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           Ψυχικό, 14 Μαΐου 2014  

  

 Αγαπητοί Φίλοι,  

 

 Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 28 & Πέμπτη 29 Μαΐου και ώρα από 17:00 – 20:00 σε ένα διήμερο 

σεμινάριο για την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia ή Βικιπαίδεια, το οποίο θα λάβει χώρα στην 

έδρα του Ιδρύματος Γεωργίου Ζογγολόπουλου, Δημοκρατίας 49 στο Παλαιό Ψυχικό (τηλέφωνο 

επικοινωνίας 210-6712210 - καθημερινά 09:00-18:00).  

 Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του έργου με τίτλο «Ψηφιοποίηση και 

Ανάδειξη Πολιτιστικού Αποθέματος του Ιδρύματος Γ. Ζογγολόπουλου» σε συνεργασία με τον ανάδοχο του 

έργου την εταιρεία Πληροφορική Επικοινωνίας Postscriptum και έχει ως σκοπό τον εμπλουτισμό της 

εγκυκλοπαίδειας με τη συγγραφή λημμάτων που θα σχετίζονται με τον Γιώργο Ζογγολόπουλο.  

 Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα ενημερωθούμε για το πώς δουλεύει η Wikipedia η οποία αποτελεί 

ένα παγκόσμιο, πολύγλωσσο και άμεσο εργαλείο γνώσης και θα μάθουμε πως ανοίγεται ένας λογαριασμός, 

πως γράφεται κάθε ένα λήμμα και πως αναρτάται σε αυτή.  

 Έτσι, όσοι επιθυμούν να γράψουν για τον Γιώργο Ζογγολόπουλο στην ηλεκτρονική αυτή 

εγκυκλοπαίδεια θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια.  

 Αναλυτικά:  

- Την πρώτη ημέρα θα γίνει μια γενική εισαγωγή, θα ενημερωθούμε για την αξία και τα οφέλη της 

Wikipedia και των Wikicommons και θα δοθούν παραδείγματα εφαρμογών.  

- Τη δεύτερη ημέρα θα γίνει άνοιγμα λογαριασμών και πρακτική εφαρμογή ανάρτησης λημμάτων.  

 Για τη συγγραφή των λημμάτων έχει καταρτιστεί το βασικό λήμμα υπό τον όρο «Γιώργος 

Ζογγολόπουλος» και υπάρχει μια σειρά λημμάτων τα οποία σχετίζονται με το βασικό λήμμα και από τα 

οποία θα μπορείτε να επιλέξετε ή να προσθέσετε εκείνο που σας ενδιαφέρει.  

 Κάθε λήμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο δύο παραγράφους με αναφορά στις πηγές 

τεκμηρίωσης.  

 Στην περίπτωση κατά την οποία για τον οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να παρευρεθείτε θα 

μπορούσε να έρθει κάποιος από τους συνεργάτες σας ή εφόσον γνωρίζετε ήδη τον τρόπο λειτουργίας της 

Wikipedia θα μπορούσατε να μας στέλνατε μέσω e-mail την ανάπτυξη του λήμματος που ενδεχομένως θα 

σας ενδιέφερε.  

 Η συμβολή σας στην προσπάθειά μας αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και ελπίζουμε ότι θα 

μπορέσετε να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας.  

 Σας παρακαλούμε για την έγκαιρη απάντησή σας και βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση.  

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

 

 

 

Άγγελος Μωρέτης 

Γενικός Διευθυντής 


