνπό(Red hat Cluster).
 Καη θπζηθά νη εθαξκνγέο ζηνλ πξνζσπηθό Η/Υ ηνπ θαζελόο θπξίσο κέζσ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ
ζπζηήκαηνο Linux, θαη νη δεκνθηιείο θηιηθέο γηα ην ρξήζηε δηαλνκέο(Ubuntu, Fedora,
OpenSuse, θιπ) ειάρηζηα έρνπλ λα δειέςνπλ από ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα MS
Windows, ελώ ζε αξθεηνύο ηνκείο ππεξηεξνύλ ζεκαληηθά(αζθάιεηα, ηαρύηεηα, αμηνπηζηία,
γξαθηθά πεξηβάιινληα ρξήζηε(GUI), θιπ).Ελδεηθηηθά δείηε εδώ γηα ηηο 100 δεκνθηιέζηεξεο
open source εθαξκνγέο ***


Και τσρικά πάμπξλλα ακϊμα παοαδείγμαςα.
Παοαπξμπέπ:
* http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1067273
** http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Star_OS
*** http://ubuntulinuxhelp.com/top-100-of-the-best-useful-opensource-applications

Κάπξιξι διαδικςσακξί ρϋμδερμξι ρυεςικξί με ςξ Δλεϋθεοξ λξγιρμικϊ:
 Δλλημική κξιμϊςηςα ΔΛΛΑΚ
http://ellak.gr/
Δλλημική κξιμϊςηςα ΔΛΛΑΚ
http://planet.ellak.gr/ Δλλημικϊ portal για ςξ ΔΛ/ΛΑΚ με δεκάδεπ παοαπξμπέπ.
http://www.ubuntu-gr.org/ Δλλημική κξιμϊςηςα Ubuntu
http://ubuntistas.ubuntu-gr.org/ Ηλεκςοξμικϊ Δχοεάμ πεοιξδικϊ
http://www.chania-lug.gr/
ϋλλξγξπ ΔΛ/ΛΑΚ Φαμίχμ
http://hellug.gr
 Δηεζλείο ζειίδεο ΕΛ/ΛΑΚ
http://www.linux.org/
http://ubuntuforums.org/
http://distrowatch.com/
http://tuxradar.com/

Ληλνπμ
Επίζεκν θόξνπκ ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο Ubuntu
λεπ ξι διαμξμέπ Linux και BSD
Ιρςξρελίδα με πξικίλξ σλικϊ για ςξ Linux + tutorials κλπ

 Ξέμα Blogs ρυεςικά με ςξ ΔΛ/ΛΑΚ
http://www.tuxmachines.org/
http://www.ubuntugeek.com/
http://polishlinux.org/
http://www.arsgeek.com/category/technology/linux/
http://www.fsckin.com/
http://www.cyberciti.biz/
 Δλλημικά Blogs ρυεςικά με ςξ ΔΛΛΑΚ
http://elkosmas.gr/
http://www.lourdas.name/
http://mysticalgr.awardspace.com/
http://tsakf.wordpress.com/
και πξλλά ακϊμη...

