
 

 

 

 

 

Στην παρουσίαση που ακολουθεί θα 

αναφερθούμε στις εφαρμογές 

βιβλιογραφικής διαχείρισης ως ένα 

παράδειγμα ενεργητικής εμπλοκής της 

βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική και 

ερευνητική διαδικασία. Θα περιγράψουμε 

αδρά τα εργαλεία, κυρίως όμως θα 

προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς και 

γιατί η πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη μπορεί 

και πρέπει σήμερα να στηρίξει τον 

ερευνητή και τον φοιτητή, εξοικονομώντας 

τους πολύτιμο χρόνο έρευνας. 

 

 
*Παρουσίαση στην Ημερίδα με θέμα «Οι Ψηφιακές Συλλογές της ΒΚΠ στις υπηρεσίες της εκπαίδευσης και της έρευνας» η οποία διοργανώθηκε από 
τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών την 1η Νοεμβρίου 2017. 

   

Εφαρμογές βιβλιογραφικής διαχείρισης:  

η συμβολή της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής στην εκπαίδευση 
χρηστών της ακαδημαϊκής κοινότητας* 

 

Ρ. Καρυπίδου- Α. Φραντζή 

Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής 



 

Η διαχείριση βιβλιογραφικών αναφορών είναι μία από τις πιο περίπλοκες πτυχές του να είσαι ερευνητής. 

• Η αυξανόμενη αναγνώριση της σημασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, της επιστημονικής ακεραιότητας και 
δεοντολογίας στην ακαδημαϊκή κοινότητα,  

• Οι τεράστιες ποσότητες πληροφοριών που μεταφέρονται ηλεκτρονικά, επιτρέποντας στους χρήστες να στέλνουν, 
να αντιγράφουν, να οργανώνουν και να διαχειρίζονται πληροφορίες και κείμενα δημιουργώντας νέα δικά τους, 

• Η αυξανόμενη ανάγκη των ερευνητών να δημοσιεύουν τα ερευνητικά αποτελέσματα, η αξιολόγηση του ερευνητικού 
έργου και η ακαδημαϊκή εξέλιξη μέσα από μετρικές και δείκτες απήχησης των δημοσιεύσεων, 

• η δικτύωση των ερευνητών και η συνεργατική έρευνα, η αλληλεπίδραση στην εκπαίδευση, 

καθιστούν αναγκαία την συμβολή της βιβλιοθήκης στην εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση σύγχρονων εργαλείων 
διαχείρισης αναφορών.  

Εφαρμογές βιβλιογραφικής διαχείρισης 

ή εργαλεία ή λογισμικά διαχείρισης αναφορών ή βιβλιογραφικών παραπομπών 

 



Τα τελευταία 30 χρόνια ζούμε σε εποχές εκρηκτικής αλλαγής 
στη φύση και την ποσότητα της πληροφόρησης και ως εκ 
τούτου πολλές θεμελιώδεις δεξιότητες των βιβλιοθηκονόμων να 
χρειάζονται ευρύτερα και συχνότερα από ποτέ.  

Οι βιβλιοθηκονόμοι διαθέτουν την εκπαίδευση, την υποδομή και 
τη μεθοδολογία να χειριστούν τη βιβλιογραφική διαχείριση και 
την ανάκτηση πληροφοριών στο ψηφιακό περιβάλλον 

Έχουν αποκτήσει εμπειρία στην υποστήριξη της τρέχουσας 
ενημέρωσης για τους ερευνητές 

Η τεχνογνωσία τους καθιστά ευκολότερη την παρακολούθηση 
των εξελίξεων, τα νέα λογισμικά και την συγκριτική τους 
αποτίμηση 

Κατανοώντας την πίεση και τις δυσκολίες που απορρέουν 
αφενός από την ελλιπή πρόσβαση σε πηγές και αφετέρου από 
τις αυξανόμενες απαιτήσεις της εκπαίδευσης, το προσωπικό 
των βιβλιοθηκών υιοθετεί έναν εκπαιδευτικό ρόλο και ανοίγει το 
δρόμο για μια μόνιμη συνεργασία με διδάσκοντες και φοιτητές 
του πανεπιστημίου μας. 

