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Λογοκλοπι: πρϊτα ςυμπεράςματα ζρευνασ ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ 
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Ειςαγωγι 

 
Το φαινόμενο τθσ λογοκλοπισ4 είναι ςυχνό, ειδικά ςτον ακαδθμαϊκό χϊρο, τόςο 
ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό. Θ λογοκλοπι αποτελεί τθν οικειοποίθςθ των 
εκφράςεων ι και τθσ γλϊςςασ, και ςυνεκδοχικά των ςκζψεων και των ιδεϊν άλλων 
ςυγγραφζων, χωρίσ αναφορά ςτο όνομά τουσ. Ουςιαςτικά, πρόκειται για κλοπι 
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ τρίτων με ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ κειμζνου ι ενόσ 
ζργου, το οποίο υποτίκεται ότι είναι πρωτότυπο και αυκεντικό. Πρακτικά, ο 
λογοκλόποσ κλζβει τθν εργαςία ι τθ δουλειά κάποιου άλλου και παράλλθλα 
ψεφδεται για τθν πράξθ του αυτι (Plagiarism.org, 2017). Ο Γ. Μπαμπινιϊτθσ ςτο 
Λεξικό τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ορίηει τθ λογοκλοπι ωσ: «ιδιοποίθςθ ξζνθσ 
πνευματικισ περιουςίασ» (Μπαμπινιϊτθσ, 1998, ς. 1024), ενϊ ςτο Λεξικό τθσ 
Κοινισ Ελλθνικισ θ λογοκλοπι ορίηεται ωσ: «ιδιοποίθςθ ξζνθσ πνευματικισ 
δθμιουργίασ με ανικικο, παράνομο τρόπο» (Λεξικό τθσ Κοινισ Ελλθνικισ, 1998, ς. 
800). 
 
Θ Stern (2007, p. 1) επιςθμαίνει ότι λογοκλοπι είναι θ χριςθ του ζργου κάποιου 
άλλου, που μπορεί να είναι λζξεισ, ιδζεσ ι εικόνεσ δθμοςιευμζνεσ ι μθ, χωρίσ να 
υπάρχει αναφορά ςτο δθμιουργό. Είναι προφανζσ ότι υπάρχουν ποικίλοι οριςμοί 
και ερμθνείεσ για τθ λογοκλοπι. Ενδεικτικά μποροφν να αναηθτθκοφν οριςμοί ςε 
ςχετικι διδακτορικι διατριβι που ζχει εκπονθκεί ςτο Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο 
Θράκθσ με τίτλο «Διαδικτυακζσ εφαρμογζσ των τεχνολογιϊν πληροφορίασ και 
επικοινωνίασ ςτην εκπαίδευςη: η περίπτωςη τησ λογοκλοπήσ» (Αβραμίδου, 2014). 
 
Θ λογοκλοπι δεν αποτελεί μόνο πρόβλθμα του ακαδθμαϊκοφ χϊρου. Προφανϊσ, 
ςχετίηεται με τθ δεοντολογία τθσ ακαδθμαϊκισ εργαςίασ και τθν θκικι χριςθ τθσ 
πλθροφορίασ. Θ λογοκλοπι εντάςςεται ςτισ περιπτϊςεισ παράνομθσ χριςθσ, ι 
ζςτω μθ θκικισ χριςθσ τθσ πλθροφορίασ, όπωσ είναι και θ παραγωγι 
φωτοαντιγράφων χωρίσ όρια (Κανάκθ, 2011, 244-248).  Θ λογοκλοπι, ωςτόςο, ζχει 
και κοινωνικζσ αλλά και οικονομικζσ προεκτάςεισ. Άλλωςτε, θ οικονομικι αξία τθσ 
πλθροφορίασ πρζπει να κεωρείται δεδομζνθ, κακϊσ προςδίδει προςτικζμενθ αξία 
ςε όςουσ τθν κατζχουν. Αξίηει να αναφερκεί το γεγονόσ ότι ο λογοκλόποσ μπορεί να 
αποκομίςει οφζλθ που ςχετίηονται με τθν επαγγελματικι ι τθν ακαδθμαϊκι του 
ιδιότθτα. Ωςτόςο, οι ςυνζπειεσ τθσ λογοκλοπισ, όταν εντοπιςτεί, μπορεί να είναι 
ςθμαντικζσ και ποικίλεσ. Για παράδειγμα, ςτον ακαδθμαϊκό χϊρο ζνασ ακαδθμαϊκόσ 
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μπορεί να χάςει ακόμα και τθ κζςθ του, ενϊ ςτον επιχειρθματικό ςτίβο μπορεί να 
οδθγιςει ςε ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ και παράλλθλα να κζςει καριζρεσ 
επαγγελματιϊν ςε κίνδυνο. Φυςικά, ςυνζπειεσ είναι πικανό να υπάρχουν και για 
τουσ φοιτθτζσ τόςο βακμολογικζσ, όςο και πεικαρχικζσ (Stern, 2007, pp. 1-2). Οι 
ποινζσ, μάλιςτα, μπορεί να είναι ακόμα και αναςτολι ςπουδϊν ι και αποβολι 
(Pecorari, 2008, p. 34). 
 
