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Γηάξζξωζε θαη ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο
Αθνύ ζπγθεληξώζνπκε θαη ειέγμνπκε ην πιηθό καο, ζρεδηάδνπκε έλα ιεπηνκεξεηαθό δηάγξακκα (αξρηηεθηνληθό ζρέδην) ηεο εξγαζίαο.
Σν νλνκάδνπκε ιεπηνκεξεηαθό, γηα
λα ην μερσξίζνπκε από ην βαζηθό
δηάγξακκα, ην θαηεπζπληήξην, πνπ
ην θαηαξηίδνπκε από ηελ πξώηε
ζηηγκή πνπ αξρίδνπκε ηελ εξγαζία
καο θαη πάλσ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη νη βαζηθέο ζέζεηο ή ηα εξσηήκαηα ηνπ ζέκαηνο πνπ εξεπλνύκε.
Έηζη ε εξγαζία καο θαηεπζύλεηαη
θαη πξνζαλαηνιίδεηαη θαη ε δηεξεύλεζε ησλ πεγώλ γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή. Σν πξώην, ινηπόλ, βαζηθό δηάγξακκα καο νδεγεί ζην ιεπηνκεξεηαθό, θη εθείλν πάιη ελδέρεηαη λα καο νδεγήζεη ζ' έλα άιιν θαη
ζ' έλα άιιν, αλάινγα πάληα κε ην
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πιηθό πνπ ζπγθεληξώλεηαη θάζε θνξά, ώζπνπ πιηθό θαη δηάγξακκα λα
πάξνπλ ηελ νξηζηηθή ηνπο κνξθή.
Άζθεζε:
► Μειεηήζηε θαη ζρνιηάζηε ην θείκελν πνπ αθνινπζεί:
"Με ηε ιέμε δηάξζξσζε ελλννύκε
ηελ αξρηηεθηνληθή παξνπζίαζε ηεο
εξγαζίαο. Δλλννύκε αθξηβώο ηε ζεκειηαθή, ηε ζηαδηαθή επεμεξγαζία
θαη, ηειεπηαία, ηελ θαηάιεμε ζε ζπκπεξάζκαηα είηε από ηνλ ίδην ην ζπγγξαθέα - εξεπλεηή είηε από ηνλ αλαγλώζηε, αθνύ βέβαηα ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο ηνύ δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα
πξνβεί ζηε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.
Ο ζπγγξαθέαο πξέπεη λα ζθεθηεί
πνιύ λσξίο, πνηα ζα είλαη ε δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο ηνπ, ρσξίο βέβαηα
λα είλαη θαη ην πξώην ηνπ κέιεκα.
Όπσο ν ηίηινο θαη ν ππόηηηινο, έηζη
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θαη ε δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο βγαίλεη θαη πξνρσξεί παξάιιεια κε ηελ
πξόνδν ησλ εξγαζηώλ ηεο έξεπλαο
θαη αιιάδεη κνξθή δηαδνρηθά. Τν πιηθό πνπ καδεύηεθε πηα θαη βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν άηαθηα ζηνπο δηάθνξνπο θαθέινπο θαη ππνθαθέινπο,
ζε δειηία θαη ζε ζεκεηώζεηο, πξέπεη
λα ηαμηλνκεζεί θαηά δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζ' έλα εληαίν ζύλνιν. Γειαδή
λα ρσξηζηεί ζε κέξε, ζ' έλα γεληθό
θαη ζ' έλα εηδηθό, ζε δηάθνξα ηκήκαηα θαη θεθάιαηα, θαη αθόκε θαη ζε ππνδηαηξέζεηο. Σην ηέινο κπαίλνπλ ηα
ζπκπεξάζκαηα, πνπ δελ είλαη βέβαηα
θαη απαξαίηεηα, επεηδή ν αλαγλώζηεο
κπνξεί θαη κόλνο ηνπ λα θηάζεη ζ'
απηά κε ηελ θαηάιιειε βνήζεηα ηνπ
ζπγγξαθέα".
(Αρ. Αλζεκίδεο, Jus Promovendi,*
Θεζζαινλίθε 1978², ζ. 60)
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Μεηά ηε ζπγθέληξσζε, ηελ ηαμηλόκεζε θαη ηε δηάξζξσζε ηνπ πιηθνύ καο κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ επεμεξγαζία ηνπ θαη ηε
ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο καο. Βξηζθόκαζηε, όπσο θαηαιαβαίλεηε,
ζηελ ηειεπηαία θάζε ηεο δνπιεηάο
καο. Γη' απηό θαη ζα πξέπεη λα είκαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί: έλαο αδέμηνο
ρεηξηζκόο καο κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ό,ηη δεκηνπξγήζακε ζε όιε απηή
ηελ επίπνλε πνξεία ηεο εξγαζίαο
καο.
Άζθεζε:
► Αλαδεηήζηε ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί ηηο αξεηέο ελόο θαινύ ζπγγξαθέα-εξεπλεηή:
"Σηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ ζα
θαλεί ε ηέρλε θαη ε ηθαλόηεηα ηνπ ε* Promoveo: πξνσζώ, πξνάγσ
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ξεπλεηή λα ππνηάμεη ην πιηθό ηνπ,
λα ην εμεηάζεη από θάζε πιεπξά κε
δηάθνξνπο ζπιινγηζκνύο, επηρεηξήκαηα θαη εξσηαπνθξίζεηο.
Οη ζθέςεηο πξέπεη λα δηαηππώλνληαη ύζηεξα από βάζαλν ζε κηα ινγηθή ζεηξά θαη λα δίλνπλ ζηνλ αλαγλώζηε ηα θιεηδηά γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο […]
Οη αξεηέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ
ηα δηαλνήκαηα ηνπ ζπγγξαθέα – εξεπλεηή είλαη ε αιιεινπρία ηνπ θεηκέλνπ, ε νκνηνκέξεηα, ε έληηκε θαη
ιεπηή ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνπο άιινπο, ε πξνζπάζεηα λα θαζνξίδεη κε
ζαθήλεηα ηηο έλλνηεο. Καη πάλσ απ'
όια αξεηή ελόο έξγνπ είλαη ε πξνζήισζε ζην θαζήθνλ λα βξίζθεη θαη λα
παξνπζηάδεη ηελ αιήζεηα.
Αληίζεηα, ε ζπγγξαθή κε αιαδνλεία, ε ρξεζηκνπνίεζε αλνίθεησλ
θξάζεσλ, ε πξνρεηξόηεηα θαη ε επη9 / 306

πνιαηόηεηα […], ε λόζε παξνπζίαζε
μέλσλ ηδεώλ γηα δηθέο ηνπ, αθόκε ε
δηαζηξνθή ησλ απόςεσλ ηξίησλ […],
ε εξηζηηθή δηάζεζή ηνπ, ε ρξεζηκνπνίεζε ιέμεσλ πνπ δελ είλαη δόθηκεο,
ζνθηζκάησλ θ.ά., ζα νδεγήζνπλ ρσξίο άιιν ην ζπγγξαθέα ζε απνγνεηεύζεηο, δηόηη ν αλαγλώζηεο δε ζα
ηνπ ζπγρσξήζεη πνηέ ηελ πξνζπάζεηα λα ηνλ μεγειάζεη θαη λ' αιινηώζεη απόςεηο θαη ζθέςεηο άιισλ […]
Τη πξέπεη ινηπόλ λα γίλεη; Η απάληεζε είλαη απιή. Σηγά ζηγά θαη κε
πεξίζθεςε ζα δηαηππσζνύλ νη ζπιινγηζκνί γηα θάζε εξώηεκα. Σπρλά απνδείρλεηαη όηη ν ζπγγξαθέαο δελ αθνινπζεί ην "κίην ηεο Αξηάδλεο", αιιά
ην δξόκν ηεο πιάλεο. Τόηε πξέπεη
λα επαλεμεηαζηεί ην πιηθό πνπ δε
ρξεζηκνπνηήζεθε αθόκε. Πξέπεη λα
επηκείλεη ζην πλεύκα ηεο αδηάθνπεο
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ζπλέρηζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνβιεκάησλ.
Αθόκε ζα πξνζηξέμεη ν ζπγγξαθέαο ζε εκπεηξόηεξνπο ζπγγξαθείο
ή ζηνπο θαζνδεγεηέο ηνπ, γηα λα
δεηήζεη ζπκβνπιέο γηα ηελ εξγαζία
ηνπ.
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Ο εξεπλεηήο πξέπεη λα είλαη απζηεξόο κε ηνλ εαπηό ηνπ […] Σπλήζσο δελ πεηνύκε εύθνια ηνλ θόπν,
ρσξίο λα δνθηκάζνπκε αίζζεκα νδύλεο […]
Όηαλ αξρίδεη ε ζπγγξαθή, εάλ
γξάθεη ρεηξόγξαθν θείκελν, είλαη θαιό λα ρσξίζεη ηε ζειίδα ζε δύν κέξε,
έηζη ώζηε λα δνζεί ε επθαηξία γηα ζεκεηώζεηο ζην πεξηζώξην θάζε ζηηγκή.
Καιύηεξν ζα ήηαλ αθόκε λ' αζρνιείηαη ζηελ αξρή ν ζπγγξαθέαο κε βξαρπινγίεο θαη ζθαξηθήκαηα θαη όρη ακέζσο κε δόθηκν ιόγν. Όηαλ, όκσο,
δηαζηαπξσζνύλ νη ζθέςεηο ηνπ, ύζηεξα από έιεγρν, ηόηε πηα είλαη απαξαίηεηε ε ζηαζεξή δηαηύπσζε ηνπ
θεηκέλνπ".
(Αρ. Αλζεκίδεο, ό.π., ζει. 65-67)
Ζ εξγαζία καο σζηόζν δελ είλαη
αθόκε έηνηκε. Γηα λα απνθηήζεη ηελ
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ηειηθή κνξθή ηεο, ζα πξέπεη, παξάιιεια κε όζα εθζέζακε (ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνύ, ηαμηλόκεζε,
εθηίκεζε, θαηαγξαθή θηι.), λα ηεο
δώζνπκε ηίηιν, λα εηνηκάζνπκε πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, λα
παξαζέζνπκε θαηάινγν ησλ πεγώλ
ηεο. Γηα όια απηά όκσο, θαζώο θαη
γηα ηα άιια ζηνηρεία (παξαπνκπέο,
πίλαθεο, γξαθηθέο παξαζηάζεηο
θηι.) πνπ νινθιεξώλνπλ κηα εξγαζία, αλ θαη δελ είλαη πάληνηε όια
αλαγθαία, ζα θάλνπκε ιόγν πην
θάησ.
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Σίηινο
► Με βάζε ην θείκελν πνπ αθνινπζεί πξνζδηνξίζηε θαη ζπδεηήζηε ηα
γλσξίζκαηα ελόο ιεηηνπξγηθνύ ηίηινπ είηε απηόο αλαθέξεηαη ζε κηα
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επηζηεκνληθή εξγαζία είηε αθνξά
νπνηνδήπνηε άιιν είδνο γξαπηνύ
θεηκέλνπ.
"Ο ηίηινο απνηειεί ην πξώην κέζν
πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν ζπγγξαθέαο, γηα λα νδεγήζεη ην θνξεζκέλν
κάηη ηνπ αλαγλώζηε ζην δηθό ηνπ
άξζξν. Από ηελ άπνςε απηή, ζα έιεγε θαλείο όηη ν ηίηινο παίδεη ξόιν
ηόζν ζεκαληηθό όζν θαη ε νλνκαζία
ελόο εκπνξηθνύ πξντόληνο ή ην κνηίβν κηαο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο…
Η ζεκαζία ηνπ ηίηινπ γίλεηαη αθόκε κεγαιύηεξε ζήκεξα πνπ δηαδίδεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ε κεραλνγξαθηθή ηαμηλόκεζε ησλ δεκνζηεπκάησλ. Η ηαμηλόκεζε απηή βαζίδεηαη
ζε ιέμεηο-θιεηδηά ηνπ ηίηινπ. Π.ρ. αλ
έλα άξζξν ηηηινθνξείηαη: "Πξόζκεημε ζειεληαθνύ εδάθνπο ζε ζξεπηηθά δηαιύκαηα γηα ηελ ηαρύηεξε
αλάπηπμε αδωηνβαθηεξίωλ", ε κε15 / 307-308

ραλνγξαθηθή ηαμηλόκεζή ηνπ ζα γίλεη πηζαλόηαηα κε βάζε ηηο ιέμεηο
ζειεληαθό έδαθνο, ζξεπηηθά δηαιύκαηα, αδσηνβαθηήξηα. Άξα ν ζπγγξαθέαο πξέπεη θαηά ηε ζύληαμε
ηνπ ηίηινπ λα πεξηιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά, πνπ λα δείρλνπλ θαζαξά ην πεξηερόκελν ηνπ
άξζξνπ. Μεξηθά πεξηνδηθά επηηξέπνπλ ηελ παξάζεζε ζπκπιεξσκαηηθώλ ιέμεσλ-θιεηδηώλ θάησ από ηελ
πεξίιεςε, όηαλ νη ζεκαληηθέο απηέο
ιέμεηο ζπκβαίλεη λα κελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηίηιν".
(Π. Α. Γεξάθεο, Α. Γ. θήθαο, Σν
εξεπλεηηθό δεκνζίεπκα,
Θεζζαινλίθε, 1973, ζ. 4)
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Άζθεζε:
► Από έλα επηζηεκνληθό πεξηνδηθό
ζπδεηήζηε θαη ζρνιηάζηε ηνπο ηίηινπο ησλ εξγαζηώλ, θπξίσο θαηά
πόζνλ είλαη ειθπζηηθνί ή ηππηθνί.