 

 

 

  
Η συμβολή των βιβλιοθηκών 



 

 

 

 

 

Τα εργαλεία βιβλιογραφικής διαχείρισης χρησιμοποιούνται ευρέως από τους ερευνητές για την αποθήκευση, οργάνωση και 
διαχείριση των αναφορών για ερευνητικές εργασίες, διατριβές, άρθρα περιοδικών και άλλες δημοσιεύσεις.  

Πρόκειται για εργαλεία που μας βοηθούν να εντοπίσουμε βιβλιογραφία, να αποθηκεύσουμε απευθείας από δικτυακές βάσεις 
δεδομένων και ιστότοπους και να οργανώσουμε σε προσωπική βάση δεδομένων βιβλιογραφικές αναφορές, να 
ενσωματώσουμε αναφορές στις εργασίες μας, να δημιουργήσουμε βιβλιογραφίες και να τις μορφοποιήσουμε επιλέγοντας το 
ανάλογο στυλ εμφάνισης για την τελική δημοσίευση.   

Γιατί είναι απαραίτητα 

 



 

Υπάρχουν διάφορα, ελεύθερα διαθέσιμα, εργαλεία 
διαχείρισης αναφορών. Για να επιλέξουμε το εργαλείο που 
ταιριάζει στις ανάγκες μας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη:  

Τον τρόπο πρόσβασης ο οποίος μπορεί να είναι από 
επιτραπέζιο υπολογιστή και φορητές συσκευές, αν απαιτείτε 
εγκατάσταση λογισμικού, η συμβατότητα με το λειτουργικό 
σύστημα που έχουμε και αν έχει δυνατότητα συγχρονισμού. 

Το περιεχόμενο που θέλουμε να αποθηκεύσουμε και να 
διαχειριστούμε: όπως βιβλιογραφικές αναφορές, αρχεία με 
πλήρες κείμενο, εικόνες, αρχεία ήχου, στιγμιότυπα οθόνης 
κλπ. 

Τη δυνατότητα εισαγωγής αναφορών με αυτόματο και 
χειρωνακτικό τρόπο, την αυτόματη εισαγωγή 
βιβλιογραφικών λεπτομερειών από καταλόγους 
βιβλιοθηκών, βάσεις δεδομένων, ιστότοπους, κλπ. 

Που αποθηκεύονται οι αναφορές. Πόσος δωρεάν αποθηκευτικός χώρος είναι διαθέσιμος, πόσο κοστίζει ο επιπλέον χώρος; 

Ο τρόπος οργάνωσης των αναφορών σε συλλογές και υποσυλλογές, η χρήση ετικετών, το φιλτράρισμα, η αναζήτηση στο 
σώμα του κειμένου. 

Οι δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης των ερευνητών με την δημιουργία και την συμμετοχή σε ομάδες και διαμοιρασμού 
αναφορών και εγγράφων. 

Αν διαθέτει πρόσθετο παραπομπής για επεξεργαστή κειμένου που βοηθά στη δημιουργία παραπομπών σε κείμενο και 
παράγει αυτόματα βιβλιογραφία, αν είναι συμβατό με τον επεξεργαστή κειμένου που χρησιμοποιούμε καθώς και τα στυλ 
αναφοράς που υποστηρίζει. 

Την βιωσιμότητα. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ένα εργαλείο ελεύθερου λογισμικού θα είναι πάντα διαθέσιμο. Είναι συμβατό με 
άλλα εργαλεία; και βέβαια, Αν είναι εύκολο στην χρήση και αν παρέχει υποστηρικτικό υλικό. 

