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05 Ιανουαρίου 2011 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση για τη συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης της πρωτοβουλίας mywikipedia.gr

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.ellak.gr ),
αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας, ανέλαβε την «Πρωτοβουλία
για τη διάδοση και τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα ελληνικά» (mywikipedia.gr) για να
συμβάλλει στην ενδυνάμωση της και στην περαιτέρω αύξηση της Ελληνικής κοινότητας
χρηστών και συντακτών της.

Για την επίτευξη του εμπλουτισμού και της διεύρυνσης της χρήσης της Wikipedia στα
ελληνικά, η ΕΕΛ/ΛΑΚ απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους για τη
συγκρότηση μιας Επιτροπής Υποστήριξης της πρωτοβουλίας με σκοπό την ανάπτυξη
πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο, τη διαρκή επαφή με τους κατά τόπους φορείς και
κοινότητες που εμπλέκονται στη δράση αλλά και την ευαισθητοποίηση του τοπικού κοινού
για τη χρήση, τον εμπλουτισμό και την αξιοποίηση της wikipedia.

Στόχος είναι η Επιτροπή να αποτελείται από 2-3 εθελοντές από τους μεγαλύτερους δήμους
της Ελλάδας, με εξαίρεση την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όπου θα συμμετέχουν
περισσότερα μέλη. Ήδη από προηγούμενο κάλεσμα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για
συμμετοχή περισσότεροι από 200 εθελοντές. Παρακάτω επισημαίνονται οι περιοχές στις
οποίες δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από εθελοντές:
Ευρυτανία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Χαλκιδική, Κατερίνη, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Λευκάδα,
Αρκαδία, Αργολίδα, Καβάλα.

Δίνοντας προτεραιότητα στις περιοχές όπου εμφανίζονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις
καλούμε όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Επιτροπή Υποστήριξης της
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πρωτοβουλίας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα
στον ιστότοπο mywikipedia.gr στην ενότητα Συμμετέχω μέχρι την Παρασκευή 27
Ιανουαρίου. Η Επιτροπή Υποστήριξης της πρωτοβουλίας θα ανακοινωθεί στην ανοιχτή
εκδήλωση που θα γίνει το Φεβρουάριο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ θα διαθέσει στην Επιτροπή Υποστήριξης της πρωτοβουλίας το απαραίτητο
υλικό δημοσιότητας, εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό που απαιτείται, ενώ μέσα
από το διαδικτυακό τόπο mywikipedia.gr υπάρχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα εργαλεία για
την προβολή και την υποστήριξη της πρωτοβουλίας, αλλά και των αντίστοιχων ατομικών
και συλλογικών δραστηριοτήτων.

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα ( http://eell
ak.gr/
,
ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά
Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του
Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής
Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην
Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου
για τις ανοιχτές τεχνολογίες.

Επικοινωνία: Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271, info@ellak.gr
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