
 

  

Congue nihil imperdiet doming id quod mazim 

placerat facer minim veni am ut wisi enim ad 

minimeniam, quis erat nostr uexe 

rci tation ullamcorper nostru exerci tation ullam 

corper et iusto odio dig nissim qui blandit 

praesent lupta. Tummer delenit  

augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Con 

erattis sectetuer adip iscing elit, sed erat diam 

nonummy nibh magna erat. 

Το μοντέλο των ασύρματων κοινοτικών δικτύων δύναται να 
ενισχύσει την πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος ευκαιριών 
επαγγελματικής ανάπτυξης και σε ποιοτικές υπηρεσίες 
(εκπαιδευτικές, διοικητικές, επαγγελματικές κ.λπ), να 
καταστήσει αποτελεσματικότερες τις διοικητικές συναλλαγές 
και να καταστήσει οικονομικά εφικτή τη σύνδεση στο διαδίκτυο 
σε απομακρυσμένες περιοχές και περιοχές χαμηλού 
εισοδήματος. 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Sarantaporo.gr 

“Καλώς ήρθατε στην 
ψηφιακή μας γειτονιά”  

Ποιοί είμαστε; 

Σύγχρονες υποδομές 
από πολίτες για 
πολίτες 
 

Μια ομάδα ανθρώπων, οι περισσότεροι με καταγωγή 
από το Σαραντάπορο. Οδηγός μας η αγάπη για τον 
τόπο 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 ομάδα μας είναι ανοιχτή για συνεργασία με 
ανθρώπους με κοινό όραμα. Ασύρματα κοινοτικά δίκτυα 

Sarantaporo.gr  

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας: 

info@sarantaporo.gr 

τηλ: 2118002730 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ είναι βασικός παράγοντας 

για την επιτυχία του εγχειρήματος.  

 

Για να έρθουν τα καλύτερα, πρέπει να τα 

φέρουμε μόνοι μας! 

Πως μπορώ να  συμμετέχω>>> 
Ενημερώνομαι και ενημερώνω για όλες τις δραστηριότητες 
που προγραμματίζονται από την ομάδα, καθώς και για τη 
χρήση των ασύρματων κοινοτικών δικτύων της περιοχής μας 
 

Δηλώνω συμμετοχή στις τοπικές ομάδες υποστήριξης του 

κοινοτικού δικτύου (δε χρειάζεται να έχεις τεχνικές γνώσεις!) 
 

Συζητάω με τους γείτονες πιθανές εφαρμογές του ασύρματου 

δικτύου που θα καλυτερέψουν τη ζωή μας  
 

Εγκαθιστώ κόμβο στο σπίτι μου και πείθω και το γείτονά μου 
να κάνει το ίδιο 
 

Οργανώνω μαζί με άλλους δραστηριότητες οικονομικής 

ενίσχυσης της ομάδας Sarantaporo.gr για την τεχνική 
υποστήριξη και την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου 



 

Το Sarantaporo.gr στην 
προσπάθειά του να 
υλοποιήσει το όραμά του, 
προχώρησε  στην 
προετοιμασία πρότασης 
για συμμετοχή στο 
ευρωπαϊκό ερευνητικό 
πρόγραμμα CONFINE. Η 
πρόταση έγινε αποδεκτή 
και έτσι δίνεται η 
ευκαιρία 
χρηματοδότησης της 
έναρξης διασύνδεσης των 
δικτύων των 15 χωριών, 
 

συντήρησης  
και περαιτέρω 
ανάπτυξης του 
δικτύου του 
χωριού τους. 
 

 

Ενεργή Συμμετοχή >>> 
Τα οφέλη του να είμαστε μέρος ενός κοινοτικού δικτύου >>> 

Τι είναι τα κοινοτικά δίκτυα; 

Το όραμά μας – η δημιουργική 

συνεργασία, η δυνατότητα ελεύθερης 

πρόσβασης στην πληροφορία και τις 

σύγχρονες τεχνολογίες και η βιώσιμη 

ανάπτυξη της περιοχής μας 

Κατά τη δημιουργία κοινοτικών δικτύων θέλουμε να προσαρμόζουμε την τεχνολογία έτσι ώστε να ταιριάζει στις σχέσεις μας και όχι 
να προσαρμόζουμε τις σχέσεις μας για να ταιριάζουν στην τεχνολογία! Το κοινοτικό δίκτυο είναι υποδομή, η οποία ανήκει στην 
τοπική κοινωνία. Είναι 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.   

