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Σν δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν εί-
λαη δχν ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηε-
ξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ, πνπ ζπκ-
βάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ πλεπκαηη-
θή καο ζπγθξφηεζε: κε ην πξψην 
δερφκαζηε κελχκαηα πνπ καο ζηέι-
λνπλ νη άιινη, θαη έηζη γίλνληαη θηή-
κα καο ζθέςεηο, ηδέεο, ζπλαηζζήκα-
ηα θαη πνηθίιεο γλψζεηο, πνπ έρνπλ 

7 / 271 



απνζεζαπξηζηεί αηψλεο ηψξα απφ 
ην αλζξψπηλν γέλνο κέζα ζηα δηά-
θνξα βηβιία θαη έληππα· κε ην δεχ-
ηεξν ζηέιλνπκε εκείο κελχκαηα 
ζηνπο άιινπο, γεγνλφο πνπ καο βν-
εζάεη λα εθζέζνπκε έλα, πξφβιεκα, 
λα πάξνπκε κηα πξνζσπηθή ζέζε 
απέλαληη ζ' απηφ θαη λα εθθξάζνπ-
κε ηηο πξνζσπηθέο καο ζθέςεηο κε 
ηελ απαηηνχκελε ζαθήλεηα θαη α-
θξίβεηα. 

 

■ Γέρνκαη κελύκαηα 
 

▶ Γηαβάζηε ην παξαθάησ θείκελν 

θαη πξνζπαζήζηε λα απνδψζεηε ηα 
θχξηα κελχκαηά ηνπ: 

Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
Ζ αιφγηζηε θαηαζηξνθή ηνπ θπ-

ζηθνχ ρψξνπ, κέζα ζηνλ νπνίνλ θαη 
απφ ηνλ νπνίνλ δνχκε, έρεη πξνρσ-
ξήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ξπζκφ 
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επηθίλδπλν. Σελ ίδηα ζηηγκή θαη πα-
ξάιιεια κ' απηήλ, ζπληειείηαη θαη ε 
θαηαζηξνθή, άκεζε ή έκκεζε, ησλ 
κλεκείσλ πνπ ν πνιηηηζκφο ησλ αη-
ψλσλ έρεη θιεξνδνηήζεη ζηνλ ηφπν 
καο. Δηαηξείεο θαη άηνκα πξνζπα-
ζνχλ κε δηαθεξχμεηο θαη ζεσξεηηθέο 
αλαιχζεηο λα πείζνπλ - πνηνπο; - γηα 
ηελ αλάγθε θαη ηελ ππνρξέσζε 
πνπ έρνπκε λα ζεβαζηνχκε θαη λα 
πξνθπιάμνπκε ην "θπζηθφ πεξη-
βάιινλ" θαη ηα ηζηνξηθά καο κλε-
κεία. Ζ πξφζεζε είλαη αλαληίξξεηα 
νξζή θαη επαηλεηή, φκσο θνβνχκαη 
πσο ππάξρεη ν θίλδπλνο λα εμαληιε- 

ζεί ζε ζρήκαηα 
ιφγνπ, αλ δελ α-
λαδεηεζνχλ νη 
αηηίεο ηνπ θαθνχ 
θαη δελ αλαηξα-
πνχλ απφ ηε 
ξίδα ηνπο. 
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Τπνπηεχνκαη φηη ζε πνιιέο πεξη-
πηψζεηο νη θξίζεηο μεθηλνχλ απφ θαη 
θαηεπζχλνληαη πξνο ζεσξεηηθέο α-
λαδεηήζεηο αηζζεηηθήο κνξθήο. Πη-
ζηεχνπλ πνιινί πσο εθείλν πνπ 
ρξεηάδεηαη είλαη ε δηαθψηηζε ησλ 
αλζξψπσλ γηα ηελ αμία ηνπ ρψξνπ 
θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Κάπνηε ζην 
νπινζηάζην ησλ δηαθσηηζηψλ βξί-
ζθεη θαλείο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα 
ηηο βηνινγηθέο θαη άιιεο ζπλέπεηεο 
πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε κεηα-
βνιή ή ε θαηαζηξνθή πνπ ζπληε-
ιείηαη. Όια απηά είλαη ζσζηά· ζθν-
πεχνπλ φκσο ην "ηέινο", φρη ηελ 
αηηία ηνπ θαθνχ. 