Επιλογή εργαλείου διαχείρισης αναφορών 

αναφορών 

 



 

Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλοί συγκριτικοί πίνακες που μπορούμε να συμβουλευτούμε προκειμένου να επιλέξουμε το 

λογισμικό που ταιριάζει στις ανάγκες μας, όπως το Citation Management Tools από το MITLibraries 

http://libguides.mit.edu/cite-write/citetools το οποίο συγκρίνει τα ποιο δημοφιλή μεταξύ των ερευνητών εργαλεία: EndNote, 

Zotero και Mendeley, και το Comparison of reference management software της wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software  

Συγκριτικός πίνακας λογισμικών διαχείρισης αναφορών 

http://libguides.mit.edu/cite-write/citetools
http://libguides.mit.edu/cite-write/citetools
http://libguides.mit.edu/cite-write/citetools


 

Το Πανεπιστήμιό μας δεν διαθέτει αυτή την στιγμή συνδρομή σε εργαλείο διαχείρισης αναφορών που ήταν ένας από τους 
λόγους που  η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης αποφάσισε να οργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα εργαλεία που 
προσφέρονται δωρεάν ξεκινώντας με το Mendeley και το Citavi. 

Mετά από συντονισμένη προσπάθεια και τεκμηριωμένη πρόταση συναδέλφων βιβλιοθηκονόμων αποκτήσαμε δωρεάν 
πρόσβαση για ένα χρόνο στην ιδρυματική έκδοση του λογισμικού διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών Mendeley για 500 
χρήστες καθώς επίσης 

μετά από πρωτοβουλία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και επικοινωνία  

της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής απόκτηση προνομιακής άδειας χρήσης του Citavi. 

Από την αρχή της χρονιάς (2017) διοργανώθηκαν 5 σεμινάρια εκμάθησης του Mendey: 

 

Τον Φεβρουάριο και Μάρτιο, για τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας 

Τον Απρίλιο, για το προσωπικό των βιβλιοθηκών Τον Ιούνιο 
και Ιούλιο για τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Γλώσσας και 
Φιλολογίας (σε συνεργασία με τα Εργαστήρια των οικείων 
Τμημάτων) 

Παράλληλα αναρτήθηκε εκπαιδευτικό υλικό στην ενότητα 
Μαθαίνω πως και στην πλατφόρμα η-Τάξη. 

Σύντομα θα ανακοινωθεί από την ΒΦΣ το πρόγραμμα των 
σεμιναρίων για το χειμερινό εξάμηνο. 

Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων 



 

Γιατί το Mendeley 

Το Mendeley είναι μια ευρέως διαδεδομένη διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης βιβλιογραφίας και ταυτόχρονα ένα κοινωνικό 
δίκτυο ερευνητών, που παρέχει τη δυνατότητα οργάνωσης της βιβλιογραφίας αλλά και διαμοιρασμού βιβλιογραφικών 
αναφορών και εργασιών ανάμεσα σε ερευνητές. 

Η προνομιακή άδεια που αποκτήσαμε συνίσταται σε μεγαλύτερο μέγεθος προσωπικής βιβλιοθήκης κάθε χρήστη, από 2 GB 
σε 5 GB,  

μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης ομάδων, από 100 MB σε 20 GB, μεγαλύτερο μέγεθος ιδιωτικών ομάδων, από 3 σε 25 μέλη 
και απεριόριστο αριθμό ιδιωτικών ομάδων. 

Οι χρήστες που θα επωφεληθούν από τα προνόμια της αναβαθμισμένης άδειας θα τα διατηρήσουν στο μέλλον, εφόσον 
εξακολουθούν να διαθέτουν ενεργή ηλεκτρονική διεύθυνση του πανεπιστημίου @uoa.gr  



 

 

Το Mendeley λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρμες. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μέσω του υπολογιστή (σταθερού ή 
φορητού), του τηλεφώνου ή του tablet, εγκαθιστώντας την ανάλογη εφαρμογή ή μέσω περιηγητή. 

Η δημιουργία λογαριασμού και η εγκατάσταση της εφαρμογής είναι απλή διαδικασία. 

