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Data

• Established: 2001

• Contributions:

40 millions articles in 287 languages

5.3m articles in English Wikipedia

0.1m articles in Greek Wikipedia 



The purpose of Wikipedia

• «Imagine a world in which every single 

person on the planet is given free access to 

the sum of all human knowledge. That's what 

we're doing. (Jimmy Wales)

• Φανταστείτε έναν κόσμο όπου ο καθένας θα 

έχει ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο της 

ανθρώπινης γνώσης. Αυτό ακριβώς κάνουμε!»



How does Wikipedia work?
⦿ Everyone can contribute

Ο καθένας και η καθεμία μπορεί να συνεισφέρει

⦿ No paid editing
Η συνεισφορά είναι εθελοντική

⦿ «Crowdsourcing είναι η πράξη της μεταφοράς της 
εργασίας που παραδοσιακά εκτελείται από έναν 
καθορισμένο φορέα (συνήθως έναν υπάλληλο) σε 
ένα μη-καθορισμένο, συνήθως μεγάλο πλήθος 
ανθρώπων στη μορφή ανοιχτής πρόσκλησης». 
(Howe, 2008)

⦿ Everything is decided “by consensus”
Οι αποφάσεις παίρνονται με «συναίνεση» και όχι «κατά πλειοψηφία»

⦿ Additional roles are decided by the community 
itself
Οι επιπλέον ρόλοι μοιράζονται από την ίδια την κοινότητα με ψηφοφορία (διαχειριστής, 
γραφειοκράτης, κλπ. )



The 5 pillars of Wikipedia
⦿ Wikipedia is an encyclopedia
⦿ Wikipedia is written from a neutral point of view
⦿ Wikipedia is free content that anyone can use, 

edit, and distribute
⦿ Editors should treat each other with respect and 

civility
⦿ Wikipedia has no firm rules

⦿ Η Βικιπαίδεια είναι μια εγκυκλοπαίδεια

⦿ Η Βικιπαίδεια έχει ουδέτερη οπτική γωνία

⦿ Η Βικιπαίδεια έχει ελεύθερο περιεχόμενο

⦿ Η Βικιπαίδεια έχει κώδικα συμπεριφοράς μεταξύ των χρηστών

⦿ Η Βικιπαίδεια δεν έχει αυστηρούς κανόνες



The digital era



Is what we read accurrate?

In 2005, the British journal Nature examined a 
range of scientific entries on both works of 
reference and found few differences in accuracy 
between Wikipedia and Encylopaedia Britannica. 

Source: “Wikipedia survives research test”, 12/2005 



Trust



WIKIPEDIA
FOR WORLD HERITAGE



Wikipedia eyes the future

http://www.youtube.com/watch?v=DG2vcedI9Dc


The gender gap



The gender gap

25 April 2012

The editors of Wikipedia are mainly male



Δήλωση φύλου στην Wikipedia



Δήλωση φύλου στην Wikipedia

Στην ελληνόγλωσση Βικιπαίδεια.
Στοιχεία από τη βάση δεδομένων.



Males are the main subject

Στην ελληνόγλωσση Βικιπαίδεια.
Υπολογισμός με βάση δεδομένα στο Wikidata.



Males are the main subject



The gender gap in technology



The gender gap is not «virtual»

Median weekly earnings of full-time US wage and salary workers, by sex, 
race, and ethnicity, 2009



The gender gap in technology



The Question of Knowledge and its 
Borders
⦿ Access to information is power
⦿ Η πρόσβαση τη γνώση είναι δύναμη
⦿ The control of information is of strategic 

importance
⦿ Ο έλεγχος της γνώσης είναι στρατηγικής 

σημασίας
⦿ The view of History is not subjective, not 

classless, not gender neutral
⦿ Η θεώρηση της Ιστορίας δεν είναι αντικειμενική, 

δεν είναι αταξική, έχει φύλο



The Question of Knowledge and its 
Borders
⦿ We way articles are written leads to conclusions 

(even indirectly)
⦿ Ο τρόπος που γράφονται τα λήμματα οδηγεί σε 

συμπεράσματα (έστω και έμμεσα)
⦿ Social power is reflected on the articles
⦿ Ο κυρίαρχος κοινωνικός συσχετισμός δύναμης 

αποτυπώνεται και στα λήμματα



The Question of Knowledge and its 
Borders

⦿ «Η Wikipedia είναι σεξιστική. Οι γυναίκες δεν 
έχουν αυτοπεποίθηση. Οι γυναίκες έχουν 
λιγότερο ελεύθερο χρόνο. Οι γυναίκες έχουν 
προβλήματα με το σύστημα επεξεργασίας. Η 
επεξεργασία είναι κουραστική και βαρετή. Οι 
λιγότερες ευκαιρίες να αναπτύξουν κοινωνικές 
σχέσεις σε σχέση με άλλες ιστοσελίδες». (New 
York Magazine)

