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Στόχοι της παρουσίασης 

Στο τέλος της παρουσίασης θα είστε σε θέση να :

 Γνωρίζετε, τους βασικούς κανόνες καταγραφής

βιβλιογραφικών παραπομπών / αναφορών

 Κατανοείτε τη σημασία και το σκοπό των

βιβλιογραφικών παραπομπών /αναφορών



Προσθέτει αξία στην εργασία 

για τους εξής λόγους  

 Αναφορές σε εργασίες ή μονογραφίες που δεσπόζουν σε 
έναν επιστημονικό κλάδο, δηλώνουν την βαθιά γνώση του 
επιστημονικού αντικειμένου που πραγματεύεται.

 αριθμός πρόσφατων αναφορών, δηλώνει την στενή 
παρακολούθηση του επιστημονικού κλάδου από τον 
συγγραφέα

 Οι επίκαιρες και εύστοχες αναφορές δηλώνουν την κριτική 
ικανότητα του συγγραφέα να διαχειρίζεται την 
πληροφορία του ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας

 Οι βιβλιογραφικές αναφορές αποτελούν ένα ακόμη μέσο 
για την διάδοση της επιστημονικής γνώσης.

 Οι αναφορές δείχνουν κατά πόσον έχει κατανοήσει ο 
συγγραφέας το σκοπό της έρευνας του.



Ορισμός βιβλιογραφικής 

Παραπομπής

 Παραπομπή είναι η πράξη της αναγνώρισης και της
περιγραφής των ιδεών και βιβλιογραφικών πηγών, που
έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη συγγραφή ενός έργου. Η
παραπομπή ενσωματώνεται στο κύριο μέρος του κείμενό
της εργασίας με συνοπτική παραθετική ή αριθμητική
μορφή

 Παράδειγμα

Sophisticated searching techniques are important in finding
information (Berkman, 1994)

Ή Berkman (1994, p. 25) claimed that



Ορισμός Βιβλιογραφικής 

αναφοράς 

 Τα βιβλιογραφικά στοιχεία μιας  βιβλιογραφικής μονάδας 

(βιβλίο, άρθρο περιοδικού, κτλ ) που αναφέρονται στο τέλος κάθε 

έργου δηλ η βιβλιογραφία που έχει χρησιμοποιηθεί από τον/τους 

συγγραφείς.

 Είναι η αναλυτική καταγραφή των μεταδομένων μιας 

βιβλιογραφικής μονάδας 

Παράδειγμα 

Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of 

consequences. Psychological Bulletin, 50(2), 49-52



Συστήματα βιβλιογραφικών

παραπομπών/αναφορών

Ορισμός : Είναι ένας συστηματικός κ ομοιόμορφος τρόπος καταγραφή των
βιβλιογραφικών πηγών που χρησιμοποιήθηκαν. Το σύστημα αυτό διέπεται
από συγκεκριμένους κανόνες και αρχές ανάλογα με το πρότυπο – σύστημα
που έχει επιλέγει.

 Το σύστημα Harvard

http://www.harvardgenerator.com/

 Το σύστημα American Psychological Association (APA)

http://www.apastyle.org/index.aspx

 To σύστημα IEEE Style 

https://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf

http://www.harvardgenerator.com/
http://www.apastyle.org/index.aspx
https://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf


Οι παραπομπές/αναφορές  

είναι σημαντικές γιατί..

 Αποφεύγεται η λογοκλοπή.

 Είναι σε θέση ο αναγνώστης να επιβεβαιώνει τις
παραπομπές και τις αντίστοιχες πληροφορίες που
δόθηκαν εντός του κειμένου.

 Είναι σε θέση ο αναγνώστης να εντοπίζει την πηγή μόνος
του, ώστε να τη μελετήσει διεξοδικότερα, εφόσον το
επιθυμεί.

 Εξασφαλίζεται  η ομοιομορφία και η συνέπεια στο 
εσωτερικό της.

 Αναγνωρίζονται οι ιδέες των άλλων.



