
...from the pass ... until today!

Back in the nineties (1995-97) some young people, some of whom
already  had established web-pages,  decided  to  form  a  Linux  Users
Group (LUG) using this Operating System on IBM compatible comput-
ers.

In 1998 this group formally became a legal entity as a non-profit
club whose purpose was to  proliferate the Linux Operating System
and  the  philosophy  of  the  General  Public  License (GPL) for  Free-
Open Source Software (FOSS). As a part of this process a tax number
and an official stamp was obtained as a formal club with a constitution
as provided by Greek law.

At first in 1999-2000 club members and their friends worked on
new projects creating Greek fonts and translating application menus.
They organized events such as install fests to encourage the use of
this text based system to get involved in Linux and to better under-
stand the GPL model. 

From 2001 to 2010, the Linux Users Group encouraged Linux and
Free Software (FOSS), involving itself in a variety of  events:

✔ Setting up booths   at the lnfosystem exhibitions in Thessaloniki and
dte-Comdex  in  Athens,  distributing  Cd's  with  various  Linux  and
OpenOffice distributions, brochures, etc.

✔ Interventions   on the use of software in the Public Sector.
✔ Raising awareness   of the world of Information Technology about

the risk of adopting software patents in the EU (http://epatents  .  
hellug.gr/) and collecting protest signatures (www.  n  oepatents.gr  ).

✔ Establishment   of  its  laboratory  in  Kallithea  -  Athens  (http://lab  .  
hellug.gr), which until 2010 offered "live" to the public and institu-
tions, the philosophy, value and experience of  Free/Open Source
Software (FOSS).

✔ Demonstrating  the  reuse  of  old  PCs   with  the  Linux  Terminal
Server Project (LTSP) for  example,  in  2006,  in  partnership with
AWMN (http://www.awmn.net), setup a working Press Room at the
European Social Forum in Athens.

✔ Introducing   LTSP to Public Schools with the support of the Techni-
cal Support of the Computer Technology Institute and Press (CTI)/
Ministry  of  Education,  Research  and  Religious  Affairs. (http://ts  .  
sch.gr), with its optimal management and near zero cost of new ma-
terial and technical infrastructure.

Since 2011  HEL.L.U.G.  has been an active member of the  Greek
Open Technologies Alliance (https://gfoss.eu/), and continues provid-
ing practical technical knowledge to any interested person or Organi-
zation with a variety of actions and events.
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Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδας
(Ε.Χ.Φ.Λ.Ε.)

Hellenic Linux Users Group
(HEL.L.U.G.)

..από τα παλιά …, μέχρι σήμερα!

Η σκέψη για την ίδρυση Συλλόγου µε θέμα το Linux,  (που
πάντα,  νοηματικά,  εξέφραζε  τον  κώδικα-πυρήνα  ενός  νέου
Λειτουργικού  Συστήματος-Oparating  System  (O.S.),  για  “συ-
μβατούς IBM ΗΥ”, κάτω από την “ελεύθερη” (free) άδεια GNU/
Linux-GPL, προϋπήρχε σε μερικά νέα παιδιά στην Ελλάδα, τα
έτη 1995-1997, ενώ παράλληλα ορισμένοι μεμονωμένοι χρή-
στες του νέου αυτού O.S., είχαν ήδη σχετικές ιστοσελίδες.

Το 1998, κατατίθεται η αίτηση σύστασης του 1ου Πανελ-
λήνιου  Συλλόγου  για  το  Linux  και  ιδρύεται  με  τις  πιο  πάνω
ονομασίες.  ως  ένας  νοµικά  αναγνωρισµένος,  µη  κερδοσκο-
πικός επιστημονικός Σύλλογος.  Μέλη είναι όσοι  ασχολούνται
επαγγελματικά  ή  ερασιτεχνικά  (χρήστες)  ή  ακόµα  αντιμετω-
πίζουν θετικά (φίλοι),  το  Linux και το Ελεύθερο Λογισµικό/
Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ).