Ο λογαριασμός είναι απαραίτητος, προκειμένου να χρησιμοποιούμε τις διάφορες εκδοχές λογισμικού και να επιτυγχάνεται ο 
συγχρονισμός των δεδομένων μας. 

Τι είναι το Mendeley 



 

Το Mendeley λειτουργεί ως αποθετήριο για πληροφορίες που σχετίζονται με τις αναφορές μας. 

Μπορούμε να προσθέσουμε βιβλιογραφικές αναφορές από καταλόγους βιβλιοθηκών, από βάσεις δεδομένων ή χειρωνακτικά. 

Άρθρα, εισάγοντας αρχεία σε μορφή pdf, τα οποία έχουμε σώσει στον υπολογιστή μας ή έχουμε ανακτήσει από άλλες 
τοποθεσίες, όπως είναι οι online συνδρομές περιοδικών που διαθέτουμε μέσω HealLink, το Jstor, το GoogleSchlolar και 
άλλες.  

Το υλικό που προσθέτουμε στη Βιβλιοθήκη μας, αποθηκεύεται στο αποθηκευτικό νέφος, ώστε να είναι ανακτήσιμο 
οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε με τις επισημάνσεις και τα σχόλια που έχουμε ήδη κάνει. 

Πώς βοηθάει το Mendeley 



 

 

Η δομή του Mendeley που έχει εγκατασταθεί στην επιφάνεια εργασίας αποτελείται από τρεις στήλες. Ο πίνακας αριστερά μας επιτρέπει 
να περιηγηθούμε μέσα από διαφορετικές επιλογές φιλτραρίσματος στη βιβλιοθήκης μας. Επιλέγοντας διαφορετικούς φακέλους ή ομάδες 
που περιλαμβάνονται σε αυτή τη στήλη, θα εμφανιστούν στο κεντρικό πλαίσιο αντίστοιχες λίστες με καταχωρήσεις.  
Κάθε φορά που επιλέγουμε μία αναφορά στο μεσαίο πλαίσιο, εμφανίζονται δεξιά οι βιβλιογραφικές λεπτομέρειες τις οποίες μπορούμε να 
τροποποιήσουμε, κάνοντας κλικ σε επιμέρους πεδία.  

Στην επιφάνεια εργασίας 



 

 

Μπορούμε να προσθέσουμε 
μεμονωμένα αρχεία ή το περιεχόμενο 
ενός ολόκληρου φακέλου. 

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής 
μίας βιβλιοθήκης από άλλα λογισμικά 
διαχείρισης αναφορών, όπως το 
EndNote, το Reworks , το Zotero 
κ.ά., καθώς επίσης, κάνοντας χρήση 
του σελιδοδείκτη Web Importer, τον 
οποίο προσθέσαμε στον περιηγητή 
κατά την εγκατάσταση, 
αποθηκεύονται στην βιβλιοθήκη μας 
έγγραφα, σελίδες, αναφορές που 
έχουμε εντοπίσει στο διαδίκτυο. 

Ορισμένοι online κατάλογοι μας 
επιτρέπουν να εξαγάγουμε αναφορές 
απευθείας στο Mendeley και άλλοι 
μας επιτρέπουν εξαγωγή στοιχείων 
σε μορφές αρχείων, τα οποία 
μπορούν στη συνέχεια να 
προστεθούν στη βιβλιοθήκη μας. 

Το Mendeley προσφέρει ένα σημαντικό εργαλείο αναζήτησης για να εντοπίσουμε τεκμήρια στη βιβλιοθήκη μας. Απλά 
εισάγοντας τον όρο στο πεδίο αναζήτησης το Mendeley φιλτράρει και εμφανίζει τις βιβλιογραφικές αναφορές και τα Pdf 
κείμενα που τον περιέχουν. 

Επιπλέον με την χρήση των ετικετών, που έχουμε την δυνατότητα να προσθέσουμε, μπορούμε να ανακτήσουμε τις 
αναφορές μας προσαρμόζοντας την ευρετηρίαση στις προσωπικές μας ανάγκες. 