Πεξίιεςε
Καιό είλαη κηα εξγαζία πνπ έρεη
θάπνηα έθηαζε λα ζπλνδεύεηαη θαη
από ηελ πεξίιεςή ηεο. Ζ πεξίιεςε,
ζπλεζίδνπλ λα ιέλε, είλαη ε κηθξνγξαθία ηεο εξγαζίαο. ' απηήλ ν αλαγλώζηεο ζα αλαηξέμεη κεηά ηνλ
ηίηιν, γηα λα δηαπηζηώζεη ρσξίο
ρξνλνηξηβή ην ζθνπό, ην πεξηερόκελν, ηα απνηειέζκαηα / ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο ή θαηά πόζν
απηή αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Γη' απηό ζα πξέπεη λα είλαη ζύληνκε, πεξηεθηηθή, πιεξνθνξηαθή. Σελ πεξίιεςε ηε βξίζθνπκε
άιινηε ζηελ αξρή κηαο εξγαζίαο,
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κεηά ηνλ ηίηιν, θαη άιινηε ζην ηέινο. Παξάιιεια ε πεξίιεςε είλαη
κηα επθαηξία γηα επαλέιεγρν ηεο
εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.
Άζθεζε:
► α) πδεηήζηε ηηο αξεηέο κηαο πεξίιεςεο, β) πληάμηε κηα πεξίιεςε
ηεο εξγαζίαο "Ο πλεπκαηηθόο άλζξσπνο: απόπεηξα νξηζκνύ θαη
θνηλσληθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ"
(βι. θαη ηε ζρεηηθή ελόηεηα γηα ηελ
πεξίιεςε ζην βηβιίν "Έθθξαζε Έθζεζε γηα ην Λύθεην" η. Β'). Σνλ αξηζκό ησλ ιέμεσλ ζα ηνλ πξνζδηνξίζεηε εζείο, έρνληαο ππόςε όηη κηα
πεξίιεςε δελ πξέπεη λα έρεη ηίπνηε
πεξηηηό, όπσο δελ πξέπεη λα παξαιείπεη ηίπνηε αλαγθαίν, γηα λα είλαη
απνηειεζκαηηθή θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ επηθνηλσληαθό ηεο ξόιν.
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Παξαπνκπέο θαη (ππν)ζεκεηώζεηο
πλεζηζκέλεο είλαη ζε κηα εξγαζία θαη νη παξαπνκπέο, θαζώο θαη
νη (ππν)ζεκεηώζεηο. Από απηέο νη
πξώηεο, νη παξαπνκπέο, απνδίδνπλ απόςεηο ηξίησλ, αλ θαη θάπνηε απνδίδνπλ θαη απόςεηο ηνπ ίδηνπ
ηνπ ζπγγξαθέα, ελώ νη (ππν)ζεκεηώζεηο απνδίδνπλ απόςεηο ζπλήζσο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπγγξαθέα. (Τπν)ζεκεηώζεηο πάλησο θαη παξαπνκπέο κπνξνύλ λα κπνπλ: α) ζην
ηέινο ηεο ζειίδαο (ππνζέιηδεο), β)
ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ, γ) ζην
ηέινο ηεο εξγαζίαο. Όρη όκσο κεηθηά. Γελ επηηξέπεηαη δειαδή ζηελ
ίδηα εξγαζία άιιεο από ηηο παξαπνκπέο θαη από ηηο (ππν)ζεκεηώζεηο λα κπαίλνπλ ζην ηέινο ηεο ζειίδαο, άιιεο ζην ηέινο ελόο θεθαιαίνπ θαη άιιεο ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο.
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Σα ζηνηρεία πάιη ηεο παξαπνκπήο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη κε
ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα παξαπέκπνπλ ηνλ αλαγλώζηε ζηελ πεγή,
κε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή αθξίβεηα
θαη ζπληνκία.
Παξαδείγκαηα:
α) Όηαλ ε παξαπνκπή γίλεηαη ζε
εξγαζία πνπ δεκνζηεύεηαη ζε πεξηνδηθό, ηα ζηνηρεία παξαηίζεληαη
ζπλήζσο κε ηελ αθόινπζε ζεηξά:
- ην όλνκα, ην παηξώλπκν, ην επώλπκν ηνπ ζπγγξαθέα (θόκκα)·
- ν ηίηινο ηεο εξγαζίαο, όπσο αθξηβώο είλαη ζην πεξηνδηθό (θόκκα)·
- ηα ζηνηρεία ηεο έθδνζεο, δειαδή
ν ηίηινο ηνπ πεξηνδηθνύ, όπνπ
δεκνζηεύεηαη ε εξγαζία, ν αξηζκόο ηνπ ηόκνπ, ν ρξόλνο ηεο
έθδνζεο·
- ε ζειίδα ή νη ζειίδεο.
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Παξάδεηγκα:

• Κ. Θ. Γεκαξάο, "Γύν αθόκε αζεζαύξηζηα απόγξαθα ηνπ Ρσζζαγγινγάιινπ", Ο Δξαληζηήο 3 (1965),
ζ. 1-11.
β) Όηαλ ε πεγή είλαη βηβιίν, ε παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ ζπλεζίδεηαη
έηζη:
- ην όλνκα, ην παηξώλπκν θαη ην
επώλπκν ηνπ ζπγγξαθέα (θόκκα)·
- ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ. (Σνλ ππόηηηιν, αλ ππάξρεη, ηνλ παξαζέηνπκε
κεηά από ηειεία)·
-ηα ζηνηρεία ηεο έθδνζεο κέζα ζε
παξέλζεζε ζπλήζσο·
-ε ζειίδα ή νη ζειίδεο.
Παξάδεηγκα:

• Γ. Μ. Απνζηνιάθεο, "Σν Κιέθηηθν ηξαγνύδη. Σν πλεύκα θαη ε ηέρλε
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ηνπ". (Αζήλα, εθδ. Δζηίαο, 1950), ζ.
108.

• Πνιινί ζπγγξαθείο σζηόζν ζπλεζίδνπλ λα ελζσκαηώλνπλ ηηο παξαπνκπέο ζην θείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζέηνληαο ζε παξέλζεζε ην
όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, ηε ρξνλνινγία ηεο έθδνζεο ηνπ κλεκνλεπόκελνπ έξγνπ θαη ηνλ αξηζκό ηεο ζειίδαο, όηαλ ε παξαπνκπή γίλεηαη ζε
ζπγθεθξηκέλε ζειίδα.
Παξάδεηγκα:

• "Λόγηεο είλαη (νη ιέμεηο) όζεο κπήθαλ ηα ηειεπηαία εθαηόλ πελήληα
ρξόληα παξάιιεια κε ηηο εθπνιηηηζηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ ινγίσλ,
γηα λα εθθξάζνπλ όιεο ηηο έλλνηεο
ηεο παηδείαο, ησλ επηζηεκώλ, ηερλώλ, νιόθιεξνπ ηνπ αλώηεξνπ
πνιηηηζκνύ, πνπ έιεηπαλ σο ηόηε"
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(Σξηαληαθπιιίδεο, 1941, ζ. 99). "Γηαθξίλνληαη ζε αξραίεο θαη λεόπιαζηεο, ζε μέλα δάλεηα θαη ζε hybrides" (πβ. Dauzat 1912, ζ. 113-114)*.

Βηβιηνγξαθία
Ο ηειεπηαίνο απηόο ηξόπνο παξνπζίαζεο ηεο παξαπνκπήο αληαπνθξίλεηαη ζε αλάινγν ηξόπν αλάγλσζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο. Οη πην
πάλσ π.ρ. παξαπνκπέο:
• (Σξηαληαθπιιίδεο, 1941, ζ. 99)
• (Dauzat, 1912, ζ. 113-114)
αληηζηνηρνύλ ζηηο αθόινπζεο βηβιηνγξαθηθέο θαηαρσξίζεηο ζην
ηέινο ηεο εξγαζίαο ή ηνπ βηβιίνπ:
• Σξηαληαθπιιίδεο, Μ., 1941. Νενειιεληθή Γξακκαηηθή. Δλ Αζήλαηο.
* (Μ. εηάηνο. Σα εηπκνινγηθά ζεκαζηνινγηθά δεύγε ιόγησλ θαη δεκνηηθώλ ιέμεσλ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο, Θεζζαινλίθε, 1969, ζ. 9)
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• Dauzat, Α., 1912. La Philosophie

du langage. Paris.
Απηό ζεκαίλεη όηη ζην βηβιηνγξαθηθό θαηάινγν (βηβιηνγξαθία), πνπ
θαηαρσξίδεηαη αιθαβεηηθά ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο, ηα ζηνηρεία ηεο
θάζε παξαπνκπήο παξαηίζεληαη
έηζη:**
- Δπώλπκν ζπγγξαθέα (θόκκα)
- αξρηθά κηθξώλ νλνκάησλ (θόκκα)
- ηίηινο έξγνπ (ηειεία)
** Ο ηύπνο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαθνξάο πνπ πξνηείλεηαη είλαη ελδεηθηηθόο. Μεξηθνί ζπγγξαθείο αθνινπζνύλ ην δηθό ηνπο ηξόπν ζηελ θαηαρώξηζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Μεξηθά
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά απαηηνύλ,
επίζεο, έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν
θαηαγξαθήο ηεο.
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- έηνο έθδνζεο (ηειεία)
- αξηζκόο έθδνζεο, εθόζνλ δελ είλαη ε πξώηε έθδνζε (ηειεία)
- εθδνηηθόο νίθνο (θόκκα)
- ηόπνο έθδνζεο (θόκκα)
- αξηζκόο ζειίδσλ.
Παξάδεηγκα:
• Αλδξηώηεο, Ν.Π., 1992³. Δηπκνινγηθό ιεμηθό ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο Ηλζηηηνύην Νενειιεληθώλ
πνπδώλ, Θεζζαινλίθε (ζει.
436).
• Bally, Dh., 1926. Le langage et la
vie. Paris.
• Βιαζηόο, Π., 1931. πλώλπκα θαη
ζπγγεληθά. Αζήλα.
• εθέξεο, Γ., 1962. Γνθηκέο. Δθδ.
Φέμε, Αζήλα (ζει. 454).
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Όπσο ήδε ζεκεηώζακε, ε βηβιηνγξαθία *** θαηαρσξίδεηαη ζπλήζσο
ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο θαη κπνξεί
λα πεξηιακβάλεη ηα ζπγθεθξηκέλα
βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ
εξγαζία ή νξηζκέλα βαζηθά βηβιία
πνπ αλαθέξνληαη ζην ζέκα. Πξέπεη
πάλησο λα απνθεύγνπκε ηελ παξάζεζε / ζπζζώξεπζε ζην ρώξν ηεο
βηβιηνγξαθίαο πεγώλ ηηο νπνίεο δε
ρξεζηκνπνηήζακε.
Άζθεζε:
► ρνιηάζηε ηηο παξαπνκπέο θαη
ηε βηβιηνγξαθία ηεο εξγαζίαο "Ο
πλεπκαηηθόο άλζξσπνο". Αλαδεηή*** εκείσζε. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε βηβιηνγξαθία θαη ηελ θαηαρώξηζή ηεο κπνξείηε λα βξείηε ζην ζρεηηθό θεθάιαην πνπ αθνινπζεί.
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ζηε αθόκε εξγαζίεο κε θάζε είδνπο
παξαπνκπέο θαη ζρνιηάζηε θαηά
πόζν εθαξκόδνληαη ζ' απηέο όζα έρεηε κάζεη ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαρώξηζεο κηαο παξαπνκπήο.
Υξήζηκε πιεξνθνξία. ηηο παξαπνκπέο ζπρλά γίλεηαη ρξήζε θάπνησλ ιέμεσλ θαη θάπνησλ ζπληνκνγξαθηώλ. Οη πην ζπλεζηζκέλεο
από απηέο είλαη νη αθόινπζεο:
α) ην ίδην.
Ζ ζπληνκνγξαθία απηή ρξεζηκνπνηείηαη, όηαλ παξαπέκπνπκε ζε
πεγή (βηβιίν, ρσξίν) ζηελ νπνία
παξαπέκςακε πην πάλσ. Έηζη απνθεύγνπκε ηελ επαλάιεςε όισλ
ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαπνκπήο.
Π.ρ.:
• Κ.Θ. Γεκαξάο, Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, Αζήλα 1975,
ζ. 62.
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• ζην ίδην, ζ. 75 (Απηό ζεκαίλεη όηη

ε παξαπνκπή γίλεηαη αθόκε ζην
Γεκαξά, αιιά ζηε ζειίδα 75).
β) ό.π. (=όπσο παξαπάλσ).
Υξεζηκνπνηείηαη θη απηή, ε ζπληνκνγξαθία, όηαλ παξαπέκπνπκε δηαξθώο ζηελ ίδηα πεγή. π.ρ.:
• Γ. Απνζηνιάθεο, Σν θιέθηηθν ηξαγνύδη, Αζήλα 1950, ζ. 5.
• Γ. Απνζηνιάθεο, ό.π., ζ. 190.
γ) ρ.ρ. (=ρσξίο ρξνλνινγία).
π.ρ. "Οκήξνπ Οδύζζεηα κεηά ζρνιίσλ ππό Κ. F. Ameis θαη εξκελείαο
ππό Α. Ξ. Καξαπαλαγηώηνπ, Δθδόζεηο Γεκ. Ν. Παπαδήκα, Αζήλα,
ρ.ρ."
Πίλαθεο θαη ζρεδηαγξάκκαηα
Μπνξνύλ αθόκε νη εξγαζίεο λα
πεξηέρνπλ πίλαθεο, ζρεδηαγξάκκαηα, ράξηεο, γξαθηθέο παξαζηάζεηο
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θαη άιιν εηθνλνγξαθηθό πιηθό, κε
ην νπνίν νη ζπγγξαθείο - εξεπλεηέο
πξνζπαζνύλ λα θαηαζηήζνπλ πην
θαηαλνεηά θαη πην πεηζηηθά ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλάο ηνπο. Μεξηθά
από απηά αθνινπζνύλ πην θάησ.
Άζθεζε / δξαζηεξηόηεηα ζηελ
ηάμε:
► Μειεηήζηε θαη ζπγθξίλεηε ηνλ
πίλαθα II (θαηαλνκή 300 καζεηώλ
θαηά βαζκίδα θνηλσληθήο ηάμεο) κε
ηηο αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο (αθηδσηό δηάγξακκα θαη θπθιηθό ηνκέα) σο πξνο ηα κέζα πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ θαη σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. Μπνξείηε
ι.ρ. λα πείηε πνην από ηα ηξία ζηνηρεία (ν πίλαθαο, ην αθηδσηό δηάγξακκα, ν θπθιηθόο ηνκέαο) είλαη
πεξηζζόηεξν εθθξαζηηθό / ειθπζηηθό / επθνινλόεην / ζύληνκν / απνηειεζκαηηθό;
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ΠΗΝΑΚΑ II
ΚΑΣΑΝΟΜΖ 300 ΜΑΘΖΣΧΝ ΚΑΣΑ
ΒΑΘΜΗΓΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΣΑΞΖ
Απόιπηε ρεηηθή
Κνηλσληθή
ζπρλόηε ζπρλόηεΣάμε
ηα
ηα
%
Αλώηεξε

