
Interview quotes from activists of sarantaporo.gr

From October 2017 to June 2018, in the framework of the Heteropolitics 
ERC COG (2017-2020) Research Project, we conducted ethnographic 
research in Elassona, where over the past nine years eleven villages have 
built, run and maintain a Wireless Community Network 
(WCN), sarantaporo.gr. The aim of our research is to contribute to the 
debate on Commons through feedback from the field where such ventures
take place. More specifically, the aim of Heteropolitics is to highlight 
alternative, self-organised communities of Commons. In the case-study 
of sarantaporo.gr, we have focused on the community created around a 
Digital Commons and the perceptions emerging from participation in the 
WCN concerning the infrastructure, which is provided by all participants to
all the inhabitants of the villages that belong on the network, either they 
are participants or not. The following narratives (in Greek) from interviews
we held answer questions such as:

- How do the Commons emerge as everyday politics?
- How do the Commons differ from bureaucratic state policies?
- How do the subjectivities of participants emerge and get transformed in 
the contexts of such endeavours?
- How do participants understand their role in the endeavour and in the 
wider society they belong to?

Αποσπάσματα από συνεντεύξεις μελών του sarantaporo.gr

Από τον Οκτώβριο του 2017 μέχρι τον Ιούνιο του 2018, στα πλαίσια του 
ερευνητικού προγράμματος Heteropolitics ERC COG (2017-2020), 
πραγματοποιήσαμε επιτόπια εθνογραφική έρευνα στην ορεινή Ελασσόνα, 
όπου τα τελευταία εννέα χρόνια oι κάτοικοι έντεκα χωριών έχουν 
δημιουργήσει, λειτουργούν και συντηρούν ένα Ασύρματο Κοινοτικό 
Δίκτυο (ΑΚΔ), το sarantaporo  .  gr. Στόχος της έρευνας μας η συνεισφορά 
στην συζήτηση για τα Κοινά μέσω της ανατροφοδότησης από το πεδίο 
όπου πραγματοποιούνται τέτοια εγχειρήματα. Πιο συγκεκριμένα, στόχος 
των Ετεροπολιτικών είναι η ανάδειξη εναλλακτικών κοινοτήτων και 
σχημάτων αυτο-οργάνωσης που δραστηριοποιούνται σε εγχειρήματα 
Κοινών. Στην περίπτωση μελέτης του sarantaporo  .  gr, μελετήσαμε μεταξύ 
άλλων την κοινότητα που δημιουργείται γύρω από ένα Ψηφιακό Κοινό και 
τις αντιλήψεις που αναδύονται μέσω της συμμετοχής στο ΑΚΔ σχετικά με
την υποδομή, η οποία προσφέρεται από όλους τους συμμετέχοντες προς 
όλους τους κατοίκους των χωριών που ανήκουν στο δίκτυο, είτε είναι 
συμμέτοχοι είτε όχι. Τα παρακάτω αποσπάσματα από συνεντεύξεις 
απαντάνε σε ερωτήματα όπως:
- Πώς λειτουργούν τα Κοινά ως καθημερινή πολιτική πρακτική;
- Πώς διαφοροποιείται η λειτουργία των Κοινών από 
γραφειοκρατικές κρατικές πολιτικές;
- Πώς αναδύονται και μετασχηματίζονται οι υποκειμενικότητες των 
συμμετεχόντων σε τέτοιου είδους εγχειρήματα;
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- Πώς αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες τον ρόλο τους μέσα στο 
εγχείρημα αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία όπου ανήκουν;

