
Η διανομή Arch linux !

Τα σοβαρά προβλήματα, που μου είχαν δημιουργήσει τα Windows, πριν από 15 χρόνια, με 
υποχρέωσαν να στραφώ στο Linux και συγκεκριμένα, στην διανομή Ubuntu 8.04. Από τότε, 
χρησιμοποίησα, περισσότερες από 60 διανομές Linux, για ορισμένες απ’ τις οποίες, έκανα 
και συγκριτικές δοκιμές(1). Πριν από 2 χρόνια, δοκίμασα τη διανομή Arch linux. Η πρώτη 
προσπάθεια, θυμάμαι, με οδήγησε στο συμπέρασμα, πως “δεν είναι για μένα…, χρειάζεται 
ειδικές γνώσεις που δεν έχω και ούτε θέλω να ασχοληθώ να μάθω…” και δοκίμασα, για 
λίγο, την διανομή SwagArch. Λίγες μέρες αργότερα, όμως, ξαναδοκίμασα, την Arch linux, 
ακολουθώντας, λεπτομερώς, τις οδηγίες εγκατάστασης… Μάταια. Κάτι δεν πήγαινε καλά... 
Κάποια στιγμή, μετά πολλές προσπάθειες, απευθύνθηκα στο forum της Arch linux, όπου οι 
άνθρωποι, διαπιστώνοντας το επίπεδο των γνώσεών μου, μου πρότειναν, με πολύ ευγενικό 
τρόπο, να δοκιμάσω την διανομή Antergos, που “είναι όπως η Arch linux, αλλά λιγότερο 
απαιτητική”. Ξανάρχισα τις προσπάθειες εγκατάστασης, με μεγαλύτερο πάθος… Όσο 
κατανοούσα τις λεπτομέρειές της, ένιωθα, όλο και μεγαλύτερη έλξη γι’ αυτήν. Ίσως αυτό 
ήταν το μυστικό... Κάποια στιγμή η εγκατάσταση έγινε, τόσο απλά και εύκολα, που την 
επόμενη μέρα…, αποφάσισα να φορμάρω τον σκληρό δίσκο και να ξαναδοκιμάσω! Η 
εγκατάσταση έγινε, χωρίς πρόβλημα! Ήμουν ώριμος να απολαύσω την Arch linux (η 
εγκατάσταση μιας διανομής Linux σε γεμίζει ικανοποίηση, αλλά με την εγκατάσταση της Arch linux, νιώθεις 
απόλαυση!).
-----------------------------------------------------------------------------
(1) https://users.auth.gr/users/4/7/050074/public_html/c12.Ena%20afieromaN...%20.pdf, 
https://users.auth.gr/users/4/7/050074/public_html/c12.Ena%20afieromaN...%20.pdf?
fbclid=IwAR26fFzSDpUpyRM_5c9uHv8lrMpKNrYG8xyIxMFhhvnaFqnBIfDT1CcxQco.

Εύκολη εγκατάσταση Arch linux στο PC
(https://cerebrux.net/2017/08/24/archon-%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%BB

%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-arch-linux-installer/)

1. Κατεβάζουμε (download) την .iso Arch linux (https://www.archlinux.org/download/) στο PC.

2. Δημιουργούμε ένα “εκκινήσιμο USB” (bootable ή Live-USB, άνω των 16GB), με το πρόγραμμα 
Etcher (ή με κάποιο άλλο πρόγραμμα).