60

20

Μέζε
αλώηεξε

120

40

Μέζε
θαηώηεξε

90

30

Καηώηεξε

30

10

300

100

ύλνιν

Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα II κπνξνύλ λα παξαζηαζνύλ κε κνξθή
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αθηδσηνύ δηαγξάκκαηνο θαη θπθιηθνύ ηνκέα. Π.ρ.
Γξαθηθή παξάζηαζε (αθηδσηό δηάγξακκα θαη θπθιηθόο ηνκέαο) ηεο
θαηαλνκήο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο
ησλ ηξηαθνζίσλ καζεηώλ ηνπ
πίλαθα II. (Βι. ηηο 2 επόκελεο
ζειίδεο).
(Κ. I. Σζηκπνύθεο, Σξόπνη
ζπγγξαθήο κηαο επηζηεκνληθήο
εξγαζίαο,
Αζήλα 1986, ζει. 70-71)
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Μέζε Καηώηεξε
Μέζε Αλώηεξε
Αλώηεξε
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Α

Μέζε
Αλώηεξε
40%

Μέζε
Καηώηεξε
30%

Αλώηεξε
20%

Καηώηεξε
10%
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Θαηαρώξηζε ηεο βηβιηνγξαθίαο
Σα δειηία ησλ βηβιίσλ, άξζξσλ
ζε πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο θ.ά., ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ηειηθή κνξθή ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο, απνηεινύλ ηε βηβιηνγξαθία.
Ζ δηεπζέηεζε ησλ βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ κπνξεί λα γίλεη θαηά
δηάθνξνπο ηξόπνπο. Μεξηθνί ζπγγξαθείο ηαμηλνκνύλ ζε μερσξηζηέο
νκάδεο ηα βηβιία, ηα πεξηνδηθά, ηηο
δηαηξηβέο, ηα δεκόζηα έγγξαθα, ηηο
εθεκεξίδεο θιπ. Μέζα ζε θάζε νκάδα ηεξνύλ αιθαβεηηθή ζεηξά.
Μεξηθνί πξνηηκνύλ ηελ αλαγξαθή ησλ πεγώλ θαηά ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά έθδνζεο ησλ βηβιίσλ. Άιινη νξγαλώλνπλ ηελ θαηαγξαθή ηεο
βηβιηνγξαθίαο ζε κηα νκάδα κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη κε βάζε ην επώλπκν ηνπ ζπγγξαθέα θάζε βηβιί35 / 312

νπ. ηελ πεξίπησζε απηή, πνπ ηελ
πξνηηκνύκε ζπλήζσο, ππάξρεη θάπνηα δπζθνιία ζρεηηθά κε ηελ αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ μελόγισζζσλ
βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ. Τπάξρνπλ
δύν δπλαηόηεηεο: Να θαηαρσξηζζνύλ ζε δύν δηαθνξεηηθέο νκάδεο
ή ζε κία. ηε δεύηεξε πεξίπησζε
πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε
αιθαβεηνπνίεζε.
Αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν νκαδνπνίεζεο ή αιθαβεηηθήο ζεηξάο,
ν ζπγγξαθέαο - εξεπλεηήο θαηά ηελ
θαηαρώξηζε ηεο βηβιηνγξαθίαο
πξέπεη λα έρεη ππόςε ηνπ θαη ηα
εμήο:
α) Όηαλ έλα βηβιίν δελ έρεη ζπγγξαθέα, ηνπνζεηείηαη κε βάζε ην όλνκα
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο ή ηνπ
εθδνηηθνύ νίθνπ, ν νπνίνο έθαλε
ηελ έθδνζε.
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β) Όηαλ ιείπνπλ θαη ηα ζηνηρεία ηεο
έθδνζεο, ε εξγαζία ηαμηλνκείηαη κε
βάζε ηελ πξώηε θύξηα ιέμε ηνπ
ηίηινπ.
γ) Όηαλ ε εξγαζία είλαη γξακκέλε
από δύν ή ηξεηο ζπγγξαθείο, γξάθνληαη ηα νλόκαηα όισλ. Ζ εξγαζία
ηαμηλνκείηαη κε βάζε ην επώλπκν
ηνπ θεξόκελνπ σο πξώηνπ ζπγγξαθέα θαη αθνινπζνύλ ηα νλόκαηα ηνπ
άιινπ ή ησλ άιισλ.
πλεζίδεηαη θαηά ηελ θαηαρώξηζε ηνπ δεύηεξνπ ή θαη ηνπ ηξίηνπ
ζπγγξαθέα λα πξνεγείηαη ην όλνκα
θαη λα αθνινπζεί ην επώλπκν.
δ) Όηαλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δύν
ή πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο ηνπ ίδηνπ
ζπγγξαθέα, θαηαρσξίδεηαη ην επώλπκν θαη ην όλνκά ηνπ κε ηελ πξώηε εξγαζία θαη ζηηο επόκελεο αληηθαζίζηαηαη κε κηα ζπλερή γξακκή
έμη δηαζηεκάησλ πεξίπνπ. Οη εξ37 / 312-313

γαζίεο ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα ηνπνζεηνύληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη
κε βάζε ηελ πξώηε θύξηα ιέμε ηνπ
ηίηινπ ηνπο. Οη εξγαζίεο, πνπ έγξαςε ν ζπγγξαθέαο ηεο παξαπάλσ
πεξίπησζεο, κε ηελ ζπλεξγαζία
άιινπ ή άιισλ ζπγγξαθέσλ ηαμηλνκνύληαη κεηά από εθείλεο ηηο νπνίεο έγξαςε κόλνο ηνπ.
ε) Όηαλ έλα βηβιίν είλαη γξακκέλν
από πεξηζζόηεξνπο ησλ ηξηώλ
ζπγγξαθέσλ, θαηαρσξίδεηαη κόλν
ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ πξώηνπ
ζπγγξαθέα θαη αθνινπζείηαη από ηε
ζπληνκνγξαθία «θ.ά.».
ζη) Όηαλ δε δίλεηαη ην όλνκα ηνπ
ζπγγξαθέα, αιιά είλαη δπλαηό λα
ελλνεζεί από άιιεο πεγέο, κπαίλεη
κέζα ζε αγθύιεο ή εηζαγσγηθά.
δ) Όηαλ ν ζπγγξαθέαο γξάθεη κε
ςεπδώλπκν θαη είλαη γλσζηό ην
πξαγκαηηθό ηνπ όλνκα, κπνξεί λα
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πξνζηεζεί θαη απηό κέζα ζε εηζαγσγηθά ή αγθύιεο.
ε) Όηαλ κηα εξγαζία είλαη ζπιινγή
δηαθόξσλ ζπγγξαθέσλ, γηα ηελ ηαμηλόκεζή ηεο ρξεζηκνπνηείηαη ην
όλνκα ηνπ ζπιιέθηε ή ηνπ εθδόηε
κε κηα επεμεγεκαηηθή έλδεημε κέζα
ζε παξέλζεζε· π.ρ. I. ηδέξεο (εθδ.)
(K. I. Σζηκπνύθεο, Σξόπνο ζπγγξαθήο κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο,
β' έθδνζε, Αζήλα 1986, ζει. 73-74)
Δπηινγηθά
Σώξα πνπ θηάζακε ζην ηέινο απηήο ηεο ελεκέξσζεο, θαη πξηλ θιείζνπκε ηηο ρξήζηκεο απηέο νδεγίεο,
είλαη απαξαίηεην λα γλσξίζεηε κηα
άιιε πνιύ ζεκαληηθή παξάκεηξν
ζρεηηθά κε ηε ζπγγξαθή κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, έηζη ώζηε λα κελ
απνγνεηεπηείηε. Όια όζα εηπώ5 //107
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ζεθαλ παξαπάλσ είλαη ρξήζηκα,
θαη πξέπεη λα ηα γλσξίδεηε. Γε θηάλνπλ όκσο κόλνλ απηά, δειαδή ηα
δειηία, νη παξαπνκπέο, θηι. Γηα λα
βγεη ην έξγν, είλαη αλάγθε λα ζπιιάβεη, όπσο ζα έιεγε ν Γηνλύζηνο
νισκόο, βαζηά ν λνπο ην πξόβιεκα πνπ καο απαζρνιεί. Απηό απνηειεί ην άιθα θαη ην σκέγα ηεο επηηπρίαο καο: ην πξόβιεκα πνπ έρνπκε κπξνζηά καο πξέπεη λα ηαξάμεη
ηε ζθέςε καο. Γηαηί ηόηε κνλάρα απηή εηζδύεη, ζπιιακβάλεη θαη παξάγεη. Αιιά απηό δε δηδάζθεηαη. Δίλαη
εζσηεξηθή ππόζεζε ηνπ θάζε ζπγγξαθέα. Ο θαζέλαο ην θαηαθηά κε
ηνλ πξνζσπηθό ηνπ κόρζν.
Πξνζέμηε σζηόζν θαη ην θείκελν
πνπ αθνινπζεί.
► Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη
παξκέλν από ην βηβιίν ηνπ Γηάλλε
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Απνζηνιάθε "Σν θιέθηηθν ηξαγνύδη" (εθδ. Δζηίαο, Αζήλα 1950, ζει. 810). Μειεηήζηε ην πξνζεθηηθά θαη
ζπδεηήζηε αλ απνξξίπηεη ή ζπκπιεξώλεη όια όζα είπακε γηα ηνλ
ηξόπν πνπ γξάθεηαη κηα εξγαζία.
πδεηήζηε, δειαδή κε πνην πλεύκα
είλαη γξακκέλν ην θείκελν θαη πνηνο
είλαη ν ζηόρνο ηνπ ζπγγξαθέα. πδεηήζηε αθόκε ην εηξσληθό ύθνο
ηνπ ζπγγξαθέα θαη αηηηνινγήζηε ην.
Μπνξείηε, ηέινο, λα πείηε ηη ζεκαίλνπλ ηα ιόγηα ηνπ: "Πνιιά θηαίλε
πνπ ράζεθε ην πιάζκα ηνπ Θενύ, ν
άλζξσπνο πνπ 'ρε αίκα ζηηο θιέβεο, θαη ηε ζέζε ηνπ ηελ πήξε ν άλζξσπνο ηνπ ραξηηνύ";
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"Υέξηα πνπ δσγξαθίδνπλ" (Drawing
Hands ), 1948

Μπνξεί όκσο λα κελ είζαη πιαζκέλνο γηα δεκηνπξγία, παίξλεηο ηόηε ην
δξόκν ηεο ζνθίαο θαη κε ηε βνήζεηα
πάληνηε ηεο alma mater* ηεο επηζηήκεο, ηεο βηβιηνγξαθίαο, θηάλεηο
άθνπα θαη γιήγνξα ζην ζθνπό ζνπ.


*alma mater: δσνγόλνο κεηέξα
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Ξεθπιιίδεηο κέξα θαη λύρηα βηβιία –
ε βηβιηνγξαθία αθήλεη πνιύ πίζσ ην
ρξόλν – θαη ζεκεηώλεηο θαη, ρσξίο λα
ην θαηαιάβεηο, πνιύηνκν βηβιίν εηνηκάζηεθε θηόιαο: είλαη ε ηζηνξία ελόο δεηήκαηνο· ην δήηεκα δελ είλαη
αλάγθε λα ζε ηάξαμε πνηέ, νύηε λα
ην μέξεο. Σπίζα δε βγάδεη ν πειόο
θαη ην ρώκα θη' όκσο εζύ κε ηε βνήζεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο θαηάθεξεο θ'
έγξαςεο ηζηνξία, εηζαγσγή ηεο θηινζνθίαο. Γηα λα γξάςεο πάιη ηελ ηζηνξία ηεο παηξίδαο καο ρξεηάδεηαη
λα δεο, θαηαπώο ιέεη ν πνηεηήο, "κε
ινγηζκό θαη κ' όλεηξν" γηα ηε κεγαιόςπρε Μεηέξα; δηόινπ· δεο κε ηε βηβιηνγξαθία– αληηγξάθεηο ρεηξόγξαθα
θαη έγγξαθα θ' νη ηόκνη βγαίλνπλ
βξνρή ν έλαο πίζσ από ηνλ άιινλ.
Τώξα πηα είζαη ν ζνθόο· ν θνπξαζκέλνο από ηελ αληηγξαθή, ζνβαξόο θαη
αγέιαζηνο γπξλάο θαη γεξλάο. Αλ43 / 314

ζξσπνο ζην ηέινο είζαη, δε βαζηάο
ζηνλ θόπν ηεο αληηγξαθήο γηα λα
γξάςεο ηελ ηζηνξία ηνπ δεηήκαηνο·
ζπληξνθηά κε ηε βηβιηνγξαθία πάιη
δελ είζαη ρακέλνο. Γηαιέγεηο κηα
ζηηγκή πνπ είλαη καδσκέλνο θόζκνο
(θαη πόηε δελ είλαη καδσκέλνο θόζκνο; Ο άλζξσπνο ζηνλ ηόπν καο
δελ έρεη θακκηά δνπιεηά λα κέλε κόλνο κε ηνλ εαπηό ηνπ, είλαη θνηλσληθόο θαη πάληα βξίζθεηαη ζπληξνθηά
κε ηνπο άιινπο). Ξεθσλίδεηο ηόηε
δπν ηξία από ηα ηειεπηαία νλόκαηα
ηεο βηβιηνγξαθίαο.
Δ! ν θόπνο ζνπ δελ πήγε ρακέλνο.
Τελ άιιε κέξα ην πξσί λα είζαη βέβαηνο ζα ρηππήζε ηελ πόξηα ζνπ ην
ιαγσληθό ησλ δπλακηθώλ πξνζώπσλ –
ν δεκνζηνγξάθνο· ζα ζε πηάζε από
ην ρέξη θαη ζα ζε κπάζε επίζεκα ζηε
δσή. Δίζαη πηα ν εηδηθόο – γλσξίδεηο
ηόηε θαη άιινπο εηδηθνύο, θάλεηο καδί
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ηνπο ζύιινγν ή εηαηξεία θαη γίλεζαη
απαξαίηεηνο ζηελ νηθνλνκία ηνπ θόζκνπ θαη ηνπ ηόπνπ: νη άλζξσπνη ζ'
έρνπλ πηα θεθάιαην θη' εζύ εηνηκάδεζαη γηα ππνπξγόο ζ' ώξα αλάγθεο,
πνπ δε ζα ιείςε πνηέ ζηνλ ηόπν καο
λα παξνπζηαζηή. Με ηε βηβιηνγξαθία, ηέινο, κέλεηο πηζηόο ζην ζεκειηαθό λόκν, πνπ νξίδεη όιε ηε θύζε –
ζην λόκν ηνπ ιηγώηεξνπ θόπνπ θαη
ηεο πην κεγάιεο επηηπρίαο. Λίγε κλήκε λα έρεο λα ζπκάζαη κεξηθά νλόκαηα θαη θηηάρλεηο θαηλνύξγηα έδξα
ζην Παλεπηζηήκην θαη παίξλεηο πηα
θόξα. Τη ρξεηάδεηαη, ινηπόλ, ην ςπρηθό ζεκειίσκα; Η ςπρή είλαη αλνηθνλόκεηνο ζύληξνθνο· δελ ηελ βξίζθεηο πνπζελά – νύηε ζην θξύν νύηε
ζηε δέζηε θαη ε γιώζζα ηεο ζθνηεηλή θαη αιιόθνηε. Μπνξείο λα θιεηζηήο νιόθιεξε ηε δσή ζνπ κε ηέηνην
παξάμελν ζύληξνθν; Πνηέ ζνπ λα
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κελ ηα έρεο ζπλεζίζεη θαη λα ηξέκε
αδηάθνπα ε θαξδηά ζνπ πσο ζα ηελ
αληηθξύζεο ηελ άιιε ζηηγκή θαη ζην
ηέινο λα πεζαίλεο μέλνο καδί ηεο;
Ν' απαληήζσ ζην κνξθσκέλν ηεο
επνρήο θαη λ' αξρίζσ ζπδήηεζε καδί
ηνπ δελ ην έρσ ζθνπό. Μειάλη θ' αίκα έρνπλ γη' απηόλ ηελ ίδηαλ αμία. Όκσο δε ζα θξύςσ θαη ηε καύξε ζθέςε, πνπ κνπ γελλνύλ ηα ιόγηα ηνπ.
ό,ηη ζπείξακε ζεξίδνπκε ηώξα θαη ν
πινύζηνο ζέξνο είλαη ν κνξθσκέλνο
ηεο επνρήο. Πνιιά θηαίλε πνπ ράζεθε ην πιάζκα ηνπ Θενύ, ν άλζξσπνο
πνύρε αίκα ζηηο θιέβεο, θαη ηε ζέζε
ηνπ ηελ πήξε ν άλζξσπνο ηνπ ραξηηνύ. Ο θαζέλαο ζηνλ θύθιν ηνπ, αλ
ζειήζε λα ζθεθζή, ζα βξε ινγήο
ινγήο αθνξκέο ηνπ μεπεζκνύ, άιιεο
καθξηλέο θη άιιεο θνληηλέο, από ηηο
πην ζεκαληηθέο όκσο λνκίδσ λα ζηαζεθε θαη ε ζηξαβή νδεγία, πνπ έ46 / 316

