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Πώς να αποφύγετε την 
Λογοκλοπή 



Τι είναι η Λογοκλοπή

 Ο όρος "λογοκλοπή" είναι η παρουσίαση μέρους ή
ολόκληρου του έργου των ιδεών ή των αντιλήψεων άλλων
δημιουργών ως δικές σας ιδέες, είναι το γνωστό σε
όλους "copy-paste



Λογοκλοπή πράττουμε

 Όταν χρησιμοποιούμε ολόκληρο το έργο, λέξεις ή ιδέες ενός 
άλλου δημιουργού χωρίς να γίνεται αναφορά στην ίδια την 
πηγή από την οποία αντλήσαμε αυτές τις πληροφορίες.

 Όταν παραθέτουμε αυτούσιες φράσεις ή προτάσεις από κάποια 
πηγή χωρίς να τις περικλείουμε σε εισαγωγικά «…» και χωρίς να 
αναφέρουμε την πηγή από την οποία προέρχονται.

 Όταν παραφράζουμε, δηλαδή παρουσιάζουμε με δικό μας λόγο 
και ύφος κάποια πληροφορία ή τα επιχειρήματα ενός 
συγγραφέα, χωρίς να αναφερόμαστε στην πηγή.

 Όταν παραποιούμε ή αλλοιώνουμε πληροφορίες ή δεδομένα 
από κάποια άλλη πηγή.

 https://www.youtube.com/watch?v=oHLXt4XkQi4



Αποφεύγοντας την λογοκλοπή

Για να αποφύγουμε την λογοκλοπή χρησιμοποιούμε
τις πληροφορίες που βρήκαμε, αλλά δεν τις
παρουσιάζουμε αυτούσιες. Είναι σημαντικό, για τον
αναγνώστη του κειμένου μας να μπορεί να
διακρίνει τα λόγια μας και τις απόψεις μας, από
αυτές που αντλήσαμε από τις πηγές μας.

 Παράθεση 

 Περίληψη 

 Παράφραση 



Παράθεση 

 Όταν παραθέτουμε αυτούσιο τμήμα  ενός κειμένου. Το 
τοποθετούμε πάντα  μέσα σε εισαγωγικά. 

 Το παράθεμα το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να δώσουμε 
ένα ορισμό ή να  στηρίξουμε κάποιον ισχυρισμό ή 
επιχείρημα  μας.

 Συμπληρώστε την παραπομπή 



Περίληψη

 Ονομάζεται ο εντοπισμός των κύριων μερών του 
κειμένου και η καταγραφή τους σε ένα ενιαίο και 
ολοκληρωμένο νέο κείμενο. 

 Σκοπός της περίληψης είναι να παρουσιάσουμε 
όλες τις κύριες ιδέες του αρχικού κειμένου, ώστε ο 
αναγνώστης να σχηματίζει μια πλήρη εικόνα για 
αυτό χωρίς να χρειάζεται να το διαβάσει.



Πώς γράφω την Περίληψη 

 Βήμα πρώτο : Διαβάζω προσεκτικά το κείμενο και υπογραμμίζω 
τις λέξεις, φράσεις που θεωρούμαι σημαντικές εντοπίζω στο 
θεματικό κέντρο κάθε παραγράφου.

 Βήμα δεύτερο : Για να κάθε μία παράγραφο γράφω 
πλαγιότιτλους που να περιγράφουν τον νόημα της 
παραγράφου.

 Βήμα τρίτο : Γίνεται σύνθεσης του κειμένου της περίληψης  
χρησιμοποιούμε τους πλαγιότιτλους των παραγράφων που 
έχουμε ορίζει.

Προσοχή: Δεν αντιγράφουμε λέξεις και φράσεις του κειμένου, 
προσπαθούμε να βρούμε συνώνυμες ή ταυτόσημες λέξεις. 



Παράφραση

 Η διατύπωση με άλλες λέξεις μιας φράσης, έτσι ώστε 
να εξυπηρετεί δικές μας  συγγραφικές ανάγκες.

 Σκοπός της παράφρασης είναι να απλοποιήσει ή να 
παρουσιάσει μια σύνοψη των ιδεών ενός συγγραφέα



Πώς κάνω παράφραση 

 Βήμα πρώτο : Διαβάστε  προσεκτικά το κείμενο σας 
υπογραμμίστε τις λέξεις κλειδιά φράσεις. 

 Βήμα δεύτερο : Χρησιμοποιήστε δικές σας λέξεις 
που να περιγράφουν και να αποδίδουν το περιεχόμενο 
του κειμένου που θέλετε να παραφράσετε .  

 Βήμα τρίτο : Συμπληρώστε την παραπομπή 

Προσοχή: Χρησιμοποιούμε προσωπική έκφραση


