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Wikimedia family



Imagine a world
in which

every single person
is given free access

to the sum of
all human knowledge.



Ας ξεκινήσουμε από τη Wikipedia

● εγκυκλοπαίδεια
● ελεύθερο περιεχόμενο
● πολύγλωσση
● wiki



Πολιτική και κανόνες

Ιατρική στη Wikipedia



Πηγή

https://www.jmir.org/2015/3/e62/


Peter Frishauf, ιδρυτής του Medscape:

In Wikipedia you read one living article 
written by many, continually updated by 
many. Who needs 50 articles on avian flu 
when one will do?

Πηγή

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1681971/


Η (αγγλική) Wikipedia περιέχει περισσότερα 
από 25.000 λήμματα σχετικά με την ιατρική 
και περισσότερα από 8000 λήμματα σχετικά 
με φάρμακα και φαρμακολογία.

Πηγή

https://www.jmir.org/2015/3/e62/




Πολιτική και κανόνες

Η Βικιπαίδεια έχει κανόνες



Επαληθευσιμότητα



Ουδετερότητα



Όχι πρωτότυπη έρευνα



Εγκυκλοπαιδικότητα



Πνευματικά δικαιώματα



Όχι προσωπική ιδιοκτησία



Σωστή γραφή - μορφοποίηση



Συμπεριφορά



Βασική επεξεργασία σελίδων
με τον



Το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη





Κύρια μπάρα επεξεργασίας



Μορφοποίηση παραγράφων - επικεφαλίδων



Μορφοποίηση κειμένου













Content Translation tool



















[[WikiEditor]]



Εσωτερικός σύνδεσμος:

● Πήγα στη [[Θεσσαλονίκη]] τη μεγάλη φτωχομάνα

● έφαγα ένα [[Θεσσαλονίκη|Θεσσαλονικιώτικο]] κουλούρι

Εξωτερικός σύνδεσμος:

● [http://www.thessaloniki.gr Δήμος Θεσσαλονίκης]

Σύνδεσμοι με κώδικα wiki

http://www.thessaloniki.gr


https://blog.wikimedia.gr/medauth/



Ευχαριστώ!
Ερωτήσεις;

geraki@geraki.gr







Δεδομένα για την Ελληνική Βικιπαίδεια

● 153.872 λήμματα
● 28.000.000 page views μηνιαία
● ~1500 νέα λήμματα μηνιαία
● 840 ενεργοί χρήστες

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC


Δεδομένα για την Ελληνική Βικιπαίδεια



Δεδομένα για την Ελληνική Βικιπαίδεια



Δεδομένα για την Ελληνική Βικιπαίδεια



Δεδομένα για την Ελληνική Βικιπαίδεια



User Group



Wikimedia chapters και user groups



We have organized WEP projects in 
Greece since 2010 in various schools, 
mostly in universities but also in 
secondary schools.
We have trained and mentored more than 
1207 students in all educational levels, 
with hundreds of articles and photos 
uploaded in Wikipedia and Commons 
(last count: 540 new articles, 132 images)

Wikipedia Education Program



Wikipedia Education Program



2016, 2017, 2018

CEE Spring



2015

Science Photo Competition



2016, 2017, 2018

Wiki Loves 
Earth



2016, 2017, 2018

Wiki Loves Monuments



Thesswiki

83 νέα λήμματα, τα 62 σε άλλες γλώσσες:
Βουλγαρικά, τουρκικά, ρωσικά, ουκρανικά, 
αρμενικά, σερβικά, εσπεράντο...

2015



2015, 2018

Wikipedia Lab



Translathon (μεταφραστικός μαραθώνιος) 2016

Translathon



Thesshack



WikiFemHack



Συμμετοχές σε συνέδρια και συναντήσεις

FOSSCOMM



Διεθνή συνέδρια