⦿ Wikipedia policies: NPOV, COI, κλπ.
⦿ Wikipedia is a field of debate.
⦿ Είναι ανοιχτό πεδίο αντιπαράθεσης. Προσφέρει 

δυνατότητες παρέμβασης



From gender gap to gender bias

Lack of women editing articles leads to:
Η απουσία γυναικών από την επεξεργασία λημμάτων οδηγεί σε:

⦿ Sexism in the article content
Σεξισμό στο περιεχόμενο των λημμάτων

⦿ Articles that mainly satisfy male interests
Δημιουργία λημμάτων κατά κύριο λόγο 
ανδρικού ενδιαφέροντος

⦿ Male view in a series of questions
Ανδρική οπτική σε μια σειρά ζητήματα



Wikipedia & sexism



Wikipedia & sexism
…Even when the articles are there, they are often skewed to reflect 
gender imbalances. A study conducted by MIT last year showed 
that in pages about women, gender is overly-emphasised, using an 
unnecessarily high number of words such as 'female', 'woman' or 
'lady'. What’s more, there’s often an obvious focus on their 
‘personal lives’ and families – not always the case in articles about 
men.
Ακόμα και όταν τα λήμματα είναι εκεί, συνήθως διαστρεβλώνονται ώστε να αντανακλούν φυλετικές 
ανισότητες. Μια μελέτη που διεξήγαγε το MIT πέρυσι έδειξε ότι στα λήμματα για γυναίκες, το φύλο 
υπερτονίζεται, με την υπερβολική λέξεων όπως «θηλυκό», «γυναίκα» ή «κυρία». Επιπλέον, συχνά 
επικεντρώνονται στις «προσωπικές ζωές» τους και τις οικογένειες – το οποίο δε συμβαίνει στα λήμματα 
για άνδρες.

[...] Student Emily Temple-Wood discovered one of the most 
well-known instances of sexism on Wikipedia, identifying more than 
4,000 female scientists - including fellows of the Royal Society - 
who did not have a page on the site, while obscure male scientists 
had dozens of paragraphs written about them.
Περισσότερες από 4.000 γυναίκες επιστήμονες δεν έχουν λήμμα στην Αγγλική Wikipedia 

συμπεριλαμβανομένων μελών της Royal Society. Telegraph, 
15.01.2016



Wikipedia & sexism



Wikipedia and abortion



Wikipedia’s Hostility to Women



The use of the word «cunt»



The female as victims of attacks by the 
males

In talk pages:

⦿ Female users are often victims of attacks bases 
on their gender
Οι γυναίκες χρήστες γίνονται συχνά θύματα επιθέσεων με βάση 
το φύλο τους

⦿ Gender is often used as tool to insult and 
impose male power against females
Το φύλο συχνά χρησιμοποιείται ως μέσο προσβολής και ως 
επιβολής κυριαρχίας από τους άνδρες χρήστες

⦿ Measures to stop this situation are 
underway.
Γίνονται ενέργειες για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση.



Wikipedia: Something more than just an 
Encyclopaedia
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We need you! 



Open questions
⦿ Μπορούμε να αλλάξουμε την Wikipedia σε 

βαθμό που να μην αναπαράγει τα σεξιστικά 
πρότυπα;

⦿ Μπορούμε να δώσουμε «γυναικεία ματιά»;
⦿ Γιατί οι γυναίκες δεν γράφουν στην 

Wikipedia;
⦿ Είναι αυτό το σωστό ερώτημα; Θα έπρεπε να 

γράφουν; Μήπως ακόμα και το ερώτημα αυτό 
αναπαράγει διαχωρισμούς και διακρίσεις;



Open questions
⦿ Ποια η σχέση των γυναικών με την τεχνολογία;
⦿ Αν το ερώτημα τεθεί από τη σκοπιά του «γιατί οι 

γυναίκες υστερούν» τότε προφανώς αναπαράγει 
την κοινωνική ιεράρχιση ανδρών-γυναικων.

⦿ Είναι αναγκαία η συμμετοχή των γυναικών 
στη Wikipedia σε μια σειρά θέματα όπως για 
παράδειγμα η ιστορία του γυναικείου 
εργατικού κινήματος;

⦿ Είναι αναγκαία η ανάδειξη ζητημάτων όπως η 
έμφυλη βία, κλπ;



Some ideas!



Let the Workshop begin!
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