παηξλε ζηελ θξηζηκώηεξε πεξίνδν
ηεο δσήο – ζηα ρξόληα ηεο ζπνπδήο –
όπνηνο ηαδόηαλε ζηελ επηζηήκε. Η
βηβιηνγξαθία, πνπ έπξεπε λα κε ιείπε από ην ηέινο ηνπ επηζηεκνληθνύ
βηβιίνπ γηα λα επθνιύλε ην ςάμηκν
θαη όρη ηε κειέηε ηνπ· θαη ην απνζήθηαζκα θαη ε νηθνλνκία ζηηο γλώζεηο,
λα κελ πεγαίλε ηίπνηε ρακέλν, ήηαλε
νη ηξεηο θύξηεο εληνιέο, πνπ άθνπγε
θαη μαλάθνπγε ν θνηηεηήο. Άιινη ζπζηαίλαλε ην δειηίν, θαη άιινη ην ηεηξάδην γηα ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηνπ
ζεζαπξηζκνύ ηεο ζνθίαο, πνπ ζα έβγαηλε όρη από ηελ κειέηε ηνπ βηβιίνπ παξά από ηνλ ηεκαρηζκό ηνπ ζε
πιεξνθνξίεο. Καλείο όκσο από ηνπο
νδεγνύο δε βξέζεθε πνηέ λα κάζε
ηνλ λέν λα κειεηά νιόθιεξν ην βηβιίν ηνπ θαη λα κελ ην θνκκαηηάδε ζε
δειηία. Καλείο δελ εζύζηεζε ζηνλ
λέν λα ηξαβάε, πέξα από ην δηάβα47 / 316
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ζκα, πξνο ηε ζθέςε θ' άθνβα λ 'αθήλε ηελ ςπρή ηνπ λα δπγίδεηαη κε η'
αθνύξαζηα θηεξά ηεο, κε ηε κλήκε
θαη κε ηε ιήζε, θαη λα βξίζθε ηελ
ηζνξξνπία κε ηε δύλακε ηε δηθή ηεο.
Τν θαθό πηα έγηλε. Έκπαηλε ν λένο
ζην Παλεπηζηήκην γεκάηνο ιαρηάξα,
πίζηε, θ' έβγαηλε θνβηζκέλνο. Ό,ηη
ηνπ ήηαλε πξηλ παηγλίδη, άιιαδε ηώξα ζ' έξγν κόρζνπ· ρσξίο ηε βεβαίσζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, νύηε ην ζηνκα άλνηγε λα κηιήζε νύηε ην κάηη λα
θνηηάμε. Έκπαηλε ηέινο ν λένο πινύζηνο θαη ζπάηαινο από θύζε θ' έβγαηλε θαθνκνίξεο από ηε ζνθία ηνπ
πνπ θξεκόηαλε ζηνλ ώκν ηνπ κέζα
ζην ηζνπβάιη κε ηα δειηία.
εκείσζε: Γηαηεξήζεθε ε νξζνγξαθία θαη ε ζηίμε ηνπ θεηκέλνπ. Γε δηαηεξήζεθε ην πνιπηνληθό ζύζηεκα.
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ρέδην ηνπ Gary Penca
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ
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ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ
ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

1. Σν πξάζηλν ζηελ

πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο
Γπκλάζην Πνιίρλεο
Σάμε: Γ2
Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Μαξία Μαληδάθε, καζεκαηηθόο
ην πιαίζην ηνπ ζεζκνύ ησλ Πνιηηηζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ην 2ν
ηκήκα ηεο Γ' ηάμεσο ηνπ Γπκλαζίνπ
* Έξεπλα ζην πιαίζην ηνπ ζεζκνύ
ησλ πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
(Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο. ΟΔΓΒ, Αζήλα 1979,
ζει. 115-120)
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καο πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα κε
ζέκα: «Σν πξάζηλν ζηελ πόιε
καο». Σν ζέκα απηό ην επηιέμακε από κηα ζεηξά ζεκάησλ πνπ καο
πξόηεηλε ε ππεύζπλε θαζεγήηξηά
καο. Σν δηαιέμακε γηα δύν ιόγνπο.
Πξώηα πξώηα γηαηί είλαη έλα ζνβαξό πξόβιεκα πνπ απαζρνιεί θάζε
πόιε ζε όιεο ηηο επνρέο. Έπεηηα
γηαηί καο άξεζε ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα γηλόηαλ ε έξεπλα. Όπσζδήπνηε ζαλ παηδηά καο εληππσζηάδεη ν ζόξπβνο, ην θπλεγεηό πιεξνθνξηώλ, ε επαθή κε ηνπο αλζξώπνπο, ε ηδέα ηεο ζπιινγηθήο δνπιεηάο.
Γηα λα ζεκειηώζνπκε ηελ έξεπλά
καο, ρξεζηκνπνηήζακε ηε κέζνδν
ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο.
[Γεηγκαηνιεςία κε ηππνπνηεκέλν
εξσηεκαηνιόγην, θαη επηπιένλ ην53 / 318

πνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, ράξηεο,
θσηνγξαθίεο, δηαθάλεηεο].
Δπεηδή ην ζέκα ήηαλ πνιύπιεπξν, ρσξηζηήθακε ζε νκάδεο εξγαζίαο, θαηά ηελ θξίζε καο. Καζεκία
από απηέο είρε κηα ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή. Μηα από ηηο νκάδεο ζπλαληήζεθε κε ην Ννκάξρε, ην Γήκαξρν, ην ρνιηθό ύκβνπιν, ην Γηνηθεηή ζηξαηνπέδνπ Καξαηάζνπ θαη άιια ππεύζπλα πξόζσπα θαη καγλεηνθώλεζε ηηο απόςεηο ηνπο ζην ζέκα καο. Μεηά ηελ έξεπλα θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα.
Δπί 100 εξσηεζέλησλ απάληεζαλ
86, ελώ 14 δελ είραλ γλώκε.
ην 1ν εξώηεκα:
Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ην πξάζηλν;
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Α) ρξεηάδεηαη γηα δηαθόζκεζε;
Β) είλαη απαξαίηεην γηα ηε δσή ηνπ
αλζξώπνπ;
1 άηνκν, δει. πνζνζηό 1,2%, απάληεζε όηη ρξεηάδεηαη κόλν γηα
δηαθόζκεζε.
20 άηνκα, δει. πνζνζηό 23,2%,
απάληεζαλ όηη ρξεηάδεηαη γηα δηαθόζκεζε θαη είλαη απαξαίηεην
ζηε δσή.
65 άηνκα, δει. πνζνζηό 75,6%,
απάληεζαλ πσο είλαη απαξαίηεην.
(βιέπε πίλαθα θαη δηάγξακκα 1)
ην 2ν εξώηεκα:
Ννκίδεηε όηη ην πξάζηλν είλαη
Α) αξθεηό;
Β) ιίγν;
86 άηνκα, δει. πνζνζηό 100%,
απάληεζαλ όηη είλαη ιίγν.
ην 3ν εξώηεκα:
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Ση λνκίδεηε όηη πξέπεη λα γίλεη γηα
λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε;
54 άηνκα, δει. πνζνζηό 62.8%,
απάληεζαλ: λα ελδηαθεξζνύλ νη
δεκνηηθέο θαη δεκόζηεο αξρέο.
15 άηνκα, δει. πνζνζηό 17.4%,
απάληεζαλ: λα ελδηαθεξζνύλ νη
πνιίηεο.
17 άηνκα, δει. πνζνζηό 19.8%,
πξόηεηλαλ αλεθάξκνζηεο ιύζεηο.
(βιέπε πίλαθα θαη δηάγξακκα 2)
Αλάιπζε δεδνκέλσλ:
1. Σν όηη απάληεζε ην 86% ησλ
εξσηεζέλησλ δείρλεη όηη ην ζέκα
ελδηαθέξεη ζρεδόλ ην ζύλνιν
ησλ πνιηηώλ.
2. Μεγάιν πνζνζηό βιέπεη ην
πξάζηλν πεξηζζόηεξν σο ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηε δσή ηνπ
αλζξώπνπ παξά σο δηαθνζκεηηθό ζηνηρείν, όπσο θαίλεηαη από
ηνλ πίλαθα I θαη ην δηάγξακκα I.
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3. Οη πνιίηεο ζην ζύλνιό ηνπο
έρνπλ αληηιεθζεί όηη ην πξάζηλν
ζηελ πόιε καο είλαη ιίγν.
4. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ
πνιηηώλ, 62.8%, πηζηεύεη όηη γηα
ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ζα
πξέπεη λα ελδηαθεξζνύλ νη αξ57 / 319

ρέο θαη κόλν έλα πνζνζηό 17.4%
έρεη αληηιεθζεί όηη δελ αξθνύλ
κόλν νη αξρέο, αιιά ρξεηάδεηαη
θαη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία γηα
ηε βειηίσζε ηεο θαηαζηάζεσο.
Σέινο έλα πνζνζηό 19.8%, είηε
πξνηείλεη αλεθάξκνζηεο ιύζεηο είηε
πηζηεύεη όηη είλαη πιένλ αξγά γηα
νπνηαδήπνηε ελέξγεηα.
Πξνηείλνπκε σο ιύζεηο:
1. Να δελδξνθπηεπηνύλ νη ξεκαηηέο πνπ ππάξρνπλ.
2. Να δεκηνπξγεζεί έλα δεύηεξν
πεπθνδάζνο, ζαλ ην δάζνο "Υίιηα Γέλδξα" (Κεδξελόο ιόθνο)
θάπνπ θνληά ζηε βηνκεραληθή
πεξηνρή ηεο πόιεσο.
3. Να επηβιεζεί ππνρξεσηηθή δελδξνθύηεπζε ησλ αθάιππησλ
ρώξσλ ησλ βηνκεραληθώλ ζπγθξνηεκάησλ.
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4. Να δελδξνθπηεπηνύλ νη δξόκνη,
όπνπ δελ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία.
5. Να κελ νηθνδνκεζνύλ νη αθάιππηνη ρώξνη ηνπ Γεκνζίνπ.
6. Να γίλεη δηαθώηηζε ηνπ θνηλνύ
θαη λα ηνληζηεί όηη ν θαζέλαο έρεη
ηε δπλαηόηεηα λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ επέθηαζε ηνπ
πξαζίλνπ.
7. Να γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνδείμεηο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
ν θαζέλαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, λα αλαπηύμεη θαη λα ζπληεξήζεη πξάζηλν ζην ρώξν πνπ
θαηέρεη (εμώζηεο, εζσηεξηθέο θαη
εμσηεξηθέο απιέο, είζνδνη θηι.).
8. Να δεηεζεί από δηάθνξα θνηλσληθά ζσκαηεία ε πξνζθνξά
εζεινληηθήο εξγαζίαο γηα δελδξνθπηεύζεηο.
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9. Να γίλεη ελεκέξσζε από ηελ
ηειεόξαζε.
Αλεμάξηεηα όκσο από απηό, εκείο
κάζακε έλα ηξόπν εξγαζίαο (έξεπλαο) πνπ έρεη αληηθείκελν ηεο ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ, ηελ ηαμηλόκεζή ηνπο θαη ηελ παξνπζίαζή
ηνπο κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν, ώζηε
λα κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ θαη λα
εμεγεζνύλ, γηα λα εμππεξεηήζνπλ
δηάθνξνπο ζθνπνύο θαη ηειηθά λα
εμαρζνύλ θαηάιιεια ζπκπεξάζκαηα.
πλεηδεηνπνηήζακε ηε ζεκαζία ηεο
ζπιινγηθήο εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσληθόηεηαο. Ζ αλάγθε λα ζπιιέμνπκε
ζηνηρεία καο έθεξε ζε επαθή κε ηνλ
απιό πνιίηε, ην δεκόζην ππάιιειν
θαη ηνπο δηαθόξνπο αξκνδίνπο, αθνύζακε γλώκεο θαη ιύζεηο πνπ
πξνηάζεθαλ θαη πεηζζήθακε όηη ν
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δηάινγνο είλαη απαξαίηεηνο θαη επνηθνδνκεηηθόο.
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ΠΗΝΑΚΑ 1
ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ: ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ
ΓΝΧΜΖ Α ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΑΗΝΟ:
ΑΠΑΝΣΖΖ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΔΚΑΣΟΣΗΑΗΑ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
100.f/f
1. Σν πξάζηλν ρξεηά1
1. 2
δεηαη κόλν γηα δηαθόζκεζε.
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2. Σν πξάζηλν ρξεηάδεηαη γηα δηαθόζκεζε
θαη είλαη απαξαίηεην
γηα ηε δσή ηνπ αλζξώπνπ.
3. Σν πξάζηλν είλαη
απαξαίηεην γηα ηε
δσή ηνπ αλζξώπνπ.
ΤΝΟΛΟ