3. Εκκινούμε το PC με το “εκκινήσιμο USB” (bootable ή Live-USB) και μετά, γράφουμε στο 
τερματικό, διαδοχικά, τις παρακάτω εντολές:

# curl -sL https://git.io/archon | tar xz

# cd Archon-master

https://users.auth.gr/users/4/7/050074/public_html/c12.Ena%20afieromaN...%20.pdf
https://users.auth.gr/users/4/7/050074/public_html/c12.Ena%20afieromaN...%20.pdf?fbclid=IwAR26fFzSDpUpyRM_5c9uHv8lrMpKNrYG8xyIxMFhhvnaFqnBIfDT1CcxQco
https://users.auth.gr/users/4/7/050074/public_html/c12.Ena%20afieromaN...%20.pdf?fbclid=IwAR26fFzSDpUpyRM_5c9uHv8lrMpKNrYG8xyIxMFhhvnaFqnBIfDT1CcxQco


# sh archon.sh (όταν ζητηθεί, y)

# /dev/sdx (x είναι το γράμμα του δίσκου όπου θα γίνει η εγκατάσταση, π.χ. /dev/sda, για τον σκληρό 
δίσκο). Μετά, (όταν ζητηθεί), yes, y (αναμονή αρκετά λεπτά της ώρας), όνομα υπολογιστή, new 
passwd, LTS (n), δίσκος εγκατάστασης grub (ίδιος με τον προηγούμενο), όνομα χρήστη, passwd, 
reboot (δεν απομακρύνουμε το “εκκινήσιμο USB”).

4. Μετά την εκκίνηση του PC (δεν απομακρύνουμε το “εκκινήσιμο USB”), γράφουμε στο ...login: το 
όνομα του χρήστη (Passwd:…) και τις εντολές:

# sudo pacman -Syu (passwd), για την ενημέρωση του συστήματος,

# sudo pacman -S xorg (enter, enter, y, enter), για την εγκατάσταση του server,

# sudo pacman -S gnome gnome-extra (enter, enter, enter, enter, 1, enter, y), για την 
εγκατάσταση της επιφάνειας εργασίας GNOME,

# sudo pacman -S gdm, για την εγκατάσταση του διαχειριστή οθόνης και τη σύνδεση
με την επιφάνεια εργασίας,

# sudo systemctl enable gdm.service

# sudo reboot, για την επανεκκίνηση του PC.

Μετά την επανεκκίνηση, αρχίζει κανονικά το σύστημα να λειτουργεί (τώρα, απομακρύνουμε 
το “εκκινήσιμο USB”).

Μετά την εγκατάσταση 
(https://www.tecmint.com/install-yaourt-in-arch-linux/, https://itsfoss.com/things-to-do-after-installing-arch-linux/)

1. Εγκαθιστούμε το yaourt, με τις παρακάτω εντολές στο τερματικό, διαδοχικά:

# sudo pacman -S --needed base-devel git wget yajl
# cd /tmp
# git clone https://aur.archlinux.org/package-query.git
# cd package-query/
# makepkg -si && cd /tmp/
# git clone https://aur.archlinux.org/yaourt.git
# cd yaourt/
# makepkg -si

2. Ενημερώνουμε και συγχρονίζουμε το yaourt.

# sudo pacman -Syu yaourt
# yaourt -Syy



3. Εγκαθιστούμε το GUI Package Manager Pamac.

# yaourt -S pamac-aur

Για να ενεργοποιήσουμε τα 
πακέτα, ανοίγουμε το Package 
Manager (Add/Remove Software) και 
επιλέγουμε τις παράλληλες 
γραμμούλες (δίπλα ακριβώς στον φακό 
αναζήτησης) και μετά, τα 
Preferences.

Γράφουμε  το
passwd.

Επιλέγουμε το AUR, το ON στο 
Enable AUR support και 
τσεκάρουμε το Check for updates 
from AUR.



4. Ανοίγουμε το πρόγραμμα 
Tweaks και επιλέγουμε τις 
ρυθμίσεις που θέλουμε για την 
εμφάνιση (Adwaita-dark), τον δείκτη,
τις γραμματοσειρές, τα παράθυρα 
κ.ά. (Appearance, Cursor, Fonts, 
Windows…).

