20 Απριλίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Crypto Party στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ
Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα σε συνεργασία με την
Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού του ΕΜΠ (foss.ntua.gr) και το Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων
και Πολιτισμού του Πάντειου Πανεπιστημίου (cmc.panteion.gr) διοργανώνουν στον Κόμβο
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, ΕΠΙ.νοώ (www.epinoo.gr) που βρίσκεται
στην οδό Βλαχάβα 6-8, Αθήνα (χάρτης) crypto party με τον Arjen Kamphuis την
Παρασκευή 24 Απριλίου στις 4.00 μ.μ.
O Arjen είναι συγγραφέας του handbook Information Security for Journalists και θα σας
διδάξει ποια εργαλεία να χρησιμοποιείτε (και ποια να μην χρησιμοποιείτε) υπό ποιες
προϋποθέσεις και πώς να ξεπεράσετε τη μαζική παρακολούθηση στις επικοινωνίες σας.
Φεύγοντας από το εργαστήριο θα γνωρίζετε πως να περιηγείστε στο διαδίκτυο
ανώνυμα, να κρυπτογραφείτε την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία αλλά και τα αρχεία
σας για ασφαλή αποθήκευση.
Το workshop θα είναι στα αγγλικά. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην
πρόσφατη ομιλία του (παρουσίαση και βίντεο) που έγινε πριν μερικές εβδομάδες.
Η είσοδος είναι ελεύθερη, για την καλύτερη οργανωση του χώρου παρακαλούμε ν
δηλώσετε τη συμμετοχή σας εδώ.
Είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας φορητό υπολογιστή και είναι επιθυμητό να έχει
γίνει προεγκατάσταση του Thunderbird για εξοικονόμηση χρόνου.

-Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων,
του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των
Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και τωνεπιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στην
ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των
μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού,
Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ εκπροσωπεί τα
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