20

23. 2

65

75. 6

86

100. 0
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ΠΗΝΑΚΑ 2
ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ: ΣΗ ΝΟΜΗΕΔΣΔ ΟΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΓΗΑ ΝΑ ΑΤΞΖΘΔΗ ΣΟ ΠΡΑΗΝΟ ΣΖΝ
ΠΟΛΖ ΜΑ;
ΑΠΑΝΣΖΖ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΔΚΑΣΟΣΗΑΗΑ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΥΔΣΗΚΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ 100.f/f
1. Να ελδηαθεξζνύλ
54
62. 8
νη δεκόζηεο θαη
δεκνηηθέο αξρέο.
2. Να ελδηαθεξ15
17. 4
ζνύλ νη πνιίηεο
3. Αλεθάξκνζηεο
17
19. 8
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πξνηάζεηο.
ΤΝΟΛΟ

86
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Με ηελ επθαηξία ησλ Πνιηηηζηηθώλ
Γξαζηεξηνηήησλ δνθηκάζακε ηε
ραξά πνπ δίλεη ε έξεπλα ζην πξνθαηαξθηηθό έζησ ζηάδην. Όιε καο
ηελ εξγαζία κε ιεπηνκέξεηεο ζα ηελ
παξνπζηάζνπκε ζηα ππόινηπα ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ καο. Θα πξνβιεζνύλ ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο κε ζέκαηα αλάινγα. Ζ έξεπλά καο ζα έρεη
σο απνηέιεζκα ηε δελδξνθύηεπζε
ηνπ ζρνιείνπ καο ην θζηλόπσξν, κε
δέλδξα πνπ ππνζρέζεθε όηη ζα καο
δώζεη ην δαζαξρείν Θεζ/λίθεο. Όια
απηά πνπ ζύληνκα ζαο παξνπζηάζακε καο έθαλαλ λα ληώζνπκε ηε
ραξά όηη γίλακε κηθξνί εξεπλεηέο
θαη επεθηείλακε ην πεδίν ησλ γλώζεσλ θαη ησλ ελδηαθεξόλησλ καο.
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2. Ο πλεπκαηηθόο άλζξσπνο: Απόπεηξα νξηζκνύ θαη θνηλσληθνύ
πξνζδηνξηζκνύ ηνπ
Ο εηθνζηόο αηώλαο, αηώλαο δύν
παγθόζκησλ πνιέκσλ, πνιύ πξνρσξεκέλσλ ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ, κεγάισλ ηδενινγηθώλ αλαθαηαηάμεσλ, αμηνζεκείσησλ αληηθαηηθώλ δεδνκέλσλ, ηξαβάεη πξνο ηε
ιήμε ηνπ. ην πέξαζκά ηνπ άθεζε
αδηεπθξίληζηα πνιιά ζέκαηα. Πνιινί, πξνπάλησλ, όξνη ηεο δσήο
ζπρλά αληηκεησπίδνληαη κε δηακεηξηθά αληίζεηεο ηνπνζεηήζεηο θαη ε
ζεσξεηηθή ζθέςε ηνπ, θαηά ηα θαηλόκελα, νηθνπκεληθνύ πνιηηηζκνύ
ηνπ αηώλα καο δελ απνδέρεηαη κε
εληαίν ηξόπν ό,ηη ζα πξνζδνθνύζακε λα ελνπνηεί ν θνηλόο παξνλνκαζηήο ηεο αλζξώπηλεο ινγηθήο·
γηα παξάδεηγκα, νη έλλνηεο ηεο δηθαηνζύλεο ή ηεο ειεπζεξίαο πξνζ70 / 324

δηνξίδνληαη κε παξακέηξνπο πνπ ππαγνξεύεη νκνινγνπκέλε ή αλνκνιόγεηε ζθνπηκόηεηα.
Αλάκεζα ζηνπο όξνπο πνπ πεξηκέλνπλ αθόκε ηε δηεπθξίληζή ηνπο
είλαη θαη απηνί ηεο έλλνηαο ηνπ
πλεπκαηηθνύ αλζξώπνπ*. Ο όξνο
είλαη έλαο λενινγηζκόο πνπ δελ έρεη
πίζσ ηνπ κεγάιε ηζηνξία. Καηά ην
Oxford English Dictionary εκθαλίδεηαη ζηελ αγγιόθσλε γξακκαηεία
γύξσ ζηα κέζα ηνπ 17νπ αη., ελώ
ζηελ αληίζηνηρε γαιιόθσλε, θαηά
ην Vocabulaire philosophique ηνπ
Lalande, πξνβάιιεη δεηιά πξνο ην
ηέινο ηνπ 19νπ αη. ηε λενειιεληθή
γξακκαηεία ν λενινγηζκόο, πνπ κε
* βι. Βodin, Les intellectueles, Les
presses Universitaires de France,
No 1001 ζηε ζεηξά Que sais je? (ειιελ. Μεη. Γ. Εσγξαθάθε, εθδ. I. Εαραξνπνύινπ, Αζήλα 1965, ζ. 10)
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εθθξεκή αθόκε θαη ηώξα απόδνζε
θαη κε επακθνηεξίδνπζα ηάζε αλάκεζα ζηνπο όξνπο δηαλννύκελνο
θαη πλεπκαηηθόο άλζξσπνο έξρεηαη
λα αληηζηνηρήζεη πξνο ηνπο μελόγισζζνπο όξνπο, αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γύξσ ζηα κέζα ηνπ αηώλα καο.**
Ζ δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο νδεγεί
ζηε δηαπίζησζε όηη είλαη αλεπαξθείο νη νξηζκνί πνπ πξνηάζεθαλ ζε
έγθπξα ιεμηθά. Αο πεξηνξηζηνύκε
ζηε γαιιηθή ιεμηθνγξαθία· ην Λεμηθό ηεο Γαιιηθήο Αθαδεκίαο (έθδ.
1935) νξίδεη σο δηαλννύκελν (intellectuel) ην πξόζσπν ζην νπνίν ππεξηζρύεη ε ρξήζε ηεο δηάλνηαο ζε
αληίζεζε κε ηνλ άλζξσπν πνπ α** Πβ. Δ. Π. Παπαλνύηζνπ. Πξαθηηθή θηινζνθία. Δθδόζεηο Γσδώλεο.
Αζήλα 1973. ζει. 316 - 317.
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ζθεί ρεηξσλαθηηθή εξγαζία· ην Λεμηθό Robert (έθδ. 1957) ραξαθηεξίδεη,
κε νξηζκό πεξηζζόηεξν πεξηνξηζηηθό θαη πεξηζζόηεξν επεθηαηηθό, σο
δηαλννύκελν ην πξόζσπν πνπ έρεη
κηα έθδειε ή ππεξβνιηθή πξνηίκεζε γηα ηα πλεπκαηηθά δεηήκαηα· ην
κηθξό Larousse (έθδ. 1961) απνδίδεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ δηαλννπκέλνπ
ζην πξόζσπν πνπ αζρνιείηαη από
δηάζεζε ή επάγγεικα κε ηα πλεπκαηηθά δεηήκαηα.
Ζ αλεπάξθεηα ησλ νξηζκώλ απηώλ νθείιεηαη θπξίσο ζ' έλαλ αληηθεηκεληθό παξάγνληα· ζηε θύζε ηεο
αλζξώπηλεο ππόζηαζεο, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξώπνπ σο ινγηθνύ
όληνο. Ζ δηαλνεηηθή ιεηηνπξγία, ζε
κηθξό ή κεγάιν βαζκό, είλαη αλακθηζβήηεην ραξαθηεξηζηηθό όισλ
ησλ αλζξώπσλ θαη ζα απνηεινύζε
αλαίξεζε ηνπ βαζηθνύ ζηνηρείνπ
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ηεο αλζξώπηλεο θύζεο ε απζαίξεηε
άξλεζε ηεο απόδνζήο ηνπ ζε θάπνηνπο, ιίγνπο ή πνιινύο, αλζξώπνπο πνπ νη απαζρνιήζεηο ηνπο
δίλνπλ ηελ εληύπσζε κεραληζηηθήο
ιεηηνπξγίαο κε ή ρσξίο ηε ρξήζε
κεραλώλ θαη νπσζδήπνηε κε ηελ
θαηαβνιή κηθξήο ή κεγάιεο κπτθήο
δύλακεο. Απηό ηζρύεη ηδηαίηεξα γηα
ηελ ηερλνινγηθά πξνρσξεκέλε επνρή καο, αθνύ απηή αθόκε θαη ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο γεο, πνπ γηα αηώλεο
ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαηαβνιή
ζσκαηηθώλ δπλάκεσλ, ηελ απνδέζκεπζε ζε κεγάιν βαζκό από ό,ηη
καθξνρξόλην εζηζκό ραξαθηεξίδνπκε ρεηξσλαμία. Άιισζηε θαη ζε
παιηόηεξεο πεξηόδνπο ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο, όπσο είλαη ε γεσξγηθή, δελ
έιεηςε από ηνπο αλζξώπνπο ε ιεηηνπξγία ηνπ πλεύκαηνο· καξηπξία
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αδηάςεπζηε απνηειεί ε ζπκνζνθία
ησλ δηάθνξσλ ιαώλ, πνπ κε ζαπκαζηή ιεηηνπξγία ηεο ζπιινγηθήο
δηαλόεζεο απνηύπσζε κε απαξάκηιιε επηγξακκαηηθόηεηα ηα θαηάζηαιάγκαηα ηεο ζπιινγηζηηθήο,
πνπ πήγαδε από ηε βησκαηηθή εκπεηξία ηεο δσήο.
Ζ αλεπάξθεηα ησλ ζπδεηνύκελσλ
νξηζκώλ νθείιεηαη, αθόκε, ζηε ζπζρέηηζε ηεο έλλνηαο ηνπ πλεπκαηηθνύ αλζξώπνπ κε ηε δηάζεζε πνπ
δείρλεη γηα πλεπκαηηθά ζέκαηα θαη
κε ηηο δηαλνεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
ηνπ. Αλακθηζβήηεηα ππάξρνπλ δηαρξνληθά πξνβιήκαηα ζηελ αλζξώπηλε δσή, ζέκαηα πλεπκαηηθώλ, εζηθώλ, θνηλσληθώλ, πνιηηηθώλ, θηινζνθηθώλ θ.ά. πξνζαλαηνιηζκώλ,
πνπ ζηέθνληαη κπξνζηά ζε θάζε επνρή σο εθθξεκνύζα ύιε θαη ηελ
πξνθαινύλ λα πάξεη ζέζε έλαληη
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πξνγελέζηεξσλ δηεξεπλήζεώλ ηεο,
λα δώζεη ηελ ηεθκεξησκέλε θαηάθαζή ηεο ζε παιηέο πξνηάζεηο ή
ηελ ηεθκεξησκέλε αλαζεώξεζε παιαηόηεξσλ εθηηκήζεσλ. Ζ δσή πάλησο βξίζθεηαη ζε αδηάθνπε κεηαβνιή («πάληα ξεη» θαηά ηε δηαηύπσζε ηνπ θηινζόθνπ Ζξαθιείηνπ)
θαη δελ είλαη κόλν ηα δηαρξνληθά
πξνβιήκαηα πνπ επηδεηνύλ κηα απάληεζε από θάζε επνρή, αιιά θαη
πιήζνο από άκεζα πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ πεξηκέλνπλ ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο από ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ αλζξώπηλνπ πλεύκαηνο. Έηζη ην αλζξώπηλν πλεύκα
κνηξάδεη, κε αλαινγία κε πξνζδηνξηδόκελε, ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλάκεζα ζηα ζεσξεηηθά θαη ζηα πξαθηηθά
πξνβιήκαηα ηεο δσήο. Απιώο θαηά
πεξηπηώζεηο ην ελδηαθέξνλ απηό
ιεηηνπξγεί ζπλδπαζηηθά κε κηθξόηε76 / 325

ξε ή κε κεγαιύηεξε απόθιηζε πξνο
απηά ή πξνο εθείλα θαη είλαη ζηα όξηα ηνπ αλαπόδεηθηνπ κηα ηνκή πνπ
λα δείρλεη ηελ απνθιεηζηηθή πξνζήισζε ηνπ αλζξώπνπ ζ' απηά ή ζ' εθείλα.
Γηαλνεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύκε λα αλαγλσξίζνπκε θπξίσο
ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο αλζξώπσλ.
Α. ηνπο επηζηήκνλεο· ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ όζνη κε ζπνπδέο αλώηαηνπ επηπέδνπ έρνπλ εμεηδηθεπηεί ζ' έλαλ ηνκέα επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη εξγάδνληαη
εξεπλεηηθά ζε εξγαζηήξηα ή ζε
ζπνπδαζηήξηα γηα ηελ πξνώζεζε
επηζηεκνληθώλ δεδνκέλσλ.
Β. ηνπο πηπρηνύρνπο αλώηαησλ
θαη αλώηεξσλ ζρνιώλ· ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ όζνη εθαξκό77 / 325-326

δνπλ κε επηζηεκνληθέο κεζόδνπο
εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θάπνηνπ
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επηζηεκνληθνύ ρώξνπ, ρσξίο αλαγθαζηηθά λα πεξηνξίδνληαη ζηελ απιή εθαξκνγή θεξδηζκέλσλ γλώζεσλ – ζπρλά κπνξεί λα έρνπλ
πξνσζεηηθέο εκπλεύζεηο.
Γ. ηνπο θαιιηηέρλεο (δσγξάθνπο,
γιύπηεο, κνπζηθνύο θ.ά.)· ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ όζνη κε ζπζηεκαηηθέο ζπνπδέο ή, ζπαληόηεξα,
απηνδίδαθηνη παξάγνπλ θαιιηηερληθό έξγν επελδύνληαο ζ' απηό ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο ή
ζπλαηξώληαο ζ' απηό αληίζηνηρα
ζπιινγηθά ζηνηρεία.
Γ. ηνπο ινγνηέρλεο (πνηεηέο, πεδνγξάθνπο, ζεαηξνγξάθνπο, ζελαξηνγξάθνπο θ.ά.)· ζηελ θαηεγνξία απηή
αλήθνπλ όζνη αζρνινύληαη κε ηελ
θαιιηηερληθή δηαηύπσζε ηνπ ιόγνπ
θαη ηξνθνδνηνύλ ηνλ θνηλσληθό ρώξν κε έξγα πνπ αλαπαξάγνπλ δηάθνξεο κνξθέο δσήο κε ηελ ηδηνηπ79 / 326

