ΣΟΜΟ Ζ΄

ΓΗΑ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ
ΣΔΤΥΟ Γ’
ΣΟΜΟ Ζ΄

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΛΗΘΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
ΘΑΗ ΘΡΖΘΔΤΚΑΣΩΛ
ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΘΟ ΗΛΣΗΣΟΤΣΟ
πγγξαθή: Υξίζηνο Λ. Σζνιάθεο,
Κπξηαθή Αδαιφγινπ, Άβξα Απδή,
Νίθνο Γξεγνξηάδεο, Αλζνχια
Γαληήι, Ησάλλα Εεξβνχ, Διέλε
Λφππα, Γηνλχζεο Σάλεο
πληνληζκφο πξψηεο γξαθήο:
Γεκήηξεο Σνκπαΐδεο
Πξψηε αλαζεψξεζε: Υξίζηνο Λ.
Σζνιάθεο, Κπξηαθή Αδαιφγινπ,
Άβξα Απδή, Νίθνο Γξεγνξηάδεο,
Αλζνχια Γαληήι, Ησάλλα Εεξβνχ,
Διέλε Λφππα, Γηνλχζεο Σάλεο,
Βαγγέιεο Ηληδίδεο

ΓΗΑ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ
ΑΝΑΘΔΩΡΖΜΔΝΖ ΔΚΓΟΖ
ΣΔΤΥΟ Γ
ΣΟΜΟ Ζ΄

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΚΓΟΔΩ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΩΝ ΒΗΒΛΗΩΝ – ΑΘΖΝΑ

πγγξαθηθή Οκάδα Γεύηεξεο
Αλαζεώξεζεο
ΥΡΗΣΟ Ι. ΣΟΙΑΘΖ
Καζεγεηήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο
ΘΤΡΗΑΘΖ ΑΓΑΙΟΓΙΟΤ
Γξ. Φηινινγίαο, ρνιηθή χκβνπινο
ΑΒΡΑ ΑΤΓΖ
Φηιφινγνο, Καζεγήηξηα
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ΛΗΘΟ ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΖ
Φηιφινγνο, π. ρνιηθφο χκβνπινο
ΑΛΘΟΤΙΑ ΓΑΛΗΖΙ
Φηιφινγνο, Καζεγήηξηα
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ΗΩΑΛΛΑ ΕΔΡΒΟΤ
Φηιφινγνο, Καζεγήηξηα
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

ΔΙΔΛΖ ΙΟΠΠΑ
Γξ. Φηινινγίαο, ρνιηθή χκβνπινο
ΓΗΟΛΤΖ ΣΑΛΖ
Φηιφινγνο, π. ρνιηθφο χκβνπινο
ΒΑΓΓΔΙΖ ΗΛΣΕΗΓΖ
Φηιφινγνο
Τπεχζπλνο γηα ην Παηδαγσγηθφ
Ηλζηηηνχην
ΛΑΠΟΙΔΩΛ ΚΖΣΖ
Αληηπξφεδξνο θαη Πξφεδξνο ηνπ
Σκήκαηνο Β/ζκηαο ηνπ Π. Η.
Καιιηηερληθή Δπηκέιεηα
ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΠΖ
ΔΗΡΖΛΖ ΥΑΣΕΖ
Δπεμεξγαζία Δπηκέιεηα
Δηξήλε Υαηδή

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΓΗΑ
ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΜΔΗΩΜΔΝΖ ΟΡΑΖ
Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο
Άλλα παλάθε
Υξπζή Μπνκπαξίδνπ
(επηκέιεηα)
ΣΟΜΟ Ζ΄

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

δΗΑΒΑΕΩ ΚΑΗ γΡΑΦΩ
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Σν δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν είλαη δχν ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ, πνπ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ πλεπκαηηθή καο ζπγθξφηεζε: κε ην πξψην
δερφκαζηε κελχκαηα πνπ καο ζηέιλνπλ νη άιινη, θαη έηζη γίλνληαη θηήκα καο ζθέςεηο, ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα θαη πνηθίιεο γλψζεηο, πνπ έρνπλ
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απνζεζαπξηζηεί αηψλεο ηψξα απφ
ην αλζξψπηλν γέλνο κέζα ζηα δηάθνξα βηβιία θαη έληππα· κε ην δεχηεξν ζηέιλνπκε εκείο κελχκαηα
ζηνπο άιινπο, γεγνλφο πνπ καο βνεζάεη λα εθζέζνπκε έλα, πξφβιεκα,
λα πάξνπκε κηα πξνζσπηθή ζέζε
απέλαληη ζ' απηφ θαη λα εθθξάζνπκε ηηο πξνζσπηθέο καο ζθέςεηο κε
ηελ απαηηνχκελε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα.
■ Γέρνκαη κελύκαηα
▶ Γηαβάζηε ην παξαθάησ θείκελν
θαη πξνζπαζήζηε λα απνδψζεηε ηα
θχξηα κελχκαηά ηνπ:
Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
Ζ αιφγηζηε θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ, κέζα ζηνλ νπνίνλ θαη
απφ ηνλ νπνίνλ δνχκε, έρεη πξνρσξήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ξπζκφ
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επηθίλδπλν. Σελ ίδηα ζηηγκή θαη παξάιιεια κ' απηήλ, ζπληειείηαη θαη ε
θαηαζηξνθή, άκεζε ή έκκεζε, ησλ
κλεκείσλ πνπ ν πνιηηηζκφο ησλ αηψλσλ έρεη θιεξνδνηήζεη ζηνλ ηφπν
καο. Δηαηξείεο θαη άηνκα πξνζπαζνχλ κε δηαθεξχμεηο θαη ζεσξεηηθέο
αλαιχζεηο λα πείζνπλ - πνηνπο; - γηα
ηελ αλάγθε θαη ηελ ππνρξέσζε
πνπ έρνπκε λα ζεβαζηνχκε θαη λα
πξνθπιάμνπκε ην "θπζηθφ πεξηβάιινλ" θαη ηα ηζηνξηθά καο κλεκεία. Ζ πξφζεζε είλαη αλαληίξξεηα
νξζή θαη επαηλεηή, φκσο θνβνχκαη
πσο ππάξρεη ν θίλδπλνο λα εμαληιεζεί ζε ζρήκαηα
ιφγνπ, αλ δελ αλαδεηεζνχλ νη
αηηίεο ηνπ θαθνχ
θαη δελ αλαηξαπνχλ απφ ηε
ξίδα ηνπο.
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Τπνπηεχνκαη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη θξίζεηο μεθηλνχλ απφ θαη
θαηεπζχλνληαη πξνο ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο αηζζεηηθήο κνξθήο. Πηζηεχνπλ πνιινί πσο εθείλν πνπ
ρξεηάδεηαη είλαη ε δηαθψηηζε ησλ
αλζξψπσλ γηα ηελ αμία ηνπ ρψξνπ
θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Κάπνηε ζην
νπινζηάζην ησλ δηαθσηηζηψλ βξίζθεη θαλείο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα
ηηο βηνινγηθέο θαη άιιεο ζπλέπεηεο
πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε κεηαβνιή ή ε θαηαζηξνθή πνπ ζπληειείηαη. Όια απηά είλαη ζσζηά· ζθνπεχνπλ φκσο ην "ηέινο", φρη ηελ
αηηία ηνπ θαθνχ.
Ννκίδσ
πσο ε αηηία
βξίζθεηαη
ζηε βάζε
ηεο θνηλσληθήο καο δν10 / 271-272

κήο: Θέισ λα πσ, ε αηηία ππάξρεη
ζηελ ηάζε ηνπ αιφγηζηνπ θαη αλεμέιεγθηνπ ηδησηηθνχ πινπηηζκνχ, πνπ
έρεη ζέζεη κνλαδηθφ ζθνπφ ηνπ ηελ
πξαγκάησζε ηνπ πιηθνχ θέξδνπο.
Δίλαη πνιχ εχθνιε ε δηαπίζησζε
ηεο αιήζεηαο απηήο· ην θπζηθφ ηνπίν κεηακνξθψλεηαη: α) απφ ηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ ρξεηάδνληαη ηα θπζηθά ζηνηρεία σο πξψηε
χιε, β) απφ ηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ ρξεηάδνληαη ηα θπζηθά
ζηνηρεία (ζάιαζζα, πνηακνχο θηι.),
γηα λα απαιιαγνχλ κε ηνλ πην νηθνλνκηθφ ηξφπν απφ ηα πεξηηηά πιηθά
ηεο βηνκεραληθήο θαηεξγαζίαο, γ)
απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ νηθνδνκνχλ ηηο κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη δ) απφ θάζε ηδηψηε πνπ
ζέιεη λα απνθνκίζεη ην κέγηζην θέξδνο απφ ην ρψξν πνπ ηνπ αλήθεη
σο ηδηνθηεζία. Δδψ κπνξεί θαη πξέ11 / 272

πεη λα πξνζηεζεί θάηη πνιχ ζεκαληηθφ. Καη ζηηο ηέζζεξηο απηέο θαηεγνξίεο έρνπλ εηζρσξήζεη θαη εηζρσξνχλ νινέλα πην έληνλα "πξφζσπα" λνκηθά ή θπζηθά, πνπ δελ αλήθνπλ ζην εζληθφ ζχλνιν ηεο ρψξαο
καο, γεγνλφο πνπ επηηείλεη ηελ αιινηξίσζε ηεο εζληθήο πεξηνπζίαο
ζε πνιιαπιάζην βαζκφ.
Αλ απηέο νη
αληηθεηκεληθέο
δηαπηζηψζεηο
δελ κπνξνχλ
λα ακθηζβεηεζνχλ, ηφηε
πξνθχπηνπλ κε ινγηθή ζπλέπεηα ηα
επφκελα ζπκπεξάζκαηα: 1) Κακηά
"αηζζεηηθή" ή άιιε αγσγή δελ κπνξεί λα είλαη ε αηηία ηνπ θαθνχ θαη
θακηά ηέηνηα αγσγή δελ κπνξεί λα
απνηειέζεη βάζε γηα ηε ζεξαπεία
ηνπ. 2) Δίλαη αδχλαην λα επηδηψθε12 / 272

ηαη ε "κεγηζηνπνίεζε" (γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ θαθφ απηφ νηθνλνκηθφ φξν) ηνπ νηθνλνκηθνχ θέξδνπο
κηαο "επελδχζεσο" θαη ηαπηφρξνλα
λα παξαθσιχεηαη απηή απφ παξάγνληεο πνπ ηελ αληηζηξαηεχνληαη.
3) Δίλαη αδχλαην ε απεξηφξηζηε επηδίσμε ηνπ αηνκηθνχ ζπκθέξνληνο
λα κελ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ην
ζπκθέξνλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
4) Δίλαη αδχλαην ζην θξάηνο, πνπ
πξέπεη λα απνηειεί ηελ πνιηηηθή έθθξαζε ηνπ εζληθνχ ζπλφινπ, λα ειέγμεη ηηο ηδησηηθέο απηέο ηάζεηο γηα
θέξδνο, φηαλ ζεζκηθά ηηο θαηνρπξψλεη θαη πξνγξακκαηηθά ηηο εληζρχεη,
πηζηεχνληαο πσο έηζη ζεκειηψλεη
θαη πξνσζεί ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ. 5) Δίλαη αδχλαην
λα ειεγρζεί θαη λα πεξηνξηζζεί ην
θαθφ κε απνζπαζκαηηθά θαη πεξηπησζηαθά κέηξα, φηαλ δελ ππάξρεη
13 / 272

ζπλνιηθφ εζληθφ πξφγξακκα πνπ
λα ζπλζέηεη φια ηα δεδνκέλα, θαη ηα
νηθνλνκηθά θαη ηα πνιηηηζηηθά, κε
θξηηήξην ην ζπκθέξνλ ηνπ ζπλφινπ
θαη απηφ φρη βξαρππξφζεζκα αιιά
κε καθξνρξφληεο πξννπηηθέο, πνπ
λα ππεξβαίλνπλ ηελ εθήκεξε ρξνληθή δηάξθεηα κηαο γεληάο.
Γεχηεξν,
ινηπφλ, ζπκπέξαζκα
πνπ πξνθχπηεη απφ ηα
πξνεγνχκελα
ζπκπεξάζκαηα είλαη φηη ην
"πξφβιεκα
πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο θηι. θηι." δελ
είλαη νχηε πξφβιεκα αηζζεηηθφ, νχηε πξφβιεκα αγσγήο, νχηε αθφκε
πξφβιεκα "θάπνηνπ" ειέγρνπ ή
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"θάπνηνπ" πξνγξακκαηηζκνχ. Δίλαη
ζηε βάζε ηνπ πξφβιεκα πνιηηηθφ,
φπσο πνιηηηθά είλαη φια ηα ζεκειηαθά πξνβιήκαηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη έλα έζλνο. Αιιά αθφκα θαη
πξφβιεκα "παηδείαο" θαη κφλνλ αλ
ην ραξαθηήξηδε θαλείο, πάιη ζε ηειεπηαία αλάιπζε ζα έπξεπε λα θηάζεη ζηελ ίδηαλ αλαγσγή, αθνχ αθξηβψο απηφ ην βαζηθφ ζέκα πνπ νλνκάδνπκε "Παηδεία" είλαη, πεξηζζφηεξν ίζσο απφ θάζε άιιν ζέκα, πνιηηηθφ.[…]
Μαλφιεο Αλδξφληθνο, ΥΡΟΝΗΚΟ
1974
■ ηέιλσ κελύκαηα
▶ Κξίλνληαο ην είδνο θαη ηελ πνηνηεηα ησλ γλψζεσλ πνπ παίξλεηε απφ ην ζρνιείν πξνζπαζήζηε λα
ζηείιεηε έλα κήλπκα γηα ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ζαο. Να επηιέ15 / 272-273

