
  



Ε: Έχω έναν υπολογιστή που δεν τον χρειάζομαι. Τον θέλετε;  
Α: Βεβαίως και τον θέλουμε. Εμείς, στην περίπτωση που λειτουργεί χωρίς προβλήματα, αφού 

τον «κάνουμε ένα φρεσκάρισμα» (ίσως και μια μικρή αναβάθμιση), θα του εγκαταστήσουμε 
μια ελαφριά διανομή GNU/Linux και θα τον χρησιμοποιήσουμε για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
στο σχολείο μας. 
Στην περίπτωση που δεν λειτουργεί αλλά μπορεί να επισκευαστεί, θα κάνουμε αυτά που 
περιγράψαμε προηγουμένως. Διαφορετικά θα τον αποσυναρμολογήσουμε, θα κρατήσουμε 
τα χρήσιμα κομμάτια του για μελλοντική επαναχρησιμοποίηση και θα πάμε τα υπόλοιπα για 
ανακύκλωση στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου. 

 
Ε: Έχω έναν παλιό υπολογιστή που λειτουργεί μεν, αλλά είναι πολύ παλιός και αργός. Θέλω 

να τον κρατήσω γιατί τον χρησιμοποιώ για να μπαίνω στο ίντερνετ, να ακούω μουσική, να 
γράφω κανένα έγγραφο. Μπορείτε να κάνετε κάτι για να λειτουργήσει πιο γρήγορα; 

Α: Προγραμματίζουμε ένα Σαββατιάτικο πρωινό του Μάρτη (ίσως του Απρίλη) την 
πραγματοποίηση μιας συνάντησης στο ΕΠΑΛ Πολυγύρου στην οποία με την βοήθεια της 
«Ένωσης Ελλήνων Χρηστών και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ» θα εγκαταστήσουμε ανάλαφρες διανομές 
GNU/Linux οι οποίες θα κάνουν  τον υπολογιστή σας να «ξανανιώσει».  Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί αν υπάρχει συμμετοχή, οπότε δηλώστε ενδιαφέρον στο 
fkoutsakas@gmail.com. 

 
Ε: Οι υπηρεσίες της εικονικής επιχείρησης πληροφορικής είναι δωρεάν; Πρέπει να πληρώσω 

κάτι; 
Α: Όχι. Εμείς δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση χρήματα. Παρόλα αυτά ΑΝ θέλεις και ΑΝ έχεις 

τη δυνατότητα μπορείς να κάνεις μια δωρεά στον κουμπαρά του Χαμόγελου του παιδιού που 
έχουμε στο γραφείο του Συλλόγου των καθηγητών του σχολείου μας. Τα χρήματα αυτά, στο 
τέλος της χρονιάς πηγαίνουν στο «Χαμόγελο του παιδιού». 

 
Ε: Έχω έναν υπολογιστή που είναι χαλασμένος. Να σας τον φέρω για να  τον επισκευάσετε; 
Α: Δυστυχώς, όχι. Εκτός του ότι δεν έχουμε τα τεχνικά μέσα για να αντιμετωπίσουμε όλων των 

ειδών τις βλάβες, δεν θα ήταν ηθικά σωστό αφού αυτό θα ήταν αθέμιτος ανταγωνισμός προς 
τους επαγγελματίες του Πολυγύρου, που βιοπορίζονται από αυτό. 

 
Ε: Αν σας δωρίζω τον υπολογιστή μου θα μπορώ να μάθω αργότερα τι απέγινε; 
Α: Ναι, Μπαίνοντας στο ιστότοπο της εικονικής επιχείρησης πληροφορικής μπορείτε να δείτε 

αναλυτικά πως αξιοποιήθηκε ο εξοπλισμός που δωρίσατε στο σχολείο. 
 
Ε: Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για υπολογιστές ή μπορώ να φέρω και Laptops, Netbooks, 

οθόνες, εκτυπωτές, δικτυακό εξοπλισμό, κλπ; 
Α: Δεχόμαστε όλα τα παραπάνω. 
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