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“
«Σο hacking δεν περιοριζόταν μόνο στην 

βελτίωση ενός λειτουργικού συστήματος. 

Μπορούσες να κάνεις hacking σε οποιοδήποτε 

μέσο, δεν χρειαζόταν να είναι απαραίτητα 

υπολογιστές. Σο hacking σαν μια γενική 

έννοια, είναι μια στάση απέναντι στη ζωή.

Richard 

Stallman



“
«Σο hacking δεν περιοριζόταν μόνο στην 

βελτίωση ενός λειτουργικού συστήματος. 

Μπορούσες να κάνεις hacking σε οποιοδήποτε 

μέσο, δεν χρειαζόταν να είναι απαραίτητα 

υπολογιστές. Σο hacking σαν μια γενική 

έννοια, είναι μια στάση απέναντι στη ζωή. 

Σι έχει πλάκα για σένα; 

Αν το να ανακαλύπτεις παιγνιωδώς έξυπνους 

τρόπους που θεωρούνταν ότι ήταν αδύνατοι 

παλιά έχει πλάκα, τότε είσαι ένας χάκερ»

Richard 

Stallman
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_6) Οι υπολογιστές μπορούν να αλλάξουν την ζωή προς το 
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_Ο τιβ Σζομπς

εφάρμοσε επακριβώς 

τον 5ο κώδικα των χάκερς !
_5) Ένας χάκερ μπορεί να δημιουργήσει 

τέχνη και ομορφιά μέσω ενός υπολογιστή.
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―Number 17A‖
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$210 millions

―When Will You Marry?‖

Paul Gauguin

#4
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$250 millions

―The Card Players‖

Paul Cézanne

#3
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$300 millions

―Interchange‖

Willem de Kooning

#2
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$450 millions

―Salvator Mundi‖

Leonardo da Vinci
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Born 1976

David Choe

Street Artist
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χάκερς 

της 

Σέχνης



«Οι φόνοι της

οδούΜοργκ»

1841

Edgar Allan Poe



«For sale: 
baby shoes, 
never worn»

Flash fiction

Ernest Hemingway



«27.453 

χειρόγραφα 

σε ένα 

μπαούλο»

72 ετερώνυμα

Fernando Pessôa



Antoni Gaudí

«πασμένα

κεραμικά

πλακίδια»



«Cameo»

Alfred Hitchcock



Street 

art

Banksy



Kent 

Rogowski



Sam 

Barsky
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μας ✩
Άγιοι



Richard 
Stallman 

(1953- )

GNU



Michael  S. 
Hart

(1947-2011)

Εφευρέτης του e-book

και ιδρυτής του



Jimmy 
Wales 

(1966-)



Lawrence 
Lessig

(1961-)



Brewster 
Kahle

(1960- )



Linus 
Torvalds

(1969- )



Aaron 
Swartz 

(1986-2013)



Tim
Berners
Lee

(1955- )





“
Σι θα απαντούσε ένας hacker στην 

ερώτηση:

-«Αν ήσουν ναυαγός σε ένα νησί, 
-ποιο βιβλίο θα διάλεγες? »



“
Σι θα απαντούσε ένας hacker στην 

ερώτηση:

-«Αν ήσουν ναυαγός σε ένα νησί, 
-ποιο βιβλίο θα διάλεγες? »

-Σο βιβλίο: 
-―Πώς να φτιάξετε ένα καράβι‖
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“ Σα Κοινά (Commons)
περιλαμβάνουν οτιδήποτε 

κληρονομήσαμε ή δημιουργήσαμε 

συλλογικά, δηλ. αγαθά όπως 

το νερό, τα δάση, οι σπόροι μέχρι 

τα δημοτικά τραγούδια, η γνώση, 

το διαδίκτυο ή ο ανοικτός κώδικας.
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Ανοικτή Πρόσβαση

Σο κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης 

κερδίζει ολοένα μεγαλύτερο έδαφος 

στη διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική 

κοινότητα, για την ελεύθερη, ανοικτή 

διάθεση ερευνητικών εργασιών και 

δεδομένων.





Με αρκετούς από εμάς, 

σε όλο το κόσμο, όχι μόνο 

θα καταφέρουμε να 

στείλουμε ένα δυνατό 

μήνυμα ενάντια στην 

ιδιωτικοποίηση της 

γνώσης — αλλά θα την 

κάνουμε παρελθόν.