μεηε εζείο ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ
ζα γξάςεηε (επηζηνιή, άξζξν, εηζήγεζε θηι.). ην γξαπηφ ζαο λα θαίλεηαη: (1) φηη γλσξίδεηε ην πξφβιεκα·(2) φηη έρεηε ηε δηθή ζαο ζέζε
απέλαληη ζ' απηφ· θαη (3) φηη νη πξνζσπηθέο ζαο ζθέςεηο εθθξάζηεθαλ
κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα. Αθφκε
φηη ππνινγίζαηε ηηο παξακέηξνπο
ηεο επηθνηλσλίαο (ζέκα, πεξίζηαζε,
αλαγλψζηεο θηι.).
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Γηαβάδσ
Γηαβάδσ θαη Θαηαλνώ
Καηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ δελ
είλαη απιψο ε απφθηεζε ησλ γλψζεσλ (ζθέςεσλ, ηδεψλ θηι.) πνπ
πεξηέρνληαη ζ' απηφ θαη ε δπλαηφηεηα λα ηηο απνδψζνπκε, φπσο ηηο
έρνπκε δηαβάζεη - ε ελέξγεηα απηή
κέλεη ζην ηη ιέεη ην θείκελν. Καηαλφεζε ζεκαίλεη αλαθάιπςε ηνπ βαζχηεξνπ λνήκαηνο κηαο γλψζεο, ηη
ζέιεη λα πεη, επαλαηνπνζέηεζή ηεο
σο πξνβιήκαηνο θαη απφδνζή ηεο
κε δηθά καο ιφγηα.
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■ Αλαθαιύπησ ην λόεκα ελόο
θεηκέλνπ
Παξάδεηγκα:
Σν απφθζεγκα ηνπ σθξάηε: "Ἓλ
νἶδα ὃηη νὐδέλ νἶδα" (Έλα πξάγκα
μέξσ, φηη δελ μέξσ ηίπνηα), ιέεη βαζηθά φηη ε γλψζε ηνπ δελ είλαη γλψζε. Αλ κέλακε ζ' απηφ ην επίπεδν,
ηφηε ζα ραξαθηεξίδακε ην σθξάηε
σο απφιπηα ζθεπηηθηζηή, έλαλ αλζξσπν πνπ αξλείηαη ηε δπλαηφηεηα
ηεο γλψζεο. Γηα λα αλαθαιχςνπκε
ην λφεκα ηεο πξφηαζεο, πξέπεη λα
επαλαηνπνζεηήζνπκε ην λφεκα σο
πξφβιεκα θαη λα ην ζπκπιεξψζνπκε κε κηα ηζηνξηθή θαη κηα ςπρνινγηθή θαηαλφεζε. Με ηελ ηζηνξηθή θαηαλφεζε, πνπ ηνπνζεηεί ηα
ιφγηα ηνπ σθξάηε κέζα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο,
γίλεηαη θαλεξφ φηη ε δηαπίζησζή
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ηνπ ζηξέθεηαη ελαληίνλ: (1) ησλ
πνιηηηθψλ παξαγφλησλ ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο, πνπ ε ζνθία
ηνπο, φπσο ηζρπξηδφηαλ, ήηαλ ςεχηηθε· (2) ηεο θαηλνκεληθήο γλψζεο
θαη ηεο ππνθεηκεληθήο πλεπκαηηθήο
ζηάζεο ησλ ζνθηζηψλ, πνπ απέδηδαλ ηε γλψζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο
θαη ηνπο θαλφλεο ηεο εζηθφηεηαο
ζην ειεχζεξν παηγλίδη ηεο ζπδήηεζεο· (3) ησλ πιηζηψλ θηινζφθσλ
πνπ ππνζηήξηδαλ φηη ε γλψζε ηεο
θχζεο είλαη πξνζηηή ζηνλ άλζξσπν, αληίζεηα κε ηε δηθή ηνπ άπνςε
φηη ε γλψζε ηεο θπζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο κφλν ζηνπο ζενχο είλαη
πξνζηηή θαη φηη ν άλζξσπνο κπνξεί λα γλσξίζεη κφλν ηα "αλζξψπηλα", φζα δειαδή ν ίδηνο δεκηνπξγεί. Ζ ςπρνινγηθή θαηαλφεζε καο
νδεγεί λα ιάβνπκε ππφςε καο ηελ
εξεπλεηηθή θχζε ηνπ σθξάηε, πνπ
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ζε φιε ηνπ ηε δσή επεδίσθε ηελ εχξεζε ηεο αιήζεηαο κε βαζηθά εξγαιεία ηελ επαγσγή θαη ηνλ νξηζκφ
ησλ ελλνηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ
ζπλδένπκε αμερψξηζηα ηελ πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ σθξάηε
κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Δπνκέλσο, κε ηελ πξφηαζή ηνπ "Έλ νίδα
φηη νπδέλ νίδα" ελλνεί φηη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ,
πνπ ε γλψζε ηνπο γηα ηα πξάγκαηα
ήηαλ ςεχηηθε, ν ίδηνο έρεη απφιπηε
ζπλείδεζε ηεο άγλνηάο ηνπ. Καη ε
γλψζε ηεο άγλνηαο είλαη ήδε ην
πξψην βήκα πξνο ηε γλψζε - κε ηε
δηθή ηνπ βέβαηα κέζνδν (ηελ επαγσγή θαη ηνλ νξηζκφ ησλ ελλνηψλ).
► Με βάζε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξνζπαζήζηε λα θαηαλνήζεηε
ην θείκελν ηνπ Μαλφιε Αλδξφληθνπ
πνπ δηαβάζαηε ήδε.
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Πνην είλαη ην πξφβιεκα πνπ ηνλ απαζρνιεί; (Γηαηππψζηε ην κε δηθά
ζαο ιφγηα). Πνηεο δηαπηζηψζεηο θάλεη ν ζπγγξαθέαο; Πνηα είλαη ε βαζηθή ζέζε ηνπ απέλαληη ζην πξφβιεκα; Με πνηεο ζθέςεηο αλαπηχζζεη ηε ζέζε ηνπ; ε πνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη; Πνηεο είλαη νη άιιεινεμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ ζθέςεσλ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηα ζπκπεξάζκαηα; Πνηα είλαη ηα δηθά ζαο ζπκπεξάζκαηα απφ ην δηάβαζκα ηνπ
θεηκέλνπ;
► αο δίλνληαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο. Πνηα ζπκπεξάζκαηα
κπνξείηε λα βγάιεηε απφ απηέο;
1. Οη ζηόρνη πνπ έζεζαλ νη βηνιόγνη
είλαη ε ζύλζεζε δσήο θαη ε ρεηξαγώγεζε ηεο εμέιημεο ησλ εηδώλ.
2. Ήδε κε ηηο επεκβάζεηο ηνπο ζην
DNA θαη άιια πεηξάκαηα νη ζηόρνη
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απηνί κπαίλνπλ ζην δξόκν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο.
3. Φαίλεηαη όηη ππάξρνπλ κεγάιεο
πξννπηηθέο γηα αθόκε πην ζεκαληηθέο αλαθαιύςεηο.
► Παξαζέηνπκε έλα ζνλέην ηνπ

αίμπεξ . Πξνζπαζήζηε κέζα απφ
ηα ζπκθξαδφκελα λα βξείηε πνηεο
απφ ηηο εξκελείεο πνπ δίλνληαη γηα
ηνπο ζηίρνπο 1-2 θαη 3-4 απνδίδνπλ
θαιχηεξα ην λφεκά ηνπο.


Ζ άζθεζε είλαη απφ ηελ Σαμηλν
-κία ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ B.
S. Bloom - D.R. Krathwohl (κεη. Αιεμάλδξα Λακπξάθε - Παγαλνχ), εθδ.
Κψδηθαο 1986. Σν πνίεκα απφ ην
βηβιίν: Οπίιηακ αίμπεξ, Σα ζνλέηα,
Δηζαγσγή θαη κεηάθξαζε Βαζίιε
Ρψηα - Βνχιαο Γακηαλάθνπ, Ίθαξνο
1982.
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1. Όηαλ ζπιινγηζηώ γηα θαζεηί πνπ
απμαίλεη
2. πσο ζηελ αθκή ηνπ ζηέθεη κόλν
κηα ζηηγκή,
3. πσο ηνύηε ε ζεόξαηε ζθελή
κόλν ίζθηνπο παξαζηαίλεη,
4. πνπ η' άζηξα ηνπο ζρνιηάδνπλε κ'
επήξεηα κνπζηθή,
5. όηαλ ζσξώ πσο νη άλζξσπνη ζαλ
ηα θπηά σξηκάδνπλ
6. κε ηε ζηνξγή θη νξγή ηνπ ίδηνπ
απηνύ νπξαλνύ,
7. θαπθηόληαη νζά 'ρνπλ λένπο ρπκνύο, αθκάδνπλ, παξαθκάδνπλ
8. θη ε σξαία ζηνιή ηνπο πάεη ηεο
ιεζκνληάο θαη ηνπ ρακνύ,
9. ηόηε, όηαλ πηάλεη ν λνπο κνπ
απηή ηελ άζηαηε ζεηξά,
10. ζηελ όςε κνπ ζε θέξλεη ληόηε
πάκπινπηε,
11. θη ν ραιαζηήο ν ρξόλνο
ζπδεηάεη κε ηε θζνξά
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12. λα θάκεη ηελ απγή ζνπ λύρηα
δνθεξή.
13. Μα εγώ γηα ηελ αγάπε ζνπ ζα
πνιεκάσ ην ρξόλν,
14. θη ό,ηη ζνπ παίξλεη απηόο εγώ ζα
ζνπ ην αλαπιεξώλσ.
(Οπίιηακ αίμπεξ, νλέην XV)
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Α. ηνπο
δπν πξψηνπο ζηίρνπο ν αίμπεξ ιέεη
φηη:
1. Όια ηα
δσληαλά πξάγκαηα είλαη παξαδείγκαηα ηεο ηειεηόηεηαο ηεο
θύζεο.
2. Κάζε δσληαλό πξάγκα δηαηεξεί
ηελ ηειεηόηεηα κόλν γηα πνιύ
ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα.
3. Ο άλζξσπνο, κέξνο όισλ ησλ
δσληαλώλ πιαζκάησλ, βαζηθά
δελ είλαη ηέιεηνο.
4. Όια ηα δσληαλά εκθαλίδνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμέιημεο.
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Β. ηνπο ζηίρνπο 3 θαη 4 ν πνηεηήο
ιέεη:
1. Η δσή πνπ ππόθεηηαη ζηνπο λόκνπο ηεο θύζεο, είλαη εθήκεξε
θαη παξνδηθή ζαλ έλα ζεαηξηθό
έξγν.
2. Όινο ν θόζκνο είλαη κηα ζθελή
πνπ θσηίδεηαη από η' άζηξα.
3. Ο άλζξσπνο, έλα πξόζσπν ζε έλα
ζεκαληηθό δξακαηηθό έξγν, εμνπζηάδεηαη από ηα "άζηξα", δειαδή
από ην πεπξσκέλν.
4. Η ζθελή ηνπ ζύκπαληνο ειέγρεηαη
από ηνπο λόκνπο ηεο θύζεο.
Γηαβάδσ θαη αλαιχσ έλα θείκελν

■ Δλψ ζηελ θαηαλφεζε δίλνπκε
έκθαζε ζηε ζχιιεςε ηνπ λνήκαηνο
θαη ηνπ ζθνπνχ ελφο θεηκέλνπ, κε
ηελ αλάιπζε δηεξεπλνχκε ην πεξηε27 / 276

ρφκελν θαη ηε κνξθή. Πξνζπαζνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα κέξε πνπ απφηεινχλ ην θείκελν θαη λα αληρλεχζνπκε ηηο ζρέζεηο θαη ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη απηά ηα
κεξε. Με ηελ αλάιπζε επίζεο μερσξίδνπκε πνηεο είλαη γλψκεο κεζα ζε
έλα θείκελν θαη πνηεο νη "αιήζεηεο",
πνηα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη
πνηεο νη πξνηάζεηο πνπ ηα ζηεξίδνπλ, πψο κηα ηδέα ζρεηίδεηαη κε κηα
άιιε, πνην πιηθφ είλαη άζρεην κε ην
ζέκα, πνηα είλαη ηα θχξηα λνήκαηα
θαη νη πιεξνθνξίεο θαη πνηα ηα δεπηεξεχνληα.
πλνπηηθά ζα ιέγακε φηη κε ηελ
αλάιπζε: (1) απνζπλζέηνπκε ην θείκελν ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε θαη αλαγλσξίδνπκε ή ηαμηλνκνχκε ηα
ζηνηρεία ηνπ· (2) δηαζαθελίδνπκε ηηο
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ θαη
θαζνξίδνπκε ηνπο ζπζρεηηζκνχο θαη
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ηηο αιιεινεπηδξάζεηο ηνπο· (3) αλαγλσξίδνπκε ηηο αξρέο ηεο νξγάλσζεο, ηε δηάηαμε θαη ηε δνκή πνπ
δίλνπλ ελφηεηα ζην ζχλνιν ηνπ
θεηκέλνπ.
► Γηαβάζηε ηελ παξαθάησ παξάγξαθν θαη πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ.

Υπάξρνπλ, ιέγεη ν Γεξκαλόο θηιόζνθνο Σνπελράνπεξ,
ηξηώλ εηδώλ
ζπγγξαθείο:
πξώηα εθείλνη πνπ γξάθνπλ ρσξίο
λα ζθέθηνληαη. Απηνί γξάθνπλ "από κλήκεο",
από αλακλήζεηο ή κε δάλεηα από μέ29 / 276

λα βηβιία. Είλαη νη πνιπαξηζκόηεξνη.
Έπεηηα απηνί πνπ ζθέθηνληαη ηελ ώξα πνπ γξάθνπλ· ζθέθηνληαη γηα λα
γξάςνπλ. Καη ηνύηνη είλαη θάκπνζνη.
Τέινο όζνη έρνπλ ήδε ζθεθηεί θαη είλαη θπζηθά ζπάληνη. Καη ζε ηνύηνπο
όκσο πξέπεη λα γίλεη αθόκα κηα δηάθξηζε. Αλάκεζα ζηνπο ιίγνπο ζπγγξαθείο πνπ πξαγκαηηθά, ζνβαξά θαη
από πξηλ ζθέθηνληαη ηα όζα γξάθνπλ, ειάρηζηνη είλαη εθείλνη πνπ
ζηνράδνληαη ηα ίδηα ηα πξάγκαηα, νη
άιινη έρνπλ ζην λνπ ηνπο κόλν βηβιία, όζα δειαδή έρνπλ ήδε εηπσζεί
από άιινπο. Δε κειεηνύλ ηα ίδηα ηα
δεηήκαηα, γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηε δηθή ηνπο γλώκε, αιιά ηα ζθέθηνληαη
δηακέζνπ ηξίησλ. "Γηα λα ζηνραζηνύλ, έρνπλ αλάγθε λα εξεζηζηνύλ
άκεζα θαη δπλαηά από μέλεο δεδνκέλεο ζθέςεηο". Δελ ππάξρεη επνκέλσο
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πξσηνηππία ζην έξγν ηνπο· εμαξηώληαη, επεξεάδνληαη από άιινπο.
Δ. Π. Παπαλνχηζνο, "Σπγγξαθείο
θαη ύθνο" (απφ ηνλ εκεξήζην Σχπν)
1. Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν;
Καηαγξάςηε ηα παξαιείπνληαο ηα
ζρφιηα ηνπ ζπγγξαθέα.
2. Πνηνπο απφ ηνπο ζπγγξαθείο εγθξίλεη ν Γεξκαλφο θηιφζνθνο:
α. εθείλνπο πνπ γξάθνπλ "απφ
κλήκεο";
β. εθείλνπο πνπ ζθέθηνληαη γηα
λα γξάςνπλ;
γ. εθείλνπο πνπ έρνπλ ήδε ζθεθηεί;
δ. εθείλνπο πνπ ζηνράδνληαη ηα
ίδηα ηα πξάγκαηα;
ε. εθείλνπο πνπ έρνπλ ζην λνπ
ηνπο κφλν βηβιία;
31 / 277

