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Προς: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, κ. Δημήτριο Χασάπη
Κοιν/ση: - Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αριστείδη
Μπαλτά
- Γραφείο Πρωθυπουργού Ελλάδος, κ. Αλέξη Τσίπρα

Θέμα: Μαραθώνιος Βικιπαίδειας για την 25η Μαρτίου με επίκεντρο το Εθνικό
Ιστορικό Μουσείο

Αξιότιμε κ. Χασάπη,

Επικοινωνούμε μαζί σας από την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού
Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) για να σας ενημερώσουμε για τη δράση
εμπλουτισμού της Βικιπαίδειας «Μαραθώνιος Βικιπαίδειας για την 25η Μαρτίου
με επίκεντρο το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο» η οποία αφορά λήμματα σχετικά με
την Ελληνική Επανάσταση. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να ζητήσουμε τη
συμμετοχή ενός στελέχους του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού.
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Η

δράση

πραγματοποιείται

υπό

την

Αιγίδα

του

ΥΠΟΠΑΙΘ

(21-10-2014,

Αρ.Πρωτ.170949/Γ7) και αποτελεί μία πρωτοβουλία της μη κερδοσκοπικής Εταιρείας
Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Υλοποιείται δε σε
συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το Σχολικό Δίκτυο, με τη συμμετοχή και υποστήριξη της εταιρίας
ψηφιακού πολιτισμού PostScriptum ΕΠΕ και την εθελοντική συμμετοχή του Σχολείου
της Βικιπαίδειας.

Στόχοι της δράσης είναι ο εμπλουτισμός της Βικιπαίδειας με λήμματα σχετικά με την
Ελληνική Επανάσταση και εν γένει τη θεματογραφία του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου
μέσα από την ενεργή συμμετοχή διδασκόντων και μαθητών, καθώς και η διάδοση
στην εκπαιδευτική κοινότητα της ορθής χρήσης και της σημασίας της Βικιπαίδειας. Η
δράση έχει μέχρι στιγμής στεφθεί με επιτυχία και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό ότι στο
διαγωνισμό συμμετείχαν με ζήλο και ενθουσιασμό τμήματα από 49 σχολεία σε όλη την
Ελλάδα (Αθήνα, Ορεστιάδα, Μεσολόγγι, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Νάουσα, Χαλκίδα,
Κέρκυρα, Σάμο, Δομβραίνα Βοιωτίας κ. ά.). Σήμερα έχουμε συγκεντρώσει 26 έγκυρες
συμμετοχές με ολοκληρωμένα λήμματα, εκ των οποίων τα τρία καλύτερα θα
βραβευθούν σε ειδική τελετή στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στις 18/5/2015, ημέρα
λήξης της δράσης.

Ο μαραθώνιος εμπλουτισμού της Βικιπαίδειας αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης
“Ανοιχτό Περιεχόμενο (https://mycontent.ellak.gr/)” της ΕΕΛ/ΛΑΚ, η οποία έχει ως
στόχο την ενίσχυση της ελεύθερης διάθεσης, χρήσης και εμπλουτισμού ελληνικού
περιεχομένου, ιδίως του περιεχομένου που παράγεται με δημόσιους πόρους, και
σχετίζεται με την έρευνα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Συγκεκριμένα, η δράση
εμπλουτισμού της Βικιπαίδειας με λήμματα σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση
καλλιεργεί την κριτική προσέγγιση (από τους μαθητές των σχολίων) ενός σημαντικού
ιστορικού θέματος, μέσα από τη συμμετοχή ενός εμβληματικού πολιτιστικού φορέα
(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο), της πιο σημαντικής διαδικτυακής κοινότητας ανοιχτού
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περιεχομένου (Βικιπαίδεια), του ιδιωτικού τομέα (PostScriptum) και δύο φορέων
οριζόντιας υποστήριξης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας (ΕΕΛ/ΛΑΚ,
ΕΔΕΤ).

Η συγγραφή λημμάτων του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 27/3 και η
επιτροπή αξιολόγησης καλείται να μελετήσει το υλικό και να το αξιολογήσει μέχρι τις
24/4. Στην παρούσα φάση η επιτροπή αποτελείται από την κα Γεωργία Αγγελάκη
(Συνεργάτη της ΕΕΛ/ΛΑΚ), τον κ. Αλέξανδρο Τενεκετζή (Δρ. Ιστορικό Τέχνης,
PostScriptum), τον κ. Σωτήρη Κυλάφη (Συντάκτη Βικιπαίδειας) και τον κ. Φίλιππο
Μαζαράκη (Ιστορικό, Επιμελητή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου).

Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς αλλά και για τους καθηγητές και μαθητές που
έλαβαν μέρος στη δράση, στην επιτροπή αξιολόγησης να συμμετέχει και τουλάχιστον
ένα στέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Προσβλέποντας στη θετική σας απάντηση παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε
διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Ο πρόεδρος ΔΣ

Διομήδης Σπινέλλης
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