Εσύ θα έρθεις μαζί μας;









Ιδρύθηκε
το

2010

www.openbook.gr



"Σα ηλεκτρονικά βιβλία είναι 

το πρώτο-πρώτο πράγμα 

που μπορούμε να έχουμε 

σε όποια ποσότητα θέλουμε, 

πέρα από τον αέρα"



Michael 
Hart

(1947–2011) "Σα ηλεκτρονικά βιβλία είναι 

το πρώτο-πρώτο πράγμα 

που μπορούμε να έχουμε 

σε όποια ποσότητα θέλουμε, 

πέρα από τον αέρα"



> 8.100
ελεύθερα

& νόμιμα

ελληνικά 

ψηφιακά βιβλία



40
υποκατηγορίες

ψηφιακών

βιβλίων

Λογοτεχνία Εκπαίδευση

Πολιτισμός

Αρχαία

Γραμματεία υλλογές



Μορφότυποι

ψηφιακών

βιβλίων



✩ ΟΔΗΓΟ 

ΕΚΔΟΗ: 
Δημιουργήστε 

βήμα – βήμα 

το δικό σας 

e-book



Αν ψάξεις στον βάλτο

θα ανακαλύψεις διαμάντια

Ο συγγραφέας Θανάσης Σριαρίδης προβλέπει 

πως: 

«Οι ανεξάρτητες ιστοσελίδες και τα blogs θα 
φιλοξενήσουν τον Ρεμπώ και τον Καβάφη των 
επόμενων δεκαετιών…».



«Ο τρόπος οργάνωσής μας 

δε μοιάζει με τους 

παραδοσιακούς τρόπους 

οργάνωσης που 

φαντάζεστε. 

Οι άνθρωποι πάντα 

ρωτάνε: ―Ποιος είναι ο 

υπεύθυνος εδώ;‖ ή ―ποιος 

το κάνει αυτό;‖. 

Και η απάντηση είναι: 

―Οποιοσδήποτε θελήσει να 

συμμετάσχει‖. Είναι πολύ 

ασυνήθιστο και χαοτικό».

Jimmy Wales



Crowdcreation

(συλλογική δημιουργία) 

Crowdwisdom

(συλλογική ευφυΐα)

«Ο τρόπος οργάνωσής μας 

δε μοιάζει με τους 

παραδοσιακούς τρόπους 

οργάνωσης που 

φαντάζεστε. 

Οι άνθρωποι πάντα 

ρωτάνε: ―Ποιος είναι ο 

υπεύθυνος εδώ;‖ ή ―ποιος 

το κάνει αυτό;‖. 

Και η απάντηση είναι: 

―Οποιοσδήποτε θελήσει να 

συμμετάσχει‖. Είναι πολύ 

ασυνήθιστο και χαοτικό».

Jimmy Wales



Θεατρικό 

έργο 

γραμμένο σε 

wiki από 

5 συγγραφείς

2012



Λογοτεχνία

σε 140

χαρακτήρες

371 ιστορίες

Ευγένιος Σριβιζάς

Μάνος Κοντολέων

Έρση ωτηροπούλου

Νίκος Δήμου

Ελένη Γκίκα

άκης ερέφας

Δημήτρης ωτάκης

Κυριάκος Αθανασιάδης

Φρήστος Αρμάντο Γκέζος

Κώστας Καβανόζης

Δημήτρης Μαμαλούκας

Γιώργος Ξενάριος

Βασίλης Παπαθεοδώρου

Αλέξης ταμάτης
2012



Ένα άγνωστο 

παραμύθι 

του Φανς 

Κρίστιαν 

Άντερσεν

2013



Κοινωνική 

έκδοση

2013



ειρά

Κλασικής

Λογοτεχνίας



Αρχαία

Ελληνική

Γραμματεία



Μοιραστείτε

#share



Ο κύκλος της

―δημιουργικής

επανάχρησης‖

στην Σέχνη
remix

share

reuse





Βασίλης

Κωστάκης

―Ομότιμο

Μανιφέστο‖



“ «Σο hacking είναι μια στάση απέναντι στη ζωή. 

Αν το να ανακαλύπτεις παιγνιωδώς έξυπνους 

τρόπους που θεωρούνταν ότι ήταν αδύνατοι 

παλιά έχει πλάκα, τότε είσαι ένας χάκερ»

Richard 

Stallman



Aaron 
Swartz

(1986-2013)

«Δεν θέλω να είμαι ευτυχισμένος.

Θέλω να αλλάξω τον κόσμο»



Always open:
giannis.farsaris@gmail.com

www.openbook.gr


