
Πρόσκληση σε   ομιλία  

Με χαρά σας προσκαλούμε στις ομιλίες που θα παραθέσουν οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας:

Italo Vignoli
Iδρυτικό Μέλος και Μέλος του Δ.Σ. του “The Document Foundation” 

Υπεύθυνος προώθησης & διεθνών δημοσίων σχέσεων του LibreOffice, 
της ελεύθερης σουίτας παραγωγικότητας γραφείου

με θέμα: 
“LibreOffice and Open Standards: passion for freedom”

“LibreOffice και Ανοικτά Πρότυπα: πάθος για ελευθερία”
(η ομιλία θα είναι στην Aγγλική γλώσσα)

και ο Κωστής Μουσαφείρης
Αντιπρόεδρος του GreekLUG

με θέμα:
“Open Standards and Free Software for an equal access to knowledge”

“Ανοικτά Πρότυπα και Ελεύθερο Λογισμικό για μια ισότιμη πρόσβαση στη γνώση”

Πέμπτη 23 Αυγούστου 2012
ώρα 19.00

στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση ΑΠΘ, Καλάνδρα Χαλκιδικής

Οργανωτές:

Τ  μήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ.    
 Ελένη Κασάπη, καθηγήτρια  Α.Π.Θ.  (Επικοινωνία: kassapi@itl.auth.gr  )     

και
GreekLUG  (Ένωση Ελλήνων χρηστών & φίλων Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα –ΕΛ/ΛΑΚ), 

Κωστής Μουσαφείρης , αντιπρόεδρος GreekLUG  (Επικοινωνία: kvisitor@gnugr.org  )  

Οι ομιλίες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της προσυνεδριακής ημερίδας, που έχει ως θεματολογία:
“Ελεύθερο Λογισμικό & Ανοικτά Πρότυπα: Ανοικτή πρόσβαση για την εκπαίδευση στη  Μεσόγειο”

H εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο  Συνέδριο με τίτλο
“Η αειφόρος διάσταση του Ελεύθερου Λογισμικού στην εκπαίδευση 
και την έρευνα της μετάφρασης και των ανθρωπιστικών σπουδών” 

το οποίο διοργανώνεται από την Κατεύθυνση Μετάφρασης, Διερμηνείας και Επικοινωνίας του Προγράμματος μεταπτυχιακών 
σπουδών,

του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.,
στο πλαίσιο του EMUNI AUTh SUMMER SCHOOL 2012

(Συντονίστρια του Ευρω-Μεσογειακού προγράμματος και διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.: Ζώζη Ζωγραφίδου, αναπλ. καθηγήτρια Α.Π.Θ.)

Η  ομιλία  του  Italo  Vignoli,  είναι  η  πρώτη  στη  Θεσσαλονίκη  που  απευθύνεται  σε  επαγγελματίες, 
εκπροσώπους  του  Δημόσιου  Τομέα,  λειτουργούς  της  εκπαίδευσης,  φοιτητές  και  πανεπιστημιακούς 
ερευνητές,  με σκοπό την ενημέρωση για τις  ερευνητικές  προόδους και  τις  πρακτικές  εμπειρίες,  που 
συνδέονται  με  το  Ελεύθερο  Λογισμικό,  την   αξία  της  υιοθέτησης  των  Ανοικτών  Προτύπων και  το 
L  ibreOffice  . Πρόκειται για εργαλεία που υιοθετούνται όλο και περισσότερο, τόσο στην έρευνα, όσο και 
στη διδασκαλία, με σημαντικότατα πλεονεκτήματα σε επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων, ανεμπόδιστης 
πρόσβασης στη γνώση, αλλά και εξοικονόμησης δαπανών για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

https://www.documentfoundation.org/
https://joinup.ec.europa.eu/news/increasing-number-schools-turn-open-source
http://forum.greeklug.gr/viewtopic.php?t=1190
http://el.libreoffice.org/
http://el.libreoffice.org/
http://www.yap.gov.gr/index.php/themata-egov-menu/anoixti-protypopoisi.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://www.emuni.si/en/
javascript:popup_imp('/horde/imp/compose.php',700,650,'to=kvisitor@gnugr.org');
http://www.greeklug.gr/
javascript:popup_imp('/horde/imp/compose.php',700,650,'to=kassapi@itl.auth.gr');
http://www.itl.auth.gr/site/
http://www.itl.auth.gr/site/
http://www.camping.auth.gr/el
http://www.greeklug.gr/
http://el.libreoffice.org/


