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Επιστολή Διευθυντή Σύνταξης
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,.
Μηα λέα πξνζπάζεηα μεθίλεζε από απηό ην ηεύρνο. Μηα πξνζπάζεηα λα δηαζθαιίζνπκε ηελ πςειή πνηόηεηα
ησλ θεηκέλσλ πνπ δεκνζηεύνληαη, απαιιαγκέλα από πξνβιήκαηα εζειεκέλεο ή κε αληηγξαθήο, κεηαθνξάο,
κεηάθξαζεο ή νπνηαζδήπνηε

κνξθήο κε επεμεξγαζκέλεο ελζσκάησζεο απηνύζησλ

ηκεκάησλ

δεκνζηεπκέλσλ θεηκέλσλ από άιια πεξηνδηθά ή βηβιία. Δηεζλώο ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο «plagiarism» γηα λα
πεξηγξάςεη όιεο ηεο πηζαλέο κνξθέο απηήο ηεο πξαθηηθήο.
Απηή δηαζθάιηζε μεθίλεζε ζην παξόλ ηεύρνο κε ηελ ρξήζε πξνγξακκάησλ πνπ επηπρώο ππάξρνπλ ειεύζεξα
ζην δηαδίθηπν θαη ζπγθξίλνπλ ην ππό εμέηαζε θείκελν κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπο. Τν πξόγξακκα πνπ
ρξεζηκνπνηήζακε είλαη ην Duplichecker (http://www.duplichecker.com/) ηεο εηαηξείαο Content Arcade
(http://www.contentarcade.com/index.html). Υπάξρνπλ όκσο ηξία ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα
ιεθζνύλ ππ’όςε.
Πξώηνλ, όπσο γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό ε δηαζθάιηζε ηνπ απνηειέζκαηνο εμαξηάηαη από ηελ επξήηεηα ηεο
βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Δπζηπρώο ε δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία δελ
επηηξέπεη ηελ πξνκήζεηα αθξηβώλ θαη πηζαλά πην αμηόπηζησλ ιύζεσλ ινγηζκηθνύ.
Έλα δεύηεξν δήηεκα πξνθύπηεη κε ηα δεκνζηεπκέλα ειιεληθά θείκελα, όπνπ ν όγθνο ησλ δεκνζηεύζεσλ
είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλνο θαη κεγάιν ηκήκα ηνπ δελ είλαη αλαξηεκέλν ζην δηαδίθηπν κε ηθαλνπνηεηηθή
πξόζβαζε.
Τν ζέκα ησλ κεηαθξάζεσλ θαηά ιέμε (ή πεξίπνπ θαηά ιέμε) μελόγισζζσλ θεηκέλσλ ή ηκεκάησλ ηνπο είλαη
ην ηξίην δήηεκα θαη είλαη αθόκε πην δύζθνιν λα δηεξεπλεζεί, αθνύ δελ γλσξίδσ λα ππάξρεη ινγηζκηθό πνπ
λα ην δηαζθαιίδεη.
Κιείλνληαο, πξέπεη λα ζαο ελεκεξώζσ όηη πνιιέο άιιεο ππνρξεώζεηο κνπ δελ κνπ επηηξέπνπλ πιένλ λα
βξίζθσ ρξόλν γηα ην πεξηνδηθό καο. Ελεκέξσζα ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο εηαηξείαο καο γηα λα πξνβνύλ
ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ηεο αληηθαηάζηαζήο κνπ.
Επραξηζηώ ζεξκά ηνπο αλαγλώζηεο θαη ηνπο ζπγγξαθείο ησλ άξζξσλ πνπ δεκνζηεύζακε γηα ηελ
εκπηζηνζύλε ζαο λα δεκνζηεύεηε αιιά θαη λα ελεκεξώλεζηε από ην πεξηνδηθό καο.
Ήηαλ έλα παλέκνξθν ηαμίδη ζηε γλώζε θαη ζαο επραξηζηώ γη΄απηό.
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