3. Πνην ζεσξεί σο ην βαζηθφηεξν
πξνζφλ ησλ ζπγγξαθέσλ πνπ εγθξίλεη;
α. ηε κίκεζε;
β. ηε ζθέςε;
γ. ηελ πξσηνηππία;
4. Πψο ζπζρεηίδεη ν ζπγγξαθέαο ηα
ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ κεηαμχ ηνπο;
5. Πψο νξγαλψλεηαη ην θείκελν; Αξρίδεη:
α. απφ ηα γεληθά ζηα κεξηθά;
(παξαγσγηθά)
β. απφ ηα κεξηθά ζηα γεληθά; (επαγσγηθά)
γ. απφ ηα κεξηθά ζηα κεξηθά; (αλαινγηθά)
6. Πνηα είλαη ε βάζε πνπ δίλεη ελφηεηα ζην ζχλνιν ηνπ θεηκέλνπ; Δμεγήζηε.
7. Πνηα άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα εθθξάδεη θαιχηεξα ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ ζην ζχλνιν ηνπ; Δμεγήζηε.
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► Τπνζηεξίμηε ηελ αληίζεηε άπνςε: "Καηά ηελ αλάπηπμε ελόο ζέκαηνο ρξεηάδεηαη λα ζηεξίδεηαη θαλείο
ζε ζηνηρεία θαη γλώζεηο πνπ αληιεί
από έγθπξα βηβιία".
► Τπνζηεξίμηε ην ζπγθεξαζκφ ησλ
δπν απφςεσλ: "Να ρξεζηκνπνηεί θαλείο ηηο μέλεο δεδνκέλεο ζθέςεηο θαη
ηα ζηνηρεία, αιιά λα κε ζπζηάδεη ζ'
απηά ηελ πλεπκαηηθή ηνπ ειεπζεξία".
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Γξάθσ
1. Αλαιύσ ην ζέκα πνπ πξόθεηηαη
λα αλαπηύμσ.
Ζ θαηαλφεζε ελφο ζέκαηνο απνηειεί ην πξψην βήκα ζην γξάςηκν:
γξάθνπκε γηα θάηη, φηαλ ην έρνπκε
θαηαλνήζεη απφιπηα. Αιιά γηα λα
πξαγκαηεπηνχκε έλα ζέκα κε ηελ απαξαίηεηε πιεξφηεηα, πξέπεη λα
ζπγθεληξψζνπκε έλα επαξθέο πιηθφ ζρεηηθφ κε ην ζέκα. Σε ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ ζα ηελ πεηχρνπ-κε κε
ηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε ηνλ
νξηζκφ θαη ηε δηαίξεζε, αιιά θαη κε
ηε δηεπθξίληζε, ηε ζχγθξηζε θαη αληίζεζε θηι.
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Παξάδεηγκα αλάιπζεο:
Αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε λα αλαιχζνπκε έλα ζέκα πνπ αθνξά ηηο εθεπξέζεηο. Σν πξψην πιηθφ πνπ
κπνξνχκε λα πάξνπκε γηα ηελ έλλνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ηε ζεκαζία ηεο –φ,ηη καο δίλεη ν νξηζκόο: "εθεχξεζε είλαη ε
δεκηνπξγηθή ελέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ, πνπ θαηαιήγεη ζηελ επηλφεζε
λέσλ πξαγκάησλ ή λέσλ κεζφδσλ
εξγαζίαο". ηε ζπλέρεηα νξίδνπκε
ηα ζηνηρεία: "δεκηνπξγηθή ελέξγεηα", "επηλφεζε λέσλ πξαγκάησλ"
θαη επηλφεζε "λέσλ κεζφδσλ εξγαζίαο". Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθνκίδνπκε ηα εμήο ζηνηρεία γηα ην ζέκα
καο:
1. Δθεχξεζε είλαη ε δεκηνπξγηθή ελέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ. (Αλαπηχζζνπκε ηελ ηδέα εμεγψληαο ηη ζεκαίλεη δεκηνπξγηθή ελέξγεηα: νπνηαδή36 / 280

πνηε δξάζε, πξάμε ή πξνζπάζεηα
πνπ έρεη σο απνηέιεζκα θάηη πνπ
πξνυπήξρε ή θάηη εληειψο λέν).
2. Ζ εθεχξεζε θαηαιήγεη ζηελ επηλφεζε λέσλ πξαγκάησλ ή λέσλ κεζφδσλ εξγαζίαο. Αλαπηχζζνπκε
εμεγψληαο ηη ζεκαίλεη επηλφεζε λέσλ πξαγκάησλ ή λέσλ κεζφδσλ ζχιιεςε απιή κηαο ηδέαο, κηαο κεζφδνπ πνπ πξνυπήξρε αιιά δελ
ήηαλ σο ηφηε γλσζηή· πνπ δελ πξνυπήξρε θαη παξνπζηάδεηαη πξψηε
θνξά κ' απηήλ ηε κνξθή, πνπ απνηειεί θάηη ην θαηλνχξην.
Γεχηεξε ελέξγεηά καο, απφ ηελ
νπνία κπνξνχκε λα αληιήζνπκε
ζηνηρεία γηα ην ζέκα καο, είλαη λα
δηαηξέζνπκε ηελ έλλνηα ζηα κέξε
ηεο. Ζ δηαίξεζε κπνξεί λα γίλεη θάησ απφ πνηθίιεο βάζεηο. Ωο πξνο
ην είδνο ησλ εθεπξέζεσλ: επηζηεκνληθέο-ηερληθέο, πξαγκάησλ-κε37 / 280

ζφδσλ· σο πξνο ηα θίλεηξα: εθεπξέζεηο πνπ ππαγνξεχηεθαλ απφ ηε
θχζε, εθεπξέζεηο πνπ νθείινληαη
ζηηο επηλνήζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ
πλεχκαηνο· σο πξνο ηελ σθέιεηα:
επσθειείο, βιαβεξέο, γηα πνιεκηθνχο ζθνπνχο - γηα εηξεληθνχο ζθνπνχο, γηα ην άηνκν ή ην ζχλνιν θηι.
Καζεκηά απφ ηηο δηαηξέζεηο απηέο
κπνξεί λα ππνδηαηξεζεί πην πέξα.
Γηα παξάδεηγκα, νη επηζηεκνληθέο
ζε εθεπξέζεηο ζηε Φπζηθή θαη ηε
Βηνινγία· νη ηερληθέο ζε ζπγθνηλσληαθέο θαη ηειεπηθνηλσληαθέο· εθείλεο πνπ ππαγνξεχηεθαλ απφ ηε θχζε ζε αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ, ζε εμεκέξσζε δψσλ, ζε πξνζηαζία θαηά
ηνπ ςχρνπο θηι. Σν ίδην κπνξεί λα
ζπλερηζηεί κε λέεο δηαηξέζεηο. Έηζη,
κπνξνχκε λα αληιήζνπκε πνιχηηκα
ζηνηρεία γηα ην ζέκα καο σο εμήο:
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1. Οη ηερληθέο εθεπξέζεηο πεξηιακβάλνπλ φ,ηη αθνξά ηα ζπζηήκαηα
ηεο πιεξνθνξηθήο, ηελ θαηάζθεπή ππξαχισλ θαη δνξπθφξσλ θηι. (Αλαπηχζζνπκε, νξίδνληαο ηη είλαη πιεξνθνξηθή θιπ.
θαη βξίζθνληαο κε ηε δηαίξεζε ηηο
κνξθέο ηεο).
2. Οη εθεπξέζεηο πεξηιακβάλνπλ φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ηελ εηξεληθή ή
πνιεκηθή ρξήζε ηεο ππξεληθήο
ελέξγεηαο. (Αλαπηχζζνπκε φπσο
παξαπάλσ).
Με ηε δηαδηθαζία ηεο δηαίξεζεο ν
ζπγγξαθέαο κπνξεί λα θαηαλνήζεη ην ζέκα ηνπ, φζν επξχ θαη αλ
είλαη, θαη δηαιέγεη ηελ πιεπξά
πνπ ζέιεη ή κπνξεί λα αλαπηχμεη
ρξεζηκνπνηψληαο ην πιηθφ πνπ
έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαη πνπ ην
άληιεζε κε ηνλ νξηζκφ θαη ηε
δηαίξεζε.
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Μηα ηξίηε κέζνδνο αλάιπζεο είλαη ε δηεπθξίληζε. Υξεζηκνπνηψληαο εηδηθά – ζπγθεθξηκέλα – παξαδείγκαηα, κπνξνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ην ζέκα ησλ εθεπξέζεσλ απφ κηα εηδηθή άπνςε, απφ ηελ άπνςε π.ρ. ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, ή πην εηδηθά, ηε
ρξεζηκνπνίεζή ηεο γηα εηξεληθνχο
ζθνπνχο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο: "Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο γηα εηξεληθνχο ζθνπνχο πξνζθέξεη απεξηφξηζηε δχλακε θαη πινχην" (αλαπηχζζνπ-κε
εμεγψληαο κε παξαδείγκαηα πψο
πξνζθέξεη δχλακε θαη πινχην).
Ζ ηέηαξηε κέζνδνο αλάιπζεο είλαη ε ζύγθξηζε θαη αληίζεζε. Με
απηέο κπνξνχκε λα βξνχκε πξφζζεηεο λχμεηο γηα ην ζέκα καο. Οη εθεπξέζεηο ηεο επνρήο καο δηαθέξνπλ πνηνηηθά απφ εθείλεο ησλ
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πξνεγνχκελσλ αηψλσλ. Απφ κηα
ηέηνηα αλάιπζε κπνξνχκε λα αληιήζνπκε ζηνηρεία, φπσο ηα αθφινπζα:
(1) Οη παιηφηεξεο εθεπξέζεηο πνιιαπιαζίαδαλ απιψο ηε κπτθή δχλακε ηνπ αλζξψπνπ· ζηελ επνρή
καο αληηθαζηζηνχλ κεξηθέο κνξθέο
δηαλνεηηθήο εξγαζίαο.
(2) Οη παιηφηεξεο εθεπξέζεηο αθνξνχζαλ ηε γήηλε κνίξα ηνπ αλζξψπνπ· ζήκεξα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα
γηα κηα δηαζηεκηθή δσή.
Άιιε κέζνδνο είλαη ε αηηηνινγηθή αλάιπζε. Μ' απηήλ κπνξνχκε
λα εμεηάζνπκε ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ηνλ άλζξσπν λα αληηθαηαζηήζεη θάπνηεο κνξθέο δηαλνεηηθήο εξγαζίαο ή πνπ ηνλ ψζεζαλ
λα δηεξεπλήζεη ην ρψξν ηνπ δηαζηήκαηνο. Με ηελ αηηηνινγηθή αλάιπζε
ζα κπνξνχζακε επίζεο λα δηεπθξη41 / 280

λίζνπκε ηηο επηδξάζεηο ηεο απηνκαηνπνίεζεο πάλσ ζηελ εξγαζία θαη
λα θαζνξίζνπκε ηελ αιιαγή πνπ
παξαηεξείηαη ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο.
Δπίζεο λα δηεπθξηλίζνπκε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε απηνκαηνπνίεζε
ζηελ παξαγσγή αγαζψλ ή ζηελ
εθπαίδεπζε.
Ζ έθηε κέζνδνο αλάιπζεο είλαη ε
αλάιπζε δηαδηθαζίαο. Γείρλεη ην
πψο ιεηηνπξγεί έλα πξάγκα. ην επξχ ζέκα ησλ εθεπξέζεσλ κπνξνχκε
λα εμεγήζνπκε ηε δηαδηθαζία κε ηελ
νπνία γίλεηαη κηα εθεχξεζε ή λα εμηρληάζνπκε ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή
ηεο θαη ηα πνηθίια ζηάδηα πνπ πέξαζε. Μπνξνχκε, δειαδή, λα αληιήζνπκε ζέκαηα φπσο ηα αθφινπζα:
(1) Ζ εμέιημε ησλ εθεπξέζεσλ. (Αλαπηχζζνπκε παξαθνινπζψληαο ηηο
εθεπξέζεηο απφ ηα πξσηφγνλα
πξντφληα ηνπο σο ηα ζεκεξηλά).
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(2) Ζ θαηνρχξσζε κηαο εθεχξεζεο.
(Αλαπηχζζνπκε εμεγψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηνρπξψλεηαη κηα
επξεζηηερλία).
Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ
φηη γηα θάζε επξχ ζέκα κπνξνχκε λα
αληινχκε πνιιά επηκέξνπο ζέκαηα,
αλάινγα κε ηηο γλψζεηο πνπ έρνπκε
θαη ην ζθνπφ καο. Ο ζθνπφο καο
θαζνξίδεη θαη ηνλ ηξφπν ή ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο ηνπ ζέκαηνο καο.
Ο αθφινπζνο ζθνπφο π.ρ. απαηηεί
ζχγθξηζε, εμήγεζε θαη δηεπθξίληζε:
"Σθνπόο ηνπ ζέκαηνο κνπ είλαη λα
δείμσ ηελ πνηνηηθή δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο εθεπξέζεηο ηεο
επνρήο καο θαη εθείλεο ησλ παιηόηεξσλ επνρώλ, λα εμεγήζσ ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ
ζα πξνθύςνπλ από ηελ ελδερόκελε
εθκεηάιιεπζή ηνπο".
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Όπσο ζα θαηαιάβαηε ήδε, ε αλάιπζε απνηειεί απιψο ην εξγαιείν
πνπ βνεζάεη ην ζπγγξαθέα λα πξνεηνηκάζεη ην γξαπηφ ηνπ. Κάλεη μεθάζαξν ην ζθνπφ ηνπ δίλνληαο ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ην πιηθφ κε
ην νπνίν ζα ηεθκεξηψζεη ην ζθνπφ
ηνπ. Σν πψο ζα νξγαλψζεη ην πιηθφ
ηνπ θαη πψο ζα εθκεηαιιεπηεί ηα
ζηνηρεία πνπ ηνπ δίλεη ε αλάιπζε
αθνξά κία άιιε δηαδηθαζία, ηε ζύλζεζε.
2. Οξγαλώλσ θαη ζπλζέησ ην πιηθό πνπ ζπγθέληξσζα
Σν επφκελν βήκα, κεηά ηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ, είλαη λα νξγαλψζνπκε ηηο θχξηεο ηδέεο θαη ηηο δεπηεξεχνπζεο ηδέεο, ηηο θχξηεο πιεξν44 / 281