Πρόσθεσε έγγραφα και διαχειρίσου τη βιβλιοθήκη 



 

 

 

 

Ένα από τα πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά του Mendeley είναι η δυνατότητα εισαγωγής παραπομπών στις εργασίες μας και η 
δημιουργία βιβλιογραφίας επιλέγοντας μεταξύ 8000 βιβλιογραφικών προτύπων.  

Η δυνατότητα αυτή υλοποιείται με την χρήση του Citation Plugin το οποίο έχουμε εγκαταστήσει μέσα από το μενού των 
Εργαλείων της desktop εφαρμογής.  

  

Βιβλιογραφικές αναφορές 



 

 

 

Για να εισάγουμε βιβλιογραφικές αναφορές στην εργασία μας τοποθετούμε τον δείκτη του ποντικιού στο σημείο που 
επιθυμούμε και επιλέγουμε “Insert Citation” («Εισαγωγή Αναφοράς»).  

Στο αναδυόμενο παράθυρο έχουμε διάφορες επιλογές αναζήτησης προκειμένου να εντοπίσουμε στην βιβλιοθήκη μας τη 
ζητούμενη αναφορά και επιλέγοντας ΟΚ να την προσθέσουμε στο κείμενο.  

Η μορφή εμφάνισης της αναφοράς ποικίλει ανάλογα με το πρότυπο παραπομπών, που έχουμε επιλέξει.  

Εισαγωγή βιβλιογραφικών αναφορών στον κειμενογράφο 



 

 

 

Όταν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία εισαγωγής αναφορών, μπορούμε να δημιουργήσουμε τη βιβλιογραφία.  

Τοποθετούμε τον δείκτη του ποντικιού στο επιθυμητό σημείο και επιλέγουμε “Insert Bibliography”. 

Το σύστημα διατρέχει όλο το έγγραφό, επιλέγει τις αναφορές που έχουμε προσθέσει και τις οργανώνει υπό μορφή λίστας.  

Ενσωμάτωσε τη βιβλιογραφία σου 



 

 

 

Το Mendeley διαθέτει ενσωματωμένο Pdf viewer και μας επιτρέπει να υπογραμμίσουμε και να προσθέσουμε σημειώσεις στο 
κείμενο. 

 

PDF Viewer 

Υπογράμμισε και σχολίασε 



 

 

 

Παράλληλα λειτουργεί και ως κοινωνικό δίκτυο προσφέροντας την δυνατότητα στους ερευνητές να δημιουργήσουν το 
ακαδημαϊκό τους προφίλ και να προωθήσουν τις δημοσιεύσεις τους καθώς επίσης τη δημιουργία και συμμετοχή σε ομάδες 
ειδικού ενδιαφέροντος. 

  

Δημιούργησε το ερευνητικό σου προφίλ 



 

 

 

Δίνει επίσης την δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να μοιράζονται υλικό μεταξύ τους ή και να συνεργάζονται 
απευθείας πάνω σε ένα συγκεκριμένο κείμενο.  

Ιδιωτικές ομάδες 

Συνεργάσου με την ερευνητική ομάδα 



 

 

 

 

Το Citavi είναι το πλέον διαδεδομένο βιβλιογραφικό πρόγραμμα στη  

Γερμανία, σε ποσοστό πάνω από 95% στα πανεπιστήμια Αναπτύσσεται 
διαρκώς από ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό και αναμένεται τους 
επόμενους μήνες να λειτουργήσει και σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους 
(cloud) Παρέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό στα αγγλικά και γερμανικά. 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ εξασφάλισε 
δωρεάν για την ακαδημαϊκή κοινότητα πλήρη άδεια χρήσης για ένα χρόνο, 
από την 1η Ιουνίου 2017. Η άδεια επιτρέπει σε όλους τους φοιτητές, μέλη 
ΔΕΠ και άλλο προσωπικό του ΕΚΠΑ να αποθηκεύουν απεριόριστο αριθμό 
αναφορών για κάθε βιβλιογραφία (Project) στο Citavi, μέχρι το τέλος Μαΐου 
του 2018.  