Οι παραπομπές/αναφορές  

είναι σημαντικές γιατί 

 Θεσπίζεται η αξιοπιστία και η αυθεντικότητα των 

γνώσεων και των ιδεών του ερευνητή

 Αποδεικνύεται το πλάτος και το βάθος της έρευνάς, 

αποκτώντας έτσι αξία η εργασία,

 Καταθέτει το στίγμα των ιδεών του ερευνητή

 Αποτελεί μέρος των κριτηρίων αξιολόγησης της 

εργασίας 



Μια παραπομπή χρειάζεται 

όταν

 Παραθέτουμε επακριβώς λόγια κάποιου άλλου ατόμου (λέξη 

προς λέξη). Δεν έχει σημασία εάν αυτό είναι φράση, πρόταση ή 

παράγραφος. Είναι  απαραίτητο να υπάρχει παραπομπή της 

πηγής.

 Παραφράζουμε ή συνοψίζουμε. Πρέπει πάντα να 

παραπέμπουμε σε ιδέες ή στοιχεία που αντλούμε από άλλους 

συγγραφείς ακόμη και εάν τις έχουμε αλλάξει ή τροποποιήσει 

(ως προς τη διατύπωση ή/και το περιεχόμενό τους).

 Χρησιμοποιούμε στατιστικά στοιχεία.

 Χρησιμοποιούμε διαγράμματα, πίνακες, ή παραρτήματα



Πώς γίνεται η παράθεση των 

πηγών 

Παραπομπή: 

• εισάγεται κατά τη συγγραφή μέσα στο σώμα του κειμένου 

• υποδεικνύει τη χρήση μιας ή περισσότερων πηγών στο συγκεκριμένο 

σημείο 

Βιβλιογραφία- Αναφορά: 

• εισάγεται στο τέλος της εργασίας 

• οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στο κείμενο παρατίθενται υπό τη μορφή 

λίστας 

• καταγράφονται τα βιβλιογραφικά στοιχεία της κάθε πηγής (αναφορά) 

• παρατίθενται αλφαβητικά ή με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο



Παραδείγματα Παράθεσης 

πηγών 



Είδη παραπομπών 

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές γίνονται ανάλογα με τον τύπο της

δημοσίευσης και συνεπώς με τα πρότυπα που διέπουν τον κάθε τύπο

 Αριθμητική μορφή ( Οι αριθμητικοί δείκτες τοποθετούνται είτε στο 

τέλος της σελίδας (footnotes) είτε στο τέλος της εργασίας (endnotes), 

συνοδευόμενοι από τα πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία της πηγής.)

 Παρενθετική μορφή (χρήση παρενθέσεων που καταγράφουν, εντός του 

κειμένου, τα στοιχεία της πηγής (συνήθως συγγραφέα/έτος ή 

συγγραφέα/σελίδες) στο τέλος κάθε αντίστοιχου αποσπάσματος. Τα 

πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία καταγράφονται σε μια αλφαβητική λίστα 

στο τέλος της εργασίας με τίτλο Βιβλιογραφικές Παραπομπές. ) 



Αριθμητική μορφή: γενικοί 

κανόνες

 Η αναγραφή ενός αριθμού που αντιστοιχείται σε μία εργασία μέσα στη 

κείμενο 

 Κάθε αναφορά ταυτοποιείται με συγκεκριμένο αριθμό που εσωκλείεται 

σε αγκύλες [1] 

 Οι αριθμοί στοιχίζονται αριστερά σε στήλη 

 Οι αναφορές στη βιβλιογραφία παρατίθενται με τη σειρά που 

εμφανίζονται στο κείμενο



Αριθμητική μορφή

Παραμπομή μέσα 
στο κείμενο

Αναφορά στο τέλος 
της εργασίας



Παρενθετική μορφή: γενικοί 

κανόνες

 Σε κατάλληλο σημείο εντός του κειμένου εισάγεται το επίθετο του συγγραφέα και το 
έτος δημοσίευσης της πηγής που χρησιμοποιούμε. (Βάμβουκας, 1998) ή Σύμφωνα με 
το Βάμβουκα (1998)...