Επιπρόςκετα, θ λογοκλοπι, εκτόσ από παραβίαςθ των ακαδθμαϊκϊν κανόνων και 
των θκικϊν αρχϊν, αποτελεί και γλωςςολογικό φαινόμενο (Pecorari, 2008, p. 1). Με 
άλλα λόγια, ςχετίηεται άμεςα με τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ και τον τρόπο που ο 
ςυγγραφζασ ενςωματϊνει δεδομζνα, πλθροφορίεσ και απόψεισ ςτο κείμενο του. 
 
Τα είδθ τθσ λογοκλοπισ είναι πολλά. Τα κυριότερα, ωςτόςο, ςφμφωνα με τον 
Klausman (1999), είναι θ απευκείασ λογοκλοπι (direct plagiarism), θ παράφραςθ 
(paraphrase plagiarism) και το ςυνονκφλευμα λογοκλοπισ (patchwork plagiarism). Θ 
απευκείασ λογοκλοπι λαμβάνει χϊρα όταν κάποιοσ αντιγράφει αυτοφςιεσ φράςεισ 
χωρίσ να προχωρεί ςε τροποποιιςεισ ι αλλαγζσ και φυςικά δεν αναφζρει τθν πθγι 
προζλευςθσ. Στον αντίποδα, θ παράφραςθ ςυνιςτά τθν περίπτωςθ που κάποιοσ 
χρθςιμοποιεί παραπλιςιεσ λζξεισ για να αλλάξει λίγο τθ γλϊςςα που χρθςιμοποιεί 
θ αρχικι πθγι και τζλοσ, το ςυνονκφλευμα λογοκλοπισ προκφπτει όταν κάποιοσ 
αντιγράφει φράςεισ από διαφορετικζσ πθγζσ και διαφορετικοφσ ςυγγραφείσ είτε 
απευκείασ, είτε χρθςιμοποιϊντασ τθ λογικι τθσ παράφραςθσ (Αβραμίδου, 2014, ςς. 
24-26), και τισ αναμειγνφει με δικζσ του φράςεισ. 
 
Τζλοσ, υπάρχει θ ςκόπιμθ ι εκοφςια λογοκλοπι και θ ακοφςια. Για τισ περιπτϊςεισ 
τθσ ςκόπιμθσ λογοκλοπισ δεν χρειάηεται να ποφμε πολλά, αλλά για τθν αποφυγι 
τθσ ακοφςιασ λογοκλοπισ το κλειδί είναι θ ςωςτι και κεμιτι χριςθ των 
βιβλιογραφικϊν παραπομπϊν (Stern, 2007, pp. 2-5). 
 
Κςωσ να αξίηει να αναφερκεί και θ αυτό-λογοκλοπι, για τθν οποία εγείρονται πολλά 
ερωτιματα και ςυηθτιςεισ κακϊσ πολλζσ φορζσ ςυγχζεται με τθν αναδθμοςίευςθ. 
Ωςτόςο, θ παροφςα ειςαγωγι δεν αποβλζπει ςτθν εξαντλθτικι ανάλυςθ τθσ 
ζννοιασ και των μορφϊν τθσ λογοκλοπισ. 
 