Δκπαίδεσρη και ελεϋθεοξ λξγιρμικϊ.
Ίρχπ η πλέξμ ποξξδεσςική ρκξπιά ςξσ ΔΛ/ΛΑΚ είμαι η ρσμειρτξοά ςξσ ρςημ
εκπαίδεσρη. Χοηριμξπξιώμςαπ λξγιρμικό αμξικςξύ κώδικα ρςημ εκπαιδεσςική
διαδικαρία ποξραομόζξσμε ςξ λξγιρμικό ρςιπ αμάγκεπ ςιπ εκπαίδεσρηπ,
αμςιδιαμεςοικά με ςη υοήρη ςξσ κλειρςξύ λξγιρμικξύ, όπξσ έυξσμε ποξραομξγή ςηπ
εκπαίδεσρηπ ρςιπ ιδιαιςεοόςηςεπ ςξσ λξγιρμικξύ!
Αουικά η αλληλεπίδοαρη υοηρςόμ-δημιξσογόμ δημιξσογεί μια ρυέρη αμάδοαρηπ,
πξσ ρσμςελεί ρςημ ρσμευόπ βελςιρςξπξίηρη ςξσ λξγιρμικξϋ, ρςημ καλλιέογεια κλίμαςξπ
ρσμαδελτικϊςηςαπ μεςανϋ ςχμ μελόμ ςηπ κξιμϊςηςαπ πξσ ςξ υοηριμξπξιξϋμ, και ρςημ
διεπιρςημξμική αμάπςσνη ςχμ εμπλεκϊμεμχμ. Έςρι η εκπαιδεσςική διαδικαρία μπξοεί μα
γίμει πιξ δημιξσογική και πιξ ποξρεδξτϊοα.
Ιδιάζχμ οϊλξ έυει ςξ ΔΛ/ΛΑΚ ρςιπ ρπξσδέπ πληοξτξοικήπ. Με ςη υοήρη λξγιρμικξϋ
αμξικςξϋ κόδικα ξ διδαρκϊμεμξπ εμςοιτϋζει έμποακςα ρςξ αμςικείμεμξ πξσ ρπξσδάζει
ατξϋ ςξσ δίμεςαι πλέξμ η δσμαςϊςηςα μα έυει ςημ ποϊρβαρη ρςξμ πηγαίξ κόδικα ςχμ
εογαλείχμ πξσ υοηριμξπξιεί. Γμχοίζει έςρι ειπ βάθξπ ςξ αμςικείμεμξ ςξσ και ςασςϊυοξμα
μπξοεί μα ςξ εταομϊζει, καθόπ εμπμέεςαι απϊ δημιξσογίεπ άλλχμ ποξγοαμμαςιρςόμ,
δαμείζεςαι κξμμάςια κόδικα ή εογαλεία, και αμαλϋρκεςαι ρςημ πεοαιςέοχ αμάπςσνη
ασςόμ, ή δικόμ ςξσ δημιξσογημάςχμ αμςί μα ποξρπαθεί μα ναμα-ετεσοέρει ςξμ ςοξυϊ. Η
δσμαςϊςηςα πξσ δίμεςαι ρςξμ μαθηςή μα είμαι ςασςϊυοξμα και δημιξσογϊπ ςξμ ειραγάγει
ριγά ριγά ρςξμ υόοξ ςηπ εογαρίαπ μέρχ ςηπ δημιξσογικϊςεοηπ πςσυήπ ςηπ.
Δπιπλέξμ με ςη διάδξρη ςξσ ΔΛ/ΛΑΚ δίμεςαι η δσμαςϊςηςα ρε μεαοξϋπ guru ςχμ
σπξλξγιρςόμ μα αουίζξσμ μα πειοαμαςίζξμςαι με ασςϊ υχοίπ ςξσπ τοαγμξϋπ πξσ
επιβάλλει ςξ κλειρςϊ λξγιρμικϊ, και υχοίπ μα είμαι ςϊρξ απξκλειρςικά αμαγκαία η
ρσμδοξμή κάπξιξσ εκπαιδεσςικξϋ . Δπίρηπ δίμεςαι η δσμαςϊςηςα ρε αμθοόπξσπ πξσ δεμ
έυξσμ ρπξσδάρει πληοξτξοική μα έοθξσμ πιξ κξμςά με ςξ αμςικείμεμξ ςξσ λξγιρμικξϋ
και μα αμακαλϋφξσμ ςξμ δημιξσογικϊ και αειξτϊοξ υαοακςήοα ςξσ ποξγοαμμαςιρμξϋ.

ΣΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ Ω ΔΝΑ ΔΙΑΥΟΡΔΣΙΚΟ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Σξ ΔΛ/ΛΑΚ απϊ ςα ποόςα ρςάδια ςηπ δημιξσογίαπ ςξσ απξςέλερε μια επαμάρςαρη
ρςξμ καπιςαλιρςικϊ ςοϊπξ παοαγχγήπ. Σα ενήπ υαοακςηοιρςικά ςξσ:
1. Δεμ σπόκειςαι ρε ρυέρειπ εμπξοικέπ ρυέρειπ αγξοαρςή/πχληςή
2. Δεμ έυει παςοίδα