 Στην περίπτωση που παραπέμπουμε στην εργασία ενός συγγραφέα, τότε γράφουμε το 
επίθετό του και το έτος δημοσίευσης εντός παρένθεσης. Για παράδειγμα: Σύμφωνα με
τον Κόκκο (2005)…

 Στην περίπτωση που μία εργασία έχει δύο συγγραφείς, τότε παραπέμπουμε και στα 
δύο ονόματα κάθε φορά που αναφερόμαστε στο έργο τους. (Baker & Lightfoot, 1993)

 Ταυτόχρονες παραπομπές (τοποθετούνται με αλφαβητική σειρά)

Φοιτητές με εμπειρία στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή είχαν πιο καλά 

αποτελέσματα από τους φοιτητές που ήταν πιο άπειροι  (Becker, 2003; Schmidt, 

2002; Χαραλαμπίδου, 2004).



Παρενθετική μορφή: γενικοί 

κανόνες

 Όταν παραθέτουμε ένα συγκεκριμένο, αυτολεξεί απόσπασμα από μία 
συγκεκριμένη σελίδα της αρχικής πηγής, τότε στην παραπομπή μας 
συμπεριλαμβάνουμε και τον αριθμό της ακριβούς σελίδας ή παραγράφου 
από όπου αντλήθηκε αυτό το απόσπασμα

 Αν χρησιμοποιήσουμε ένα αυτολεξεί απόσπασμα μικρότερο

των 40 λέξεων, τότε το εντάσσουμε στο κείμενό μας, χρησιμοποιώντας
εισαγωγικά και μορφοποιώντας το με πλάγιους χαρακτήρες. Αν το αυτολεξεί
απόσπασμα έχει έκταση μεγαλύτερη των 40 λέξεων, τότε χρησιμοποιούμε
εισαγωγικά και το παραθέτουμε στη ροή του κειμένου μας ως ανεξάρτητο
μέρος του, με πλάγιους πάλι χαρακτήρες.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού (2004), «Η Δημοτική Εκπαίδευση αποτελεί την
πρώτη και ουσιαστικότερη βαθμίδα της εκπαίδευσης…
ώστε τα παιδιά να αναπτυχθούν ισόρροπα» (σ. 38).



Παρενθετική μορφή

Παραμπομή μέσα 
στο κείμενο

Αναφορά στο 
τέλος της εργασίας



Παραδείγματα παραπομπών 

Πηγή από άλλη πηγή 

Στην έρευνα του Πασχαλίδη (2004) αναφέρεται ότι ο Παπαδάκης (2002) 
βρήκε ………

Ο Πασχαλίδη(2002), όπως αναφέρει Παπαδάκης(2004) βρήκε ……..

18



Παραδείγματα αναφορών 

 Η παρουσίαση των αναφορών γίνεται πάντοτε 
αλφαβητικά όπως στο παράδειγμα 

Ιωαννίδης, Α. Χ. (2004).

Ιωαννίδης, Π. Β. (2002).

 Αν ο ίδιος συγγραφέας έχει δυο δημοσιεύσεις, 
προηγείται η παλαιότερη 

Σμυρίλλης, Α. Χ. (2001).

Σμυρίλλης, Α. Χ. (2004) .



Παραδείγματα αναφορών 

 Ο ένας συγγραφέας προηγείται των πολλαπλών συγγραφέων

Κρασανάκης, Γ. (2004).

Κρασανάκης, Γ., & Μανωλίτσης, Γ. (2003).

 Αν ο ίδιος συγγραφέας έχει δυο δημοσιεύσεις τον ίδιο χρόνο  
διακρίνονται από την επέκταση  του έτους σε  α και β

Jones, P. (2003a).

Jones, P. (2003b).



Λογισμικά διαχείρισης 

βιβλιογραφικών αναφορών  

Mendeley :

http://www.mendeley.com

Zotero :

http://www.zotero.org 

Web Endnote : 

https://www.myendnoteweb.com 

http://www.mendeley.com/


Συμβουλή

Χρησιμοποιώντας βιβλιογραφικές αναφορές επιτυγχάνετε :

 Να κάνετε ξεκάθαρο ποιος έχει την ιδέα, ακόμα κι αν 
την περιγράφετε με δικά σας λόγια.

 Να κάνετε ξεκάθαρο ποιος είπε τι.

 Την ποιότητα των εργασιών σας

 Την ακεραιότητα τους.