Ερευνθτικά ερωτιματα 
 
Θ ειςιγθςθ βαςίηεται ςτα αποτελζςματα ζρευνασ μικρισ κλίμακασ που διεξιχκθ 
ςτο Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ (ΠΑ.Δ.Α.) τθν Άνοιξθ του 2018. Θ ζρευνα 
πραγματοποιικθκε με δφο θλεκτρονικά ερωτθματολόγια με ερωτιςεισ, κυρίωσ, 
κλειςτοφ τφπου. Το πρϊτο ερωτθματολόγιο απευκυνόταν ςτουσ προπτυχιακοφσ 
φοιτθτζσ του Τμιματοσ Αρχειονομίασ, Βιβλιοκθκονομίασ και Συςτθμάτων 
Πλθροφόρθςθσ του ΠΑ.Δ.Α. και ςυγκεντρϊκθκαν 62 απαντιςεισ. Το δεφτερο 
ερωτθματολόγιο απευκυνόταν ςτουσ κακθγθτζσ του ίδιου Τμιματοσ και 
ςυγκεντρϊκθκαν 9 απαντιςεισ, λίγεσ αλλά ενδεικτικζσ. Τα αποτελζςματα τθσ 
ζρευνασ χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκπόνθςθ πτυχιακισ εργαςίασ με τίτλο: «Δίκαιο 
τησ πληροφορίασ και λογοκλοπή» από τισ φοιτιτριεσ Παναγιϊτα Γαηι και Νικολία 
Μαυροποφλου. 
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Τα ερευνθτικά ερωτιματα ςτα οποία εςτιάηει θ παροφςα ειςιγθςθ αποτελοφν μια 
ενδεικτικι επιλογι με ςτόχο τθν παρουςίαςθ και το ςχολιαςμό των αποτελεςμάτων 
που κεωρικθκαν ενδιαφζροντα για τθ βιβλιοκθκονομικι κοινότθτα. Πιο 
ςυγκεκριμζνα τα ερωτιματα που αναλφονται είναι: 
 

 Τι είναι θ λογοκλοπι; Γνωρίηουμε τθ ςθμαςία τθσ; 
Τι πιςτεφουν οι φοιτθτζσ και οι κακθγθτζσ του Τμιματοσ για τθν ζννοια τθσ 
λογοκλοπισ. Μιπωσ τελικά δεν γνωρίηουμε τι ακριβϊσ είναι θ λογοκλοπι; 

 Ζχουμε υποπζςει ποτζ ςε λογοκλοπι, ςυνειδθτά ι μθ; 
Τι επιςθμαίνουν οι φοιτθτζσ και οι κακθγθτζσ για τισ περιπτϊςεισ 
λογοκλοπισ που γνωρίηουν από τθν εμπειρία τουσ. 

 Πρζπει να τιμωρείται θ λογοκλοπι; Τι πιςτεφουν για το ηιτθμα των 
κυρϊςεων οι φοιτθτζσ και οι κακθγθτζσ του Τμιματοσ; 

 Τζλοσ, ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ ακαδθμαϊκισ βιβλιοκικθσ; Μπορεί να 
ςυμβάλλει ςτθν αποτροπι τθσ λογοκλοπισ; Με ποιουσ τρόπουσ; 
 

Ερευνθτικά δεδομζνα – Συηιτθςθ των αποτελεςμάτων 
 
Από τισ απαντιςεισ που ςυγκεντρϊκθκαν από τα ερωτθματολόγια ζχουν επιλεγεί 
οριςμζνα ςτοιχεία που κεωροφμε ότι παρουςιάηουν ερευνθτικό ενδιαφζρον. 
Αρχικά, από τα 62 ερωτθματολόγια των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Αρχειονομίασ, 
Βιβλιοκθκονομίασ και Συςτθμάτων Πλθροφόρθςθσ που ςυγκεντρϊκθκαν αξίηει να 
αναφερκεί ότι τα περιςςότερα και ςυγκεκριμζνα 38 (ποςοςτό 61,3%) 
ςυμπλθρϊκθκαν από τελειόφοιτουσ. Οι τελειόφοιτοι, λογικά, είναι πιο 
ςυνειδθτοποιθμζνοι και ζχουν αποκτιςει γνϊςεισ και εμπειρίεσ ςχετικζσ με το 
αντικείμενο τθσ λογοκλοπισ, κακϊσ ζχουν ςίγουρα αςχολθκεί με τθ ςυγγραφι 
εργαςιϊν ςτο πλαίςιο των ςπουδϊν τουσ. 
 