θνξίεο θαη ηηο δεπηεξεχνπζεο πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε θάπνηα ινγηθή αιιεινπρία ζε έλα θαινδνκεκέλν ζχλνιν. Ζ
νξγάλσζε ζα
δείμεη ηη ζεσξνχκε ρξήζηκν
θαη ηη πεξηηηφ,
ζε πνηα ζεηξά
ζα κπνπλ ηα
πεξηζηαηηθά θαη
νη ιεπηνκέξεηεο, νη ηδέεο θαη νη εληππψζεηο θαη πψο ζα ηεθκεξησζνχλ.
Παξάιιεια ζα θαλεί ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο θχξηεο ηδέεο θαη ηηο δεπηεξεχνπζεο, ζηηο θχξηεο πιεξνθνξίεο
θαη ηηο δεπηεξεχνπζεο θαη αλάκεζα
ζηηο ίδηεο ηηο δεπηεξεχνπζεο ηδέεο
θαη πιεξνθνξίεο. Σν θαιφ γξαπηφ
δελ είλαη άζξνηζκα ζηνηρείσλ, έζησ
θαη άξηζηα επηιεγκέλσλ, είλαη αξρηηεθηνλεκέλν ζχλνιν κε αξρή, κέζε
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θαη ηέινο (πξφινγν, θπξίσο κέξνο,
επίινγν) πνπ δείρλεη ζπγρξφλσο
θαζαξά ηε ζρέζε ησλ κεξψλ κεηαμχ
ηνπο αιιά θαη ησλ ιεπηνκεξεηψλ
κεηαμχ ηνπο θαη κε ην ζχλνιν. Γηα
ην ιφγν απηφ απνξξέεη ε αλάγθε
γηα ηελ εθπφλεζε ελφο δηαγξάκκαηνο, πξηλ αθφκε αξρίζεη ην γξάςηκν.
Σν δηάγξακκα
Ζ ζεκαζία ηνπ δηαγξάκκαηνο δελ έγθεηηαη ηφζν ζην ρσξηζκφ ηνπ γξαπηνχ ζε πξφινγν, θπξίσο κέξνο
θαη επίινγν, φζν θπξίσο ζην ηη ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην θάζε
ηκήκα θαη πψο ζα πξέπεη λα ηαμηλνκεζεί ην πιηθφ κέζα ζε θάζε ελφηεηα, ψζηε λα απνηειέζεη έλα νξγαλσκέλν φιν κε μεθάζαξν θαη νινθιεξσκέλν λφεκα.
Ζ πην βνιηθή κνξθή γηα έλα δηά46 / 281-282

γξακκα θαίλεηαη λα είλαη ε αθφινπζε:
ΣΗΣΛΟ
ΛΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟ
1. Θέκα
2. Πξνζσπηθή ζέζε
ΚΤΡΗΟ ΜΔΡΟ
Η. Κχξηα ηδέα ή πιεξνθνξία
A. Γεπηεξεχνπζα ηδέα ή πιεξνθνξία
Β. Γεπηεξεχνπζα ηδέα ή πιεξνθνξία
1. Γηαζάθεζε ηεο δεπηεξεχνπζαο ηδέαο ή πιεξνθνξίαο
2. Γηαζάθεζε ηεο δεπηεξεχνπζαο ηδέαο ή πιεξνθνξίαο
Γ. Γεπηεξεχνπζα ηδέα ή πιεξνθνξία
θηι.
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ΗI. Κχξηα ηδέα ή πιεξνθνξία
A. Γεπηεξεχνπζα πιεξνθνξία
1. Γηαζάθεζε ηεο δεπηεξεχνπζαο ηδέαο ή πιεξνθνξίαο
2. Γηαζάθεζε ηεο δεπηεξεχνπζαο ηδέαο ή πιεξνθνξίαο
Β. Γεπηεξεχνπζα ηδέα ή πιεξνθνξία
Γ. Γεπηεξεχνπζα ηδέα ή πιεξνθνξία
1. Γηαζάθεζε ηεο δεπηεξεχνπζαο ηδέαο ή πιεξνθνξίαο
2. Γηαζάθεζε ηεο δεπηεξεχνπζαο ηδέαο ή πιεξνθνξίαο
ΗIΗ. Κχξηα ηδέα ή πιεξνθνξία
A. Γεπηεξεχνπζα ηδέα ή πιεξνθνξία
Β. Γεπηεξεχνπζα ηδέα ή πιεξνθνξία
Γ. Γεπηεξεχνπζα ηδέα ή πιεξνθνξία
θηι.
ΔΠΗΛΟΓΟ
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:
■Σν παξαπάλσ δηάγξακκα νξγαλψλεη ην πιηθφ κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο. Θα κπνξνχζε λα είλαη αθφκε πην ιεπηνκεξεηαθφ θαη λα πξνρσξά ζηε δηαζάθεζε ησλ ζηνηρείσλ 1 θαη 2 κε ιεπηνκέξεηεο. ηελ
πξάμε αζθαιψο δε ρξεηάδεηαη λα
θαηαζηξψλνπκε ηφζν νινθιεξσκέλν δηάγξακκα. Μεξηθέο θνξέο αξθεί
ε επηζήκαλζε θαη θαηαγξαθή ησλ
θχξησλ ηδεψλ (I, II, III, θηι.). Άιινηε
πεξηιακβάλνπκε (πνπ είλαη θαη πην
ζπλεζηζκέλν) θαη ηηο δεπηεξεχνπζεο
ηδέεο (Α, Β, Γ) θηι.).
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3. Αλαπηύζζσ ην ζέκα θαηά
παξάγξαθν.
Σξόπνη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο
παξαγξάθνπ
Οη πην ζπλεζηζκέλνη ηξφπνη αλάπηπμεο είλαη: (1) κε παξαδείγκαηα,
(2) κε ζχγθξηζε θαη αληίζεζε, (3) κε
αηηηνιφγεζε, (4) κε νξηζκφ, (5) κε
δηαίξεζε, (6) κε αίηηα θαη απνηειέζκαηα, (7) κε αλαινγία.
Αλάπηπμε κε παξαδείγκαηα. Αλ
ην πεξηερφκελν ηεο ζεκαηηθήο πεξηφδνπ ρξεηάδεηαη δηεπθξίληζε, ηφηε ε
παξάγξαθνο κπνξεί λα αλαπηπρζεί
κε παξαδείγκαηα ή κε επεμεγήζεηο
(βι. θαη ελφηεηα "Δίδεζε", Β' Λπθείνπ). ηε ζεκαηηθή πξφηαζε π.ρ. "Με
ηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ αιιάδνπλ θαη νη αληηιήςεηο
καο", σο παξαδείγκαηα κπνξνχκε
λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο αληηιή50 / 283

ςεηο ησλ αλζξψπσλ γηα ην ζεζκφ
ηεο δνπιείαο ή γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο κέζα ζηελ θνηλσλία θ.ά., αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζή καο. Αλ
πξνηηκήζνπκε σο παξάδεηγκα ην
ζεζκφ ηεο δνπιείαο, ε παξάγξαθνο
κπνξεί λα αλαπηπρζεί σο εμήο:
Με ηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθώλ ζπλζεθώλ αιιάδνπλ θαη νη αληηιήςεηο
καο. Σηηο ζπλζήθεο π.ρ. ηεο δνπινθηεηηθήο επνρήο, όηαλ ε παξαγσγή
πιηθώλ αγαζώλ ζηεξηδόηαλ θπξίσο
ζηελ εξγαζία ησλ δνύισλ, ε δνπιεία
ζεσξνύληαλ θπζηθόο θαη δίθαηνο ζεζκόο. Με ηε κεηάβαζε όκσο ζηε θενπδαξρηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο…(ζπλερίζηε)
ύγθξηζε θαη αληίζεζε: ε ζεκαηηθή πεξίνδνο κπνξεί λα καο παξαθηλεί λα επηζεκάλνπκε ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε
πξφζσπα, πξάγκαηα θαη ηδέεο.
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ηελ πεξίπησζε απηή αλαπηχζζεηαη κε ζχγθξηζε θαη αληίζεζε (βι.
θαη ελφηεηα Βηνγξαθηθά είδε, Β' Λπθείνπ):
Τν δνθίκην ελώ έρεη αξθεηά ζηνηρεία
θνηλά κε ηα ινγνηερληθά θαη κε ινγνηερληθά θείκελα, δελ ηαπηίδεηαη κε
θαλέλα. Τν θνηλό πνπ έρεη κε ηε ινγνηερλία είλαη… (ζπλερίζηε) Η δηαθνξά ηνπ αθνξά θπξίσο… Από ηελ άιιε
ην δνθίκην έρεη νκνηόηεηεο αιιά θαη
δηαθνξέο κε ηα κε ινγνηερληθά είδε…(ζπλερίζηε)
Αηηηνιόγεζε: Αλ ε ζεκαηηθή πεξίνδνο είλαη δηαηππσκέλε κε ηέηνην
ηξφπν, ψζηε λα καο παξαθηλήζεη
λα ξσηήζνπκε ην "γηαηί", ε κέζνδνο
αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιψο ε αηηηνιφγεζε (βι. θαη ελφηεηα "Γιψζζα θαη γισζζηθέο πνηθηιίεο", Α' Λπθείνπ):
Θα ήηαλ επηθίλδπλν ζθάικα λα ζηε52 / 283

ξηρηνύκε ζήκεξα πάλσ ζηελ άπνςε
όηη ν ππξεληθόο πόιεκνο κπνξεί λα
απνθεπρζεί ή λα πξνιεθζεί κε ην
ππξεληθό αδηέμνδν ή κε ηελ ηζνξξνπία ηνπ ηξόκνπ. Πξώην, γηαηί ε ηερλνινγία κπνξεί λα θαηαζηξέςεη απηήλ ηελ ηζνξξνπία. Έπεηηα ε ηζνξξνπία γίλεηαη όιν θαη πην αζηαζήο… Τέινο… (ζπλερίζηε)
Οξηζκόο. ηελ πεξίπησζε πνπ
ην πεξηερφκελν ηεο ζεκαηηθήο πεξηφδνπ ππνβάιιεη ζηνλ αλαγλψζηε
ηελ πηζαλή εξψηεζε "Ση είλαη;" ή
"Ση ελλνεί κε απηφ;" ε παξάγξαθνο
πξέπεη λα αλαπηπρζεί κε νξηζκφ
(βι. θαη ελφηεηα "Κξηηηθή-Παξνπζίαζε", Β' Λπθείνπ):
Πνιηηηζκόο είλαη ην ζύλνιν ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ αλζξώπνπ. Όια ηα
αγαζά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηερληθή, ηελ… (ζπλερίζηε) είλαη πξντόληα ηνπ πνιηηηζκνύ. Σ' απηά πξέπεη
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λα πξνζηεζνύλ ηα "ηδεώδε" πνπ δηακνξθώζεθαλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ν… θαζώο θαη ηα… πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο πξνόδνπ.
Γηαίξεζε: Αλ ε ζεκαηηθή πεξίνδνο είλαη δηαηππσκέλε έηζη πνπ λα
απνθαιχπηεη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηειείηαη έλα αληηθείκελν ή
κηα ηδέα, ε πην πξφζθνξε κέζνδνο
γηα ηελ αλάπηπμή ηεο είλαη ε δηαίξεζε - ην θνκκάηηαζκα ηνπ φινπ ζηα
κέξε ηνπ (βι. θαη ελφηεηα "ΚξηηηθήΠαξνπζίαζε", Β' Λπθείνπ)
Τνλ πνιηηηζκό ηνλ δηαηξνύκε ζπλήζσο ζε ηερληθό θαη πλεπκαηηθό. Ο ηερληθόο πνιηηηζκόο πεξηιακβάλεη…
Σηελ έλλνηα ηνπ πλεπκαηηθνύ πνιηηηζκνύ κπνξνύκε λα πεξηιάβνπκε…
(ζπλερίζηε)
Αίηηα θαη απνηειέζκαηα: Αλ ζε
κηα ζεκαηηθή πξφηαζε δηαηππψλε54 / 283

ηαη ε αηηία ή νη αηηίεο πνπ νδεγνχλ
ζε έλα απνηέιεζκα ή ζε απνηειέζκαηα, ηφηε ε αλάπηπμε πξέπεη λα
γίλεη κε ηε κέζνδν ησλ αηηίσλ θαη
απνηειεζκάησλ:
Η θαηάξγεζε ηεο ζύγρξνλεο δνπιείαο νθείιεηαη ζηηο ίδηεο αηηίεο πνπ
πξνθάιεζαλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο
αξραίαο δνπιείαο. Η πξώηε αηηία ήηαλ… Η δεύηεξε ήηαλ πσο νη ίδηνη νη
δνύινη… (ζπλερίζηε)
Αλαινγία: Αλ ηέινο ε ζεκαηηθή
πεξίνδνο είλαη δηαηππσκέλε σο
παξνκνίσζε ή κεηαθνξά, πξέπεη
λα αλαπηπρζεί κε αλαινγία, δειαδή
κε κηα εθηεηακέλε παξνκνίσζε (βι.
θαη ελφηεηα Πεξηγξαθή, Α' Λπθείνπ):
Τν εκπόδην ζηε γξαπηή επηθνηλσλία
κπνξεί λα ππεξληθεζεί κε ην θαιό
γξάςηκν θαη ην ζσζηό δηάβαζκα.
Μπνξεί ν ζπγγξαθέαο λα καο πξνζθέξεη έλα θαινδνκεκέλν θαη ζαθέο
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θείκελν, γηα λα επηθνηλσλήζεη άκεζα
καδί καο, αιιά κόλε ηεο ε πξνζπάζεηα απηή δελ αξθεί, πξέπεη θη εκείο
λα θάλνπκε ην άιιν κηζό ηνπ δξόκνπ. Ωο αλαγλώζηεο πξέπεη λα ζθάβνπκε ηε ζήξαγγα ηεο επηθνηλσλίαο
από ηε δηθή καο πιεπξά.
πλδπαζκόο κεζόδσλ: ηελ
πξάμε βέβαηα ζπάληα ζπλαληνχκε
κνλάρα έλαλ ηξφπν αλάπηπμεο. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχκε ζπλδπαζκφ
απφ δχν ή θαη πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο. Όηαλ π.ρ. ρξεζηκνπνηνχκε ηε
κέζνδν ηνπ νξηζκνχ, κπνξεί λα
ρξεηαζηεί ζπγρξφλσο λα δηθαηνινγήζνπκε κηα θξίζε καο, λα δηεπθξηλίζνπκε κηα έλλνηα κε έλα παξάδεηγκα θηι. Γεο π.ρ. πνηνη ηξφπνη
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξαθάησ
απφζπαζκα:
Η γλώζε ήηαλε, θαη είλαη πάληα, γηα
ην θάζε ινγήο θαηεζηεκέλν έλα δί56 / 285

