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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Thesswiki: εκδηλώσεις 26-27 Σεπτεμβρίου

To  Thesswiki  project είναι  μία  δράση  διασύνδεσης  του  ψηφιακού  και  του  φυσικού

κόσμου  και  έχει  προεκτάσεις  πολιτισμού,  εκπαίδευσης,  τουριστικής  προβολής  και

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στοχεύει στην ψηφιοποίηση της ιστορίας και του πολιτισμού

της  πόλης  της  Θεσσαλονίκης  από  τους  ίδιους  τους  πολίτες  μέσω  της  μεγαλύτερης

ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας στον κόσμο, της Wikipedia, και παράλληλα στη διασύνδεσή

των ηλεκτρονικών λημμάτων με τον αστικό ιστό. 

Είναι  μια δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης που εντάχθηκε στο πρόγραμμα των φετινών

επετειακών Δημητρίων, την πρωτοβουλία της οποίας είχε το Wikimedia Community User

Group  Greece σε  συνεργασία  με  την εταιρεία PostScriptum και  με  την  υποστήριξη  της

Εταιρείας  Ελεύθερου  Λογισμικού  /  Λογισμικού  Ανοιχτού  Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ),  και

αγκάλιασαν κοινότητες της πόλης, εθνικές και διεθνείς. 

Το Thesswiki project κορυφώνεται με τη διοργάνωση Editathon στις 26 Σεπτεμβρίου

και την πραγματοποίηση ξεναγήσεων σε επιλεγμένα μουσεία της πόλης στις 26

και 27 Σεπτεμβρίου. Πολίτες και φίλοι της πόλης από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα

συγκεντρώσουν να συγγράψουν λήμματα σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό της

πόλης. Έμπνευση θα αποτελέσουν οι συλλογές των Μουσείων της Θεσσαλονίκης, τα οποία

παραχώρησαν ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο στο πλαίσιο του Έργου και επέτρεψαν την

επαναχρησιμοποίησή του μέσω του WikiCommons και της Wikipedia. Το διήμερο αυτό θα

τοποθετηθούν επίσης  σε  επιλεγμένα  σημεία  της  πόλης  σήματα με  QR codes όπου οι

επισκέπτες  θα λαμβάνουν στο κινητό  τους  πληροφορίες  απευθείας   στη γλώσσα τους

μέσω της Wikipedia.

https://eellak.ellak.gr/
http://www.postscriptum.gr/
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Community_User_Group_Greece/el
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Community_User_Group_Greece/el
http://dimitria.thessaloniki.gr/50/events/thesswiki_project
http://dimitria.thessaloniki.gr/50/events/thesswiki_project
http://www.thessaloniki.gr/


Δείτε  εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα:

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 των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα

φιλοδοξεί  να  αποτελέσει  κέντρο  γνώσης  και  πλατφόρμα  διαλόγου  για  τιςανοιχτές

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

Creative  Commons  (wiki.creativecommons.org/Greece)  και  είναι  ιδρυτικό  μέλος  του

COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data

Institute  (opendatainstitute.org),  είναι  μέλος  του  Open  Budget  Initiative

(internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr

http://thesswiki.com/editathon-269/
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