 Την αξιοπιστία τους.



Mendeley

 Δωρεάν διαθέσιμο στο διαδίκτυο πρόγραμμα 
διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών • 

 Επιτρέπει τη διαχείριση, διαμοιρασμό, ανάγνωση, 
αναφορά των επιστημονικών σας εργασιών • 

 Δημιουργεί ένα δίκτυο έρευνας που επιτρέπει την online
διαχείριση των εγγράφων σας και τη διασύνδεση με 
ομοϊδεάτες ερευνητές. 



Χαρακτηριστικά 

 Mendeley Desktop: το πρόγραμμα που εγκαθιστάτε στον 
υπολογιστή σας. •

 Mendeley Web: το site από όπου έχετε πρόσβαση στην 
διαδικτυακή έκδοση της προσωπικής σας βιβλιοθήκης 
αναφορών και εγγράφων. 

 Mendeley Sync: η διαδικασία συγχρονισμού όλων των 
δεδομένων σας στις διάφορες συσκευές που 
χρησιμοποιείτε (desktop, laptop, iPad, iPhone

 Web Importer: ο σελιδοδείκτης που εγκαθιστάτε στον 
browser και σας επιτρέπει την άμεση εισαγωγή τεκμηρίων 
και αναφορών από οπουδήποτε

 Citation Plugin: εφαρμογή που επιτρέπει να δημιουργείτε 
και να μορφοποιείται τις αναφορές και τη βιβλιογραφία με 
όποιο πρότυπο επιθυμείτε



Δυνατότητες

 Κατεβάζετε την εφαρμογή δωρεάν σε Windows, Mac, 
Linux, iOS

 • Συγκεντρώνετε και αποθηκεύετε αρχεία pdf από τον 

υπολογιστή σας, από βάσεις δεδομένων ή άλλα εργαλεία 
όπως EndNote, Papers, Zotero. 

 • Διαβάζετε και σημειώνετε στα έγγραφά σας από 

οπουδήποτε 

 • Δημιουργείτε βιβλιογραφικές παραπομπές και 
βιβλιογραφία με όποιο πρότυπο επιθυμείτε και μετατρέπετε 

υφιστάμενες βιβλιογραφίες στο επιθυμητό πρότυπο

 • Δημοσιεύετε ή ανταλλάσσεται αναφορές ή άρθρα με 
άλλους συγγραφείς ή ομάδες.



Δημιουργήστε την 

προσωπική σας βιβλιοθήκη



Οργάνωση βιβλιογραφικών 

αναφορών και εγγράφων



Web importer



Οργάνωση βιβλιογραφικών 

αναφορών και εγγράφων



Συνεργασία με Word



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"! Ανεξάρτητα εάν υπάρχει η 
πρόθεση ή όχι, πρόκειται για λογοκλοπή κάθε φορά 
που χρησιμοποιούμε ολόκληρο ή μέρος του έργου, 
των ιδεών ή των αντιλήψεων άλλων δημιουργών 
παρουσιάζοντας τα ως δικά μας δημιουργήματα.



Πνευματική ιδιοκτησία

copyright

 Πνευματική ιδιοκτησία ή πνευματικά δικαιώματα ή 
αλλιώς copyright ονομάζονται τα 
αποκλειστικά δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών 
στο έργο τους 

 Περιλαμβάνει το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου 
(περιουσιακό-ι-οικονομικό δικαίωμα) και το δικαίωμα 
της προστασίας του προσωπικού δεσμού του 
δημιουργού του προς αυτό (ηθικό δικαίωμα

Το πνευματικό δικαίωμα υφίσταται σε έργα λογοτεχνίας και 
τέχνης, όπως βιβλία, θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική, 
φωτογραφία, αρχιτεκτονική αλλά και άλλες δημιουργίες 
όπως λογισμικό ή βάσεις δεδομένων (databases)
ιστοσελίδες (sites)

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD


Creative Commons

 Αποτελούν ένα σύνολο τυποποιημένων αδειών πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίες
επιτρέπουν στους δημιουργούς να διανέμουν το έργο τους ελεύθερα στο κοινό. Οι εν λόγω
άδειες ποικίλλουν και ο εκάστοτε δημιουργός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εκείνη που
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.