5. Ανοίγουμε το 
πρόγραμμα Settings, 
επιλέγουμε το Region & 
Languages, μετά, το + 
και τις 3 τελείες κάτω 
απ’ το English. Στον 
κατάλογο των 
γλωσσών που 
εμφανίζεται, 
επιλέγουμε Greek και 
add. Απ’ το Settings, 
ρυθμίζεται, επίσης, ο 
ήχος (Sound) κ.ά.



6. Εγκαθιστούμε τα προγράμματα που θέλουμε, με διαδοχικές εντολές ή με ομαδική εντολή,
στο τερματικό:

#  sudo  pacman  -S  firefox  thunderbird  gparted  vlc  gimp  shotwell  rhythmbox
bleachbit 

# yaourt -S font-manager ttf-ubuntu-font-family timeshift

# yaourt -S brave-bin (ο Brave είναι ο browser της επιλογής μου)

# sudo pacman -S libreoffice (επιλογή 1)

Προσωπικές ρυθμίσεις κειμενογράφου Libreoffice-6

Ανοίγουμε το Libreoffice, 
επιλέγουμε Options και μετά, 
LibreOffice Writer (διπλανή εικόνα, 
βέλος), General και Centimeter, 
στην θέση του Inch. 

Μετά, επιλέγουμε το Advanced
(διπλανή εικόνα, βέλος) και τσεκάρεται

το Enable experimental features
(may be unstable).

Μετά, για να χρωματίσουμε τη 
σελίδα, επιλέγουμε, Application 
Colors (διπλανή εικόνα), Document 
background και το επιθυμητό 
χρώμα, απ’ το χρωματολόγιο. 



Μετά επιλέγουμε το View και 
ρυθμίζουμε, όπως στην διπλανή 
εικόνα (Extra Large, Large, Large και 
Breeze Dark) και το ΟΚ (όταν ζητηθεί 
γίνεται επανεκκίνηση Libreoffice, χωρίς 
αποθήκευση).

Όταν επανεκκινήσει ο κειμενογράφος, επιλέγουμε, View, User Interface και τσεκάρουμε το
Tabbed (επάνω εικόνα).

7. Για να αλλάξουμε την μορφή 
της ημερομηνίας/ώρας (επάνω 
στήλη Gnome 3.36), ανοίγουμε το 
πρόγραμμα Extensions (διπλανή 
εικόνα, βέλος),

επιλέγουμε το Clock Override και πιέζουμε την 
στεφάνη (διπλανή εικόνα, βέλος)



και στο Text to display... (διπλανή 
εικόνα, βέλος), γράφουμε, “%Α, %e 
%B %G, %H:%M”. Η αλλαγή 
γίνεται άμεσα (με μικρά γράμματα 
εμφανίζονται συντμήσεις λέξεων ή 12ωρο.
Επίσης, όπως φαίνεται στον διπλανό 
πίνακα, μπορούμε να κάνουμε και άλλες 
αλλαγές, αν θέλουμε).

8. Για να εγκαταστήσουμε και 
άλλες γραμματοσειρές, ανοίγουμε 
το πρόγραμμα Add/Remove 
Software, επιλέγουμε τον φακό 
αναζήτησης και γράφουμε την 
λέξη “fonts” (διπλανή εικόνα, βέλος). 
Αρχικά, στο Repositories, 
τσεκάρουμε ή ξετσεκάρουμε τις 
επιθυμητές γραμματοσειρές και 
μετά, κάνουμε το ίδιο και στο AUR 
(το σύστημα, μας ενημερώνει ποιές 
γραμματοσειρές είναι ασύμβατες). 
Επίσης, με το πρόγραμμα font-
manager (γράφουμε font-manager στην
αναζήτηση του Add/Remove Software), 

μπορούμε να αδρανοποιήσουμε γραμματοσειρές που δεν θέλουμε, χωρίς να τις 
απεγκαταστήσουμε.