 

Το κοινοτικό δίκτυο ανήκει στους χρήστες 
του και είναι κοντά στις ανάγκες τους. Είναι 
υποδομή επικοινωνιών που ανήκει και 

λειτουργεί συνεργατικά, από το σύνολο της 
κοινωνίας, παρά από εταιρείες και κράτη, 
για αυτό η βιωσιμότητά του εξαρτάται 

εξ’ολοκλήρου από τη διάθεση και την 

προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας.  

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 κόμβο, προσκαλούν φίλους 
και γείτονες να συνδεθούν στον κόμβο τους και στη 
συνέχεια διασυνδέονται με άλλους κόμβους, για να 
δημιουργήσουν τελικά ένα ασύρματο δίκτυο από 
‘οικιακούς’ κόμβους με τη δυνατότητα κάλυψης 
μεγάλων περιοχών. 

CONFINE PROJECT >>> 

Η τεχνολογία στην υπηρεσία όλων μας 

Ας χτίσουμε μαζί τους «ηλεκτρονικούς» δρόμους και ας τους 
μοιραστούμε με το διπλανό και το παραδιπλανό χωριό, ώστε 
να φτιάξουμε ένα αξιόπιστο δίκτυο που όλοι θα μπορούμε να 
χρησιμοποιούμε για να πάμε στην «ηλεκτρονική» - αγορά 
δημόσια υπηρεσία, ιατρείο, φαρμακείο, σχολείο,  
εγκυκλοπαίδεια και όλα τα άλλα»ηλεκτρονικά» μέρη που 
επισκεπτόμαστε καθημερινά ή θα επισκεφτούμε στο μέλλον 
εμείς, τα παιδιά και τα εγγόνια μας. 

 

 

Τεχνικές ομάδες >>> 

καθώς και η διασύνδεση 
με άλλα κοινοτικά δίκτυα 
σε Ελλάδα και εξωτερικό!  

ώστε να συμμετέχουν 
στην υλοποίηση του 
δικτύου κορμού και θα 
έχουν την ευθύνη 
λειτουργίας,  
 

Δημιουργώντας το δικό 
μας κοινοτικό δίκτυο και 

συνδεοντάς το με άλλα 
παρόμοια δίκτυα που 

συμμετέχουν στο 
CONFINE, αποκτάμε 

δείξουμε και όλα όσα 
μπορεί να προσφέρει ο 

τόπος μας και οι 
άνθρωποί του. 

 

 

Από την απλή 
παροχή πρόσβασης 
στο ίντερνετ στην 

ανάπτυξη σύγχρονων 
υποδομών από 

πολίτες για πολίτες! 

Διασύνδεση >>> 

Για την επιτυχία του 
εγχειρήματος είναι 
απαραίτητη η ενεργή 
συμμετοχή των κατοίκων, 
με τη δημιουργία 
τεχνικών ομάδων 
υποστήριξης ανά χωριό,  
οι οποίες θα 
εκπαιδευτούν από την 
ομάδα Sarantaporo.gr, 

Ένα κοινοτικό δίκτυο μπορεί να προσφέρει 
την αναγκαία πλέον πρόσβαση στο ίντερνετ. 
Αυτό έχει αποδειχτεί ήδη σε μερικά από τα 

χωριά της περιοχής όπου δεν υπάρχει άλλη 
επιλογή. Πέρα από την σημαντικότητα της 
πρόσβασης στο  ίντερνετ, το κοινοτικό δίκτυο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την 
ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως 
τηλεφωνία, υπηρεσίες διαμοιρασμού αρχείων, 

απομακρυσμένη πρόσβαση σε υποδομές, 
κα. Η πρόσβαση σε κάθε είδους 
πληροφορίας, δεδομένων και υπηρεσιών 

που προσφέρει το διαδίκτυο είναι πλέον 
βασικό αγαθό. Ακολούθως, η ύπαρξη του  
κοινοτικού δικτύου είναι ιδιαίτερα σημαντική  

για μία περιοχή, η οποία δεν έχει 
εναλλακτικές επιλογές πρόσβασης στο 
διαδίκτυο.  

ελεύθερη 
πρόσβαση στις 
γνώσεις και τις 

υπηρεσίες 
τους, ενώ 

έχουμε την 
ευκαιρία να  

 