Ννκίδσ 
πσο ε αηηία 
βξίζθεηαη 
ζηε βάζε 
ηεο θνηλσλη-
θήο καο δν-
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κήο: Θέισ λα πσ, ε αηηία ππάξρεη 
ζηελ ηάζε ηνπ αιφγηζηνπ θαη αλεμέ-
ιεγθηνπ ηδησηηθνχ πινπηηζκνχ, πνπ 
έρεη ζέζεη κνλαδηθφ ζθνπφ ηνπ ηελ 
πξαγκάησζε ηνπ πιηθνχ θέξδνπο. 
Δίλαη πνιχ εχθνιε ε δηαπίζησζε 
ηεο αιήζεηαο απηήο· ην θπζηθφ ην-
πίν κεηακνξθψλεηαη: α) απφ ηηο βη-
νκεραληθέο κνλάδεο πνπ ρξεηάδν-
ληαη ηα θπζηθά ζηνηρεία σο πξψηε 
χιε, β) απφ ηηο βηνκεραληθέο κνλά-
δεο πνπ ρξεηάδνληαη ηα θπζηθά 
ζηνηρεία (ζάιαζζα, πνηακνχο θηι.), 
γηα λα απαιιαγνχλ κε ηνλ πην νηθν-
λνκηθφ ηξφπν απφ ηα πεξηηηά πιηθά 
ηεο βηνκεραληθήο θαηεξγαζίαο, γ) 
απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ νηθνδν-
κνχλ ηηο κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κν-
λάδεο θαη δ) απφ θάζε ηδηψηε πνπ 
ζέιεη λα απνθνκίζεη ην κέγηζην θέξ-
δνο απφ ην ρψξν πνπ ηνπ αλήθεη 
σο ηδηνθηεζία. Δδψ κπνξεί θαη πξέ-
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πεη λα πξνζηεζεί θάηη πνιχ ζεκα-
ληηθφ. Καη ζηηο ηέζζεξηο απηέο θαηε-
γνξίεο έρνπλ εηζρσξήζεη θαη εηζρσ-
ξνχλ νινέλα πην έληνλα "πξφζσ-
πα" λνκηθά ή θπζηθά, πνπ δελ αλή-
θνπλ ζην εζληθφ ζχλνιν ηεο ρψξαο 
καο, γεγνλφο πνπ επηηείλεη ηελ αι-
ινηξίσζε ηεο εζληθήο πεξηνπζίαο 
ζε πνιιαπιάζην βαζκφ. 

Αλ απηέο νη 
αληηθεηκεληθέο 
δηαπηζηψζεηο 
δελ κπνξνχλ 
λα ακθηζβε-
ηεζνχλ, ηφηε 
πξνθχπηνπλ κε ινγηθή ζπλέπεηα ηα 
επφκελα ζπκπεξάζκαηα: 1) Κακηά 
"αηζζεηηθή" ή άιιε αγσγή δελ κπν-
ξεί λα είλαη ε αηηία ηνπ θαθνχ θαη 
θακηά ηέηνηα αγσγή δελ κπνξεί λα 
απνηειέζεη βάζε γηα ηε ζεξαπεία 
ηνπ. 2) Δίλαη αδχλαην λα επηδηψθε-
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ηαη ε "κεγηζηνπνίεζε" (γηα λα ρξε-
ζηκνπνηήζσ ηνλ θαθφ απηφ νηθνλν-
κηθφ φξν) ηνπ νηθνλνκηθνχ θέξδνπο 
κηαο "επελδχζεσο" θαη ηαπηφρξνλα 
λα παξαθσιχεηαη απηή απφ παξά-
γνληεο πνπ ηελ αληηζηξαηεχνληαη. 
3) Δίλαη αδχλαην ε απεξηφξηζηε επη-
δίσμε 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 έθ-
θξαζε ηνπ εζληθνχ ζπλφινπ, λα ε-
ιέγμεη ηηο ηδησηηθέο απηέο ηάζεηο γηα 
θέξδνο, φηαλ ζεζκηθά ηηο θαηνρπξψ-
λεη θαη πξνγξακκαηηθά ηηο εληζρχεη, 
πηζηεχνληαο πσο έηζη ζεκειηψλεη 
θαη πξνσζεί ηελ νηθνλνκηθή αλά-
πηπμε ηνπ ηφπνπ. 5) Δίλαη αδχλαην 
λα ειεγρζεί θαη λα πεξηνξηζζεί ην 
θαθφ κε απνζπαζκαηηθά θαη πεξη-
πησζηαθά κέηξα, φηαλ δελ ππάξρεη 
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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 ρξν-
ληθή δηάξθεηα κηαο γεληάο. 

