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Ποιοι είμαστε

Μια ομάδα ανθρώπων με καταγωγή από το Σαραντάπορο. Οδηγός μας η 
αγάπη για τον τόπο καταγωγής μας και η διάθεσή μας για κοινωνική 
προσφορά. 

Στόχος μας η δημιουργία ενός καναλιού επικοινωνίας μεταξύ μας και με τον 
υπόλοιπο κόσμο για την δημιουργική ανταλλαγή απόψεων/ιδεών και τον 
συντονισμό δημιουργικών ενεργειών/δράσεων προς όφελος της τοπικής 
κοινωνίας.

Η συμμετοχή στην ομάδα μας είναι ανοιχτή σε ανθρώπους με κοινό όραμα.



Ασύρματα δίκτυα 
Sarantaporo.gr

 Πώς ξεκίνησαν

θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους κατοίκους του χωριού μας να μπορούν 
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας και  έτσι να δημιουργήσουμε ένα «κανάλι» 
επικοινωνίας μεταξύ μας και με τον υπόλοιπο κόσμο.

 Η δράση OpenWiFi

Κατάθεση αίτηση από την ομάδα μας, έγκρισή της και έναρξης εγκατάστασης και 
λειτουργίας του δικτύου τον Ιούλιο του 2010. 

 Χρηματοδότηση

Σχεδόν το σύνολο του εξοπλισμού από δράση OpenWiFi, λοιπά έξοδα και 
γραμμές ιντερνετ από Sarantaporo.gr, Επιμορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο 
Σαρανταπόρου και συνεισφορά κατοίκων με την αγορά T-Shirt Sarantaporo.gr 

 Δημιουργία ασύρματων δικτύων και σε άλλα χωριά

Η ομάδα μας αναλαμβάνει εθελοντικά την μελέτη και την κατάθεση αίτησεων στην 
ΕΕΛ/ΛΑΚ για την εισαγωγή στη δράση OpenWiFi και  άλλων 14 χωριών της 
περιοχής μας, αίτησεις οι οποιες γίνονται όλες αποδεκτές.



Επαφή με άλλες κοινότητες ασύρματων 
δικτύων & κοινότητες ανοιχτού 

λογισμικού

 Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών

Athens Wireless Metropolitan Network (AWMN)
 Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδος

(Hellenic Linux User Group - HEL.L.U.G.) 
 Hackerspace.gr
 Openwrt.gr



Ασύρματα δίκτυα Sarantaporo.gr
Ποια είναι η κατάσταση τώρα

 Θετική αποδοχή της λειτουργίας των δικτύων από τον κόσμο. Τα 
χρησιμοποιεί για ενημέρωση, ψυχαγωγία και επικοινωνία.

 Παροχή πρόσβασης στο ιντερνετ σε χωριά που δεν έχουν εναλλακτικό 
τρόπο.

 Εγκατάσταση ασύρματων κόμβων στα ιατρεία των χωριών.
 Αύξηση της επισκεψιμότητας και της παραμονής των νέων στα χωριά 

για περισσότερο χρόνο κατα τη διάρκεια των διακοπών τους λόγω της 
ύπαρξης δυνατότητας ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

 Σε κάποιες περιπτώσεις χωριών, τα εγκατεστημένα ασύρματα δίκτυα 
έπαψαν να λειτουργούν καθώς σταμάτησε ο διαμοιρασμός της adsl 
γραμμής κυρίως λόγω ασυννεοησίας, αδιαφορίας, ή και αδυναμίας 
κάλυψης των εξόδων διασύνδεσης στερώντας έτσι από το χωριό τους 
αλλά και τους επισκέπτες του την παροχή αυτής της υπηρεσίας.



Το όραμά μας για το μέλλον 

Περνώντας από την απλή παροχή πρόσβασης στο ιντερνετ στην 
ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών από πολίτες για πολίτες

 Η ομάδα Sarantaporo.gr μέχρι τώρα είχε κεντρικό ρόλο στην 
εγκατάσταση, συντήρηση και ανάπτυξη όλων αυτών των δικτύων. 