ιεκκα, θάηη πνπ γελλάεη αληηδξάζεηο
αληηθαηηθέο θαη δηθνξνύκελεο. Από
ηε κηα κεξηά, ην μάπισκα ησλ γλώζεσλ θαη γεληθόηεξα ε πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ αλζξώπσλ θαίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαδηθαζία,
ηόζν ζηε θάζε ηεο παξαγσγήο όζν
θαη ζηε θάζε ηεο θαηαλάισζεο. Ο
θαιόο ηερλίηεο, ν θαιόο επαγγεικαηίεο, ν θαιόο δηεπζπληήο, ν θαιόο
εθεπξέηεο ρξεηάδνληαη κόξθσζε, θη
ν κνξθσκέλνο άλζξσπνο έρεη πξόζζεηεο αλάγθεο λα ηθαλνπνηήζεη. Από ηελ άιιε όκσο κεξηά, ν κνξθσκέλνο άλζξσπνο δε γίλεηαη κόλν θαιό
ζηέιερνο ζηελ παξαγσγή θαη θαιόο
πειάηεο ζηελ θαηαλάισζε· αιιά κεζα ηνπ μππλνύλ εξσηεκαηηθά θαη
πξνβιεκαηηζκνί, αλαδεηήζεηο θαη
ακθηβνιίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαδηθαζία θαη γηα ηελ ίδηα ηε δνκή ηεο
θνηλσλίαο, πνπ κπνξνύλ λα ππνζθά57 / 285-286

ςνπλ ηα ζεκέιηα ηνπ θαηεζηεκέλνπ
θαη λα απνβνύλ κνηξαία γηα ηελ ύπαξμή ηνπ.
Γηψξγνο Α. Κνπκάληνο, "Οη θνλζέξβεο ηεο ζνθίαο" (απφ ηνλ Σχπν)
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4. Διέγρσ ην θείκελό κνπ
Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ γξαςίκαηνο, φπσο θαη αθνχ νινθιεξψζσ
ην θείκελν κνπ, ειέγρσ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
Α. Ωο πξνο ην πεξηερόκελν πξνζέρσ:

■ ηελ ελφηεηα, δειαδή ηελ άκεζε
ζρέζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ θχξηα ηδέα ηνπ ζέκαηνο

■ ηελ πιεξφηεηα, δειαδή ηελ επαξθή αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ζε φιν ηνπ ην βάζνο θαη ην πιάηνο

■ ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ζέζεσλ κε
πεηζηηθά θαη νξζά επηρεηξήκαηα θαη
ηεθκήξηα.
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Β. Ωο πξνο ηε δηάξζξσζε ησλ
ζθέςεσλ/ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ
θεηκέλνπ πξνζέρσ:
• ηε ινγηθή αιιεινπρία ησλ λνεκά-

ησλ, δειαδή ηε ζεηξά κε ηελ νπνία
εθζέησ ηηο ηδέεο κνπ. Ζ αιιεινπρία
επηηπγράλεηαη κε ηε ζαθή δηάθξηζε
ησλ ηκεκάησλ (πξφινγνο, θχξην
κέξνο, επίινγνο) θαη ησλ ππνηκε-κάησλ ηνπ θχξηνπ κέξνπο. Δπηηπγράλεηαη αθφκε κε ηε ζσζηή δηάηαμε. Ζ ρξνλνινγηθή ζεηξά π.ρ. εμππεξεηεί ζπλδέζεηο θαη ζπζρεηίζεηο
ζε αθεγεκαηηθά θείκελα. ηα πεξηγξαθηθά θείκελα ε χιε δηεπζεηείηαη
πάλσ ζηνλ ηνπηθφ άμνλα. ηα απφδεηθηηθά θείκελα αθνινπζείηαη ε ινγηθή ζεηξά. πγθεθξηκέλα πξνζέρσ:

■ ηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ,
δειαδή ηε λνεκαηηθή ζπλάθεηα
αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο, ζηηο
61 / 286

πεξηφδνπο θαη ηηο παξαγξάθνπο
ηνπ θεηκέλνπ·

■ ηα ε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ, δειαδή ηε ζχλδεζε ησλ πξνηάζεσλ,
ησλ πεξηφδσλ, ησλ παξαγξάθσλ, ησλ ηκεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ,
κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζπλνρήο
π.ρ. κε ηε ρξήζε δηαξζξσηηθψλ
ιέμεσλ/ θξάζεσλ, κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ ζηνλ άμνλα ηνπ
ρξφλνπ ή ηνπ ρψξνπ, κε ηε δηαηήξεζε εληαίνπ χθνπο θ.ν.θ.
Γ. Ωο πξνο ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο
πξνζέρσ:

■ ηελ αθξίβεηα
■ ηε ζαθήλεηα
■ ην ιεθηηθφ θαη ηνλ εθθξαζηηθφ
πινχην
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■ ηελ ηήξεζε ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ θαλφλσλ

■ ηε ζσζηή ρξήζε ησλ ζεκείσλ
ζηίμεο

■ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ χθνπο,
δειαδή ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ, ηνπ θαηάιιεινπ ηξφπνπ ζχληαμεο, γεληθά
ηεο θαηάιιειεο γισζζηθήο πνηθηιίαο αλάινγα κε ην είδνο
θεηκέλνπ.
Γ. Ωο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θεηκέλνπ πξνζέρσ:
Σν θείκελφ κνπ λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν πεξηερφκελν, ηελ θαηάιιειε δηάξζξσζε θαη ην θαηάιιειν
χθνο, γηα λα πεηχρσ ην ζθνπφ πνπ
επηδηψθσ, π.ρ. λα πιεξνθνξήζσ,
λα πείζσ, λα πξνβιεκαηίζσ ηνλ
αλαγλψζηε ή θαη λα πξνθαιέζσ
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θάπνηεο επηζπκεηέο αληηδξάζεηο/
ελέξγεηεο.
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ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ
ΔΡΓΑΗΑ
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__________
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ΠΡΩΣΟ ΚΔΡΟ

Πξνινγηθά

■ Δξεπλεηηθή νλνκάδνπκε ζπλήζσο κηα εξγαζία πνπ ζθνπφ έρεη λα
εμεηάζεη/δηεξεπλήζεη θαη λα παξνπζηάζεη ζπζηεκαηηθά/κεζνδηθά (θαη
ππεχζπλα) έλα ζέκα επηζηεκνληθφ,
θηινζνθηθφ, ινγνηερληθφ, θαιιηηερληθφ, πνιηηηθφ θηι.
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Μηα ηέηνηα εξγαζία, κηα εξγαζία
δειαδή πνπ επηδηψθεη λα δηαπηζηψζεη θαη λα θαλεξψζεη κηα αιήζεηα (επηζηεκνληθή), δελ μεθηλάεη κε
πξνθαηαζθεπαζκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη κε έηνηκεο ιχζεηο. Ο εξεπλεηήο είλαη αλάγθε θαηά ηελ πνξεία
ηεο έξεπλαο λα βαζαλίζεη ην ζέκα
ηνπ: λα ζπιιέμεη, λα θαηεγνξηνπνηήζεη, λα ηαμηλνκήζεη, λα δηαηξέζεη,
λα νξίζεη, λα αληηζέζεη, λα παξαιιειίζεη· λα ζπιινγηζηεί, λα επηρεηξεκαηνινγήζεη, λα θξίλεη θαη λα
ζπγθξίλεη, λα απνδείμεη, λα αλαιχζεη, λα ζπλζέζεη, λα αμηνινγήζεη κε
κφλν θξηηήξην ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο. Οδεγφο ηνπ ζ' απηήλ ηελ
πξνζπάζεηα είλαη ε ζπιινγηζηηθή
ηνπ θαη ε δεκηνπξγηθή ηνπ θαληαζία. Έηζη ν εξεπλεηήο πξέπεη λα
βξεη απνδείμεηο, λα ζηεξίμεη θαη λα
απνξξίςεη ζέζεηο, λα δηαθξίλεη ηηο
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αμηφπηζηεο απφ ηηο κε αμηφπηζηεο
πεγέο/καξηπξίεο, λα πεξάζεη κέζα
απφ αιιεινζπγθξνπφκελεο ζεσξίεο, λα αλαζθεπάζεη μεπεξαζκέλεο
απφςεηο, λα ζεκειηψζεη ελδερνκέλσο άιιεο θαη, ηέινο, λα πείζεη. Αιιά πξηλ απφ φια απηά, πξέπεη λα επηιέμεη ην ζέκα ηνπ.
Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο

▶

Πξνζδηνξίζηε πέληε θχθινπο
(επηζηεκνληθψλ, θηινζνθηθψλ, θαιιηηερληθψλ θηι.) ζεκάησλ πνπ λα εζηηάδνληαη ζε πέληε δηαθνξεηηθά απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ ζεκαηηθά
θέληξα. Γηαηππψζηε ζηε ζπλέρεηα
ζε θάζε θχθιν δχν έσο ηξία εηδηθφηεξα ζέκαηα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
απνηειέζνπλ αληηθείκελα εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ.
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Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο
1. εκαληηθή βνήζεηα ζηελ πξνζπάζεηά ζαο απηή ζα κπνξνχζαλ
λα ζαο πξνζθέξνπλ, εθηφο απφ ηνλ
πξνζσπηθφ ζαο πξνβιεκαηηζκφ,
θαη ηα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηείηε
ζην ζρνιείν. Έηζη, γηα παξάδεηγκα,
ζηελ ηζηνξία ζα κπνξνχζαηε λα έρεηε έλα γεληθφηεξν θχθιν ζεκάησλ
κε θέληξν ηνπο πεξζηθνχο πνιέκνπο θαη κε εηδηθφηεξα ζέκαηα ηε
κάρε ηνπ Μαξαζψλα, ηε λαπκαρία
ηεο αιακίλαο, ηε κάρε ησλ Πιαηαηψλ.
Σν ζέκα ι.ρ. ησλ πεξζηθψλ πνιέκσλ ζα κπνξνχζε λα πάξεη θαη
ηε κνξθή: "Οη Έιιελεο ζηέθνληαη
εκπφδην ζηελ επέθηαζε ηεο πεξζηθήο απηνθξαηνξίαο"
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(Οη πεξζηθνί πφιεκνη)
Ηζηνξία
Φηινζνθία

α. Ζ κάρε ηνπ Μαξαζψλα
β. Ζ λαπκαρία ηεο
αιακίλαο
γ. Ζ κάρε ησλ Πιαηαηψλ
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;

▶

Πξνζδηνξίζηε αληίζηνηρα έλα θχθιν ζεκάησλ απφ ην κάζεκα ηεο
θηινζνθίαο.
2. Σα ζέκαηα κπνξείηε λα ηα δηαηππψζεηε θαη ζηε γεληθφηεξε κνξθή ηνπο, φπσο είλαη π.ρ. δηαηππσκέλα ζηνλ θχθιν ηεο ηζηνξίαο, θαη
ζε κηα άιιε πην εηδηθή (κνξθή), θνηηάδνληάο ηα απφ πην ζπγθεθξηκέλε
νπηηθή γσλία.
3. Σα επηζηεκνληθά θείκελα κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ ζε δηδαθηηθά
θαη εξεπλεηηθά.
Δπηζηεκνληθά θείκελα
(α)
δηδαθηηθά
εγρεηξίδηα, ζπγγξάκκαηα,
εθιατθεπκέλα άξζξα, θπιιάδηα
κε εηδηθέο νδεγίεο θηι.
75
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(β)
εξεπλεηηθά
κειέηεο, πξαγκαηείεο,
άξζξα επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ,
πηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο
δηαηξηβέο, κνλνγξαθίεο θηι.
Απφ ηα επηζηεκνληθά θείκελα, φζα
αλήθνπλ ζηελ (α) νκάδα, έρνπλ θπξίσο δηδαθηηθφ ραξαθηήξα· ηέηνηα
είλαη ι.ρ. ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, ηα
παλεπηζηεκηαθά ζπγγξάκκαηα θηι.
Όζα πάιη αλήθνπλ ζηε (β) νκάδα
δηαθξίλνληαη θπξίσο απφ ηνλ εξεπλεηηθφ ηνπο ραξαθηήξα· πξφθεηηαη
δειαδή γηα θείκελα κε απνηειέζκαηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ· ηέηνηα είλαη ι.ρ. ηα άξζξα ησλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ, νη δηάθνξεο πξαγκαηείεο θηι. πλήζσο φια απηά ηα
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νλνκάδνπκε κε ην γεληθφ φξν εξεπλεηηθή εξγαζία1.
1