πία ηεο πξνζσπηθήο επαηζζεζίαο
ηνπο.
Δ. ηνπο θξηηηθνύο· ζηελ θαηεγνξία
απηή αλήθνπλ όζνη αζρνινύληαη κε
ηελ θξηηηθή παξνπζίαζε ησλ θαιιηηερληθώλ θαη ινγνηερληθώλ δεκηνπξγεκάησλ ή θαη δηαθόξσλ άιισλ
εθδειώζεσλ ηεο θνηλσληθήο δσήο
κε πξόζεζε ηελ αλύςσζε ησλ
θξηηεξίσλ ησλ αλζξώπσλ.
Σ. ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ ζεάηξνπ,
ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο ηειεόξαζεο, ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ, ηνπ θνπθινζεάηξνπ· ζηελ θαηεγνξία απηή
αλήθνπλ όινη όζνη κεηέρνπλ ζηελ
παξαγσγή θαιιηηερληθνύ ζεάκαηνο
(εζνπνηνί, ζθελνζέηεο, ζθελνγξάθνη θ.ά.), πνπ απνζθνπεί παξάιιεια ζηελ αηζζεηηθή θαη πλεπκαηηθή
σθέιεηα ησλ ζεαηώλ.
Ε. ηνπο δεκνζηνγξάθνπο· ζηελ
θαηεγνξία απηή αλήθνπλ όζνη κε
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εμεηδηθεπκέλεο, ζπρλά, ζπνπδέο
αζρνινύληαη κε ηελ θαζεκεξηλή θαη
κε ηελ επνρηθή επηθαηξόηεηα, όηαλ
βέβαηα δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ θαηαγξαθή ηεο, αιιά πξνρσξνύλ
ζηελ αλάιπζή ηεο θαη δηαθσηίδνπλ
γηα ηα αίηηα, ηηο ζπζρεηίζεηο θαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ θνηλσληθώλ
γεγνλόησλ.
Ζ. ηνπο θιεξηθνύο· ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ όζνη, ηαγκέλνη κε
ηδηαίηεξν δήιν ζηελ ππεξεζία θάπνηαο ζξεζθείαο, δελ πεξηνξίδνληαη
ζηα ηειεηνπξγηθά θαζήθνληά ηνπο,
αιιά κε επξύηεξε δξαζηεξηόηεηα
εξεζίδνπλ ζεηηθά ηελ εζηθή επαηζζεζία ησλ αλζξώπσλ.
Θ. ηνπο πνιηηηθνύο· ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ όζνη κε ζπζία,
ζπρλά, ησλ πξνζσπηθώλ βηνπνξηζηηθώλ πξννπηηθώλ ηνπο ειαύλνληαη από ηε θηινδνμία λα ππεξεηή81 / 326

ζνπλ ηελ θνηλσλία ηνπο κε ηηο παξακέηξνπο πνπ πξνζδηνξίδεη ε ηδενινγηθή έληαμή ηνπο ζε δηακνξθσκέλνπο ή ζε δηακνξθνύκελνπο πνιηηηθνύο ζρεκαηηζκνύο.
I. ηνπο θηινζνθνύληεο· ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ όζνη αλάγνληαη
ζε κηα επξεία επνπηεία ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη δηαηππώλνπλ ζηνραζηηθέο ζεσξήζεηο ησλ δεδνκέλσλ
ηεο, αλαδεηώληαο θαζνιηθέο απαληήζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηνπ αλζξώπνπ σο πλεπκαηηθνύ θαη ςπρηθνύ όληνο.
Ζ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έρεη
πξνεγεζεί είλαη αλαγθαζηηθά πεξηνξηζηηθή θαη ίζσο ζα κπνξνύζε λα
δηεπξπλζεί πεξηιακβάλνληαο θαη
άιιεο θαηεγνξίεο αλζξώπσλ πνπ
δείρλνπλ δηάζεζε γηα πλεπκαηηθά
ζέκαηα θαη γηα δηαλνεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Οπσζδήπνηε ζηνλ θνη82 / 326

λσληθό ρώξν αλαπηύζζνπλ σθέιηκε πλεπκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνιινί άλζξσπνη πνπ δε ζα ήηαλ εύθνιν λα εληαρζνύλ ζε κηα από ηηο παξαπάλσ δέθα θαηεγνξίεο· ππάξρνπλ, αλακθηζβήηεηα, πνιινί αλζξσπνη πνπ βάδνπλ ζε θίλεζε ηε
ζθέςε ηνπο παξαθνινπζώληαο κε
αμηνζεκείσην βαζκό πξνζνρήο ηα
δεδνκέλα ηεο θνηλσληθήο δσήο. Χζηόζν ιεηηνπξγεί θάπνηα ζησπεξή
θνηλσληθή ζπλαίλεζε λα απνδίδεηαη
ε ηδηόηεηα ηνπ πλεπκαηηθνύ αλζξώπνπ ζ' όζνπο αλήθνπλ ζ' έλα από
ηα ιεηηνπξγήκαηα ησλ θαηεγνξηώλ
πνπ έρνπλ ζεκεησζεί.
Ο ραξαθηεξηζκόο ηνπ πλεπκαηηθνύ αλζξώπνπ, κε νπνηνδήπνηε
πεξηνξηζκό ή επέθηαζε ησλ θαηεγνξηώλ πνπ ζεκεηώζεθαλ, εληνπίδεηαη ζε κηα πεξηνξηζκέλε ζηαηηζηη83 / 326

θά κεηνλόηεηα ζε θάζε ρώξα.*** Δίλαη από ηελ άπνςε απηή επδηάθξηηε
θνηλσληθή αλαθνξά θαη ζαθήο αμηνινγηθή θνηλσληθή δηάθξηζε. Ο ραξαθηεξηζκόο πάλησο δε δεκηνπξγεί
θαηνρπξσκέλα δηθαηώκαηα, ελώ δηακνξθώλεη ζαθείο ππνρξεώζεηο εζηθήο ηάμεο. Ζ θαηαγξαθή ησλ ππνρξεώζεσλ απηώλ ζηνηρεηνζεηεί ηνλ
θνηλσληθό πξνζδηνξηζκό ηνπ πλεπκαηηθνύ αλζξώπνπ. Ζ αληαπόθξηζή
ηνπ ζ' απηέο είλαη πνπ δηθαηώλεη ην
ραξαθηεξηζκό απηό, όρη ε απιή
*** βι. ζηαηηζηηθνύο πίλαθεο 1 - 4
γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ "δηαλνεηηθώλ επηηεπγκάησλ ζηε Γαιιία,
ζηελ Δ...Γ. θαη ζηηο Ζ.Π.Α." ζηε
κειέηε ηνπ L. Bodin, Les intellectueles ό.π. ζηηο ζει. 13, 66-67 θαη ζηηο
ζει. 89-90 ηεο ειιεληθήο κεηάθξαζεο.
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έληαμή ηνπ ζε κηα από ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο κε βάζε ηα
εμσηεξηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο.
Οη θπξηόηεξεο από ηηο ππνρξεώζεηο απηέο είλαη νη αθόινπζεο:
α. Ο πλεπκαηηθόο άλζξσπνο πξέπεη λα ζπλαηζζάλεηαη ην ξόιν ηνπ
κέζα ζηνλ θνηλσληθό ρώξν. Από
θάπνηα ηδηαηηεξόηεηα πνπ νθείιεηαη
ζε θπζηθέο δηεξγαζίεο (γηα παξάδεηγκα, απμεκέλνο δείθηεο λνεκνζύλεο), ζε θνηλσληθέο ζπλζήθεο
(γηα παξάδεηγκα, άλεζε γηα ζπνπδέο θαη γηα θνηλσληθή αλάδεημε) θαη
ζε πξνζσπηθό κόρζν έρεη θζάζεη
ζε πςειό, ζε ζύγθξηζε πάληα κε ην
κέζν επίπεδν ησλ άιισλ κειώλ
ηεο θνηλσλίαο ηνπ, επίπεδν πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο· είλαη ζπλεπώο ζε θαιύηεξε ζέζε λα αληηιεθζεί ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο
δσήο, λα δηαγλώζεη ηηο αλάγθεο ηεο
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θαη ζην κέηξν ησλ δπλάκεώλ ηνπ λα
ζπκβάιεη ζε απνηειεζκαηηθή θάιπςή ηνπο.
β. Ο πλεπκαηηθόο άλζξσπνο πξέπεη λα ζηξαηεπζεί θαη λα ππεξεηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηεο
θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζέζεο
ηνπ· ε ζηξάηεπζε απηή είλαη ηόζν
πην ζεκαληηθή, όζν κπαίλεη ζηελ
εμππεξέηεζε ζθνπώλ πνπ θαιύπηνπλ επξύηαηεο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη δελ πεξηνξίδνληαη ζε ζηελά
πιαίζηα, πνπ ζπρλά εμππεξεηνύλ
ελδηαθέξνληα ή ζπκθέξνληα θάπνηνπ ή θάπνησλ κηθξώλ ππνζπλόισλ ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ· ε
ζηξάηεπζε απηή δηθαηώλεηαη εζηθά,
όηαλ έρεη απξόζσπν ραξαθηήξα,
δει. όηαλ απνδέθηεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ είλαη έλα επξύ θνηλσληθό
ζύλνιν άκεζν ή ελ όςεη.
γ. Ο πλεπκαηηθόο άλζξσπνο πξέπεη
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λα αλαδεηά ηελ αιήζεηα θαη λα θξίλεη· θαηά ηε ιαηηληθή δηαηύπσζε
homo spiritualis omnia judicat (= ν
πλεπκαηηθόο άλζξσπνο θξίλεη ηα
πάληα)· ε θξίζε είλαη ηδηαίηεξα πξνζηδηάδνπζα πξάμε ηνπ πλεπκαηηθνύ
αλζξώπνπ θαη έρεη πεξηζζόηεξν θηινζνθηθή παξά εζηθή θύζε· ε απξνθαηάιεπηε έξεπλα γηα απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο είλαη πλεπκαηηθή
αλάγθε όρη ιηγόηεξν από δενληνινγηθή αξρή.
δ. Ο πλεπκαηηθόο άλζξσπνο πξέπεη λα θσηίδεη ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξό ηνπ· ε αλαθάιπςε ηεο αιήζεηαο πξέπεη λα νδεγεί ζηελ απνθάιπςή ηεο· απηό κπνξεί λα γίλεηαη
ζε δύν επίπεδα: θαη κε ηε κνξθή
ηεο αλαθνίλσζεο ζηνπο εμεηδηθεπκέλα παξάιιεινπο θαη κε ηε κνξθή
ηεο εθιαΐθεπζεο γηα ην επξύηεξν
θνηλό· δηζηαγκνί θαη πζηεξνβνπιίεο
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δελ πξέπεη λα είλαη θαηεπζπληήξηα
ζηνηρεία ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ
πλεπκαηηθνύ αλζξώπνπ.
ε. Ο πλεπκαηηθόο άλζξσπνο πξέπεη
λα αλαιακβάλεη ελεξγεηηθνύο ξόινπο κέζα ζηελ θνηλσληθή δσή· ε
θσλή ηνπ πξέπεη λα αθνύγεηαη
ζηαζκηζκέλε θαη δηεγεξηηθή· δελ
κπνξεί λα είλαη ακέξηκλνο ζεαηήο
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αληηιακβάλεηαη όηη βξαρππξόζεζκα ή καθξνπξόζεζκα βιάπηνπλ ηελ θνηλσλία
ησλ αλζξώπσλ είηε ζε πεξηνξηζκέλν ρώξν είηε ζε νηθνπκεληθό επίπεδν.
πλνςίδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα
ηεο κηθξήο απηήο κειέηεο κπνξνύκε λα ππνγξακκίζνπκε ηε ζεκαζία
πνπ έρνπλ: ε θαζνιίθεπζε θαη ε δηεύξπλζε ηεο παηδείαο, ώζηε ν ρώξνο ησλ πλεπκαηηθώλ αλζξώπσλ
λα κε κείλεη θιεηζηό άζξνηζκα πε88 / 327

ξηνξηζκέλσλ αξηζκεηηθά κνλάδσλ
(έλαο numerus clausus)· ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ξόινπ ησλ δηαλννπκέλσλ ζην ζύγρξνλν θόζκν, ώζηε λα απνηξέπεηαη ε παξάινγε
ρξήζε ησλ επηηεύμεσλ ηεο αλζξώπηλεο ινγηθήο· θαη ε εθνύζηα ζηξάηεπζε ηνπ ζθεπηόκελνπ αλζξώπνπ,
ώζηε λα πξνσζείηαη θηινζνθεκέλα
θαη ε αηνκηθή θαη ε ζπιινγηθή δσή.
Καη είλαη αλάγθε λα ηνλίζνπκε όηη
γηα ηνπο πλεπκαηηθνύο αλζξώπνπο
πξνβάιιεη σο εζηθό αίηεκα πσο
δελ πξέπεη λα ηηκνύληαη από ηε ζέζε πνπ έρνπλ, αιιά λα ηηκνύλ ηε
ζέζε πνπ έρνπλ ζηελ θνηλσληθή
δσή.
(Θ. Μαπξόπνπινο)
Σν δηάγξακκα ηεο κειέηεο
α. Γεληθεπκέλνο ιόγνο γηα ηε ζύγρπζε όξσλ ζηελ επνρή καο.
89 / 327

β. Αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ όξνπ
πλεπκαηηθόο άλζξσπνο,
γ. Δλδείμεηο γηα ηελ αλεπάξθεηα ησλ
πξνηεηλόκελσλ νξηζκώλ ηνπ όξνπ.
δ. Γηεξεύλεζε ησλ αηηίσλ γηα ηελ αλεπάξθεηα ησλ νξηζκώλ ηνπ όξνπ.
ε. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ δηαλνεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.
ζη. Τπνρξεώζεηο ησλ αλζξώπσλ
πνπ αλαπηύζζνπλ δηαλνεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
δ. πκπεξάζκαηα.
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ΔΘΦΡΑΖ - ΔΘΘΔΖ Γ ΙΤΘΔΗΟΤ
Πίλαθαο θεηκέλωλ
ηίηινο
ζπγγξαθεηκέλνπ θέαο
1 (ρεηηθά κε
ηηο εθεπξέζεηο)

ζει Δλόηεπξνέιεπζε
.
ηεο
Έθζεζε Ηδεώλ 15 ΠΔΗΘΩ
– Λόγνο ΓεκηΣξόπνη
νπξγηθόο,
ΠεηζνύοΟΔΓΒ,
Α. ΔπίΑζήλα 1993.
θιεζε
ζηε
Λνγηθή
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2 Ρηλόθεξνο Ηνλέζθν
Αλώηαηε Γ. Μ.
Παηδεία. εθάθεο
Πώο θζάζακε ζην
αδηέμνδν