Την χρονιά 1999-2000, μέλη και φίλοι του HEL.L.U.G. οργα-
νώνουν διάφορες εκδηλώσεις και projects, που εξυπηρετούν
την διάδοση του νέου Συστήματος  Linux όπως:  install  fests,
εκμάθηση  εντολών  κονσόλας,  Eξελληνισμό  των  μενού  εφα-
ρμογών, Ελληνικές γραμματοσειρές -grafis project, κ.α.

Από το 2001 έως το 2010 ο Σύλλογος επεκτείνεται  σιγά-
σιγά, διαδίδοντας το  Linux και το  Ελεύθερο Λογισμικό (ΕΛ/
ΛΑΚ), με δράσεις όπως:

✔ Συμμετοχή με περίπτερο   στις εκθέσεις lnfosystem/Θεσσα-
λονίκης και dte-Comdex/ Αθήνα, όπου μοιράζει Cds µε δια-
νομές Linux και OpenOffice, ενημερωτικά φυλλάδια, κτλ.

✔ Παρεμβάσεις   σε θέματα χρήσης λογισμικού στις υπηρεσίες
του Δημοσίου.

✔ Ευαισθητοποίηση   του κόσμου της  Πληροφορικής,  για  τον
κίνδυνο  υιοθέτησης  των  πατεντών  Λογισμικού  στην  Ε.Ε.
(http://epatents.hellug.gr/)  και  συλλογή  υπογραφών
διαμαρτυ-ρίας (www.noepatents.gr).

✔ Ίδρυση   του  Εργαστηρίου  του  στην  Καλλιθέα  (http://lab  .  
hellug.gr),  που  το  2010  σταματά  την  λειτουργία  του,
έχοντας προσφέρει “ζωντανά” στο κοινό και σε Φορείς, την
φιλοσοφία, την αξία και την εμπειρία του  Ελ. Λογισμικού
(ΕΛ/ΛΑΚ).

✔ Επαναχρησημοποίηση   παλιών  Η/Υ  με  τεχνολογία  LTSP
(Linux  Terminal  Server  Project),  ώστε  να  υποστηρίξει  το
2006, σε συνεργασία με AWMN (http://www.awmn.net), την
Αίθουσα Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ, στην
Αθήνα.

✔ Επέκταση   της ίδιας δράσης με την αρχιτεκτονική  LTSP,  σε
Σχολ. Εργ. Πληροφορικής Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ, με την υποστήριξη της

Τεχνικής Στήριξης του  Ε.Α.Ι.Τ.Υ./Υπ.Π.Ε.Θ. (http://ts.sch.gr/),
με  όφελος  την  βέλτιστη  διαχείριση τους και  το  μηδενικό
κόστος αγοράς νέας υλικοτεχνικής υποδομής.

Από το 2011 είναι ενεργό μέλος του Οργανισμού Ανοικτών Τε-
χνολογίων  ΕΕΛ/ΛΑΚ (https://eellak.ellak.gr)
και εξακολουθεί τις ποικίλες δράσεις του με
προσφορά  πρακτικής  γνώσης  σε  κάθε  εν-

διαφερόμενο άτομο ή Φορέα.

...έργο του HEL.L.U.G.!

⚀ Προσπαθούμε να διαδώσουμε την φι-
λοσοφία,  την  αξία,  την  εφαρμογή  και  τη
χρήση  του  Linux  &  του  Ελ.  Λογισμικού
(FOSS), κυρίως με face2face επαφές, αλλά
όχι μόνο !

⚁ Δραστηριοποιούμαστε  εθελοντικά για  τους  πιο
πάνω σκοπούς.

⚂ Αμειβόμαστε  από  την  χαρά
της προσφοράς και  της συνεργα-
σίας, για να γίνουμε όλοι πιο συνε-
ργατικά  παραγωγικοί  και  ανθρώ-
πινοι,  με  την  έννοια  ubuntu,  δηλ:
«η  ανθρωπιά  στους  άλλους»  ("huhu-
manity to others"hu) !
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(operating_system

..δωρεές – προσφορές !