Γεχηεξν, 
ινηπφλ, ζπ-
κπέξαζκα 
πνπ πξνθχ-
πηεη απφ ηα 
πξνεγνχκελα 
ζπκπεξάζκα-
ηα είλαη φηη ην 
"πξφβιεκα 
πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο θηι. θηι." δελ 
είλαη νχηε πξφβιεκα αηζζεηηθφ, νχ-
ηε 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 ζεκειηα-
θά πξνβιήκαηα πνπ έρεη λα αληηκε-
ησπίζεη έλα έζλνο. Αιιά αθφκα θαη 
πξφβιεκα "παηδείαο" θαη κφλνλ αλ 
ην ραξαθηήξηδε θαλείο, πάιη ζε ηε-
ιεπηαία αλάιπζε ζα έπξεπε λα θηά-
ζεη ζηελ ίδηαλ αλαγσγή, αθνχ αθξη-
βψο απηφ ην βαζηθφ ζέκα πνπ νλν-
κάδνπκε "Παηδεία" είλαη, πεξηζζφ-
ηεξν ίζσο απφ θάζε άιιν ζέκα, πν-
ιηηηθφ.[…] 

Μαλφιεο Αλδξφληθνο, ΥΡΟΝΗΚΟ 
1974 

■ ηέιλσ κελύκαηα 
 

▶ Κξίλνληαο ην είδνο θαη ηελ πνην-

ηεηα ησλ γλψζεσλ πνπ παίξλεηε α-
πφ ην ζρνιείν πξνζπαζήζηε λα 
ζηείιεηε έλα κήλπκα γηα ην πεξηερφ-
κελν ησλ ζπνπδψλ ζαο. Να επηιέ-
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μεηε εζείο ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ 
ζα γξάςεηε (επηζηνιή, άξζξν, εηζή-
γεζε θηι.). ην γξαπηφ ζαο λα θαί-
λεηαη: (1) φηη γλσξίδεηε ην πξφβιε-
κα·(2) φηη έρεηε ηε δηθή ζαο ζέζε 
απέλαληη ζ' απηφ· θαη (3) φηη νη πξν-
ζσπηθέο 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 γλψ-
ζεσλ (ζθέςεσλ, ηδεψλ θηι.) πνπ 
πεξηέρνληαη ζ' απηφ θαη ε δπλαηφ-
ηεηα λα ηηο απνδψζνπκε, φπσο ηηο 
έρνπκε δηαβάζεη - ε ελέξγεηα απηή 

κέλεη ζην ηη ιέεη ην θείκελν. Καηα-
λφεζε ζεκαίλεη αλαθάιπςε ηνπ βα-

ζχηεξνπ 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 βα-
ζηθά φηη ε γλψζε ηνπ δελ είλαη γλψ-
ζε. Αλ κέλακε ζ' απηφ ην επίπεδν, 
ηφηε ζα ραξαθηεξίδακε ην σθξάηε 
σο απφιπηα ζθεπηηθηζηή, έλαλ αλ-
ζξσπν πνπ αξλείηαη ηε δπλαηφηεηα 
ηεο γλψζεο. Γηα λα αλαθαιχςνπκε 
ην λφεκα ηεο πξφηαζεο, πξέπεη λα 
επαλαηνπνζεηήζνπκε ην λφεκα σο 
πξφβιεκα θαη λα ην ζπκπιεξψ-

