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Ιστορικά Στοιχεία

•Έτος Ίδρυσης: 2001

•Καταχωρήσεις:

40εκ. άρθρα σε 301 (ζωντανές) γλώσσες

5.8εκ. άρθρα στην English Wikipedia. 



Τι είναι και τι θέλει η 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)



Λειτουργία & δομή της Wikipedia

• Ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει
• “Crowdsourcing is the act of taking a job 

traditionally performed by a designated agent 
(usually an employee) and outsourcing it to an 
undefined, generally large group of people in the 
form of an open call.” (Howe, 2008)

• Οι αποφάσεις παίρνονται με «συναίνεση» και όχι 
«κατά πλειοψηφία»

• Οι επιπλέον ρόλοι μοιράζονται από την ίδια την 
κοινότητα με ψηφοφορία (administrator, bureaucrat, 
κλπ. )



Τα 5 θεμέλια της Wikipedia

• Η Βικιπαίδεια είναι μια εγκυκλοπαίδεια
• Η Βικιπαίδεια έχει ουδέτερη οπτική γωνία
• Η Βικιπαίδεια είναι ελεύθερο περιεχόμενο 

(CC-BY-SA-3.0)
• Η Βικιπαίδεια έχει κώδικα συμπεριφοράς μεταξύ των 

χρηστών
• Η Βικιπαίδεια δεν έχει αυστηρούς κανόνες



WIKIPEDIA vs BRITANNICA



WIKIPEDIA vs BRITANNICA

  Britannica Wikipedia
Τιμή 1.400£ Δωρεάν
Άρθρα 65.000 4.000.000
Βάρος 60 kgr -
Συγγραφείς 4.000 (ανάμεσά τους 

110 νικητές Νόμπελ και 
5 Αμερικανοί πρόεδροι)

> 750.000 (ανάμεσά 
τους ο γείτονάς σου)



Wikipedia vs Μυστικές Υπηρεσίες 



Κατσανέβας vs Diu



Wikipedia: Κάτι Πολύ Περισσότερο Από 
Μια Εγκυκλοπαίδεια

GFDL

MonmouthpediA

image filter 
controversy

World Heritage

Nupedia

Categories

visual editor

thematic 
organizations

flagged 
revisions

GLAM

free 
knowledge

version 
history

encyclopedia

wiki principle

language 
versions

sister projects

Wikisource

spoken 
Wikipedia

Wikipedia 
Zero

Wikimania

NOR

user interface
Neutral Point 

of View

national 
chapters

Wikimedia 
Foundation

Meta Wiki WCA

edit-a-thon

Wiki loves 
monuments

MediaWiki



WIKIPEDIA ZERO



Wikipedia vs Copyright

• Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης 
(1886)

•Εξαιρέσεις:
o Ελευθερία Πανοράματος
o Λήξη copyright
o Μη-αυθεντικότητα
o De minimis

• Στην Ελλάδα: «περιστασιακή 
αναπαραγωγή» από ΜΜΕ

• Στη Γαλλία και την Ιταλία δεν 
υπάρχει FoP