Αν κάποιος θέλει,  μπορεί να αντιπρο-
σφέρει αποκλειστικά στο Σύλλογο ως
ΔΩΡΕΑ :
● την βοήθειά του σε δράσεις !
● την βοήθειά του ως μέλος !
● Εξοπλισμό Πληροφορικής !
● Οικονομική προσφορά !!

..δωρεές παλαιού εξοπλισμού.....επικοινωνία…

Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε προτάσεις δωρεάς παλαιό-
τερου  εξοπλισμού  Πληροφορικής,  υπό  προϋποθέσεις,
από ιδιώτες, Επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες.

..πως μπορείτε να μας το πείτε?       Απλά …!

Στείλτε την πρότασή σας ή/και οτιδήποτε μπορεί να
θέλετε, στο email :

board@hellug.gr

..σχολεία !

Προσφέρουμε  την  βοήθειά  μας,  εάν  μας  ζητηθεί, με
εθελοντικό έργο και προσφορά εξοπλισμού, σε:

➔ Σχολικά Εργαστήρια Δη-
μοσίων Σχολείων  Σ.Ε.Π.
Ε.ΗΥ και  σε  διδάσκο-
ντες  Πληρ/κούς  καθη-
γητές.  Ιδιαίτερα  μετά
την  αντικατάσταση  της
υποστηρικτικής  Δομής
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  από  την
Δομή  ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  (Περιφ.
Κέντρα Εκπ/κού Σχεδιασμού Ν.4547/18), με έργο την
υποστήριξη  των  Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ από 1-2 Υπ.  Πληρ/κής  &
Νέων Τεχνολογιών σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
θα  μπορούσαμε  να  βοηθήσουμε  στη  εγκατάσταση

της τελευταίας διανομής  Ubuntu/Debian,
της τεχνολογίας LTSP, και του λογισμικού
Διαχείρησης Τάξης Epoptes.

➔ Εγκατεστημένα Εργαστήρια του Έργου
edulabs και σε όσα παρόμοια θα εγκα-
τασταθούν προσεχώς.

..λίστα Σχολείων !

Ενδεικτικά Σχολεία που βοηθήσαμε μέχρι τώρα:

Σχ. Βιβλ/κη 9ου Γυμν. 
Περιστερίου

Δημ.Σχολείο Ν. Σμύρνης 
“Άγ.Ανδρέας”

Εργαστήριο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγ. 
Δημητρίου-Καλλιθέας

Εσπερινό Λύκειο Καλλιθέας

13ο Γ.Ε. Λύκειο Αθηνών
2o Γ.Λ. Ν. Φιλαδέλφειας
Δημ.Σχολείο Άγ. Στεφάνου – 

Αττικής
1o Γυμ. Καπανδριτίου

..φιλοσοφία STEM ...

Ο Σύλλογος παρακολουθεί παράλληλα
και τις νέες τάσεις αξιοποίησης Ανοικτών
Τεχνολογιών  στις  κατασκευές  με  Micrο-ο-
Computerο-s/Contrο-ollerο-s, όπως τα Rasberry, Arduino, κ.α.
και διαθέτει για πειραματισμό πλακέτα Rasberry.
Επιπλέον  υποστηρίζει  την  διεπιστημονική  προσέγγιση
Εκπαίδευσης  STEM, και για αυτό, φιλοδοξεί να αναπτύ-
ξει δράσεις συνεργασίας με Φορείς ή Σχολεία.

..διοικητικά…

Ο  Σύλλογος  εκπροσωπείται  τυπικά  από  το  Δ.Σ.,  που
εκλέγεται  κάθε  χρόνο,  αλλά και  ουσιαστικά από κάθε
μέλος ή μέλη μας !.
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