 Οι άδειες Creative Commons δημιουργήθηκα για να παρέχουν την δυνατότητα στο
δημιουργό ποια από τα δικαιώματα που τους παρέχει ο νόμος (Δίκαιο Πνευματικής
ιδιοκτησίας ), θα διαθέτουν ελεύθερα στους χρήστες .

Ειδικότερα ορισμένες άδεις επιτρέπουν: 

 Την αντιγραφή του έργου

 Την αναδιανομή του έργου

 Τη δημόσια προβολή και εκτέλεση/αναπαραγωγή του έργου

 Την ψηφιακή αναπαραγωγή του έργου (π.χ. μέσω του Διαδικτύου)

 Την μετατροπή του έργου σε άλλη μορφή ως πιστό αντίγραφο (π.χ ψηφιακά αντίγραφα)

 Την τροποποίηση του έργου



Παραδείγματα  όρων  άδειας 

Creative Commons



Παραδείγματα  όρων  άδειας 

Creative Commons



Παραδείγματα  όρων  άδειας 

Creative Commons



Παραδείγματα  όρων άδειας 

Creative Commons



Παίρνοντας τη δουλειά κάποιου 

άλλου, λέξη προς λέξη

Αρχική πηγή
 Οι ελέφαντες αναζητούν ζώα, 

τρέφονται με φρούτα, φύλλα, 
βλαστοί και ψηλά χόρτα. 
καταναλώνουν εκατοντάδες 
λίβρες φαγητού την ημέρα και 
πίνουν μέχρι 50 γαλλικά (190 
λίτρα) νερό. Δεν έχουν 
καθιερωμένο χώρο διαβίωσης, 
αλλά ταξιδεύουν σε αγέλες 
μέχρι 100 ζώων, με επικεφαλής 
νέους, δυνατούς άντρες, 
συμπεριλαμβανομένων 
νεαρών ταύρων (αρσενικών), 
αγελάδων (θηλυκών) και 
μοσχαριών. Τα παλιά αρσενικά 
είναι γενικά μοναχικά ή ζουν σε 
μικρές ομάδες.

Το έργο του συγγραφέα

 Οι ελέφαντες αναζητούν ζώα, 

τρέφονται με φρούτα, φύλλα, 

βλαστοί και ψηλά χόρτα. 

καταναλώνουν εκατοντάδες λίβρες 

φαγητού την ημέρα και πίνουν μέχρι 

50 γαλλικά (190 λίτρα) νερό. Δεν 

έχουν καθιερωμένο χώρο 

διαβίωσης, αλλά ταξιδεύουν σε 

αγέλες μέχρι 100 ζώων, με 

επικεφαλής νέους, δυνατούς άντρες, 

συμπεριλαμβανομένων νεαρών 

ταύρων (αρσενικών), αγελάδων 

(θηλυκών) και μοσχαριών. Τα παλιά 

αρσενικά είναι γενικά μοναχικά ή 

ζουν σε μικρές ομάδες.



Μικρές αλλαγές στο περιεχόμενο
Παρατηρήστε πώς το μεγαλύτερο μέρος του αποσπάσματος του συγγραφέα είναι ένα 

αντίγραφο λέξης-προς-λέξη της αρχικής πηγής, με μικρές αλλαγές μετάβασης.



Λογοκλοπή του Remix

Ορισμένες φράσεις 
αντιγράφονται λέξη προς 
λέξη ενώ άλλοι 
παραφράζονται για να 
κάνουν τη ροή κειμένου. Το 
κλειδί εδώ είναι, ωστόσο, ότι 
δεν υπάρχει μια ενιαία πηγή 
αναφοράς.



Αλλαγή λέξεων-κλειδιών και φράσεων

Εδώ, ο συγγραφέας αλλάζει 
μερικές λέξεις-κλειδιά και 
φράσεις, χωρίς να αλλάζει 
το κύριο περιεχόμενο. Και 
πάλι, δεν υπάρχουν πηγές 
για να αναφερθούν από 
πού προέκυψαν οι 
πληροφορίες.