εκείσζε. Μηα εξεπλεηηθή εξγαζία κπνξεί λα είλαη:
α) Πξαγκαηεία, δειαδή δηεμνδηθή
(θαη ζε βάζνο) εμέηαζε ελφο ζέκαηνο (ζπλήζσο επηζηεκνληθνχ) θαη
ην ζπγγξαθηθφ απνηέιεζκά ηεο:
"Πξαγκαηεία γηα ηα λνκίζκαηα ηεο
θιαζηθήο επνρήο".
β) Μνλνγξαθία, δειαδή ιεπηνκεξήο επηζηεκνληθή πξαγκαηεία ζε
κηα πεξηνξηζκέλε πεξηνρή ηεο κάζεζεο. "Ο Ζξφδνηνο εηζεγεηήο ηνπ
εκπεηξηζκνχ; Οη απφςεηο ηνπ Ζξφδνηνπ γηα ηελ αλζξψπηλε γλψζε".
γ) Άξζξν, δειαδή πεξηνξηζκέλεο
έθηαζεο επηζηεκνληθή εξγαζία πνπ
δεκνζηεχεηαη ζε έλα επηζηεκνληθφ
πεξηνδηθφ ή γεληθφηεξα ζηνλ Σχπν.
"Ζ κπθελατθή γξαθή θαη ε ειιεληθή
πξντζηνξία".
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4. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζέκαηνο
κπνξεί λα γίλεη είηε, φπσο είδακε,
ζε ζπλδπαζκφ ζπλήζσο κε ηε δηδαζθαιία θάπνηνπ καζήκαηνο, είηε
απφ έλαλ θαζεγεηή είηε απφ νκάδα
θαζεγεηψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ,
φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκα/εξγαζία,
δ) Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, δειαδή
κηα εθηεηακέλε γξαπηή πξαγκάηεπζε ελφο ζέκαηνο πνπ ελζσκαηψλεη
απνηειέζκαηα πξσηφηππεο έξεπλαο θαη ηεθκεξηψλεη κηα εηδηθή άπνςε. Τπνβάιιεηαη γηα απφθηεζε
αθαδεκατθνχ ηίηινπ, θαη ζπγθεθξηκέλα δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. "Ζ
αξραηνειιεληθή κπζνινγία ζην λένειιεληθφ δξάκα".
Παξαηήξεζε: Μηα ζρνιηθή εξεπλεηηθή εξγαζία - αλάινγα βέβαηα κε ην
ζέκα ηεο - κνηάδεη ζπλήζσο κε επηζηεκνληθφ άξζξν ή κε κνλνγξαθία.
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φπνπ ζπλδπάδνληαη νη γλψζεηο πεξηζζνηέξσλ καζεκάησλ.
5. Καιφ είλαη, αλ δνζεί γηα δηαπξαγκάηεπζε κηα ζεηξά ζεκάησλ,
λα αζρνιεζνχκε κε έλα ζέκα κε ην
νπνίν δελ αζρνιήζεθαλ άιινη.
6. Έλα ζέκα κπνξνχκε λα ην
βξνχκε: ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, ζε
επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα, ζε αλαθνηλψζεηο επηζηεκφλσλ, ζε θξηηηθέο, ζε βηβιηνθξηζίεο, ζε εηδηθά
άξζξα πνπ δεκνζηεχνληαη ζηνλ Σχπν, ζε ζπδεηήζεηο κε ηνπο εηδηθνχο,
ζην δηθφ καο πξνβιεκαηηζκφ πάλσ
ζηα ζέκαηα ησλ αηφκσλ θαη ηεο θνηλσλίαο. Δθεί αλαδεηνχκε ιχζεηο ζε
λέα πξνβιήκαηα, ζε επηζηεκνληθέο
πεξηνρέο πνπ δε δηεξεπλήζεθαλ, ζε
εξσηήκαηα πνπ δελ απαληήζεθαλ.
► Γηαβάζηε, ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο "Σν
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πξάζηλν ηεο Θεζζαινλίθεο" θαη "Ο
πλεπκαηηθφο άλζξσπνο: απφπεηξα
νξηζκνχ θαη θνηλσληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ" θαη ζπδεηήζηε ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν νη ζπγγξαθείο επέιεμαλ ηα ζέκαηά ηνπο.
► πδεηήζηε ζρεηηθά κε ηνλ ηίηιν
κηαο εξγαζίαο ηα εμήο: α) αλ κπνξεί
λα πάξεη απφ ηελ αξρή ή θαηά ηελ
πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ή θαη ζην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηελ νξηζηηθή ηνπ
κνξθή· β) ζε πνηα ζρέζε βξίζθεηαη
κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο· γ)
ζε πνηα ζρέζε βξίζθεηαη κε ηνλ αλαγλψζηε ηεο εξγαζίαο· δ) πνηεο
πξέπεη λα είλαη νη αξεηέο ηνπ, ψζηε
λα αληαπνθξίλεηαη ζην ξφιν ηνπ.
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Αλαδήηεζε ηνπ πιηθνύ
Σν επφκελν βήκα καο είλαη ε αλαδήηεζε ηνπ πιηθνχ πνπ ζα απνηειέζεη ην ζψκα ηεο εξγαζίαο. ' απηφ κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλ: α)
Ο εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο κε κηα γεληθή ελεκέξσζε πνπ ζα καο θάλεη ή
κε κηα βηβιηνγξαθία πνπ ζα καο
δψζεη. Άιισζηε θαη ε πην γεληθή αθφκε βηβιηνγξαθία είλαη ρξήζηκε, επεηδή απνηειεί έλα μεθίλεκα θαη έλα
άλνηγκα πξνο ην ρψξν ηνπ πιηθνχ
καο.
β) Μηα έγθπξε (γεληθή ή εηδηθή) εγθπθινπαίδεηα πνπ πεξηέρεη έλα
ιήκκα / άξζξν ζρεηηθφ κε ην ζέκα
καο· π.ρ. ζην ιήκκα κχξλε είλαη
δπλαηφλ λα βξνχκε ηηο πξψηεο
πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξψηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ θαηαζηξνθή
ηεο κχξλεο, πνπ κπνξεί λα απνηε79 / 295

ιεί ην ζέκα ηεο κειέηεο καο. γ) Έλα
εηδηθφ ή θαη γεληθφ ζχγγξακκα, ην
νπνίν ελδέρεηαη λα πεξηέρεη πιεξνθφξεζε ζρεηηθή κε ην ζέκα καο. Αλ
π.ρ. ην ζέκα καο είλαη ζρεηηθφ κε
ηνλ πνηεηή Κ. Καξπσηάθε, έλα
πξψην πιηθφ ζα κπνξνχζε λα αλεπξεζεί ζε κηα απφ ηηο ηζηνξίεο ηεο
Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο (ηνπ Κ.
Θ. Γεκαξά, ηνπ Λ. Πνιίηε, ηνπ Μ.
Vitti θηι.). Απφ απηά ηα βηβιία ζα
κπνξνχζακε λα ζρεκαηίζνπκε κηα
πξψηε άπνςε γηα ην ζέκα θαη λα εληνπίζνπκε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.
Ζ βηβιηνζήθε
Δθείλε φκσο πνπ ζα καο δψζεη
ηελ πην νπζηαζηηθή βνήζεηα γηα ηελ
εξγαζία καο είλαη κηα ελεκεξσκέλε
βηβιηνζήθε. ηνπο δειηηνθαηαιφ80 / 295-296

γνπο ηεο θαη ζηνπο Ζ/Τ, φπνπ έρεη
θαηαρσξεζεί ην πιηθφ ηεο, ζα αλαδεηήζνπκε θαη ζα βξνχκε ηα βηβιία
πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ην ζέκα
καο. Αλ ι.ρ. ην ζέκα καο είλαη ε θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο, βξίζθνπκε
ζηα δειηία ηα βηβιία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πφιε πνπ καο απαζρνιεί
θαη επηζεκαίλνπκε ζηε ζπλέρεηα
εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ο πίλαθαο ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ βηβιίσλ θαη νη εηζαγσγέο ηνπο ζα καο θαηαηνπίζνπλ
ίζσο γηα ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηελ
εξγαζία καο. Πάλησο κηα νξζνινγηθή επηινγή βηβιηνγξαθίαο είλαη ζεκαληηθφηαην ζηνηρείν γηα ηελ εξγαζία καο, αθνχ κπνξεί λα νδεγήζεη
ζε έλα πινχζην πιηθφ πεγψλ.
εκείσζε: ήκεξα ε αλαδήηεζε ηνπ
βηβιηνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ απαη81 /296

ηείηαη γηα κηα εξεπλεηηθή εξγαζία
απνηειεί κηα εχθνιε δηαδηθαζία,
επεηδή γίλεηαη κέζα απφ ηηο βάζεηο
δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηηο βηβιηνζήθεο κε ηε βνήζεηα
λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ. Ζ αλαδήηεζε, κέζα απφ ηνπο βηβιηνγξαθηθνχο θαηαιφγνπο πνπ ππάξρνπλ
ζηνλ Ζ/Τ κηαο βηβιηνζήθεο, είλαη
γξήγνξε θαη επέιηθηε. Με ηε ρξήζε
Ζ/Τ ζηηο βηβιηνζήθεο ζρεκαηίζηεθαλ ηα «ειεθηξνληθά» δειηία, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ, ράξε ζηελ ειεθηξνληθή ηερλνινγία κεγαιχηεξε
δπλαηφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ, π.ρ.
άιια δειηία εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ησλ Ζ/Τ κε ιηγφηεξα γλσξίζκαηα
ηνπ βηβιίνπ θαη άιια κε πεξηζζφηεξα.
ηα πξνγξάκκαηα πνπ θπθινθνξνχλ ν εξεπλεηήο κπνξεί λα αλαδε82 / 296

ηήζεη έλα βηβιίν θαηά ζπγγξαθέα,
ηίηιν, ζέκα, ηαμηλνκηθφ αξηζκφ ή
ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ISBN
(International Standard Book Number). Δπίζεο κπνξεί λα ην αλαδεηήζεη κε θάπνηα ιέμε θιεηδί ηνπ ηηηινπ ή λα θάλεη ζπλδπαζκφ ζεκάησλ π.ρ. ν εθέξεο θαη ε Κχπξνο.
► πγθξίλεηε ηα παξαθάησ δειηία
απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο βηβιηνγξα

ISBN (International Standard Book
Number). Δίλαη ν δεθαςήθηνο αξηζκφο πνπ ππνρξεσηηθά έρεη, ζπλήζσο ζην νπηζζφθπιιν, θάζε βηβιίν.
Σνλ αξηζκφ ηνπ ISBN ηνλ παίξλεη
γηα θάζε βηβιίν ν εθδφηεο ηνπ απφ
ηελ αξκφδηα γηα ην ζθνπφ απηφ ππεξεζία. ηε ρψξα καο ν αξηζκφο
ηνπ ISBN δίδεηαη απφ ηελ Δζληθή
Βηβιηνζήθε.
83 / 296

θηθνχο θαηαιφγνπο κηαο ζχγρξνλεο
βηβιηνζήθεο θαη παξαηεξήζηε ηηο
δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ σο
πξνο ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία.
***************
(0) Όξνη θαη κεηαζρεκαηηζκνί ζηελ
αξραία ειιεληθή ηξαγσδία,
Υνπξκνπδηάδεο, Νίθνο
Βηβιίν
Υνπξκνπδηάδεο,
πγγξαθέαο
Νίθνο.
Όξνη θαη κεηαζρεκαηηζκνί ζηελ αξραία
Σίηινο
ειιεληθή ηξαγσδία /
Νίθνο Υ. Υνπξκνπδηάδεο.
Υξνλνέθδνζε Αζήλα: Γλψζε, 1991.
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***************
(0) Όξνη θαη κεηαζρεκαηηζκνί ζηελ
αξραία ει> Υνπξκνπδηάδεο, Νίθνο
Βηβιίν
ΡΑ3131 .C66 1991
Υνπξκνπδηάδεο, Νίθνο
Όξνη θαη κεηαζρεκαηηζκνί ζηελ
αξραία ειιεληθή ηξαγσδία / Νίθνο
Υ. Υνπξκνπδηάδεο. 2ε έθδ. – Αζήλα:
Γλψζε, 1991.
261 ζ. : εηθ. : 22 εθ. Πεξηέρεη βηβιηνγξαθία (ζ. 235-237)
θαη επξεηήξην.
ISBN: 9602354054
1. Διιεληθφ δξάκα (Σξαγσδία) - Ηζηνξία θαη Κξηηηθή.
2. Θέαηξν - - Διιάδα.
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Σν βηβιίν π.ρ. "Γνθηκέο"** ηνπ
Γηψξγνπ εθέξε κπνξνχκε λα ην
βξνχκε θαη ζηηο βηβιηνθάξηεο:·
α) ηα θαηά ζπγγξαθέα ηαμηλνκεκέλα (αιθαβεηηθά) δειηία. Έλα ηέηνην
δειηίν έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή:


889.09*** ΔΦΔΡΖ ΓΗΩΡΓΟ
ΔΦ.
Γνθηκέο/Γηψξγνο εθέξεο.4ε έθδ.- Αζήλα: Ίθαξνο, 1981
** Όπσο είπακε, ε ζχγρξνλε ηερλνινγία (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο,
κηθξνθίικο θηι.) φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη, έρεη ειαηηψζεη θαηά πνιχ
ην ρξφλν πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ
αλεχξεζε θαη ηελ επηινγή ηεο αλαγθαίαο βηβιηνγξαθίαο.


*** Σαμηλνκηθφο αξηζκφο ζχκθσλα
κε ην ζχζηεκα Dewey.
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2η.
1. Διιεληθή ινγνηερλία – Ηζηνξία θαη θξηηηθή
I. Σίηινο
Βαζηθφ δειηίν ή δειηίν ζπγγξαθέα
β. ηα θαηά ηίηιν βηβιίνπ ηαμηλνκεκέλα (αιθαβεηηθά) δειηία.
889.09
ΔΦ.

Γνθηκέο
εθέξεο, Γηψξγνο
Γνθηκέο/Γηψξγνο εθέξεο. –
4ε έθδ. - Αζήλα: Ίθαξνο, 1981
1. Διιεληθή Λνγνηερλία
– Ηζηνξία θαη θξηηηθή
Γειηίν ηίηινπ
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γ. ηα θαηά ιήκκα ηαμηλνκεκέλα
(αιθαβεηηθά) δειηία:
889.09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ –
ΔΦ. ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΚΡΗΣΗΚΖ
εθέξεο, Γηψξγνο
Γνθηκέο/ Γηψξγνο εθέξεο,
4ε έθδ. - - Αζήλα: Ίθαξνο,
1981
2η.
I. Σίηινο
Γειηίν ιήκκαηνο

▶

πγθξίλεηε ηα παξαπάλσ δειηία
κεηαμχ ηνπο, δηαπηζηψζηε ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη πείηε γηα ην θαζέλα πνηεο αλάγθεο εμππεξεηεί. ηελ εξγαζία ζαο απηή ζα
ζαο βνεζνχζε απνηειεζκαηηθά ε
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επίζθεςή ζαο ζε κηα βηβιηνζήθε,
φπνπ κε ηηο νδεγίεο ηνπ βηβιηνζεθάξηνπ / βηβιηνζεθνλφκνπ ζα κπνξνχζαηε λα απνθηήζεηε πνιχηηκεο
γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε
κηαο βηβιηνζήθεο: θαηαινγνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ ηεο, ρξήζε ησλ
δειηίσλ ηεο, ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θηι.

Γξαζηεξηόηεηα – Δπίζθεςε ζε κηα
βηβιηνζήθε:
Ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζα ήηαλ ε επίζθεςε ηεο ηάμεο ζε κηα ζχγρξνλε βηβιηνζήθε, φπνπ νη καζεηέο κε ηε
βνήζεηα θαη ηηο νδεγίεο ηνπ βηβιηνζεθάξηνπ/βηβιηνζεθνλφκνπ ζα κπν91
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ξνχζαλ λα απνθηήζνπλ πνιχηηκεο
γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε
κηαο βηβιηνζήθεο.
Γεληθά, ε παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ
ηεο ελφηεηαο «Δξεπλεηηθή εξγαζία» θαη ε επεμεξγαζία ησλ επηκέξνπο ζεκάησλ ηεο ζα είλαη
πην νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή, αλ γίλεη ζην ρψξν κηαο βηβιηνζήθεο κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο.
Βηβιίν εηζαγσγήο
Θαηαγξαθή βηβιίσλ:
ηηο κηθξέο βηβιηνζήθεο θαιφ είλαη
ηα βηβιία λα θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν εηζαγσγήο ή ζηνλ θαηάινγν
90 / 298-299

εηζαγσγήο ηνπ Ζ/Τ θαη' αχμνληα
αξηζκφ. Κάζε βηβιίν ή αληίηππν ή
ηφκνο πνιχηνκνπ έξγνπ παίξλεη
μερσξηζηφ αξηζκφ εηζαγσγήο.
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ΓΔΗΓΜΑ
βηβιίνπ εηζαγσγήο
Ζκ/λία

Αξ. εηζ/γεο πγ/θέαο Σίηινο

Ο πίλαθαο ζπλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα
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Σφκνο

Αληίηππν Δθδφηεο

Έηνο

ISBN
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Παξαηεξήζεηο

Ο αξηζκόο εηζαγσγήο
Ο αξηζκόο εηζαγσγήο γξάθεηαη:
1. ην βηβιίν: ην πίζσ κέξνο ηεο
ζειίδαο ηνπ ηίηινπ.
Ο αξηζκφο εηζαγσγήο ρξεζηκνπνηείηαη θαη φηαλ γίλεηαη ε θαηαγξαθή
ησλ λέσλ βηβιίσλ ζηνλ Ζ/Τ ηεο βηβιηνζήθεο. Ο αξηζκφο απηφο, πνπ
είλαη κνλαδηθφο γηα θάζε βηβιίν ηεο
βηβιηνζήθεο είλαη ην ζηνηρείν αλαγλψξηζεο ηνπ βηβιίνπ απφ ηνλ Ζ/Τ,
φηαλ ην βηβιίν δαλείδεηαη.
2. ην δειηίν ηνπνγξαθηθνύ θαηαιόγνπ: Γείρλεη πνχ είλαη ηνπνζεηεκέλν ην βηβιίν ζηα ξάθηα ηεο βηβιηνζήθεο. Ο αξηζκφο εηζαγσγήο κπαίλεη ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηνπ
δειηίνπ.
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Ξ
VER

Verne, Jules
Οη πεηξαηαί ηνπ Αηγαίνπ/Ηνπιίνπ Βεξλ:
Γηαζθεπή Ν. Καδαληδάθε,
Αζήλαη: Αζηήξ, 1979.
216 ζ.: εηθ.: 21 εθ.