9. Για να εγκαταστήσουμε 
διαφορετικό δείκτη, ανοίγουμε το 
πρόγραμμα Add/Remove 
Software, επιλέγουμε τον φακό 
αναζήτησης και γράφουμε την 
λέξη, “cursor”, επιλέγουμε AUR, 
τσεκάρουμε το “Breeze-adapta-
cursor-theme-git” (ή κάποιον άλλο 
δείκτη) και το Apply. Μετά, 
ανοίγουμε το πρόγραμμα Tweaks, 
επιλέγουμε Apperance, Cursor και 
Breeze-Adapta-Cursor.

10. Η εγκατάσταση και η απεγκατάσταση των προγραμμάτων γίνεται, συνήθως, με το 
πρόγραμμα Add/Remove Software (επιλέγεται, αντίστοιχα, Remove ή Apply), αλλά και με την 
εντολή:

# sudo pacman -S ‘όνομα προγράμματος’



ή με την εντολή: 

# yaourt -S ‘όνομα προγράμματος’

ή με την εντολή: 

# yay -S ‘όνομα προγράμματος’ 

Για να εγκατασταθεί το πρόγραμμα “yay” (“yet another yaourt”, βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης 
AUR), δίνονται στο τερματικό, οι διαδοχικές εντολές: “sudo pacman -S git”, “git clone 
https://aur.archlinux.org/yay.git”, “cd yay”, “makepkg -si”. 

Με το “yaourt” ή “yay” ενημερώνονται τα εξωτερικά πακέτα του AUR, ενώ με το “pacman” 
ενημερώνονται τα πακέτα core, extra, community, multilib κ.ά. 

Για να ενημερώνεται ολόκληρο το σύστημα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το “Updates” του 
προγράμματος Add/Remove Software ή να χρησιμοποιούνται και οι δύο εντολές (“sudo 
pacman -Syu” και “yay -Syu” ή “yaourt -Syu”).

Τα εγκατεστημένα προγράμματα απομακρύνονται με το πρόγραμμα Add/Remove Software 
(επιλογή του Remove, δίπλα στο αντίστοιχο πρόγραμμα), καθώς και με την εντολή, στο τερματικό: 
# sudo pacman -R gnome-chess (απεγκατάσταση του προγράμματος gnome-chess).

Το σύστημα διατηρείται “καθαρό”, με το πρόγραμμα BleachBit (εγκαθίσταται απ’ το Add/Remove 
Software, μετά την αναζήτηση, τσεκάρισμα και Apply). 

Με τα παραπάνω παραδείγματα, ένας χρήστης, ακόμη και με ελάχιστες γνώσεις, μπορεί να 
διαισθανθεί τις τεράστιες δυνατότητες της διανομής Arch linux, να απολαύσει την 
τεχνολογία της και να εμπνευστεί.

Εντυπώσεις ενός χρήστη Arch linux

Με την διανομή Arch linux, όλα είναι απλά, κατανοητά και λειτουργούν ομαλά. Η ανανέωση/
αναβάθμιση (update/upgrade) γίνεται εύκολα απ’ το Updates του Package Manager ή απ’ το 
τερματικό [προσωπικά, το χρησιμοποιώ, κυρίως, για να δω, π.χ. τον χρόνο εκκίνησης (booting, # systemd-
analyze, 20”-30”), τον πυρήνα (# uname -r) κ.ά.].

Απ’ την στιγμή που δοκίμασα την διανομή αυτή, έχω την εντύπωση ότι πολύ δύσκολα θα 
αποφασίσω να την αντικαταστήσω με κάποια άλλη…, εκτός βέβαια απ’ την Arcolinux (μια 
βελτιωμένη μορφή Arch linux) ή την Endeavour OS (μια νεώτερη μορφή Arch linux) ή την Salient OS (μια 
άλλη μορφή Arch linux)... καταλήγοντας στο γνωστό: “κι αν την άλλαζα…, πάλι την ίδια θα 
‘παιρνα”. 

https://aur.archlinux.org/yay.git


Επιφάνεια εργασίας Arch linux Gnome (μετά το “άγγιγμα” των Activities με τον δείκτη).