    Σάκης - Sakis

- Ένα απ’ τα στοιχεία που εγώ το κρατάω απ΄ τα πολύ καλά και 
θετικά μάλλον είναι δύο τα στοιχεία και το είπα στη μάζωξη που 
είχαμε προχθές το ένα. Το ένα το στοιχείο είναι ότι 
διαπαιδαγωγείς...που το είπαμε και πριν, μια ολόκληρη γενιά ότι 
εδώ αυτό το πράγμα μπορεί να είναι κάτω από συγκεκριμένες 
συνθήκες και διαχειριζόμενο από σένα, προστατευόμενο από σένα 
αλλά και έχει και κρύβει και τη δυνατότητα να είναι από δωρεάν 
μέχρι χαμηλού , πολύ χαμηλού κόστους. Αν πραγματικά 
δηλαδή...Και να πεις , να φανερωθεί μια κρυφή κίνηση που γίνεται 
στην αγορά, κρυφή κίνηση στην αγορά, ότι... μεσολαβεί το μεγάλο 
επιχειρηματικό κέρδος γι’ αυτό  υπάρχουνε αυτές οι τιμές που 
υπάρχουνε, ενώ εσύ το έχεις με 1 ευρώ το μήνα. Άρα εδώ το 
πρόβλημά σου είναι αυτό’ το επιχειρηματικό κέρδος από το 1 μέχρι 
τα 15 που σου στοιχίζει το μήνα , αυτό είναι. Βέβαια έχουνε κι 
αυτοί τα έξοδά τους, τι έχουνε, αλλά όσο να ναι υπάρχει η μία 
ψαλίδα, από 1 μέχρι 15 είναι τεράστια η ψαλίδα. Πέρα απ’ την 
κουβέντα που έκανα και με τα παιδιά προχθές, ότι θα πρέπει να 
γίνει και έρευνα στα Πανεπιστήμια. Θα πρέπει να είναι και το 
επόμενο αντικείμενο στις... , στα Πανεπιστήμια , μάλλον θα πρέπει 
να είναι και αντικείμενο στα Πανεπιστήμια των Νέων Τεχνολογιών, 
αν ήτανε ενδεικνυόμενη η επιλογή να πάνε στην κινητή τηλεφωνία 
το ενενήντα-τόσο, ή θα έπρεπε να πάμε μια μορφή ασύρματων 
δικτύων που εκεί υπήρχε και μία διαμάχη τέτοια. Ένα αυτό. Δεύτερο
στοιχείο είναι ότι... σου δείχνει και ένα δρόμο, πέρα από το ότι 
διαπαιδαγωγείς έτσι, ΄σου δείχνει και ένα δρόμο, κάποια πράγματα 
κάτω από διαφορετικές συνθήκες, και οικονομικές αν το θες 
συνθήκες, μπορείς να τα διαχειρίζεσαι στη λογική ότι είναι δικό 
μας. Πώς λες;  Ότι ... ξέρω ‘γω...περνάει ο άλλος και σκάβει το 
δρόμο χωρίς να ρωτήσει. Και λες... και λέει ο άλλος «τι σε νοιάζει 
εσένα; Δικό σου είναι;» Ναι, δικό μου είναι, δικό μου. Καταλαβαίνεις
πώς το εννοώ, έτσι;

- Όταν λες δικό μου εννοείς δικό μας; Όλων, έτσι;
- Όλων μας. Ιδιωτικό αλλά μέσα από τη κοινή ιδιοκτησία. Πάλι δικό 

μου είναι αλλά μέσα από την κοινή ιδιοκτησία.



Ανώνυμη - Anonymus

- Η αλήθεια είναι... ότι ... και εμείς ακόμα μαθαίνουμε τι είναι αυτό 
το κοινό και...

- Τι είναι για σένα ρωτάω. Δεν..
- Για μένα θεωρώ είναι ότι όταν για να δημιουργηθεί κάτι απαιτείται 

ε... η συναίνεση, ας το πούμε, περισσότερων ανθρώπων. Αυτό, έτσι 
θα το όριζα εγώ ως «κοινό»...Τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μας 
υποδομή. Ε...για να δημιουργηθεί αυτή η συγκεκριμένη υποδομή θα 
πρέπει να υπάρχει η συναίνεση αρκετών ανθρώπων. Έτσι και η 
αρχιτεκτονική του Δικτύου το απαιτεί. Ε...γενικά τα κοινά αγαθά 
νομίζω ότι είναι αγαθά τα οποία εξ ορισμού θα ‘πρεπε να 
ήτανε...προϊόντα, ας πούμε...οικονομικής συναλλαγής, θα ‘πρεπε να 
θεωρούνται κοινής χρήσης όλων αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει κι 
ένας τρόπος να προστατεύονται αυτά τα κοινά αγαθά να μην 
είναι... ε...να μην έχουν την τραγωδία των κοινών που λέμε. Τώρα 
το πώς ε...μπορείς να το πετύχεις αυτό; Είναι θέμα έρευνας. 