 Πλέον απαιτείται ένα άλλο μοντέλο λειτουργίας, αποκεντρωμένο, με 
ευρύτερη συμμετοχή ανθρώπων και συνεργασιών για να μπορέσουν 
αυτά τα δίκτυα να συνεχίσουν να υπάρχουν, να αναπτυχθούν περαιτέρω 
και να εμπλουτιστούν με υπηρεσίες (όπως τηλεφωνία VOIP, 
διαμοιρασμό αρχείων, online streaming, υπηρεσίες e-government κα). 

 Βασική προϋπόθεση: η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των ανθρώπων, η διάθεση για 
μάθηση η διάθεση για εθελοντική προσφορά και συνεργασία. 

 Και αν όλο αυτό σας μοιάζει ουτοπικό, το ίδιο ουτοπικό φάνταζε ακόμη 
και στα δικά μας μάτια πριν από 3 χρόνια η εγκατάσταση και λειτουργία 
ασύρματων δικτύων σε 15 χωριά της περιοχής μας καθώς και η 
διοργάνωση του battlemesh στο Σαραντάπορο.



Το όραμά μας για το μέλλον:
Η δημιουργία ενός ενιαίου ασύρματου 

κοινοτικού δικτύου 

Τι είναι τα ασύρματα κοινοτικά δίκτυα

Τα ασύρματα κοινοτικά δίκτυα προτείνουν ένα διαφορετικό μοντέλο για 
τη δημιουργία και λειτουργία υποδομών ασύρματης δικτύωσης που 
βασίζεται στην αυτοδιαχείριση των μελών τους προσπερνώντας με 
αυτόν τον τρόπο την ανάγκη ενός κεντρικού ρόλου – συντονιστή για την 
ανάπτυξη του δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη μιας ασύρματης 
κοινότητας δημιουργούν το δικό τους ασύρματο κόμβο, προσκαλούν 
φίλους και γείτονες να συνδεθούν ως πελάτες στον κόμβο τους και, στη 
συνέχεια, διασυνδέονται με άλλους κόμβους για να δημιουργήσουν 
τελικά ένα ασύρματο δίκτυο από ‘οικιακούς’ κόμβους με τη δυνατότητα 
κάλυψης μητροπολιτικών περιοχών.



Το όραμά μας για το μέλλον:
Η δημιουργία ενός ενιαίου ασύρματου 

κοινοτικού δικτύου 

Για την υποστήριξη της λειτουργίας της κοινοτικής υποδομής, οι 
συμμετέχοντες συνεισφέρουν πόρους όπως χρόνο, χρήμα και 
προσπάθεια για τη δημιουργία και διασύνδεση των κόμβων τους με το 
δίκτυο, μοιράζονται τις εξειδικευμένες γνώσεις τους σχετικά με την 
ασύρματη δικτύωση, εμπλουτίζουν το δίκτυο με χρήσιμες υπηρεσίες και 
περιεχόμενο, ενώ, παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα να 
αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις σε δύο επίπεδα – στο φυσικό επίπεδο 
και στο ψηφιακό.

Τελικά, οι ασύρματες κοινότητες αντιπροσωπεύουν ένα αγαθό που 
δημιουργείται από τη συνάθροιση των συνεισφορών κάθε μέλους και στη 
συνέχεια διαμοιράζεται σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη ανεξάρτητα από 
το ύψος της συνεισφοράς του.



Συγκρότηση ομάδων υποστήριξης

Έτσι προτείνουμε την συγκρότηση ομάδων υποστήριξης σε κάθε χωριό 
της περιοχής μας όπου έχουμε ασύρματο δίκτυο από ανθρώπους που 
πιστεύουν σε αυτό το εγχείρημα, έχουν διάθεση να μάθουν αλλά και να 
προσφέρουν εθελοντικά.

Οι ομάδες αυτές θα έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν από την 
ομάδα Sarantaporo.gr και θα έχουν την ευθύνη λειτουργίας και 
συντήρησης του δικτύου του χωριού τους ενώ ταυτόχρονα θα 
συμμετέχουν στην περαιτέρω ανάπτυξη τους.



Επικοινωνία

info@sarantaporo.gr
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