3. Η ρσμεογαρία απξςελεί ςη βάρη ςηπ δοαρςηοιόςηςαπ
4. Η ικαμξπξίηρη ςηπ ποξρτξοάπ ποξπ ςημ κξιμόςηςα απξςελεί ρςόυξ ςηπ παοαγχγήπ
ξδήγηραμ πξλλξϋπ μελεςηςέπ ςξσ μα ρσμπεοάμξσμ ϊςι έυξσμε ςημ ποόςη μεγάλη
δημιξσογία με κξμμξσμιρςικξϋπ ϊοξσπ παοαγχγήπ εμςϊπ ςξσ καπιςαλιρμξϋ. Κάςι ςέςξιξ
ρσμεπάγεςαι ϊςι ξι παοαγχγικέπ δσμαςϊςηςεπ πξσ σπάουξσμ ρςημ ρημεοιμή επξυή,
καθιρςξϋμ ετικςή μια άλλη ξογάμχρη ςηπ παοαγχγήπ(εμμξόμςαπ ςημ αμαδιαμϊοτχρη
ςχμ παοαγχγικόμ ρυέρεχμ), ςξσλάυιρςξμ ρε κάπξιξσπ ςευμξλξγικξϋπ ςξμείπ.
Η ελεϋθεοη ποϊρβαρη ρςα μέρα παοαγχγήπ ςξσ λξγιρμικξϋ(ξι γλόρρεπ
ποξγοαμμαςιρμξϋ, ςξ διαδίκςσξ χπ μέρξ διάδξρηπ, ςα ηλεκςοξμικά εγυειοίδια) ξδήγηραμ
ρε μια αλμαςόδη αμάπςσνη ασςξϋ, η ξπξία δεμ έυει ρϋμξοα και δεμ ποξωπξθέςει
εμπξοικέπ ρυέρειπ χπ ποξαπαιςξϋμεμξ ρςξιυείξ. Έςρι η ποξωπϊθερη ςηπ ϋπαονηπ
ικαμξπξιηςικξϋ πξρξρςξϋ κέοδξσπ απϊ ςημ παοαγχγή για ςξμ κάςξυξ ςχμ μέρχμ
παοαγχγήπ, δεμ απξςελεί πλέξμ εμπϊδιξ για ςημ ελεϋθεοη αμάπςσνη ςξσ αγαθξϋ.
Δπιπλέξμ απξδείυςηκε ϊςι η ικαμξπξίηρη ςηπ ποξρτξοάπ ποξπ ςημ κξιμϊςηςα χπ
ρςϊυξπ ςηπ παοαγχγήπ είμαι πξλϋ πιξ δημιξσογικϊπ παοάγξμςαπ απϊ 'ςι θεχοξϋμςαμ.
Σελικά η ιδεξλξγία πίρχ απϊ ςξ ελεϋθεοξ λξγιρμικϊ ρε αμςιπαοαβξλή με ςημ
ιδεξλξγία ςξσ ιδιϊκςηςξσ λξγιρμικξϋ, εγείοει εοχςήμαςα και ποξβλημαςιρμξϋπ για ςημ
διατξοεςική ηθική ςχμ “κϊρμχμ” πξσ ασςά ποερβεϋξσμ. Σξμ κϊρμξ ςηπ ελεϋθεοηπ
αμάπςσνηπ με γμόμξμα ςιπ αμάγκεπ ςιπ κξιμχμίαπ ρε αμςιπαοαβξλή με ςξμ κϊρμξ ςχμ
μϊμχμ ςηπ αγξοάπ.
Πξλϋ εϋρςξυα ξ καθηγήςηπ τιλ/τίαπ ςξσ παμ/μίξσ Αθημόμ Παμαγιώςηπ Πέοοξπ
αματέοει:
“ Η μξξςοξπία ςξσ «καθεδοικξύ» μξμςέλξσ αμάπςσνηπ ιδιόκςηςξσ λξγιρμικξύ παοαβαίμει
ενίρξσ ςημ ηθική αουή ςξσ Καμς όςι ξ άμθοχπξπ ποέπει πάμςξςε μα αμςιμεςχπίζεςαι χπ
ρκξπόπ και όυι χπ μέρξμ. Η εμπξοική βιξμηυαμία έυει χπ ρκξπό ςη διάδξρη ςξσ
ποξγοάμμαςξπ απξβλέπξμςαπ ρςξ ξικξμξμικό ότελξπ και ςημ αύνηρη ςηπ τήμηπ ςηπ, εμώ
η κξιμόςηςα ελεύθεοξσ λξγιρμικξύ έυει χπ ρκξπό απεσθείαπ ςξμ άμθοχπξ και ςημ
χτέλεια πξσ μπξοεί μα απξκξμίρει από έμα λξγιρμικό. Τασςόυοξμα διαπιρςώμει όςι η
ρύγυοξμή ςξσ βιξμηυαμία παοαγχγήπ λξγιρμικξύ βαρίζεςαι ρε θεμέλια πξσ ποξκαλξύμ
καςαρςοξτή, ποάγμα πξσ βοίρκεςαι ρατέρςαςα ρςξσπ αμςίπξδεπ ςηπ γμώρηπ και ςηπ
επιρςημξμικήπ ποξόδξσ. “

Τα παξαπάλσ δελ κπνξνύλ παξά λα ππξνδνηήζνπλ ζθέςεηο γηα ην θαηά πόζν έρνπκε
θηάζεη ζηελ επνρή, πνπ ην όξακα ηνπ ζπνπδαίνπ δηαλνεηή ηνπ 19νπ αηώλα Καξι Μαξμ γηα
κηα λέα κεηά-θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία, -ρσξίο εκπνξηθέο ζρέζεηο (θαη πξώηα απ’όια ρσξίο
κηζζσηή εξγαζία) -ρσξίο παηξίδεο (”Οη εξγάηεο δελ έρνπλ παηξίδα”) -βαζηζκέλε ζηελ
ειεύζεξε ζπλεξγαζία ησλ παξαγσγώλ (ρσξίο ηάμεηο), όπνπ “ε ειεύζεξε αλάπηπμε ηνπ θάζε
έλα απνηειεί όξν γηα ηελ ειεύζεξε αλάπηπμε όισλ” ... είλαη πξo ησλ ππιώλ.

