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Ιστορικά Στοιχεία

• Έτος Ίδρυσης: 2001

• Καταχωρήσεις:

38 εκ. άρθρα σε 287 (ζωντανές) γλώσσες

5,1 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. )



Τα 5 θεμέλια της Wikipedia
⦿ 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



Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ



Είναι έγκυρο αυτό που διαβάζουμε;
⦿ Το περιοδικό Nature προχώρησε το 2005 σε 

peer review των επιστημονικών λημμάτων 
τόσο της Wikipedia  όσο και της Britannica

⦿ Βρέθηκαν μόνο 8 σοβαρά λάθη (4+4)
⦿ Βρέθηκαν 162+123 μικρότερα λάθη

Πηγή: “Wikipedia survives research”, 2005 



Εμπιστοσύνη



WIKIPEDIA
FOR WORLD HERITAGE



15 χρόνια...

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


Το χάσμα των φύλων



Το χάσμα των φύλων

Click

http://moebio.com/research/wikipediagender/#tv_programs&films&books&emotions&cities&sports&from_list
http://moebio.com/research/wikipediagender/#tv_programs&films&books&emotions&cities&sports&from_list


Το χάσμα των φύλων

25 Απριλίου 2012



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.



Οι άνδρες κυριαρχούν ως 
θεματολογία



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



Το Ζήτημα Της Γνώσης Και 
Οι Φραγμοί Που Μπαίνουν

⦿ Η πρόσβαση στην πληροφορία είναι δύναμη
⦿ Ο έλεγχος της πληροφορίας και της γνώσης 

είναι στρατηγικής σημασίας
⦿ Η θεώρηση της ιστορίας δεν είναι αταξική, 

δεν είναι αντικειμενική, έχει φύλο
⦿ Ο τρόπος παρουσίασης ενός λήμματος 

καθοδηγεί (έστω και έμμεσα) σε 
συμπεράσματα



Το Ζήτημα Της Γνώσης Και 
Οι Φραγμοί Που Μπαίνουν
⦿ Ο κυρίαρχος κοινωνικός συσχετισμός δύναμης 

αποτυπώνεται και στα λήμματα
⦿ «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)

⦿ Πολιτικές της Wikipedia: NPOV, COI, κλπ.
⦿ Είναι ανοιχτό πεδίο αντιπαράθεσης. Προσφέρει 

δυνατότητες παρέμβασης



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



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



Wikipedia και αμβλώσεις



Εχθρικό περιβάλλον



Η χρήση της λέξης «cunt»



Οι γυναίκες ως θύματα επιθέσεων των 
αρσενικών

Στις σελίδες συζητήσεων:

⦿ Οι γυναίκες χρήστες γίνονται συχνά θύματα 
επιθέσεων με βάση το φύλο τους

⦿ Το φύλο συχνά χρησιμοποιείται ως μέσο 
προσβολής και ως επιβολής κυριαρχίας από 
τους άνδρες χρήστες

⦿ Γίνονται ενέργειες για να ανατραπεί αυτή η 
κατάσταση.



Wikipedia: Κάτι Πολύ Περισσότερο Από 
Μια Εγκυκλοπαίδεια
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Και με τα άλλα θέματα τι κάνουμε; 



Ανοιχτά ερωτήματα
⦿ 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;



Ανοιχτά ερωτήματα
⦿ 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;



Κάποιες ιδέες!



Let the Edit-a-thon begin!
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