328

I. Διιάδα – Ηζηνξία – Αγψλαο Αλεμαξηεζίαο,
1821-1829 – Μπζηζηνξήκαηα. I. Καδαληδάθεο, Νίθνο.
II. Σίηινο.

I

3. ην δειηίν βηβιηνδαλεηζκνύ:
Απηφ ην δειηίν αληηπξνζσπεχεη ην
βηβιίν ζηε δηαδηθαζία ηνπ δαλεηζκνχ θαη πξέπεη λα έρεη ηνλ αξηζκφ
εηζαγσγήο καδί κε ηα θχξηα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηνπ βηβιίνπ: πγγξαθέα – ηίηιν.
Ο αξηζκφο απηφο επαλαιακβάλεηαη
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ζηελ "ηζέπε" δαλεηζκνχ ηνπ βηβιίνπ.
Θεκαηηθή ηαμηλόκεζε
Ζ ηαμηλφκεζε βηβιίσλ δειψλεη έλαλ
ηξφπν ζεκαηηθήο δηάηαμεο ησλ βηβιίσλ ζηα ξάθηα. Ζ ηαμηλφκεζε ζπγθεληξψλεη φια ηα βηβιία ηνπ ίδηνπ
ζέκαηνο. Έηζη ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα βξεη γξήγνξα θαη εχθνια ην
ζπγθεθξηκέλν βηβιίν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη παξάιιεια θάπνην άιιν
βηβιίν κε ην ίδην ζέκα.
Σν πην ζπλεζηζκέλν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ήηαλ ην Γεθαδηθφ χζηεκα
Σαμηλφκεζεο DEWEY. Σειεπηαία
επηρεηξείηαη ν απηνκαηηζκφο ησλ
βηβιηνζεθψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
θαη νξηζκέλσλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ, κε ην ζχζηεκα ΑΒΔΚΣ 400.
ηηο κεγάιεο φκσο βηβιηνζήθεο, π.ρ.
ζηηο παλεπηζηεκηαθέο, ρξεζηκνπνη96 / 299-300

νχλ ην ζχζηεκα ηεο βηβιηνζήθεο
ηνπ Κνγθξέζνπ.
ην ζχζηεκα DEWEY ηα βηβιία κνηξάδνληαη ζε 10 θαηεγνξίεο αλάινγα
κε ην ζέκα ηνπο.
ΓΔΝΗΚΑ
000 (εγθπθινπαίδεηεο ιεμηθά)
100 ΦΗΛΟΟΦΗΑ
200 ΘΡΖΚΔΗΑ
300 ΚΟΗΝΩΝΗΟΛΟΓΗΑ
400 ΓΛΩΑ
500 ΔΠΗΣΖΜΔ
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΔ
600
ΔΠΗΣΖΜΔ
700 ΚΑΛΔ ΣΔΥΝΔ
800 ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
900 ΗΣΟΡΗΑ
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Σα Μπζηζηνξήκαηα / Ννπβέιεο –Γηεγήκαηα
– Παξακχζηα,
ηα ηαμηλνκνχκε ζηα ξάθηα,
βάδνληαο ζηε
ξάρε ηνπ βηβιίνπ Μ ή Γ ή Π
θαη απφ θάησ
ηα ηξία πξψηα αξρηθά ηνπ ζπγγξαθέα. Δπίζεο νη βηνγξαθίεο ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ην επίζεην ηνπ
βηνγξαθνχκελνπ πξνζψπνπ, έρνληαο ζηε ξάρε ην γξάκκα Β θαη απφ
θάησ ηα ηξία αξρηθά ηνπ βηνγξαθνχκελνπ. Ο ηαμηλνκηθφο αξηζκφο
γξάθεηαη ζηε ξάρε ηνπ βηβιίνπ.
Θα κπνξνχζακε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ρξσκαηηζηέο εηηθέηεο
αλάινγα κε ην ζέκα θαη λα γξάςνπκε επάλσ ηνλ ηαμηλνκηθφ αξηζκφ.
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Κάησ απφ ηνλ ηαμηλνκηθφ αξηζκφ,
βάδνπκε ηα ηξία αξρηθά γξάκκαηα
ηνπ ζπγγξαθέα.
Ο ηαμηλνκηθφο αξηζκφο δε καο
δείρλεη κφλν ην ζέκα ηνπ βηβιίνπ,
αιιά βνεζάεη λα βξεζεί ην βηβιίν
ζηα ξάθηα, επεηδή ηα βηβιία ηνπνζεηνχληαη εθεί θαηαξρήλ ζχκθσλα
κε ηνπο ηαμηλνκηθνχο αξηζκνχο θαη
ζηε ζπλέρεηα κε ηελ αιθαβεηηθή
ζεηξά ησλ ζπγγξαθέσλ. Ο ηαμηλνκηθφο αξηζκφο είλαη νπζηαζηηθά ε ηαπηφηεηα ηνπ βηβιίνπ ζηα ξάθηα ηεο
βηβιηνζήθεο.
ε θάζε ηκήκα ηεο βηβιηνζήθεο
βάδνπκε ελδεηθηηθέο πηλαθίδεο, πνπ
καο δείρλνπλ ηνπο ηαμηλνκηθνχο αξηζκνχο ησλ βηβιίσλ πνπ ππάξρνπλ εθεί.
Γχν ζπλερφκελεο θαηεγνξίεο ζεκεηψλνληαη: π.ρ. 100 – 300.
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Θαηαινγνγξάθεζε – δειηηνθαηάινγνο
Ο δειηηνθαηάινγνο θαη ν ειεθηξνληθφο θαηάινγνο αλαθέξεη θαη πεξηγξάθεη ζχληνκα ηα βηβιία θαη θάζε
άιιν πιηθφ πνπ βξίζθεηαη ζηε βηβιηνζήθε. Βνεζάεη λα εληνπίζνπκε
ηα βηβιία πνπ έρεη κηα βηβιηνζήθε
αλ γλσξίδνπκε:
1. Σα νλφκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ.
2. Σνπο ηίηινπο.
3. Σα ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη
απφ ηα βηβιία.
Οη δειηηνθαηάινγνη – ζηηο βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα – βξίζθνληαη ζηα εηδηθά κηθξά
ζπξηάξηα ησλ βηβιηνζεθψλ.
ην εμσηεξηθφ ηνπο ηα ζπξηάξηα
έρνπλ ελδείμεηο γηα ην πεξηερφκελν.
ην εζσηεξηθφ έρνπκε ηα δειηία
πνπ ρσξίδνληαη ζε νκάδεο κε δηα100 / 301

ρσξηζηηθά δειηία - νδεγνχο. Όια ηα
δειηία ηνπ θαηαιφγνπ ηαθηνπνηνχληαη αιθαβεηηθά απφ ην Α σο ην Ω
θαη πεξηιακβάλνπλ αλαγξαθέο
ζπγγξαθέσλ, ηίηισλ θαη ζεκάησλ
ζε έλα εληαίν αιθάβεην.
Γηα ρξήζε ηνπ βηβιηνζεθάξηνπ
ζρεκαηίδεηαη ν ηνπνγξαθηθφο θαηάινγνο, φπνπ ηα δειηία ηαμηζεηνχληαη
ζχκθσλα κε ην ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα
ηεο βηβιηνζήθεο.
Οη εζσηεξηθνί δηαρσξηζκνί γίλνληαη επίζεο αιθαβεηηθά π.ρ.

Θέκα: ΗΣΟΡΗΑ
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Σα δειηία απηνχ ηνπ ζέκαηνο
ηαμηζεηνχληαη αιθαβεηηθά
Κάζε βηβιίν, φπσο είπακε, κπνξεί
λα αληηπξνζσπεχεηαη ζηνλ θαηάινγν απφ ηξία (3) δειηία: ζπγγξαθέα, ηίηινπ, ζέκαηνο:

Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ
ηε βηβιηνζήθε ινηπφλ ζα αλαδεηήζνπκε θαη ζα βξνχκε ην πιηθφ ηεο
εξγαζίαο καο. Δθεί ζα επηζεκάλνπκε θαη ζα κειεηήζνπκε ηηο πεγέο
ηνπ. Γελ αξθεί φκσο κφλνλ απηφ, ε
αλεχξεζε δειαδή ηνπ πιηθνχ. ηε
ζπλέρεηα επηβάιιεηαη λα επηιέμνπκε
απφ ην πιηθφ πνπ επηζεκάλακε εθείλν πνπ ππεξεηεί απνηειεζκαηηθφηεξα ην ζθνπφ καο θαη λα ην θαηαγξάςνπκε, ψζηε λα ην αμηνπνηήζνπκε, φηαλ έξζεη ε ψξα ηεο ζπγγξαθήο.
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ηε θάζε απηή, δειαδή ζηε θάζε
θαηά ηελ νπνία αληινχκε απφ ηε
βηβιηνγξαθία θαη απφ ην πιηθφ πνπ
ζπγθεληξψζακε φ,ηη καο ρξεηάδεηαη,
ζα πξέπεη λα εξγαζηνχκε κε ηηο ζεκεηψζεηο. Πξφθεηηαη γηα κέζνδν δνθηκαζκέλε θαη απνδνηηθή. Γη' απηφ
θαη νη ζπγγξαθείο - εξεπλεηέο θξαηνχλ ζεκεηψζεηο: άιινη θξαηνχλ
ζεκεηψζεηο ζε ζεκεησκαηάξηα / ηεηξάδηα θαη άιινη ζε δειηία, ζε ηεκάρηα δειαδή ραξηηνχ πνπ έρνπλ ην
ζρήκα θαη ηηο δηαζηάζεηο κηθξνχ
ζπλήζσο θαθέινπ αιιεινγξαθίαο,
άιινη ζηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο
Ζ/Τ (Ρ C). Γεληθά ηα δειηία απνδείρηεθαλ πνιχ πξαθηηθά θαη εχρξεζηα: ηαμηλνκνχληαη, αληηθαζίζηαληαη
θαη ρξεζηκνπνηνχληαη εχθνια. Άιισζηε βνεζνχλ θαη ζηελ ηειηθή θαηαγξαθή ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχκε, δηφηη, θαζψο
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ην θαζέλα ηνπο είλαη αλεμάξηεην
απφ ην άιιν, έρεη ηε δπλαηφηεηα
ηεο ηαμηλφκεζεο ζε αιθαβεηηθή
ζεηξά, φπσο ζπλεζίδεηαη ζηελ θαηάξηηζε ελφο πίλαθα βηβιηνγξαθίαο.
► ηα παξαθάησ δειηία έλαο εξεπλεηήο:
α) Καηαγξάθεη πνιχ πεξηιεπηηθά
ην πεξηερφκελν ελφο βηβιίνπ
Αι. Γεικνχδνο
Σν θξπθφ ζθνιεηφ (1908-1911)
Αζήλα, 1950
Ο Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο αλαθέξεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ γηα ηελ
ίδξπζε ηνπ Αλψηεξνπ Παξζελαγσγείνπ Βφινπ, ζηηο αξρέο ζηηο νπνίεο
ζηεξίρηεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηηο αληηδξάζεηο πνπ πξν104 / 302

θιήζεθαλ θαη νη νπνίεο νδήγεζαλ
ζην θιείζηκν ηνπ ζρνιείνπ.
(1)
β) Αληηγξάθεη απηνιεμεί κηα ρξήζηκε γηα ηελ εξγαζία ηνπ πεξίνδν
ιφγνπ ελφο βηβιίνπ.
Γ. εθέξεο
Πνίεζε
Γνθηκέο 2, εθδ. Φέμε,
Αζήλα, 1962, ζ. 118
"Ο ζηεξλφο ζθνπφο ηνπ πνηεηή
δελ είλαη λα πεξηγξάθεη ηα πξάγκαηα αιιά λα ηα δεκηνπξγεί νλνκάδνληάο ηα· είλαη λνκίδσ θαη ε πην κεγάιε ραξά ηνπ".
(2)
γ) Απνδειηηψλεη ηε ιέμε Αδξηαλνχπνιε ε νπνία ηνπ ρξεηάδεηαη
ζηελ εξγαζία ηνπ.
Ν. Πνιίηεο
Αλδξηαλνχπνιε
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Δθινγαί απφ ηα ηξαγνχδηα ηνπ
ειιεληθνχ ιανχ 4,
Αζήλα 1958, ζ. 11
Σ' αεδφληα ηεο Αλαηνιήο θαη ηα
πνπιηά ηεο Γχζεο
θιαίγνπλ αξγά, θιαίγνπλ ηαρηά,
θιαίγνπλ ην κεζεκέξη
θιαίγνπλ ηελ Αληξηαλφπνιε ηελ
πνιπθξνπζεκέλε.
(3)
► ρεκαηίζηε θη εζείο 4-5 δειηία,
ζηα νπνία λα απνδειηηψζεηε ην πεξηερφκελν ελφο βηβιίνπ, κηα ρξήζηκε πιεξνθνξία, έλα ζέκα ή φ,ηη άιιν λνκίδεηε.
Υξήζηκε πιεξνθνξία:
Γεληθά, ζηα βηβιηνγξαθηθά δειηία
ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνζσπηθνχ
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Ζ/Τ θαηαγξάθνπκε απνζπάζκαηα
ησλ βηβιίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, βαζηθέο ηδέεο ησλ ζπγγξαθέσλ
ή πιεξνθνξίεο ζε πεξίιεςε ή ζε
παξάθξαζε, ζεκεηψλνληαο νπσζδήπνηε ηε ζειίδα ή ηηο ζειίδεο. Δάλ
θαηά ηελ αληηγξαθή/κεηαθνξά ελφο
απνζπάζκαηνο δηαπηζηψζνπκε έλα
ιάζνο ή κηα άπνςε πνπ παξαμελεχεη, ζεκεηψλνπκε ηφηε ηελ έλδεημε
«sic» (=έηζη), γηα λα δειψζνπκε φηη
έρνπκε επίγλσζε ηνπ ζθάικαηνο ή
ηεο ηδηαίηεξεο άπνςεο πνπ εθθξάδεηαη θαη επνκέλσο δελ πξφθεηηαη
γηα ιάζνο αληηγξαθήο.