 
 
 

Σχιμα 1. Εξάμθνο ςπουδϊν 
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Θ πρϊτθ ςθμαντικι ερϊτθςθ αφοροφςε τθν ζννοια τθσ λογοκλοπισ. Θ ςυντριπτικι 
πλειοψθφία των φοιτθτϊν απάντθςε ότι γνωρίηει τθν ζννοια τθσ λογοκλοπισ. Μόλισ 
3 φοιτθτζσ (ποςοςτό 4,8%) διλωςαν ότι δεν είναι ςίγουροι για τθν ζννοια τθσ 
λογοκλοπισ. Σε αυτι τθν ερϊτθςθ οι απαντιςεισ των φοιτθτϊν ίςωσ να είναι 
υποκειμενικζσ, αν όχι παραπλανθτικζσ. Γνωρίηουν πράγματι τθν ζννοια τθσ 
λογοκλοπισ ι πιςτεφουν ότι τθ γνωρίηουν; Μιπωσ, κάποιοι δεν κζλουν να 
παραδεχκοφν ότι δεν γνωρίηουν μια ζννοια, τθν οποία οφείλουν λόγω ςπουδϊν να 
τθν κατζχουν; 
 

 
 

 
Σχιμα 2. Ζννοια λογοκλοπισ (φοιτθτζσ) 

 
Επομζνωσ, αξίηει να δοφμε τι απάντθςαν και οι κακθγθτζσ του Τμιματοσ ςτθν ίδια 
ερϊτθςθ. Οι απαντιςεισ, λοιπόν, των διδαςκόντων καταδεικνφουν ότι δεν είναι 
κακόλου βζβαιο ότι οι φοιτθτζσ ζχουν κατανοιςει τθν ζννοια τθσ λογοκλοπισ. Θ 
πλειοψθφία των κακθγθτϊν δθλϊνει ότι είτε δεν ζχουν κατανοιςει οι φοιτθτζσ τθν 
ζννοια τθσ λογοκλοπισ με 5 απαντιςεισ (ποςοςτό 55,6%), είτε δεν είναι ςίγουροι 
για τισ γνϊςεισ των φοιτθτϊν με 3 απαντιςεισ (ποςοςτό 33,3%). Μόνο 1 κακθγθτισ 
απάντθςε κετικά με ςιγουριά για τισ γνϊςεισ των φοιτθτϊν του, αναφορικά με τθν 
ζννοια τθσ λογοκλοπισ. 
 
Παρατθροφμε μια ςθμαντικι διάςταςθ απόψεων που μασ αναγκάηει να 
αναηθτιςουμε παρόμοιεσ ζρευνεσ και να προςπακιςουμε να εντοπίςουμε για ποιο 
λόγο καταγράφονται οι διαφορετικζσ απόψεισ και αντιλιψεισ φοιτθτϊν και 
κακθγθτϊν. 
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Θ Σιδερά-Σιδζρθ (2003) ςε παλαιότερθ ζρευνά τθσ αναφζρει ότι οι φοιτθτζσ 
νομίηουν ότι ξζρουν τθν ζννοια τθσ λογοκλοπισ, αλλά μάλλον δεν ζχουν 
ξεκακαρίςει τι πραγματικά είναι θ λογοκλοπι (Σιδερά-Σιδζρθ, 2003, ςς. 235-236). 
Πολλοί φοιτθτζσ νομίηουν ότι θ λογοκλοπι περιορίηεται μόνο ςτθν αντιγραφι και 
όχι ςτθ διαδικαςία τθσ παράφραςθσ (Σιδερά-Σιδζρθ, 2003, ς. 238). Προφανϊσ, οι 
φοιτθτζσ δεν ζχουν αντιλθφκεί ότι και θ παράφραςθ, χωρίσ παράλλθλθ αναφορά 
ςτθν πρωτότυπθ πθγι και ςτο δθμιουργό, αποτελεί λογοκλοπι.  
 