Υβριδική λογοκλοπή

Αναφέρεται 
σωστά μόνο η 

μία  πηγή 
πληροφοριών.



404 λάθος λογοκλοπή

Αναφέροντας μια 
ανύπαρκτη πηγή ή 
παρέχοντας ανακριβή πηγή



Η λογοκλοπή του Aggregator

Σημαίνει ότι ο συγγραφέας 
απλά κόβει και επικολλάει 
ολόκληρα αποσπάσματα 
από πηγές, τα αναφέρει και 
γυρίζει ή δημοσιεύει το έργο 
με το δικό του όνομα.



Mashup λογοκλοπή

Η ανάμειξη αντιγραφής
πληροφοριών από πολλές
πηγές δεν υπάρχουν
πρωτότυπες σκέψεις. Δεν
υπάρχουν επίσης
παραπομπές



επαναληπτική λογοκλοπή

Περιλαμβάνει σωστές 
αναφορές, αλλά βασίζεται 
σε μεγάλο βαθμό στην 
αρχική εργασία.



Αυτο-λογοκλοπή

 Όταν ένας συγγραφέας ξαναχρησιμοποιεί κομμάτια
από παλαιότερες δικές του εργασίες που ήδη έχουν
αξιολογηθεί και δημοσιευθεί, χωρίς να αναφέρει τα
προηγούμενα άρθρα του ως πηγή. Η πρακτική αυτή
έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλου αριθμού
ερευνητικών άρθρων, χωρίς επιπρόσθετο κόπο για τη
συγγραφή τους και, στη συνέχεια, τη δημοσίευση τους
σε διαφορετικά περιοδικά, με μοναδικό σκοπό την
αύξηση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης του ερευνητή



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 



Παράθεση Παράδειγμα 



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. 



Περίληψη Παράδειγμα 



Περίληψη Παράδειγμα 



Άσκηση  1

 Το βιβλίο, αναμφίβολα αποτελεί αστείρευτη πηγή γνώσης.
Είναι ο κινητήριος μοχλός στη διαδικασία της εκπαίδευσης
μέσα στον σχολικό χώρο. Τα βιβλία, καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα αποδελτιωμένων γνώσεων, που έχουν σχέση με
κάβε τομέα του επιστητού. Όμως, απ’ ό,τι φαίνεται, η αξία
του έχει υποβαθμιστεί, τόσον απ’ τον ώριμο άνθρωπο,
όσο κι απ’ τον μαθητόκοσμο. Το φαινόμενο που
παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες του σχολικού έτους,
όπου οι μαθητές κυριολεκτικά «κατακρεουργούν» τα βιβλία
τους, μετατρέποντας τα προαύλια των σχολείων σε
αλάνες με σκουπιδόχαρτα, πρέπει να μας προβληματίσει
όλους. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και φανερώνει
πως κάπου στο κοινωνικό-εκπαιδευτικό σύστημα
υπάρχουν «στεγανά», που ωθούν«βάνδαλη»
συμπεριφορά.



ΛΥΣΗ Η υποβάθμιση της αξίας του βιβλίου

 Το βιβλίο, αναμφίβολα αποτελεί αστείρευτη πηγή γνώσης.
Είναι ο κινητήριος μοχλός στη διαδικασία της εκπαίδευσης
μέσα στον σχολικό χώρο. Τα βιβλία, καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα αποδελτιωμένων γνώσεων, που έχουν σχέση με
κάβε τομέα του επιστητού. Όμως, απ’ ό,τι φαίνεται, η αξία
του έχει υποβαθμιστεί, τόσον απ’ τον ώριμο άνθρωπο,
όσο κι απ’ τον μαθητόκοσμο. Το φαινόμενο που
παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες του σχολικού έτους,
όπου οι μαθητές κυριολεκτικά «κατακρεουργούν» τα βιβλία
τους, μετατρέποντας τα προαύλια των σχολείων σε
αλάνες με σκουπιδόχαρτα, πρέπει να μας προβληματίσει
όλους. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και φανερώνει
πως κάπου στο κοινωνικό-εκπαιδευτικό σύστημα
υπάρχουν «στεγανά», που ωθούν«βάνδαλη»
συμπεριφορά



Παράφραση

 Το παραφράζω είναι μια αναδιατύπωση της έννοιας ενός 
κειμένου άλλες λέξεις. 