3 Γηάινγνο ΘνπθπδίΑζελαίσλ δεο Δ 89,
– Μειίσλ 105
(απόζπαζκα

2122
Αλώηαηε Παη- 24δεία. Πώο θηά- 26
ζακε ζην αδηέμνδν, Οηθνλνκηθόο Σαρπδξόκνο, Ννέκβξηνο 1987.
27
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ηίηινο
θεηκέλνπ
4 Σν δίθαην
ηεο
ππγκήο

ζπγγξαθέαο
Δ. Π.
Παπαλνύηζνο

πξνέιεπζε

ζει Δλόηε.
ηεο
30

Δ. Π. Παπαλνύηζνο, Σν
δίθαην ηεο
ππγκήο, εθδ.
Γσδώλε,
1975, 1988.
5 Φπρνινγία Δ. Π. Πα- Δ. Π. Παπα32ησλ Νεν- παλνύηζνο λνύηζνο, Σα
33
ειιήλσλ
κέηξα ηεο επνρήο καο, εθδ
Φηιηππόηεο
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6 Δλλνηνινγηθή ζύγρπζε θαη
πνιηηηθή
εθκεηάιιεπζε
7 Φηινπαίγκνλεο ελ
νπ παηθηνίο
8 Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα

Π.
Από ηνλ Σύπν 34Κνλδύιεο
35

Π. νύξιαο Από ηνλ Σύπν 3436

Γ. Γνπζέηεο Από ηνλ Σύ39
πν, 6/12/1988
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9 Γηθαληθόο Γ. Παπαλιόγνο
δξένπ
από ηε
«Γίθε ηεο
Λακίαο»

Γ. Παπαλδξέ- 42
νπ, Αγόξεπζε θαη
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Β.
Δπίθιεζε ζην
ζπλαίζζεκ
α ηνπ δεθηε
Γ. Δπίθιεζε
ζην ήζνο
ηνπ
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1981. ει. 174 –
178, Πεγή: Δθεκεξίο «Αζήλαη»
εο
ηεο 6 επηεκβξίνπ 1910. Λόγνο ηελνγξαθεκέλνο.
100 / 330

44
θαη
6971

Δπίζεζε
ζην ήζνο
ηνπ αληηπάινπ

ηίηινο
θεηκέλνπ
12 ρεηηθά κε
ηελ επίθιεζε
ζηελ απζεληία
13 Γίθε ηεο
Λακίαο
(απόζπαζκα)

ζπγγξαθέαο
Α. Φξαγθνπδάθε

ζει Δλόηεπξνέιεπζε
.
ηεο
Α. Φξαγθνπ- 45 Δπίθιεδάθε, «Γιώζζε ζηελ
ζα θαη Ηδενιναπζεληία
γία», εθδ. Οδπζζέαο, Αζήλα 1987, ζ. 178.
Γ. Παπαλ- ό.π.
46
δξένπ
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ηίηινο
θεηκέλνπ
14 ρεηηθά κε
ηε δηαθήκηζε

ζπγγξαζει
πξνέιεπζε
θέαο
.
Α. ΦξαΑ. Φξαγθνπ- 53
γθνπδάθε δάθε, «Γιώζζα θαη Ηδενινγία», εθδ. Οδπζζέαο, Αζήλα 1987, ζ. 156
15 ρεηηθά κε Γ. Υ. Εώηνο Γ. Υ. Εώηνο,
56ηε
«Γηαθήκηζε», 59
δηαθήκηζε
εθδ. University
Studio Press,
ζ. 70
102 / 330-331

Δλόηεηεο
Κνξθέο
πεηζνύο
Α. Ζ πεηζώ ζηε
δηαθήκηζε

ηίηινο
ζπγγξαπξνέιεπζε
θεηκέλνπ θέαο
16 Ζ Γίθε ηεο Γ. Παπαλδ- Γ. ΠαπαλδξέΛακίαο
ξένπ
νπ, Αγόξεπζε
ζηε «Γίθε ηεο
Λακίαο», Λακία, 22 Ηνπλίνπ
1922, «Κείκελα», η. 1νο,
ζει. 142- 157.
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ζει
.
6266

Δλόηεηεο
Β. Ζ πεηζώ ζην
δηθαληθό
ιόγν

17 Πνιηηηθόο Δι. ΒεΛόγνο (α- ληδέινο
πόζπαζκα 2)

«Σα θείκελα ηνπ
69Διεπζεξίνπ Βελη- 71
δέινπ, 1909-19-35,
επηκέιεηα θαη ηζηνξηθά ππνκλήκαηα
η. I. ηεθάλνπ, η.
Α', Αζήλα, 1981.
ει. 174- 178
Πεγή: Δθεκεξίο
εο
«Αζήλαη» ηεο 6
επηεκβξίνπ 1910.
Λόγνο ηελνγξαθεκέλνο.
104 / 331

Γ. Ζ πεηζώ ζηνλ
πνιηηηθό
ιόγν

18 Λόγνο Κ. Κ.
Καξακαλ- Καξαιή (έληαμε καλιήο
ηεο Διιάδαο ζηελ
ΔΟΚ 28
Μαΐνπ
1979)
19 «Ο Αγώλ Α. Υίη- Α. Υίηιεξ, « Ο ακνπ» (από- ιεξ
γώλ κνπ», η. Β',
ζπαζκα)
εθδ. Γαξέκα, ζει.
14-16.
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7275

7879

20 Ρηλόθεξνο Δ. Ην- Δπγέληνο Ηνλέζθν, 80
(απόζπα- λέζθν Πξόινγνο ζην
ζκα 2)
ζεαηξηθό έξγν
«Ρηλόθεξνο».
21 πλέληεπ- (Αρκάη πλέληεπμε κε
81
με κε Ηξα- Αληδαι Ηξαλό Πξεζβεπηή
λό Πξενπθ. Αρκάη
ζβεπηή θ. γηάλ)
Αληδαινπγηάλ,
Αρκάη Α13/8/1985.
ληδαινπΠεξηνδηθό
γηάλ
«Σέηαξην»,
Οθηώβξηνο 1985.
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22 πλέληεπ- (Νακπί πλέληεπμε κε
82
με κε Ηξα- ι
Ηξαθηλό Πξεζβεπθηλό Πξε- Ναδηέκ) ηή θ. Νακπίι Ναζβεπηή θ.
δηέκ. 13/8/1985.
Νακπίι
Πεξηνδηθό «ΣέΝαδηέκ
ηαξην»,
Οθηώβξηνο 1985.
23 ρεηηθά κε Α.
Α. Φξαγθνπδάθε, 83
ηα ραξα- Φξα- «Γιώζζα θαη Ηδεθηεξηζηη- γθνπδά νινγία», εθδ. Οθά ηνπ
θε
δπζζέαο, Αζή-λα
πνιηηηθνύ
1987, ζ. 158
ιόγνπ
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24 Γεληθή Θε- I. Μασξία ηνπ λσιεΠνηληθνύ δάθεο
δηθαίνπ
(Θαλαηηθή
πνηλή)
25 Γηαηί πξέ- (Γηεπεη λα θα- ζλήο
ηαξγεζεί ε Ακλεζαλαηηθή ζηία)
πνηλή;

I. Μαλσιεδάθε,
84Γεληθή-Θεσξία
85
ηνπ πνηληθνύ
δηθαίνπ, η. Β' 1978,
ζει. 207-209
Όηαλ ε πνιηηεία 86ζθνηώλεη …Ζ ζα- 90
λαηηθή πνηλή παξαβηάδεη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα.
Έθδνζε ηεο Γηεζλνύο Ακλεζηίαο,
Λνλδίλν 1989.
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Γ. Ζ πεηζώ ζηνλ
επηζηεκνληθό
ιόγν

ηίηινο
θεηκέλνπ
26 ρεηηθά
κε ην ύκπαλ

ζπγγξαπξνέιεπζε
θέαο

Δλόηεζει.
ηεο

Γ. Γξακ- Γ. Γξακκαηηθάκαηηθά- θεο, Ζ θόκε ηεο
θεο
Βεξελίθεο

9295

27 Οη νξίδν- Β. Ξαλ- Β. Ξαλζόπνπινο, 96
ληεο καο ζόπνπιν Πεξί αζηέξσλ θαη
δηεπξύλν ο
ζπκπάλησλ, Πα-ληαη
λεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο,
Ζξάθιεην 1985, ζ.
62.
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ηίηινο
θεηκέλνπ
28 ρεηηθά κε
ηελ επηζηήκε θαη
ην ξόιν
ηεο ζηελ
θνηλσλία
29 ρεηηθά κε
ην θαιό
θαη ην θαθό ζηελ επηζηεκν-

ζπγγξαθέαο
S. W.
Hawking

Δλόηεπξνέιεπζε
ζει.
ηεο
Stephen W. Haw- 98
king, ην ρξνληθό
ηνπ ρξόλνπ, εθδ.
Κάηνπηξν. 1938.
ζει. 247- 248.

G.
Galileo

G. Galileo,
99
Dialogue on the
Great World
System, επηκ. ζ.
De Santiliana,

110 / 331-332

ληθή γλώζε

University of
Chicago Press,
1953, όπσο
αλαθέξεηαη ζην
J. Lipscombe θαη
Β. Williams. Are
Science and
Technology
Neutral?
Butterwonhs.
1979, ζ. 6.
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ηίηινο
θεηκέλνπ
3 ρεηηθά κε
ην θα-ιό
θαη ην
θαθό ζηελ
επηζηεκνληθή
γλώζε –
δηά-θνξα

Δλόηεζπγγξαθέαο πξνέιεπζε ζει.
ηεο
Γάιινη
99Παλ/θνί
0
102
Ακεξ. Πεληάγσλν
L. F. Fleser
(βόκβα λαπάικ) Όξθνο
επηζηεκόλσλ
, ηερληθώλ,
κεραληθώλ
Μπ. Μπξερη
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ηίηινο
ζπγγξαπξνέιεπζε
θεηκέλνπ θέαο
31 (Γνθίκην) Montai Montaigne, ΔΠΟgne
ΥΔ, η. 2, Ηνύληνο
1963, κηθ. Γ.Ο.
Θνηβηδόπνπινπ.
32 (Γνθίκην) D.
Hume

ζει Δλόηε.
ηεο
111 ΓΟΘΗΚΗΟ

Essais moraux et 112
politiques,
Le contrat primitif,
D. Hu-me.
ΔΠΟΥΔ, η. 3,
Ηνύιηνο 1963, κηθ.
I. Ξπδηά.
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33 Ζ δύλακε Δ. Π.
ηεο κάδαο Παπαλνύηζνπ
34 Μεραλη- Α.
ζκόο ηνπ Σεξδάεμαλδξα- θεο
πνδηζκνύ
35 Ζ ηερληθή Δ. Π.
πξόνδνο Παπαλνύηζνο

Δ. Π. Παπαλνύ- 115ηζνο, Σν δίθαην 117
ηεο ππγκήο
Αγγ. Σεξδάθεο, 121Πνληνπόξνη
124

Δ. Π. Παπαλνύηζνο,
Πξαθηηθή
θηινζνθία.
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126129

Ζ πεηζώ
ζην
δνθίκην

ηίηινο
ζπγγξαθεηκέλνπ θέαο
36 Ζ γιώζζα Θ. Νάθαο
ηνπ δνθηκίνπ

37 Πάληα
πιήξε
ζεώλ

ζει Δλόηεπξνέιεπζε
.
ηεο
131
Ζ γιώζζα ηνπ
δνθηκίνπ
Ζ νξγάλσζε ηνπ δνθηκίνπ
Γ.
Γ. εθέξεο, 133εθέξεο Γνθηκέο
135
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38 Γνθίκην
Π. Υάξεο Π. Υάξεο,
θαη εκεξνΤπάξρνπλ
ιόγην –
ζενί.
Γνθίκην
θαη νκηιίαζπλνκηιία

137

39 ρεηηθά κε Από ηνλ
ηα κάξκα- ηύπν
ξα ηνπ
Παξζελώλα

138139
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Γνθίκην
θαη εκεξνιόγην –
Γνθίκην
θαη νκηιία
– ζπλνκηιία

40 Να επηζηξαθνύλ
ζηελ Διιάδα
41 Βξεηαληθό
Μνπζείν
(Διγίλνπ
κάξκαξα)
42 Μλεκεία
θαη Δθπαίδεπζε: ε
ζπκβνιή
ησλ δαζθάισλ

Νηθ
Από ηνλ
143Φίιληηλγθ εκε-ξήζην 144
ηύπν,
14/6/1998
Κ. Γεκνπ- Κηθή
144
ιά
Γεκνπιά,
«Έξεβνο»
Β. Βέκε

Β. Βέκε,
145Αξ147
ραηνινγία
θαη Σέρλεο,
η. 56.
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ηίηινο
θεηκέλνπ
43 ρνιεία
«πηνζεηνύλ»
κλεκεία

ζπγγξαζει Δλόηεπξνέιεπζε
θέαο
.
ηεο
Από ηνλ Από ηνλ
147ηύπν
εκεξήζην 149
ηύπν,
11/6/1995

44 Πξώηα
πξώηα ε
πνίεζε

Ο. Διύηεο Ο. Διύηεο, 152Αλνηρηά
153
Υαξηηά
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Γνθίκην
θαη επηζηνιή – Ο
εμνκνινγεηηθόο
ηόλνο ζην
δνθίκην

ηίηινο
ζπγγξαπξνέιεπζε
θεηκέλνπ θέαο
45 Άλνημε
Δ.Β.
Δ. Β. White,
White
Scholes θαη
Klaus, ηνηρεία Γνθηκίνπ, κηθ. Α.
Πξίζε, εθδ.
Κσλζηαληηλίδε.
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ζει.
156159

Δλόηεηεο

ηίηινο
θεηκέλνπ
46 (0 ζεβαζκόο ηεο
δσήο)

ζπγγξαπξνέιεπζε ζει. Δλόηεηεο
θέαο
Α. βάη- Αικπεξη
161ηζεξ
βάηηζεξ, Ζ 162
δσή κνπ θαη
ε ζθέ-ςηο
κνπ, εθδ.
ΓΑΛΑ-ΞΗΑ,
Αζή-λα,
1965, ζ. 166169.