ζνπκε κε κηα ηζηνξηθή θαη κηα ςπ-
ρνινγηθή θαηαλφεζε. Με ηελ ηζην-
ξηθή θαηαλφεζε, πνπ ηνπνζεηεί ηα 
ιφγηα ηνπ σθξάηε κέζα ζηηο ζπ-
γθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, 
γίλεηαη θαλεξφ φηη ε δηαπίζησζή 
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ηνπ ζηξέθεηαη ελαληίνλ: (1) ησλ 
πνιηηηθψλ παξαγφλησλ ηεο αζε-
λατθήο δεκνθξαηίαο, πνπ ε ζνθία 
ηνπο, φπσο ηζρπξηδφηαλ, ήηαλ ςεχ-
ηηθε· (2) ηεο θαηλνκεληθήο γλψζεο 
θαη ηεο ππνθεηκεληθήο πλεπκαηηθήο 
ζηάζεο ησλ ζνθηζηψλ, πνπ απέδη-
δαλ ηε γλψζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 
θαη ηνπο θαλφλεο ηεο εζηθφηεηαο 
ζην ειεχζεξν παηγλίδη ηεο ζπδήηε-
ζεο· (3) ησλ πιηζηψλ θηινζφθσλ 
πνπ ππνζηήξηδαλ φηη ε γλψζε ηεο 
θχζεο είλαη πξνζηηή ζηνλ άλζξσ-
πν, αληίζεηα κε ηε δηθή ηνπ άπνςε 
φηη ε γλψζε ηεο θπζηθήο πξαγκαηη-
θφηεηαο κφλν ζηνπο ζενχο είλαη 
πξνζηηή θαη φηη ν άλζξσπνο κπν-
ξεί λα γλσξίζεη κφλν ηα "αλζξψπη-
λα", φζα δειαδή ν ίδηνο δεκηνπξ-
γεί. 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 εχ-
ξεζε ηεο αιήζεηαο κε βαζηθά εξγα-
ιεία ηελ επαγσγή θαη ηνλ νξηζκφ 
ησλ ελλνηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 
ζπλδένπκε αμερψξηζηα ηελ πλεπκα-
ηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ σθξάηε 
κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Δπνκέ-
λσο, κε ηελ πξφηαζή ηνπ "Έλ νίδα 
φηη νπδέλ νίδα" ελλνεί φηη ζε ζχ-
γθξηζε 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 επα-
γσγή θαη ηνλ νξηζκφ ησλ ελλνηψλ). 
 

► Με βάζε ηελ παξαπάλσ δηαδηθα-

ζία πξνζπαζήζηε λα θαηαλνήζεηε 
ην θείκελν ηνπ Μαλφιε Αλδξφληθνπ 
πνπ δηαβάζαηε ήδε. 
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Πνην είλαη ην πξφβιεκα πνπ ηνλ α-
παζρνιεί; (Γηαηππψζηε ην κε δηθά 
ζαο ιφγηα). Πνηεο δηαπηζηψζεηο θά-
λεη ν ζπγγξαθέαο; Πνηα είλαη ε βα-
ζηθή ζέζε ηνπ απέλαληη ζην πξφ-
βιεκα; Με πνηεο ζθέςεηο αλαπηχζ-
ζεη ηε ζέζε ηνπ; ε πνηα ζπκπεξά-
ζκαηα θαηαιήγεη; Πνηεο είλαη νη άι-
ιεινεμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ ζθέςε-
σλ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηα ζπκπε-
ξάζκαηα; Πνηα είλαη ηα δηθά ζαο ζπ-
κπεξάζκαηα απφ ην δηάβαζκα ηνπ 
θεηκέλνπ; 
 

► αο δίλνληαη νη παξαθάησ πιε-

ξνθνξίεο. Πνηα ζπκπεξάζκαηα 
κπνξείηε λα βγάιεηε απφ απηέο; 
1. Οη ζηόρνη πνπ έζεζαλ νη βηνιόγνη 
είλαη ε ζύλζεζε δσήο θαη ε ρεηξαγώ-
γεζε 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 πξαγ-
καηνπνίεζεο. 
3. Φαίλεηαη όηη ππάξρνπλ κεγάιεο 
πξννπηηθέο γηα αθόκε πην ζεκαληη-
θέο 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. Αιε-
μάλδξα 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 ρπ-
κνύο, 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 πξψ-
ηνπο ζηί-
ρνπο ν αίμ-
πεξ ιέεη 
φηη: 

 
1. Όια ηα 

δσληαλά πξάγκαηα είλαη παξα-
δείγκαηα 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 λό-

κνπο 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, εμνπ-
ζηάδεηαη 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 πεξηε-
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ρφκελν θαη ηε κνξθή. Πξνζπαζνχ-
κε λα δηαθξίλνπκε ηα κέξε πνπ α-
πφηεινχλ ην θείκελν θαη λα αληρλεχ-
ζνπκε ηηο ζρέζεηο θαη ηνλ ηξφπν κε 
ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη απηά ηα 
κεξε. Με ηελ αλάιπζε επίζεο μερσ-
ξίδνπκε πνηεο είλαη γλψκεο κεζα ζε 
έλα θείκελν θαη πνηεο νη "αιήζεηεο", 
πνηα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη 
πνηεο νη πξνηάζεηο πνπ ηα ζηεξί-
δνπλ, 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 δεπ-
ηεξεχνληα. 

πλνπηηθά ζα ιέγακε φηη κε ηελ 
αλάιπζε: (1) απνζπλζέηνπκε ην θεί-
κελν ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε θαη α-
λαγλσξίδνπκε 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) αλα-
γλσξίδνπκε ηηο αξρέο ηεο νξγά-
λσζεο, ηε δηάηαμε θαη ηε δνκή πνπ 
δίλνπλ ελφηεηα ζην ζχλνιν ηνπ 
θεηκέλνπ. 
 