 Η παράφραση πρέπει να κρατά όλες τις σημαντικές ιδέες 
από την αρχική πηγή, όχι μόνο μέρη της. Η κατασκευή του 
πρέπει να ολοκληρωθεί χρησιμοποιώντας όλες τις βασικές 
ιδέες. 

 Στην παράφραση δεν πρέπει να ενσωματώσει τις 
προσωπικές απόψεις, πρέπει αντικατοπτρίζουν 
αντικειμενικά τις ιδέες ή τις σκέψεις της αυθεντικής πηγής. 

 Η παράφραση πρέπει να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τις 
ιδέες, τον τόνο και την έμφαση της αρχικής πηγής στο 
θέμα που συζητείται



Πώς κάνω παράφραση 

 1 - Διαβάστε το αρχικό κείμενο για να μπείτε στο θέμα και να γνωρίζετε το 
νόημα και την πρόθεσή του.

 2- Αναγνωρίστε την κύρια ιδέα ή την ιδέα (αφού συνοψίζει ό, τι έχει λεχθεί) και 
δευτερεύουσες ιδέες ή έννοιες (που συμπληρώνουν ό, τι έχει ειπωθεί). Εάν η 
κύρια ιδέα διαγραφεί, το κείμενο δεν μπορεί να γίνει κατανοητό.

 3 - Αναζητήστε οποιαδήποτε λέξη ή λεξιλόγιο με το οποίο δεν είστε 
εξοικειωμένοι. Χρησιμοποιήστε συνώνυμα για δύσκολες λέξεις.

 4-Αντικαταστήστε τις αρχικές λέξεις και ιδέες για τους άλλους, αποδίδοντας 
τη δική τους διατύπωση και γλώσσα. Επιπλέον, είναι σημαντικό να 
διατηρηθεί ένας κατά προσέγγιση αριθμός λέξεων από το αρχικό κείμενο.

 5- Προσδιορίστε την πηγή μέσα στο κείμενο (συγγραφέας, έτος, σελίδα).

 6- Όταν χρησιμοποιείτε φράσεις ή λέξεις που είναι ιδιόρρυθμες και ακριβείς 
με αυτές του αρχικού κειμένου, φροντίστε να τις συμπεριλάβετε σε 
εισαγωγικά.

 7-Αντιστοιχίστε την ελεύθερη παράφραση με το πρωτότυπο για να 
επαληθεύσετε εάν προέκυψαν τυχόν παράλειψη ή τροποποίηση των 
πληροφοριών.



Παράφραση Παράδειγμα

 Αρχικό κείμενο: "Το σπίτι ήταν ήδη άδειο. Δύο άνδρες 
περίμεναν τον Πέδρο Παράμο, ο οποίος εντάχθηκε σε 
αυτά για να συνεχίσει το ταξίδι του ".

 Παράφραση: "Το σπίτι ήταν ήδη άδειο. Αρκετοί άνδρες 
περίμεναν τον Pedro Páramo, ο οποίος συναντήθηκε μαζί 
τους για να συνεχίσει το ταξίδι ".

 Αρχικό κείμενο: Πυθαγόρειο Θεώρημα.

 "Σε ένα ορθό τρίγωνο, το άθροισμα του τετραγώνου των 
ποδιών είναι ίσο με το τετράγωνο της υποτείνουσας".

 Παραφράζει: «Σε τρίγωνα με μια ορθή γωνία, 
πολλαπλασιάζοντας από μόνη της έκτασης κάθε κάτω 
πλευρά σκέλους κλήσεων, και προσθέτοντας τα δύο 
αποτελέσματα, το ποσό αυτό είναι ίσο με το γινόμενο της 
ίδιας ως μακρύτερης πλευράς που ονομάζεται 
υποτείνουσα



Παράφραση Παράδειγμα

 Αρχικό κείμενο "Κάθε ταξίδι στην Ιταλία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επίσκεψη στην Τοσκάνη για να δοκιμάσετε τα 
εξαιρετικά κρασιά της".

