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Phygital: Ανοικτή συνάντηση ομάδων εστίασης στα Τζουμέρκα

Χτίζοντας μία κοινότητα ανοικτών τεχνολογιών στον αγροδιατροφικό τομέα 

Ας φανταστούμε μια ομάδα γεωργών και κτηνοτρόφων στην ορεινή Ήπειρο, οι οποίοι συνεργάζονται για να
κατασκευάσουν τα εργαλεία που χρειάζονται για τις δραστηριότητές τους. Μοιράζονται τη γνώση τους, την
εμπειρία  και  τις  δεξιότητές  τους.  Ανταλλάσσουν  ιδέες,  βρίσκουν  λύσεις  και  δουλεύουν  μαζί  για  να  τις
πραγματοποιήσουν.  Ας  φανταστούμε  επίσης  ότι  αυτή  η  ομάδα μπορεί  να  επικοινωνήσει  με  αντίστοιχες
ομάδες παραγωγών από την Βόρεια Γαλλία και τις ΗΠΑ και να ανταλλάξουν ιδέες, σχέδια και τεχνογνωσία. 

Το  έργο  Phygital επιδιώκει  να  χτίσει  μία  τέτοια  παγκόσμια  κοινότητα  με  κοινό  τόπο  τις  ανοικτές
τεχνολογίες:  εργαλεία,  ψηφιακά  και  υλικά,  τα  οποία  μπορούν  όλοι  ελεύθερα  να  κατασκευάσουν,  να
μελετήσουν, να τροποποιήσουν, να βελτιώσουν και να μοιραστούν. Με τη δημιουργία ενός ανοικτού χώρου
συνεργατικής κατασκευής (makerspace)  στα  Βόρεια Τζουμέρκα οι  τοπικοί  παραγωγοί  θα μπορούν να
εργαστούν σε κοινές υποδομές και με κατάλληλα μηχανήματα για να κατασκευάσουν τα δικά τους ανοικτά
εργαλεία. Επιπλέον, μέσω μίας διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να μοιραστούν την εμπειρία τους και
να βοηθήσουν παρόμοιες ομάδες σε όλο τον κόσμο. 

Έχοντας  αυτά  κατά  νου,  την  Πέμπτη,  26 Απριλίου,  στο  Πνευματικό  Κέντρο  στο  Καλέντζι του  Δήμου
Βορείων Τζουμέρκων το P2P Lab οργανώνει ανοικτή συνάντηση με τους τοπικούς παραγωγούς, με σκοπό
τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων και την αμοιβαία κατανόηση των αναγκών τους. Στη συνάντηση οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία  να ενημερωθούν για  τις  ευκαιρίες  που προσφέρει  το έργο και  να
μάθουν από διεθνώς επιτυχημένες πρακτικές. Ταυτόχρονα, η ομάδα έργου του P2P Lab θα μπορέσει να
κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες τους και να συλλέξει κρίσιμες πληροφορίες σχετικά τις επόμενες δράσεις
και τον εξοπλισμό του χώρου που θα αποτελέσει το επίκεντρο τους. 

→ Για αναλυτικό πρόγραμμα της συνάντησης εδώ 

→ Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.p2plab.gr 

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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