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Ιστορικά Στοιχεία

• Έτος Ίδρυσης: 2001

• 40 εκ. άρθρα σε 290 projects (250 

γλώσσες)

• 5,4 εκ. άρθρα στην Αγγλική Wikipedia.

• 0,1εκ. άρθρα στην Ελληνική Βικιπαίδεια. 



Τι είναι και τι θέλει η Wikipedia

• «Φανταστείτε έναν κόσμο όπου ο καθένας 

θα έχει ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο της 

ανθρώπινης γνώσης.

Αυτό ακριβώς κάνουμε!»

(Jimmy Wales)



Λειτουργία & δομή της Wikipedia
⦿ Ο καθένας και η καθεμία μπορεί να συνεισφέρει
⦿ Η συνεισφορά είναι εθελοντική (no paid editing)
⦿ «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)

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

⦿ Οι επιπλέον ρόλοι μοιράζονται από την ίδια την 
κοινότητα με ψηφοφορία (διαχειριστής, 
γραφειοκράτης, κλπ. )



Wikipedia: Κάτι Πολύ Περισσότερο Από 
Μια Εγκυκλοπαίδεια
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Το χάσμα των φύλων



Το χάσμα των φύλων
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Δήλωση φύλου στην Wikipedia



Δήλωση φύλου στην Wikipedia

Στην ελληνόγλωσση Βικιπαίδεια.
Στοιχεία από τη βάση δεδομένων.



Οι άνδρες κυριαρχούν ως 
θεματολογία

Στην ελληνόγλωσση Βικιπαίδεια.
Υπολογισμός με βάση δεδομένα στο Wikidata.



Το χάσμα των φύλων στην 
τεχνολογία



ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ «VIRTUAL»

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



Το χάσμα των φύλων στην 
τεχνολογία



Από το gender gap στο gender bias

Η απουσία γυναικών από την επεξεργασία λημμάτων 
οδηγεί σε:
⦿ Σεξισμό στο περιεχόμενο των λημμάτων
⦿ Δημιουργία λημμάτων κατά κύριο λόγο ανδρικού 

ενδιαφέροντος
⦿ Ανδρική οπτική σε μια σειρά ζητήματα
⦿ «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 και σεξισμός



Wikipedia και σεξισμός
...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.

[...] Περισσότερες από 4.000 γυναίκες επιστήμονες δεν έχουν λήμμα 
στην Αγγλική Wikipedia συμπεριλαμβανομένων μελών της Royal 
Society.

Telegraph, 15.01.2016



Wikipedia και σεξισμός



Εχθρικό περιβάλλον



Τι είναι το Why Women Don’t Edit 
Wikipedia?

Οι γυναίκες έχουν λόγο! Μπορούν να 
αλλάξουν τα λήμματα της Βικιπαίδεια. 
Μπορούν να δημιουργήσουν νέα λήμματα μ 
βάση τα ενδιαφέροντά τους!

http://gendergap.wikimedia.gr/



Και με τα άλλα θέματα τι κάνουμε; 
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