 

Για να αποκτήσει κανείς την πλήρη άδεια πρέπει να έχει πανεπιστημιακή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και να εγγραφεί ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρει στην ενότητα Μαθαίνω πως. 

Έπειτα από την λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, μπορεί κάποιος να συνεχίσει να χρησιμοποιεί δωρεάν το λογισμικό, χωρίς 
να χάσει καθόλου δεδομένα, και εφόσον στο εξής η κάθε επί μέρους βιβλιογραφία του (project) δεν ξεπερνά τους 100 
τίτλους. 

  

Citavi  



 

 

 

Οι δυνατότητες που έχει το Citavi, εκτός από 
την διαχείριση βιβλιογραφικών αναφορών, 
που το κάνουν να ξεχωρίζει είναι: 

Η αποθήκευση ιδεών και η οικοδόμηση της 
εργασίας Η σχεδίαση και ο 
προγραμματισμός των υποχρεώσεων που 
συνδέονται με τη βιβλιογραφία 

Εξαιρετικό πλεονέκτημα του λογισμικού είναι 
η δυνατότητα σταδιακής  

συγγραφής μιας εργασίας μέσα από το 
εργαλείο, δημιουργώντας ένα αρχικό 
περίγραμμα, έναν σκελετό και βασικές 
θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες.  

Στην πορεία αυτά τροποποιούνται και 
βελτιώνονται.  

Στις  κατηγορίες εντάσσουμε εκτός από  τις 
αναφορές, τα παραθέματα και τις σκέψεις 
που έχουμε συλλέξει για να δομήσουμε καλύτερα την εργασία μας. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε στο Citavi όσα «τεκμήρια 
γνώσης» - παραθέματα κειμένου και εικόνας, σκέψεις και σχόλια - χρειαζόμαστε.  

Ο Knowledge Organizer μας βοηθά να διαχειριστούμε, να τακτοποιήσουμε  όπως θέλουμε τη γνώση που έχουμε συλλέξει. 
Αυτό είναι πολύ βοηθητικό στην διαδικασία της συγγραφής. 

  

Περίγραμμα και συγγραφή εργασίας βήμα-βήμα 



 

 

Μια χρήσιμη λειτουργία που δεν την έχουμε σε άλλα παρόμοια λογισμικά είναι η δυνατότητα να συνδέσουμε τις 
βιβλιογραφικές αναφορές με μια διαδικασία, μια δουλειά που συνδέεται με αυτήν, όπως πχ. να δανειστούμε το βιβλίο, να 
σκανάρουμε το άρθρο, να στείλουμε την αναφορά σε συνάδελφο, να συμπληρώσουμε και να επιβεβαιώσουμε τις 
πληροφορίες κτλ. 

Μπορούμε επίσης να εκτυπώσουμε έναν κατάλογο με όλες τις εκκρεμότητες, για να ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε 
συγκεντρωτικά. 

Μπορούμε ακόμα να συνδέσουμε διαδικασίες με ένα project,  που να μην συνδέονται με μια συγκεκριμένη αναφορά. Αυτή η 
δυνατότητα είναι καλή για πολύ σημαντικές προθεσμίες, ημερομηνίες παραδοτέων, κτλ.  

Προγραμματισμός διαδικασιών έρευνας 



 

Αν τα προγράμματα διαχείρισης βιβλιογραφίας χρησιμοποιηθούν με προσοχή, διευκολύνουν την ζωή του ερευνητή 
εξοικονομώντας παράλληλα πολύτιμο χρόνο. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές και η βιβλιογραφία προετοιμάζονται με 
ακρίβεια και καθίσταται δυνατή η δημοσίευσή τους ΜΕ ΣΤΥΛ 

 

 