Η εποικοδομητική αυτή συνεργασία ανάμεσα στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 
και τον GreekLUG, προέκυψε μέσα από κοινές δράσεις, όπου διαπιστώθηκε ευρεία σύμπτωση στόχων: 

• Ομιλία,  στο  συνέδριο  Resouk,  με  τίτλο  “Συνεισφορά  του  Ελεύθερου  λογισμικού  στην 
εξοικονόμηση ενέργειας”,

• Προσφορά  εξαιρετικής  ποιότητας  ελεύθερου  λογισμικού  και  του  λειτουργικού  συστήματος 
GNU/Linux,  που έκαναν και πάλι αξιόμαχους διάφορους πεπαλαιωμένους  υπολογιστές μελών 
Δ.Ε.Π. του ίδιου Τμήματος,

• Προσφορά στήριξης  στην ψηφιακή υποδομή για τους  χρήστες  που επιθυμούν  πρόσβαση στο 
Αρχείο Ιωάννη Παπάφη του Παπαφείου  Ορφανοτροφείου “Ο Μελιτεύς”.

Ο οραματικός κοινός στόχος είναι η κατάργηση των φραγμών και η ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, 
μέσω : 

• προσφοράς προς τους φοιτητές σύγχρονου λογισμικού, με πρόσβαση στον πηγαίο  του κώδικα
• προσφοράς προς τους Καθηγητές και μέλη ΔΕΠ, άριστων εργαλείων Ελεύθερου Λογισμικού, για την 

αποτελεσματική διαχείριση των ψηφιακών τους διδακτικών αναγκών
• της  απελευθέρωσης  όλων  από  το  δυσβάστακτο  βάρος  των  ιών  και  των  άλλων  κακόβουλων 

διαδικτυακών απειλών και τέλος
• της  ελάφρυνσης  του  Πανεπιστημίου  από  την  υποχρέωση  αγοράς  πανάκριβων  αδειών  χρήσης  για 

προγράμματα εμπορικών εταιριών

Μετά  την  ομιλία,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  ενημερωθούν  για  τις  δυνατότητες  γνωριμίας  και 
εξοικείωσης με το Ελεύθερο Λογισμικό.
     
Θα είναι χαρά των διοργανωτών να σας καλωσορίσουμε στην Καλάνδρα,  για να παρακολουθήσουμε την 
πρωτοποριακή αυτή ομιλία και  να συζητήσουμε τις  ανάγκες και τις  εμπειρίες  όλων με το Ελεύθερο 
Λογισμικό.

Η Οργανωτική Επιτροπή

Κωστής Μουσαφείρης
Αντιπρόεδρος GreekLUG

Ελένη Κασάπη, 
Καθηγήτρια  Α.Π.Θ.

Περισσότερες  πληροφορίες:

Interview with Italo Vignoli (The Document Foundation) @ FOSDEM 2012 
http://www.italovignoli.org/2012/07/presenting-libreoffice/ 

Προεγγραφές on line στην ιστοσελίδα: http://www.greeklug.gr/ 

Πληροφορίες για το AUTH-EMUNI Summer School 2012 στην ιστοσελίδα:
http://www.emuni.si/en/strani/175/Summer-Semester.html

http://www.emuni.si/en/strani/175/Summer-Semester.html
http://www.greeklug.gr/
http://www.italovignoli.org/2012/07/presenting-libreoffice/
https://www.youtube.com/watch?v=b_ju1mHq6Eo
https://fsfe.org/about/basics/freesoftware.el.html
mms://video.auth.gr/auth_resouk_2012
mms://video.auth.gr/auth_resouk_2012
http://press.auth.gr/news/wordpress/?p=30252
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