Δθηίκεζε ηνπ πιηθνύ
ηα δειηία καο ή ζην δίζθν ηνπ
πξνζσπηθνχ καο Ζ/Τ, ινηπφλ, ζπγθεληξψλνπκε ζηγά ζηγά ην πιηθφ
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πνπ είλαη ρξήζηκν γηα ηελ εξγαζία
καο. Έλα πιηθφ πνηθίιν: γεγνλφηα,
παξαδείγκαηα, ζηαηηζηηθέο, απφςεηο απζεληηψλ, καξηπξίεο θηι., δειαδή θάζε κνξθήο πιεξνθνξηαθφ
πιηθφ, απφ ην απζηεξά επηζηεκνληθφ έσο θαη ηα πξνζσπηθά αλέθδνηα· πνηθίιν θαη πνηθηιφκνξθν πιηθφ. Απφ ηελ πνηθηιία απηή ζα επηιέμνπκε βέβαηα φ,ηη βνεζάεη πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ ζέζεψλ καο.
Γηα ηα παξαδείγκαηα, ι.ρ., είλαη
ρξήζηκν λα γλσξίδνπκε φηη είλαη
δηεπθξηληζηηθά. Με έλα παξάδεηγκα,
δειαδή, ζηακαηνχκε λα αλαπηχζζνπκε κηα άπνςε/ζέζε θαη πξνζπαζνχκε λα ηελ θαηαζηήζνπκε
πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή. Δπίζεο,
κε κηα ζεηξά παξαδεηγκάησλ, κηα
αθεξεκέλε αηηηνιφγεζε κπνξεί λα
γίλεη ζπγθεθξηκέλε θαη κηα πεξη108 / 303

πιεγκέλε ζεσξία πην ζαθήο. Γη' απηφ θαη ην παξάδεηγκα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη ζην βαζκφ, πνπ
είλαη αλαγθαίν θαη κε ηξφπν πνπ λα
κελ αλαθφπηεη ηελ εμέιημε ηεο εξγαζίαο ή λα κε δεκηνπξγεί πιαηεηαζκνχο.
Οη δηαπηζηψζεηο, πάιη, ή νη καξηπξίεο αηφκσλ θαζνιηθά θαη αλακθηζβήηεηα αλαγλσξηζκέλσλ απζεληηψλ πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη φρη γεληθέο θαη αφξηζηεο ή
ξεηνξηθά ππξνηερλήκαηα, φπσο:
"Ο αθνπιηζκφο είλαη κηα ζαπκάζηα
ηδέα" θηι. Αθφκε, νη γλψκεο θαη νη
απφςεηο ησλ απζεληηψλ πξέπεη λα
αλαθέξνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο
ηνπο. Σέινο, πξέπεη λα πξνζέρνπκε, ψζηε ηα απνζπάζκαηα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ εξγαζία
καο λα πξνέξρνληαη απφ έλα θείκε109 / 303

λν νινθιεξσκέλν, γηαηί ππάξρεη ην
ελδερφκελν κηθξά απνζπάζκαηα
λα απνδίδνπλ εληειψο ιαλζαζκέλα
ηελ άπνςε θάπνηαο απζεληίαο.
Πξνζεθηηθνί θαη επηθπιαθηηθνί
πξέπεη λα είκαζηε θαη ζηε ρξήζε
ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ πνιχ εχθνια
ζε παξαπνίεζε θαη δηαζηξέβισζε
ηεο αιήζεηαο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί, επεηδή δελ είκαζηε πάληνηε ζε
ζέζε λα θξίλνπκε ηελ αμηνπηζηία
ησλ δεδνκέλσλ κηαο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο, εθηφο θαη αλ γλσξίδνπκε
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δεδνκέλα ηεο ζπγθεληξψζεθαλ θαη ηελ πνξεία πνπ αθνινπζήζεθε, γηα λα
πξνθχςνπλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Πξέπεη, π.ρ., λα μέξνπκε
πψο ηέζεθαλ νη εξσηήζεηο, πψο επηιέρηεθαλ φζνη ξσηήζεθαλ, πνηνο
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ζπγθέληξσζε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη γηα πνην ιφγν.
Θαη ησλ εγθπθινπαηδεηώλ ην πιηθφ πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίδεη,
αθνχ είλαη, ηνπιάρηζηνλ, θαηά πέληε ρξφληα, πην παιηφ απφ ην έηνο
ηεο έθδνζήο ηνπο, αλ ππνινγίζνπκε ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα
ζπληαρζεί θαη λα εθδνζεί κηα εγθπθινπαίδεηα. Απηφ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ίζσο λα κελ έρεη θαη ηφζν
κεγάιε ζεκαζία, ζε θάπνηεο άιιεο
φκσο βιάπηεη ηελ εξγαζία καο, φηαλ κάιηζηα απηή έρεη αλάγθε θαη
απφ ην πην πξφζθαηα δεκνζηεπκέλν πιηθφ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο
πξέπεη λα αλαηξέρνπκε ζηα δεκνζηεχκαηα εηδηθψλ πεξηνδηθψλ. Δπηπιένλ, κεξηθέο πιεξνθνξίεο εληειψο πξφζθαηεο, πνπ δελ έρνπλ αθφκε δεκνζηεπηεί, κπνξνχκε λα ηηο
αληιήζνπκε απεπζείαο απφ ηηο πε111 / 303-304

γέο ηνπο ή κε επηζθέςεηο ζε πξφζσπα, ζε νξγαληζκνχο, ζε ππεξεζίεο ή κε αιιεινγξαθία ή κε ζπλέληεπμε, κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία
θηι. Ζ ηερλνινγία, βέβαηα, πξνζθέξεη ζήκεξα ηελ εληειψο ζχγρξνλε
θαη πξφζθαηε πιεξνθφξεζε κέζσ
ηεο ειεθηξνληθήο "ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ", ε νπνία έρεη ηελ επρέξεηα λα ζπγθεληξψλεη πάλσ ζε έλα
ζέκα φια ηα ζρεηηθά άξζξα.
Πάλησο παξακεξίδνληαο ηε ζεσξεηηθή ζπδήηεζε γηα ην αλ ππάξρνπλ ή φρη "αθιφλεηα δεδνκέλα" αο κελ μερλνχκε φηη ζεσξίεο, φπσο
απηέο πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ θίλεζε ηεο γεο θαη ζηε δηάζπαζε ηνπ
αηφκνπ, ζεσξνχληαλ αλακθηζβήηεηεο επί δεθαεηίεο θαη εθαηνληαεηίεο
νιφθιεξεο – κπνξνχκε λα πνχκε
φηη γηα λα είλαη ρξεζηκνπνηήζηκν
θαη αμηφινγν ην απνδεηθηηθφ πιηθφ
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πξέπεη λα ππάξρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) Να πεξηιακβάλεη ηα ζχγρξνλα
επηζηεκνληθά δεδνκέλα.
Ζ έξεπλα απαηηεί λα πξνζέρνπκε ηε
ρξνλνινγία ηνπ απνδεηθηηθνχ πιηθνχ. Έηζη κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ εμέιημε θάπνησλ
απφςεσλ, ζεσξηψλ θηι. έσο ηηο εκέξεο καο. Γηα νξηζκέλεο κάιηζηα
επηζηήκεο (Φπζηθή, Υεκεία, Βηνινγία, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηθέο επηζηήκεο θηι.) είλαη απφιπηα αλαγθαίεο θαη νη πην πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο/απφςεηο/ζεσξίεο – απηέο πνπ
κφλν κία ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ ζα
κπνξνχζε λα πξνζθέξεη. Αλ ε εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνξία, ηε
θηινζνθία, ηε ινγνηερλία, ηηο θαιέο
ηέρλεο, ίζσο είλαη αξθεηά ηα πξφζθαηα πεξηνδηθά θαη ηα ζρεηηθά λεφηεξα βηβιία.
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► Άζθεζε:
Μειεηήζηε ηελ εξγαζία "Ο πλεπκαηηθφο άλζξσπνο" θαη θαηαγξάςηε
ηηο παιαηφηεξεο θαη ηηο ζχγρξνλεο
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη.
β) Να είλαη νη πεγέο απφ ηηο νπνίεο
πξνέξρεηαη ην απνδεηθηηθφ πιηθφ
άκεζεο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα
ζεκεηψζνπκε φηη νη βηβιηνγξαθηθέο
πεγέο δηαθξίλνληαη ζε άκεζεο θαη
έκκεζεο. Άκεζεο πεγέο γηα ηνλ εξεπλεηή είλαη νη πεγέο απφ ηηο νπνίεο αληιεί απεπζείαο ην πιηθφ θαη
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα
ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ηνπ, ρσξίο
ηελ παξέκβαζε ή ην ζρνιηαζκφ θάπνηνπ άιινπ. Π.ρ. ε "Καηλή Γηαζήθε" ή ην "Μαληθέζην" ηνπ Μαξμ είλαη άκεζεο πεγέο γηα ηνλ εξεπλε-ηή
πνπ κειεηάεη ζρεηηθά ζέκαηα.
Έκκεζεο πεγέο είλαη γηα ηνλ εξεπλεηή εθείλεο νη πεγέο απφ ηηο νπνί114 / 304

εο αληιεί ην πιηθφ ηνπ κέζα απφ ην
ζρνιηαζκφ ή ηελ θξηηηθή θάπνηνπ
άιινπ. Μηα κειέηε π.ρ. πνπ ζρνιηάδεη, αμηνινγεί ή αλαθέξεηαη ζηελ
"Καηλή Γηαζήθε" ή ζην "Μαληθέζην" ηνπ Μαξμ είλαη κηα έκκεζε πεγή. Γηα παξάδεηγκα ην έξγν ηνπ Αιεμαλδξηλνχ Θενιφγνπ Ωξηγέλε
(185-254 κ.Υ.) απνηειεί έκκεζε πεγή γηα ηηο απφςεηο ησλ εηδσινιαηξψλ θηινζφθσλ ηνπ 2νπ κ.Υ. αηψλα, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ν Κέιζνο.
Σν πιενλέθηεκα ησλ άκεζσλ
πεγψλ είλαη θαλεξφ: φηαλ ηηο ρξεζηκνπνηνχκε, έρνπκε απζεληηθφ πιηθφ, πιηθφ δειαδή πνπ έξρεηαη θαηεπζείαλ ζε καο, ρσξίο λα πεξλάεη
απφ ην θίιηξν θαλελφο, φπσο ζπκβαίλεη κε ην δεπηεξνγελέο/έκκεζν
απνδεηθηηθφ πιηθφ, πνπ πεξλάεη απφ ην θίιηξν εθείλνπ πνπ ην ζρνιη115 / 304

άδεη, ην αμηνινγεί, ην αλαιχεη θηι.
απφ ηελ αξρηθή πεγή. Σν ίδην πιενλέθηεκα έρνπκε, φηαλ δηαβάδνπκε
έλα θείκελν ζηε γιψζζα πνπ γξάθηεθε, δειαδή ζην πξσηφηππν.
Γηαηί αθφκε θαη ε κεηάθξαζε κπνξεί λα αιινηψζεη ηελ πεγή. Σν ηδαληθφηεξν ζα ήηαλ λα δηαβάδνπκε ην
Φξφηλη ζηα γεξκαληθά, ην Βνιηέξν
ζηα γαιιηθά, ηνλ Αξηζηνηέιε ζηα
αξραία Διιεληθά θ.ν.θ. Απηφ φκσο
είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν, σο θαη αδχλαην. Γη' απηφ πξέπεη λα πξνζέρνπκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ηηο θαιχηεξεο κεηαθξάζεηο. ηφρνο καο, ινηπφλ, ζε κηα εξγαζία πξέπεη λα είλαη
πάληα ε αλαδήηεζε ηνπ αξρηθνχ/ άκεζνπ απνδεηθηηθνχ πιηθνχ. ηελ
πεξίπησζε φκσο πνπ ζα αλαγθαζηνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δεπηεξνγελέο/έκκεζν πιηθφ, πξέπεη λα
είκαζηε ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθνί, κηα
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πνπ φζνη παξνπζηάδνπλ ή ζρνιηάδνπλ κηα άκεζε πεγή κπνξείλα ηελ
αιινηώλνπλ ζπλεηδεηά ή αζύλεηδα.
γ) Σν απνδεηθηηθφ πιηθφ λα είλαη,
θαηά ην δπλαηφλ, αληηθεηκεληθφ.
Αμηνινγψληαο ην απνδεηθηηθφ πιηθφ, πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο
φηη δελ ππάξρεη ζρεδφλ θακηά πιεξνθνξία πνπ λα κελ έρεη θάπνην
ζηνηρείν ππνθεηκεληθφηεηαο. Θα αθνχζεηε ίζσο λα ιέλε φηη αθφκε θαη
νη ζπληαγέο ηεο καγεηξηθήο έρνπλ ππνθεηκεληθά ζηνηρεία. Γη' απηφ, φηαλ
αμηνινγνχκε ην απνδεηθηηθφ πιηθφ
θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία, είλαη αλάγθε λα έρνπκε ζην λνπ καο ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ζπγγξαθέα, ηελ άπνςή ηνπ θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γξάθεη. Απηά είλαη ζηνηρεία
πνπ επεξεάδνπλ ηελ ππνθεηκεληθφ117 / 304-305

ηεηα ηνπ ζπγγξαθέα ζην εηδηθφ ζέκα.
Άζθεζε:
► Αλαθέξεηε πέληε άκεζεο / αξρηθέο θαη πέληε έκκεζεο / δεπηεξνγελείο πεγέο θαη ζπδεηήζηε ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρεη ν ρξήζηεο
ησλ έκκεζσλ πεγψλ. πκβνπιεπηείηε θαηά πξψην ιφγν ηα ζρνιηθά
ζαο βηβιία.
► Πξνζπαζήζηε λα επηζεκάλεηε
ζην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο ηεο Γ' Λπθείνπ απνδεηθηηθφ πιηθφ απφ πεγέο
ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί
ππνθεηκεληθφ.
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