120 / 333

47 Γηαηί καο
ζπλεπαίξλεη ην
πνδόζθαηξν
48 (ρεηηθά
κε ην πνδόζθαηξν)

Ηζηνξία
ηνπ
δνθηκίνπ
167 ΑΡΘΡΟ

Γ. Γεκε- Γ. Γεκεηξάθνο
ηξάθνο, ην
«ΒΖΜΑ», 5
Ηνπιίνπ
1998.
Α.
169Sonntag,
170
Β-Ζ Levy
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49 Ζ δηακάρε Ν.
Ν. Μνπδέιεο, 172- Αξζξν θαη
γηα ηελ πα- Μνπδέι 23-8-1998
174 Γνθίκην
ξαρώξεζε εο
ηνπ Ζξσδείνπ ζηνλ
ζρεδηαζηή
Κάιβηλ Κιάηλ θαη νη
πξνεθηάζεηο ηεο /Ση
ζέιεη ε αιεπνύ ζην
παδάξη;
122 / 333

50 Λατθόηεηα
θαη ιατθηζκόο
51 Ζ θισλνπνίεζε.
Σα ππέξ θαη
ηα θα-ηά γηα
ηνλ άλζξσπν
52 Ζ γνληδηαθή
ηαπηόηεηα ζε
κηθξνηζίπ

I. Δ. Μαλσιεδάθεο
Ν.
Οκηιία ηνπ Ν.
Μαηζα- Μαηζαληώηε
ληώηεο ζε ζπλεδξία
ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ.
11/1/1998

176177
178181

182
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53 Φπρνινγη- Ζ. Γ.
Ζ. Γ. Μπεδε183θέο θαη παη- Μπεβέγθεο, Πξα- 187
δαγσγηθέο δεβέθηηθά ζπλεεπηζεκάλζε γθεο
δξίνπ «Φηινηο γηα ηε
ζνθία θαη
ρξήζε ηεο
πιεξνθν-ξηθή
πιεξνθνξη
ζηελ εθπαίθήο ζηελ
δεπζε» 26-27
εθπαίδεπζε
/10 /1991. ανπ
54 Αξραίνη θη- Μ.
Από ηνλ Σύπν 190
ιόζνθνη ζε ΓειεζαCD-ROM γηα λάζεο
καζεηέο θαη
θνηηεηέο
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55 πλεξγαηηθή
κάζεζε θαη
ειεθηξνληθά
εξγαιεία
56 Γηαζεκαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο: παηδαγσγηθά παηρλίδηα θαη
πξνζνκνηώζεηο
57 Αληζόηεηεο
ζηελ πιεξνθόξεζε

Α.
Ράπηε
ο- Α.
Ράπηε
Α.
Ράπηε
ο- Α.
Ράπηε

Α. Ράπηεο-Α. 191Ράπηε. Πιε- 192
ξνθνξηθή θαη
Δθπαίδεπζε
Α. Ράπηεο-Α. 192
Ράπηε.
Πιεξνθνξηθή
θαη Δθπαίδεπζε

Κ.
Από ηνλ Σύπν 193
Σζνπθαιάο
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Αληζόηε-ηεο
ζηελ
πιεξνθόξεζε

58 Πεηξαηεία
κέζσ ηνπ
Internet

Π.
Παπαδόπνπ
ινο

Α.
Καξαθνύζεο

Π. Παπαδό193
πνπινο, Ζ δεκνθξαηία ηαηξηάδεη ζην
Internet. Από
ην αθηέξσκα
ηεο Καζεκεξηλήο ζην
Internet.
Από ηνλ Σύπν 194
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ηίηινο
θεηκέλνπ
59 Κηλδπλεύεη ε
πλεπκαηηθή
ηδηνθηεζία
60 ην Internet
θπηξώλνπλ
θαη άλζε ηνπ
θαθνύ

ζπγγξαΔλόηεπξνέιεπζε
ζει.
θέαο
ηεο
Γ.
Από ηνλ Σύπν 194Κνπκά195
ληνο
Αλππόγξαθν 195
ζεκείσκα.
Από ην
αθηέξσκα ηεο
εθεκεξίδαο «Ζ
Καζεκεξηλή»
ζην Internet.
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ηίηινο
θεηκέλνπ
61 Δίλαη αμηόπηζηεο νη πιεξνθνξίεο ηνπ
Internet;

62 To Internet
γηα κηα επίζθεςε ζηα
κνπζεία

ζπγγξαθέαο
Ε. Παπαζαλαζόπνπινο

πξνέιεπζε

Δλόηε
ζει.
-ηεο
195

Ε. Παπαζαλαζόπνπινο.
Από ην αθηέξσκα ηεο εθεκεξίδαο «Ζ
Καζεκεξηλή»
ζην Internet.
Από ηνλ Σύπν 197198
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63 Ζιεθηξνληθό
εκπόξην

Γ. I.
Γ. I. Γνπθίδεο. 198
Γνπ- Από ην αθηέθίδεο ξσκα ηεο εθεκεξίδαο «Ζ
Καζεκεξηλή»
ζην Internet.
64 Ο ειεύζεξνο
Από ηνλ Σύπν 198ρξόλνο ζα μν199
δεύεηαη κπξνζηά ζε έλαλ
ππνινγηζηή;
πκπαηγλία εμ
απνζηάζεσο.
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65 To Internet
Παλ. Παλ. Γεσξγηά- 199
ζην Γεκόζην Γεσξ- δεο. Από ην αγηάδεο θηέξσκα ηεο
εθεκεξίδαο «Ζ
Καζεκεξηλή»
ζην Internet.
66 Αλαθνξέο ζηε Μ.
Μ. Ζιηνύ,
203- ΔΠΗκεηξόηεηα
Ζιηνύ 26/6/1989
205 ΦΤΙΙΗΓΑ
67 Νεθέιαη
ΑξηΓΗΘΑΗ(απνζπάζηνΟ ΙΟζκαηα)
θάλεο
ΓΟ ΘΑΗ
ΑΓΗΘΟ
ΙΟΓΟ
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68 Γιώζζα ηεο
εμνπζίαο θαη
γιώζζα ηεο
παηδείαο

220- (Γιώζ223 ζα ηεο
εμνπζίαο θαη
γιώζζα
ηεο παηδείαο)
224225

69 ρεηηθά κε ην
ιόγν ηεο εμνπζίαο – πλέληεπμε
70 Πξνκεζέαο
ΑηΓεζκώηεο
ζρύ(απόζπαζκα) ινο

225226
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71 Αληηγόλε

νθνθ
ιήο
72 Γηάινγνο Με- Γξεγό
γάινπ Βαζη- ξηνο ν
ιείνπ – Μνδέ- Θενιό
ζηνπ
-γνο
73 Απάληεζε
Κνινθνηξώλε ζηνλ
Ηκπξαήκ
74 Οκηιία Γ. εθέξε ζηελ
ηνθρόικε

229230
Γξεγνξίνπ ηνπ 230Θενιόγνπ εο 231
ηνλ Μέγα Βαζίιεηνλ Δπηηάθηνο.
Κνιν231
θνηξώλεο
Γ.
Γηώξγνο εθέ- 232 (Ο άλεθέξ ξεο, 1963, Γνζξσεο
θηκέο, ζ. 159.
πνο)
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75 (Ο κεηέσξνο
αλζξσπνο)

76 Παηδεία θαη
εζληθή
κόξθσζε
77 4ε Απγνύζηνπ

Γ.
Γξακκαηηθάθεο
Α.
Γεικνύδνο
Από
αλαγλσζη
ηθό

Γ. Γξακκαηηθά- 234
θεο, Ζ θόκε
ηεο Βεξελίθεο.
Α. Γεικνύδνπ, 235- (Ο άιΠαηδεία θαη ε- 240 ινο
ζληθή κόξθσάλζξσζε .
πνο)
Από αλαγλσ- 244 (Δζληθή
ζηηθό ηεο πεαγσγή
ξηόδνπ ηεο δηθαη νινθηαηνξίαο ηνπ
θιεξσηη
I. Μεηαμά
ζκόο)
(1936-1940)
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ηίηινο
θεηκέλνπ
78 Σα Σίξαλα
γηνξηάδνπλ

ζπγγξα
-θέαο
Από
αλαγλσζηηθ
ό
79 Οη πεδηάδεο Από
ησλ εξξώλ Αλαθαη ησλ Φη- γλσζηηθ
ιίππσλ
ό

Δλόηεπξνέιεπζε
ζει.
ηεο
Από αιβαληθό 245
αλαγλσζηηθό
ηεο πεξηόδνπ
Δλβέξ Υόηδηα
Από αλαγλσ- 246
ζηηθό ηεο πεξηόδνπ ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ
I. Μεηαμά
(1936-1940)
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80 Ο θάκπνο ηεο Από
Γξόπνιεο
Αλαγλσζη
ηθό
81 Ο ύκλνο ηεο Από
εζληθήο λέν- Αλαιαίαο
γλσζη
ηθό

Από αιβαληθό
αλαγλσζηηθό
ηεο πεξηόδνπ
Δλβέξ Υόηδηα
Από αλαγλσζηηθό ηεο πεξηόδνπ ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ
I. Μεηαμά
(1936-1940)
Φ. Πν- Φ. Πνιίηεο.
ιίηεο Πξσία, 15
επηεκβξίνπ
1933
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246

82 Μεζζηαληζκόο

250- (Μεζζηα
252 ληζκόο)

248

83 Άζθεζε
ςπρήο

Φ. Πν- Φ. Πνιίηεο. Ά- 252ιίηεο ζθεζε ςπρήο, 253
Πξσία 28
Ηνπιίνπ 1934.
84 Σν λόεκα ηεο I. Κα- I. Καθξηδήο. Σν 253ειιεληθήο ε- θξηδήο λόεκα ηεο ειιε- 256
ιεπζεξίαο
ληθήο ειεπζεξίαο, 257Παλεγπξηθόο
258
ιόγνο, 26 Οθησβξίνπ 1960 ζηελ
αίζνπζα ηειεηώλ
ηνπ ΑΠΘ. I.
Καθξηδήο,
Διιεληθό Φσο.
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ζπγηίηινο
Δλόηεγξαπξνέιεπζε
ζει.
θεηκέλνπ
ηεο
θέαο
85 (ρεηηθά κε ην Ρακπη256
κεζζηαληζκό ληξααπόζπαζκα) λάζ ΣαΡακπηληξαγθόξ
λάζ Σαγθόξ
86 Νενειιεληθή Γ. Γα- Γεκ. Γαληειί- 258
Κνηλσλία θαη ληειί- δεο, ΝενειιεΟηθνλνκία
δεο
ληθή Κνηλσλία
(απόζπαζκα)
θαη Οηθνλνκία
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87 Παηδεία Γύλα- Η. Θ.
I. Θ. Καθξηδήο,
κηο ζεξαπεπ- Καθξη- Παηδεία δύλαηηθή ςπρήο
δήο
κηο ζεξαπεπηηθή ςπρήο.
Λόγνο γηα ηελ
εκέξα ησλ
Σξηώλ Ηεξαξρώλ.
88 Ζ Πξνζηα-ζία Μ.
Μ. Αλδξόληηνπ πεξηβάι- Αλδξό θνο, Ζ πξνινληνο
-ληθνο ζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, ΥΡΟΝΗΚΟ 1974
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260264

271- ΓΗΑΒΑ272 ΕΩ ΘΑΗ
ΓΡΑΦΩ
Γηαβάδ
σ

89 νλέην XV

90 πγγξαθείο
θαη ύθνο

αίμπεξ

Οπίιηακ αί275
μπεξ, Σα ζνλέηα, Δηζαγσγή θαη κεηάθξαζε Βαζίιε
Ρώηα - Βνύιαο
Γακηαλάθνπ,
Ίθαξνο 1982.
Δ. Π. Δ.Π. Παπαλνύ- 276Παηζνο, πγγξα- 277
παλνύ θείο θαη ύθνο.
ηζνο Από ηνλ εκεξήζην Σύπν.
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ηίηινο
θεηκέλνπ
91 Οη θνλζέξβεο
ηεο ζνθίαο

ζπγγξ
πξνέιεπζε
ζει.
α-θέαο
Γ. Κνπ- Γηώξγνο Α.
285κάΚνπκάληνο, Οη 286
ληνο
θνλζέξβεο
ηεο ζνθίαο.
Από ηνλ
Σύπν.
92 (ρεηηθά κε ηε Αρ.
Αρ.
305
δηάξζξσζε
Αλζε- Αλζεκίδεο,
θαη ηελ επε- κίδεο Jus Promo306
μεξγαζία) Jus
vendi, ΘεζζαPromovendi
ινλίθε 1978,
(απόζπαζκα)
ζ. 60 ζ. 65-67
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Δλόηεηεο
Γξάθσ

ΔΡΔΤΛΖ
ΣΗΘΖ
ΔΡΓΑΗ
Α

93 (ρεηηθά κε
ηνλ ηίηιν)
Σν εξεπλεηηθό δεκνζίεπκα
94 Καηαρώξηζε
ηεο βηβιηνγξαθίαο

Π. Α.
Γεξάθεο Α.Γ.
θήθαο
Κ. Η.
Σζηκπνύθεο

Π. Α. Γεξάθεο 308
- Α. Γ. θήθαο,
Σν εξεπλεηηθό
δεκνζίεπκα,
Θεζζαινλίθε,
1973.ζ.4.
Κ. Η. Σζηκπνύ- 312θεο, Σξόπνο 313
ζπγγξαθήο
κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο, β' έθδνζε, Αζήλα 1986,
ζει. 73-74.
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95 Σν θιέθηηθν Γ.
ηξαγνύδη
Από(απόζπαζκα) ζηνιάθεο

96 Ο πλεπκαηηθόο αλζξσπνο: Απόπεηξα νξηζκνύ
θαη θνηλσληθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ

Θ.
Μαπξόπνπινο

Γηάλλεο Απν- 313ζηνιάθεο, Σν 316
θιέθηηθν ηξαγνύδη, εθδ.
Δζηίαο, Αζήλα
1950,ζει. 8-10.
324- Παξα327 δείγκαηα
Δξεπλεηηθήο
Δξγαζίαο
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Με απόθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνύ, ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ
Λπθείνπ ηππώλνληαη από ηνλ Οξγαληζκό Δθδόζεσο Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκνζία ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα
δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε, όηαλ θέξνπλ βηβιηόζεκν πξνο απόδεημε
ηεο γλεζηόηεηάο ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη πξνο πώιεζε
θαη δε θέξεη βηβιηόζεκν ζεσξείηαη
θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο δηώθεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ Νόκνπ 1129 ηεο 15/21
Μαξηίνπ 1946 (ΦΔΚ 1946, 108, Α΄ ).

Απαγνξεύεηαη ε αλαπαξαγσγή
νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο απηνύ ηνπ
βηβιίνπ, πνπ θαιύπηεηαη από
δηθαηώκαηα (copyright), ή ε ρξήζε
ηνπ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, ρσξίο
ηε γξαπηή αδεία ηνπ Παηδαγσγηθνύ
Ηλζηηηνύηνπ.
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