 Παράφραση: Φροντίστε να συμπεριλάβετε μια εμπειρία 
γευσιγνωσίας στην Τοσκάνη όταν επισκέπτεστε την Ιταλία.

 Αρχικό κείμενο Πιστεύεται ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ 
πειραματισμού και παρατήρησης λόγω των συνθηκών στις 
οποίες εμφανίζονται"

 Παράφραση Μπορεί να θεωρηθεί ότι η παρατήρηση και ο 
πειραματισμός είναι διαφορετικές, δεδομένου ότι προέρχονται 
από διαφορετικές συνθήκες.

 Αρχικό κείμενο "Ο Απρίλης είναι σαν παιδί που χαμογελάει 
όταν περπατάει"

 Παράφραση Ένα χαμογελαστό παιδί που περπατά είναι η 
ουσία της άνοιξης.



Παράφραση Παράδειγμα



Ρήματα 



Λεξιλόγιο 

 α) αίτιο -αποτέλεσμα : επειδή ,διότι, γιατί, με αποτέλεσμα ,επομένως, άρα κ.ά.

 β)χρονική σχέση : ύστερα, προηγουμένως, εντωμεταξύ, στη συνέχεια κ.ά.

 γ) όρος ,προϋπόθεση : αν, εάν, εκτός κι αν, σε περίπτωση , με την 
προϋπόθεση ,με τον όρο κ.ά.

 δ) αντίθεση :αλλά, όμως, αντίθετα, ωστόσο, εξάλλου, από την άλλη πλευρά, 
εντούτοις κ.ά.

 ε) επεξήγηση : δηλαδή, με άλλα λόγια, για να το πω απλά κ.ά.

 στ) έμφαση : είναι αξιοσημείωτο/ αξιοπρόσεκτο ότι …, θα ήθελα να τονίσω 
το εξής , να επιστήσω την προσοχή κ.ά.

 ζ) παράδειγμα : για παράδειγμα ,π.χ., λ.χ. κ.ά.

 η) απαρίθμηση επιχειρημάτων : πρώτο, δεύτερο ,τρίτο … καταρχήν ,τελικά, 
στη συνέχεια κ.ά.

 θ) διάρθρωση του κειμένου : το άρθρο/ η μελέτη/ η εισήγηση /η ομιλία /η 
επιφυλλίδα /το κείμενο … κ.ά.

 ι)συμπέρασμα/ ανακεφαλαίωση: συμπεραίνοντας, ανακεφαλαιώνοντας, 
συμπερασματικά θα λέγαμε , στο τέλος κ.ά.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΛΟΓΟΚΛΟΠΩΝ :ΔΩΡΕΑΝ

 Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα χρήσιμων εργαλείων στο Διαδίκτυο που 
μπορούν να ανιχνεύσουν αν δοκίμασαν δοκίμια, έγγραφα και 
έγγραφα. Εδώ είναι μερικά από τα καλύτερα:

 Plagium είναι ένα βασικό αλλά ισχυρό εργαλείο ανίχνευσης δωρεάν 
λογοκλοπών, όπου μπορείτε να ανεβάσετε 5,000 χαρακτήρες κειμένου 
και να συγκρίνετε το κείμενο με άλλα αρχεία που έχουν μεταφορτωθεί, 
για να εκτελέσετε μια γρήγορη σάρωση ή μια βαθιά αναζήτηση.

 Grammarly είναι ένας εύκολος στη χρήση πλέκτης πριμοδότησης 
λογοκλοπή που μπορεί να ανιχνεύσει λογοκλοπή από δισεκατομμύρια 
ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο, καθώς και να ελέγξει κατά της ακαδημαϊκής 
βάσης δεδομένων ProQuest

 Dupli Checker είναι δωρεάν και εύχρηστο εργαλείο ελέγχου 
λογοκλοπής. Μπορείτε είτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε το 
κείμενο είτε να μεταφορτώσετε ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας για 
να ελέγξετε για λογοκλοπή. Το Dupli Checker σας επιτρέπει να κάνετε 50 
δωρεάν ελέγχους την ημέρα.

 http://plagiarisma.net/

http://www.plagium.com/
https://www.grammarly.com/
https://www.duplichecker.com/

