Δελτίου τύπου
Phygital: Ολοκληρώθηκε η 1η ανοικτή συνάντηση ομάδων εστίασης στα Β. Τζουμέρκα
Υποστηρίζοντας την τεχνολογική αυτονομία και την καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα
Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, 26 Απριλίου η πρώτη από τις συνολικά δύο ανοικτές συναντήσεις που
διεξάγονται στο πλαίσιο του έργου Phygital στο Καλέντζι του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, στην οποία
συμμετείχαν τοπικοί παραγωγοί, γεωργοί και κτηνοτρόφοι, καθώς και επαγγελματίες γύρω από τον
αγροδιατροφικό τομέα της περιοχής. Στόχος της συνάντησης ήταν η ανοικτή συζήτηση με τους
συμμετέχοντες σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στις δραστηριότητές τους και τις δυνατότητες
που προσφέρονται στο πλαίσιο του έργου.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο Phygital επιδιώκει να δημιουργήσει έναν ανοικτό χώρου συνεργατικής
κατασκευής (makerspace) στο χώρο που διεξήχθει η συνάντηση, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να
εργαστούν σε κοινές υποδομές και με κατάλληλα μηχανήματα να κατασκευάσουν ή να προσαρμόσουν
εργαλεία που χρειάζονται για τις εργασίες τους. Επιπλέον, μέσω μίας διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν
να μοιραστούν την εμπειρία τους και να βοηθήσουν παρόμοιες ομάδες σε όλο τον κόσμο.
Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάστηκε η συνολική προσέγγιση του έργου και το προτεινόμενο μοντέλο
οργάνωσης, ενώ έγινε επίδειξη σχετικών παραδειγμάτων από τη διεθνή εμπειρία. Οι συμμετέχοντες
συζήτησαν σχετικά με διαφορετικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος στην περιοχή, όπως η
επεξεργασία σιτηρών, η συγκομιδή δημητριακών και τα προβλήματα προσβασιμότητας σε δύσβατες
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, και προτάθηκαν πιθανες λύσεις που με κατάλληλα εργαλεία που μπορούν να
κατασκευαστούν από τους ίδιους. Η ερευνητική ομάδα του P2P Lab παρουσίασε τη λίστα του εξοπλισμού
που πρόκειται να εγκατασταθεί στον χώρο και ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες σχετικά με την
εξειδίκευση των εργαλείων και την κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου.
Οι συμμετέχοντες και τα μέλη της ομάδας έργου του P2P Lab ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη
συνάντηση, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί στον ίδιο χώρο εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαΐου, ενώ
έγιναν προτάσεις σχετικά με τις θεματικές και το πρόγραμμα της συνάντησης.
Το έργο Phygital σχεδιάστηκε και υλοποιείται από επτά οργανισμούς, φορείς και συλλογικότητες από την
Ελλάδα, την Κύπρο και την Αλβανία και συγκεκριμένα από:
● τον Οργανισμό Ανοικτών Τεχνολογιών – ΕΛΛΑΚ, ως συντονιστή του έργου και υπεύθυνου για
την ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας,
● Το P2P Lab, μία ερευνητική κολλεκτίβα με έδρα τα Ιωάννινα που θα συνεργαστεί με τον Δήμο
Βορείων Τζουμέρκων για την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα στην ευρύτερη περιοχή,
● το Hack66, μία ανοικτή κοινότητα από hackers & makers στη Λευκωσία, που σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας θα ξεκινήσουν μία ανοικτή διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού της
πόλης μέσα από πρακτικές κοινωνικών τεχνών, και
● το Open Labs, ένα hackerspace με έδρα τα Τίρανα, το οποίο θα συνεργαστεί με το National Centre
of Folklore Activities για να διερευνήσει τρόπους ανάδειξης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς
μέσω των ανοικτών τεχνολογιών.
Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας
Ιnterreg V-B “Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020”, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν. Στοχεύει στην προώθηση των βιώσιμων
επιχειρηματικών πρακτικών σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες και το φυσικό περιβάλλον, μέσα από την
αξιοποίηση της παγκόσμιας διαθέσιμης γνώσης και των ανοικτών τεχνολογιών για την αντιμετώπιση τοπικών
προκλήσεων. Ταυτόχρονα, μέσω της δημιουργίας ισχυρών διακρατικών δεσμών συνεργασίας και
συνεταιρισμού επιδιώκει την υποστήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων και εγχειρημάτων
προωθώντας τον ανοικτό διαμοιρασμό γνώσης, τεχνολογίας και ιδεών.
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