 

 
 
 

Σχιμα 3. Ζννοια λογοκλοπισ (κακθγθτζσ) 
 
Στο ερϊτθμα κατά πόςο ζχουν εμπλακεί ςε περιπτϊςεισ λογοκλοπισ οι φοιτθτζσ, οι 
απαντιςεισ παρουςιάηουν ενδιαφζρον. Οι μιςοί φοιτθτζσ (ποςοςτό 50%) διλωςαν 
ότι ζχουν αντιγράψει λόγια ι ιδζεσ άλλων ςυγγραφζων και επομζνωσ ζχουν 
υποπζςει ςε λογοκλοπι. Στον αντίποδα, αρκετοί φοιτθτζσ, ςυγκεκριμζνα 24, 
απάντθςαν ότι δεν το ζχουν κάνει ποτζ (ποςοςτό 38,7%), ενϊ 6 φοιτθτζσ (ποςοςτό 
9,7%) διλωςαν ότι δεν είναι ςίγουροι ότι ζχουν κάνει λογοκλοπι, προφανϊσ άκελά 
τουσ. Οι απαντιςεισ αυτζσ των φοιτθτϊν ενιςχφουν το ςυμπζραςμα ότι δεν 
γνωρίηουν ςε ικανοποιθτικό βακμό τθν ζννοια τθσ λογοκλοπισ με αποτζλεςμα να 
μθν μποροφν να αξιολογιςουν τθν ατομικι τουσ εργαςία. Με άλλα λόγια, δεν είναι 
ςε κζςθ να γνωρίηουν αν οι εργαςίεσ που ζχουν εκπονιςει είναι προϊόντα 
επεξεργαςίασ και ςφνκεςθσ πλθροφοριϊν από ποικίλεσ πθγζσ ι είναι απλζσ 
αντιγραφζσ ι παραφράςεισ. Τζλοσ, 1 φοιτθτισ απάντθςε, ίςωσ και με χιουμοριςτικι 
διάκεςθ, ότι είναι λογοκλόποσ ςε κάκε του εργαςία. 
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Σχιμα 4. Περιπτϊςεισ λογοκλοπϊν (φοιτθτζσ) 
 

Αξίηει να αναφερκεί το γεγονόσ ότι όλοι οι κακθγθτζσ του Τμιματοσ ςε ςχετικι 
ερϊτθςθ απάντθςαν ότι ζχουν εντοπίςει κροφςματα λογοκλοπισ.  Συγκεκριμζνα, 
ςτθν ερϊτθςθ «Ζχετε αντιλθφκεί περιςτατικά λογοκλοπισ από φοιτθτζσ ςασ;» και 
οι 9 κακθγθτζσ απάντθςαν «Ναι». Επομζνωσ, θ λογοκλοπι, ςυνειδθτι ι μθ, μικρισ 
ι μεγάλθσ ζκταςθσ, είναι υπαρκτι και προφανϊσ δεν μπορεί να αγνοθκεί. 
 

 
 
 

Σχιμα 5. Περιπτϊςεισ λογοκλοπϊν (κακθγθτζσ) 
 
Μια ακόμα ερϊτθςθ αναφορικά με τα περιςτατικά λογοκλοπισ ςυμπεριλιφκθκε 
ςτο ερωτθματολόγιο των φοιτθτϊν και παρουςιάηει ενδιαφζρον. Στθν ερϊτθςθ 
«Ζχετε αντιλθφκεί περιςτατικά λογοκλοπισ από ςυμφοιτθτζσ ςασ;» οι απαντιςεισ 
είναι μοιραςμζνεσ. Ωςτόςο, 25 φοιτθτζσ απάντθςαν «Ναι» και ο αρικμόσ αυτόσ 
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ςυνιςτά και το μεγαλφτερο ποςοςτό (40,3%). Αρκετά μεγάλοσ αρικμόσ φοιτθτϊν, 20 
ςυγκεκριμζνα, προτίμθςαν τθν επιλογι «Δεν γνωρίηω/Δεν απαντϊ» (ποςοςτό 
32,3%), είτε γιατί δεν ζχουν αντιλθφκεί περιςτατικά λογοκλοπισ είτε γιατί δεν 
κζλουν να αναφερκοφν ςε περιςτατικά που πικανότατα να τουσ φζρουν ςε 
δφςκολθ κζςθ. Οι υπόλοιποι 17 φοιτθτζσ (ποςοςτό 27,4%) απάντθςαν 
κατθγορθματικά ότι δεν ζχουν αντιλθφκεί περιςτατικά λογοκλοπισ από 
ςυμφοιτθτζσ τουσ. 
 
