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Δελτίο Τύπου Hackerspace.gr

Ένας νέος χώρος, ανοιχτός για δημιουργικότητα, συνεργασία, έρευνα, 
ανάπτυξη και φυσικά μάθηση ξεκίνησε την λειτουργία του στην Αθήνα. Το 
hackerspace είναι γεγονός και περιμένει να το επισκεφτούν και να 
μοιραστούν ιδέες και project ανοιχτής λογικής. 

Στα πλαίσια λειτουργίας του hackerspace θα θέλαμε να σας καλέσουμε για 
να ενημερωθείτε, να κάνετε κάποιο ρεπορτάζ και να παρουσιάσετε αυτήν 
την προσπάθεια που μέσα σε ελάχιστους μήνες έχει αλλάξει το γκρίζο τοπίο 
της πρωτεύουσας δίνοντας διέξοδο και ελπίδα. 

Λίγα για την ιστορία

Η ιδέα ενός hackerspace στην Αθήνα, ξεκίνησε σε μια αίθουσα αναμονής 
στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ζυρίχης. Επιστρέφοντας στην Αθήνα έμενε 
να γίνουν οι πρώτες συναντήσεις, να επικοινωνηθεί η ιδέα και τελικά να 
βρεθούν τα άτομα που θα στηρίξουν το εγχείρημα. Όλα αυτά δεν άργησαν 
να γίνουν και τελικά το hackerspace κατέληξε να είναι κάτι περισσότερο 
από ένας φυσικός χώρος. Είναι μια ενεργή κοινότητα ανθρώπων με ιδέες που 
πηγάζουν απ' τη φιλοσοφία του Ελεύθερου Λογισμικού.  (Vision)

Ο χώρος

Το hackerspace (hsgr) στεγάζεται σε έναν χώρο 120 τ.μ. κοντά στο κέντρο 
της Αθήνας και στους βασικούς άξονες συγκοινωνίας. Έχει αυτή την στιγμή 
22 σταθερά μέλη, ανθρώπους δηλαδή που διαχειρίζονται τον χώρο και 
φροντίζουν να παραμένει ανοιχτός, και φιλοξενεί εβδομαδιαίως δεκάδες 
συναντήσεις, δράσεις και ανθρώπους. Το moto "όπως ακριβώς μοιραζόμαστε 
τον κώδικά μας, έτσι θέλουμε να μοιραστούμε και τις ιδέες μας" γίνεται 
πράξη. (Plans)

Συμμετοχή

Όποιος θέλει να συμμετέχει, δεν χρειάζεται κάποια άδεια για να εργαστεί 
πάνω σε κάποιο project. Ο καθένας μπορεί να οργανώσει ένα event ή κάποιο 
workshop πάνω σε κάποιο Open-Source ή Open-Hardware project αρκεί να 
ελέγξει την διαθεσιμότητα του χώρου και χρόνου που επιθυμεί και να πάρει 
την πρωτοβουλία να το κάνει. Και όλα αυτά δωρεάν, σε ένα χώρο που είναι 
ανοιχτός για να φιλοξενεί οτιδήποτε δημιουργικό μπορούμε να σκεφτούμε. 
(Visitor Advice)
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Projects

Ενδεικτικά στους 7 μήνες λειτουργίας του hsgr έχει φιλοξενήσει ποικίλες 
δράσεις όπως: Μαθήμα Linux και Arduino, Open-Source Biking, OpenWRT 
Workshops, Opendata Hackathons, Fedora Localization Marathons, συζητήσεις 
για Creative Commons, Fablab, OLPC, Ebooks, ενώ προσφάτως ξεκίνησε και η 
προετοιμασία του Wireless Battle Mesh, ενός παγκόσμιου event κοινοτήτων 
ασύρματων τεχνολογιών. Έχει συνεργασία με άλλα hackerspaces, όπως 
αυτό της Πάτρας, και φιλοξενεί δράσεις από όλη την Ελλάδα και το 
εξωτερικό. (Events)

Aspects of Interest

• Software
Στον χώρο θα βρίσκονται πολλοί developers, ερασιτέχνες ή μη. Αλλά αν 
κάποιος θέλει να ξεκινήσει να μπαίνει στην λογική του ανοιχτού λογισμικού 
παραδίδονται εντελώς δωρεάν μαθήματα Linux, διαλέξεις και παρουσιάσεις 
ενώ γίνονται και αρκετά workshops. 

• Hardware
Με εργαλειοθήκη που διαρκώς ενισχύεται, υπάρχει η υποδομή για 
κατασκευές, επισκευές και μαστορέματα. Επίσης στον χώρο υπάρχει ένας 3D 
printer με τον οποίο μπορεί να κατασκευάσεις το δικό σου εξάρτημα. Ακόμα 
και αν κάποιος είναι πρωτάρης στις κατασκευές μπορεί να βοηθήσει στις 
εργασίες που γίνονται εντός του χώρου και να εξοικειωθεί με τα εργαλεία.

• Electronics
Από το πώς λειτουργεί η κλειδαριά της εισόδου έως το πώς αυτοματοποιείς 
ένα router, o χώρος δίνει την δυνατότητα να μάθεις τις βασικές γνώσεις 
ηλεκτρονικής με την βοήθεια arduino αλλά και να πειραματιστείς 
χρησιμοποιώντας ελεύθερα τα υλικά και εργαλεία του εργαστηρίου. 

• Κήπος
Το επόμενο μεγάλο project του χώρου είναι η λειτουργική πρόσβαση στον 
κήπο του κτηρίου και η αξιοποίησή του τόσο μέσα από απλές εργασίες 
κηπουρικής όσο και μέσα από κατασκευές που μπορούν να φιλοξενηθούν σε 
εξωτερικό χώρο. Είναι μοναδική ευκαιρία για όποιον θέλει να συμμετέχει, να 
σχεδιάσει και να βοηθήσει σε ένα τέτοιο project να έρθει στον χώρο και να 
δηλώσει την παρουσία του.

• Ραδιοφωνία
Κάθε Παρασκευή στις 18:00 βγαίνει στον διαδικτυακό αέρα και η ραδιοφωνική 
εκπομπή του Hackerspace, με νέα για τον χώρο αλλά και γενικώς για τις 
διεθνείς εξελίξεις στον χώρο του Ανοιχτού Λογισμικού και της τεχνολογίας. 
Για την εκπομπή χρησιμοποιείται ανοιχτό λογισμικό/πλατφόρμα και μουσική 
άδειας creative commons, ενώ η εκπομπή είναι ανοιχτή ώστε να συμμετέχει 
όποιος θέλει αλλά και να ενημερωθεί για το πώς μπορεί να κάνει κάτι 
αντίστοιχο μόνος του.

Photos: http://hackerspace.gr/wiki/Category:Photos
Videos: http://hackerspace.gr/wiki/Category:Videos
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