Αλεξάνδρα - Alexandra

- Η υποδομή του Δικτύου όπως έχει φτιαχτεί, από την αρχή ε... και 
όπως έχει λειτουργήσει έκτοτε, είναι μια υποδομή η οποία  είναι 
κοινή, έτσι;  Δηλαδή, είναι κοινή για όλους, μοιράζεται σε όλους και
ακόμα και σε αυτούς που δεν συνεισφέρουνε σ’ αυτή. Για σένα αυτό 
είναι, αυτό σημαίνει το «κοινό»;

- Ναι. Να βοηθάω κι ας μην συνεισφέρουν οι υπόλοιποι.
- Ε, και δεν σε ενοχλεί για παράδειγμα ότι από σένα παίρνει ο 

γείτονας - δεν λέω τώρα, δεν ξέρω ποιά είναι η κατάσταση σε σένα,
στη γειτονιά σου – και αυτός δεν πληρώνει; 

- Όχι. Δε με ενοχλεί αυτό.
- Ακόμα κι εσύ μου λες ότι στο Φλάμπουρο το πληρώνει ο Σύλλογος. 

Αν δεν το πλήρωνε ο Σύλλογος.
- Πάλι θα το πλήρωνα εγώ.
- Θα το έκανες, δεν θα σ’ ενοχλούσε;
- Όχι. 
- Εμ, αυτό εμένα μου κάνει λίγο εντύπωση, με ξενίζει, με την  έννοια 

ποια; Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι εσύ αυτό που κάνεις το κάνεις 
και για τον εαυτό σου, ε.. και γιατί είναι πιο οικονομικό και τα 
λοιπά. Δεν σε ... ενοχλεί έτσι το γεγονός ότι «γιατί και συ ρε φίλε 
δε βοηθάς;»

- Όχι, δε μ’ ενοχλεί γιατί ξέρω ότι στο χωριό, λίγο πολύ 
γνωριζόμαστε, ξέρω ότι εκείνος εκεί θα πει, δε με ενδιαφέρει. 
Επειδή εμένα δε με νοιάζει να ‘ρθει ο άλλος να μου πει «πάρε 10 
ευρώ και τη συνεισφορά που βάζεις εσύ τόσα χρόνια και θα 
πληρώνω ίντερνετ», το χωριό, κάποια στιγμή νομίζω το πληρώναμε



εμείς. Μ’ ενδιαφέρει να ‘χω εγώ κι άμα θες πάρε. Άμα δε θες και δε 
σ’ αρέσει μην το παίρνεις. Μπορείς να κλείσεις το wi-fi μπορείς να 
ανοίξεις τα δεδομένα σου και να σε εντάξει. Εμένα δε με ενοχλεί 
αυτό. Ούτε θα μ’ ενοχλήσει που το καλοκαίρι θα ‘ρθουν πάρα πολλοί
στο χωριό και έρχονται και εργάτες και μπορεί να παίρνουν από το 
ίδιο wi-fi και μπορεί να πέσω εγώ. Ούτε αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί 
ξέρω ότι το χειμώνα θα είμαι πάλι σπίτι και θα ‘χω την ταχύτητα 
που έχω τώρα. Ας πάρει όποιος θέλει από μένα. Άλλωστε γι’ αυτό 
το ξεκινήσανε  τα παιδιά για να μη παίρνω μόνο εγώ που έχω το 
ρούτερ. Που έχω πληρώσει τη συνδρομή κι ας μη την πληρώνω, 
λέμε τώρα. Παίρνω για όλους, είναι για όλους. 

Δημήτρης - Dimitris

Είναι για όλους αυτό το κοινό... Φεύγουμε από την νοοτροπία του 
«εγώ για μένα, εσύ για σένα» ... Είναι κάτι που γίνεται από όλους  
για όλους […] Μ’ αρέσει αυτό το Κοινό. Δηλαδή να το ‘χω εγώ σπίτι 
μου και να το ‘χω μόνο για μένα... αφού αν πάρει και κάποιος άλλος 
δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ, δεν μου δημιουργεί κανένα 
πρόβλημα, γιατί να μην το πάρει και ο άλλος; Δηλαδή δεν με 
πειράζει καθόλου, δεν με πείραξε ποτέ, απ΄ την πρώτη στιγμή. 
Δηλαδή και τώρα πληρώνω αυτά τα πέντε ευρώ και το δικό μου 
ρούτερ τυχαίνει να έχει και την περισσότερη κίνηση εδώ στο χωριό 
γιατί αυτά τα πιτσιρίκια  κάθονται... είναι  από κάτω απ’ το μαγαζί 
του θείου μου, και κάθονται από κάτω έξω στην αυλή, είναι 
σκεπαστό κιόλας κτλ και παίζουν παιχνίδια με το κινητό τους απ’ το
ίντερνετ.