Αναφορικά με τισ αιτίεσ που ωκοφν τουσ φοιτθτζσ ςτθ λογοκλοπι, ςε ερϊτθςθ με 
περιςςότερεσ από μια επιλογζσ, οι περιςςότεροι φοιτθτζσ, ςυγκεκριμζνα 40 
(ποςοςτό 64,5%), απάντθςαν ότι πιζηονται από το χρόνο, ενϊ 37 φοιτθτζσ (ποςοςτό 
59,7%) απάντθςαν ότι κεωροφν πωσ οι εργαςίεσ τουσ και οι δικζσ τουσ ιδζεσ δεν κα 
είναι αρκετά καλζσ. Τα ςυμπεράςματα αυτά επιβεβαιϊνονται και από τθ διατριβι 
τθσ Αβραμίδου που ςε αντίςτοιχεσ ερωτιςεισ οι φοιτθτζσ απάντθςαν ότι 
καταφεφγουν ςτθ λογοκλοπι επειδι πιζηονται από το χρόνο και παράλλθλα 
κεωροφν ότι θ εργαςία τουσ δεν κα είναι αρκετά καλι (Αβραμίδου, 2014, ςς. 102-
106). Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ διαπίςτωςθ ότι πολλοί φοιτθτζσ, το 64% 
των ερωτθκζντων, ςτθν ίδια ζρευνα απάντθςαν ότι ζχουν καταφφγει ξανά ςε 
λογοκλοπι χωρίσ να τιμωρθκοφν (Αβραμίδου, 2014, ς. 104) και επομζνωσ δεν 
διςτάηουν να το επαναλάβουν ςυνειδθτά. 
 
Το επόμενο ερευνθτικό ερϊτθμα αφορά τθν τιμωρία που επιςφρουν ι κα ζπρεπε 
να επιςφρουν οι αποδεδειγμζνεσ περιπτϊςεισ λογοκλοπισ από τουσ φοιτθτζσ. Οι 62 
φοιτθτζσ του Τμιματοσ, λοιπόν, απάντθςαν ςτθν ερϊτθςθ «Πιςτεφετε ότι είναι 
ςωςτό να τιμωρθκεί κάποιοσ αν ζχει καταφφγει ςε λογοκλοπι;». Θ πλειοψθφία των 
φοιτθτϊν κεωρεί ότι είναι ςωςτι θ τιμωρία, κακϊσ 24 φοιτθτζσ ςυμφωνοφν 
(ποςοςτό 38,7%) και 17 φοιτθτζσ ςυμφωνοφν απόλυτα (ποςοςτό 27,4%). Συνολικά 
δθλαδι το 66,1% των φοιτθτϊν κατανοεί ότι θ λογοκλοπι αποτελεί παράβαςθ 
κανόνων και πρζπει να τιμωρθκεί. Λίγοι φοιτθτζσ απάντθςαν ότι δεν πρζπει να 
τιμωροφνται οι περιπτϊςεισ λογοκλοπισ και ςυγκεκριμζνα 9 (ποςοςτό 14,5%). Οι 
υπόλοιποι 12 φοιτθτζσ προτίμθςαν να μθν πάρουν κζςθ επιλζγοντασ τθν απάντθςθ 
«Δεν γνωρίηω» (ποςοςτό 19,4%). 
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Σχιμα 6. Ποινζσ (φοιτθτζσ) 
  
Σε παρόμοια ερϊτθςθ που ςυμπεριλιφκθκε ςτο ερωτθματολόγιο των κακθγθτϊν, 
οι διδάςκοντεσ ςυμφωνοφν χωρίσ αποκλίςεισ ότι οι περιπτϊςεισ λογοκλοπισ είναι 
επιλιψιμεσ και κα πρζπει να τιμωροφνται. Συγκεκριμζνα, οι κακθγθτζσ κλικθκαν να 
απαντιςουν ςτθν ερϊτθςθ «Θεωρείτε ςκόπιμο να τιμωρθκεί φοιτθτισ αν ζχει 
υποπζςει ςε λογοκλοπι;» και όλοι ςυμφϊνθςαν ότι θ τιμωρία πρζπει να κεωρείται 
δεδομζνθ. Είναι χαρακτθριςτικό, ότι οι περιςςότεροι κακθγθτζσ (ποςοςτό 77,8%) 
προτίμθςαν τθν επιλογι «Συμφωνϊ απόλυτα» ςε αντίκεςθ με τθν επιλογι 
«Συμφωνϊ» που ςυγκζντρωςε ποςοςτό 22,2%. 
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Συμπεράςματα 
 
Τα αρχικά ςυμπεράςματα που προζκυψαν από τθν αξιολόγθςθ των απαντιςεων 
των φοιτθτϊν και των κακθγθτϊν είναι ενδεικτικά για τθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ 
τθσ λογοκλοπισ, αλλά και των αντιλιψεων των φοιτθτϊν και των κακθγθτϊν για τθ 
λογοκλοπι. Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι οι περιςςότεροι φοιτθτζσ δεν ζχουν 
κατανοιςει απόλυτα τθ ςθμαςία τθσ αλλά και τισ ςυνζπειεσ τθσ λογοκλοπισ, 
γεγονόσ που επιβεβαιϊνεται και από τισ απαντιςεισ των κακθγθτϊν του Τμιματοσ. 
Σε κάκε περίπτωςθ επικρατεί ςφγχυςθ για το τι ακριβϊσ είναι θ λογοκλοπι αλλά και 
ςτουσ τρόπουσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου. 
 
Επιπρόςκετα, πρζπει να επιςθμανκεί ότι αρκετοί φοιτθτζσ ζχουν διαπράξει 
λογοκλοπι και οι κακθγθτζσ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ το ζχουν αντιλθφκεί, 
είτε επιβάλλοντασ ποινζσ, είτε κάνοντασ τισ απαραίτθτεσ ςυςτάςεισ. Παράλλθλα, 
φοιτθτζσ και κακθγθτζσ ςυμφωνοφν ότι για τθν αποτροπι τθσ λογοκλοπισ κα 
πρζπει να υπάρχουν κυρϊςεισ.  
 
Είναι προφανζσ ότι θ λογοκλοπι είναι υπαρκτι ςτον ακαδθμαϊκό χϊρο και 
επομζνωσ τα ακαδθμαϊκά ιδρφματα αλλά και ειδικότερα οι βιβλιοκικεσ κα πρζπει 
να μεριμνιςουν για τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ 
καταλυτικό ρόλο μπορεί να διαδραματίςουν οι εφαρμογζσ λογιςμικοφ που 
επιτρζπουν τθν ανίχνευςθ πικανισ λογοκλοπισ. Τα περιςςότερα ελλθνικά 
Πανεπιςτιμια, ςυγκεκριμζνα 16, όπωσ είναι ιδθ γνωςτό ζχουν αποκτιςει ετιςια 
ςυνδρομι ςτο λογιςμικό ανίχνευςθσ λογοκλοπισ Turnitin (Originality Check) 
(Turnitin.com, 2018).  
 
Το λογιςμικό Turnitin αντιπαραβάλλει κείμενα των εργαςιϊν και άρκρων με κείμενα 
από το διαδίκτυο, με δθμοςιευμζνεσ εργαςίεσ (όπωσ άρκρα περιοδικϊν και 
βιβλίων), με άλλεσ εργαςίεσ από άλλουσ φοιτθτζσ και με αυτζσ που υπάρχουν ςτα 
Ιδρυματικά Αποκετιρια. Επιπρόςκετα, παρζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ πικανισ 
λογοκλοπισ  ακόμα και ςε μεταφραςμζνο κείμενο. 
 
Ο ρόλοσ τθσ πλθροφοριακισ παιδείασ 
 
Τι μποροφν να κάνουν λοιπόν οι ακαδθμαϊκζσ βιβλιοκικεσ για να περιοριςτοφν οι 
περιπτϊςεισ λογοκλοπισ ςτον ακαδθμαϊκό χϊρο; Το πρϊτο βιμα είναι ςίγουρα θ 
εκπαίδευςθ των χρθςτϊν των βιβλιοκθκϊν ςε κζματα που άπτονται του 
αντικειμζνου τθσ πλθροφοριακισ παιδείασ. Και μόνο θ ανάγνωςθ των ςτόχων τθσ 
πλθροφοριακισ παιδείασ, οι οποίοι εςτιάηουν ςτον εντοπιςμό και τθν 
αποτελεςματικι αξιοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ (ACRL, 2001), αρκεί για να 
καταλάβουμε πόςο ςθμαντικι είναι για τισ δεξιότθτεσ που οφείλει να ζχει ο 
ςφγχρονοσ φοιτθτισ, επιςτιμονασ και ερευνθτισ. Άλλωςτε, ο ρόλοσ τθσ 
ακαδθμαϊκισ βιβλιοκικθσ ςτθν προϊκθςθ τθσ πλθροφοριακισ παιδείασ πρζπει να 
αντιμετωπίηεται ωσ καταλυτικόσ, μια και ουςιαςτικά, ο βιβλιοκθκονόμοσ μπορεί να 
καταςτιςει τον χριςτθ πλθροφοριακά εγγράμματο, ζτςι ϊςτε να μάκει πϊσ να 
μακαίνει (Κόκκινοσ, 2006, ς. 401). Σε κάκε περίπτωςθ, οι δεξιότθτεσ πλθροφοριακισ 
παιδείασ βελτιϊνουν τθ διορατικότθτα των εκπαιδευόμενων και ςυνεκδοχικά τθν 
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κριτικι ςκζψθ μζςα από τθ διαδικαςία αποτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ 
πλθροφορίασ. 
 
Ο βιβλιοκθκονόμοσ είναι ο πλζον ειδικόσ για να αναλάβει ζνα νζο και μάλιςτα 
ενεργό ρόλο ςτο μακθςιακό περιβάλλον (Rader, 1997, pp. 48-49) εξαιτίασ τθσ 
ικανότθτασ που διακζτει να παρζχει πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία όπου αυτι και αν 
βρίςκεται. Είναι ςε κζςθ να εκπαιδεφςει τουσ χριςτεσ είτε με ειδικά ςχεδιαςμζνα 
ςεμινάρια ςτο χϊρο τθσ βιβλιοκικθσ, είτε να αναπτφξει κατάλλθλο εκπαιδευτικό 
υλικό για χριςθ μζςω του διαδικτφου αξιοποιϊντασ τισ επιλογζσ που προςφζρουν 
διάφορεσ εφαρμογζσ και πλατφόρμεσ.  
 
Θ εκπαίδευςθ των χρθςτϊν, είτε δια ηϊςθσ, είτε μζςω διαδικτφου κα πρζπει να 
περιλαμβάνει ηθτιματα όπωσ οι τεχνικζσ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν, θ αξιολόγθςθ 
των πθγϊν (κυρίωσ πθγϊν Διαδικτφου), θ ςφνταξθ βιβλιογραφικϊν παραπομπϊν 
και φυςικά θ ςφνταξθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ εργαςίασ. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται θ ζμμεςθ αποτροπι τθσ δυνθτικισ λογοκλοπισ, κακϊσ οι χριςτεσ 
των βιβλιοκθκϊν αποκτοφν κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ που κα τουσ βοθκιςουν να 
αποφφγουν τθν ακοφςια λογοκλοπι.  
 
Πολλζσ ελλθνικζσ ακαδθμαϊκζσ βιβλιοκικεσ ιδθ ζχουν προχωριςει ςτθν οργάνωςθ 
και διεξαγωγι κατάλλθλων προγραμμάτων πλθροφοριακισ παιδείασ και κα ιταν 
χριςιμο μελλοντικά να μπορζςουμε να μετριςουμε τθν αποτελεςματικότθτά τουσ 
και ςε κζματα αποφυγισ τθσ λογοκλοπισ. 
 
Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, μάλιςτα, οι ακαδθμαϊκζσ βιβλιοκικεσ αναπτφςςουν 
υλικό τζτοιο που ενθμερϊνει και εκπαιδεφει τουσ χριςτεσ απευκείασ ςε ηθτιματα 
λογοκλοπισ. Ζνα ενδεικτικό παράδειγμα ζχει αναπτυχκεί πιλοτικά ςτο Εκνικό 
Μετςόβιο Πολυτεχνείο, όπου και διατίκεται ειδικά ςχεδιαςμζνθ άςκθςθ βαςιςμζνθ 
ςτο βιβλίο «What every student should know about avoiding plagiarism» (Stern, 
2007). Θ εν λόγω άςκθςθ, αλλά και μια ολοκλθρωμζνθ ενότθτα που αφορά τθν 
πλθροφοριακι παιδεία είναι διακζςιμθ πιλοτικά ςτο διαδίκτυο, βλ.: 
http://83.212.168.16/?page_id=559   

http://83.212.168.16/?page_id=559
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