► Γηαβάζηε ηελ παξαθάησ παξά-

γξαθν θαη πξνζπαζήζηε λα απα-
ληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθν-
ινπζνχλ. 
 

Υπάξρνπλ, ιέγεη ν Γεξκαλόο θη-
ιόζνθνο Σν-
πελράνπεξ, 
ηξηώλ εηδώλ 
ζπγγξαθείο: 
πξώηα εθεί-
λνη πνπ γξά-
θνπλ ρσξίο 
λα ζθέθην-
ληαη. Απηνί γξάθνπλ "από κλήκεο", 
από αλακλήζεηο ή κε δάλεηα από μέ-

29 / 276 



λα βηβιία. Είλαη νη πνιπαξηζκόηεξνη. 
Έπεηηα απηνί πνπ ζθέθηνληαη ηελ ώ-
ξα πνπ γξάθνπλ· ζθέθηνληαη γηα λα 
γξάςνπλ. Καη ηνύηνη είλαη θάκπνζνη. 
Τέινο όζνη έρνπλ ήδε ζθεθηεί θαη εί-
λαη θπζηθά ζπάληνη. Καη ζε ηνύηνπο 
όκσο πξέπεη λα γίλεη αθόκα κηα δηά-
θξηζε. Αλάκεζα ζηνπο ιίγνπο ζπγ-
γξαθείο πνπ πξαγκαηηθά, ζνβαξά θαη 
από πξηλ ζθέθηνληαη ηα όζα γξά-
θνπλ, ειάρηζηνη είλαη εθείλνη πνπ 

ζηνράδνληαη ηα ίδηα ηα πξάγκαηα, νη 

άιινη έρνπλ ζην λνπ ηνπο κόλν βη-

βιία, όζα δειαδή έρνπλ ήδε εηπσζεί 
από άιινπο. Δε κειεηνύλ ηα ίδηα ηα 
δεηήκαηα, γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηε δη-
θή ηνπο γλώκε, αιιά ηα ζθέθηνληαη 
δηακέζνπ ηξίησλ. "Γηα λα ζηνρα-
ζηνύλ, έρνπλ αλάγθε λα εξεζηζηνύλ 
άκεζα θαη δπλαηά από μέλεο δεδνκέ-
λεο ζθέςεηο". Δελ ππάξρεη επνκέλσο 
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πξσηνηππία ζην έξγν ηνπο· εμαξηώ-
ληαη, επεξεάδνληαη από άιινπο. 

Δ. Π. Παπαλνχηζνο, "Σπγγξαθείο 
θαη ύθνο" (απφ ηνλ εκεξήζην Σχπν) 
 
1. Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλη-
ζηνχλ ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν; 
Καηαγξάςηε ηα παξαιείπνληαο ηα 
ζρφιηα ηνπ ζπγγξαθέα. 
2. Πνηνπο απφ ηνπο ζπγγξαθείο ε-
γθξίλεη ν Γεξκαλφο θηιφζνθνο: 

α. εθείλνπο πνπ γξάθνπλ "απφ 
κλήκεο"; 

β. εθείλνπο πνπ ζθέθηνληαη γηα 
λα γξάςνπλ; 

γ. εθείλνπο πνπ έρνπλ ήδε ζθε-
θηεί; 

δ. εθείλνπο πνπ ζηνράδνληαη ηα 
ίδηα ηα πξάγκαηα; 

ε. εθείλνπο πνπ έρνπλ ζην λνπ 
ηνπο κφλν βηβιία; 
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3. Πνην ζεσξεί σο ην βαζηθφηεξν 
πξνζφλ ησλ ζπγγξαθέσλ πνπ ε-
γθξίλεη; 

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; Αξ-
ρίδεη: 

α. απφ ηα γεληθά ζηα κεξηθά; 
(παξαγσγηθά) 

β. απφ ηα κεξηθά ζηα γεληθά; (ε-
παγσγηθά) 

γ. απφ ηα κεξηθά ζηα κεξηθά; (α-
λαινγηθά) 

6. Πνηα είλαη ε βάζε πνπ δίλεη ελφ-
ηεηα ζην ζχλνιν ηνπ θεηκέλνπ; Δμε-
γήζηε. 
7. Πνηα άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα εθ-
θξάδεη θαιχηεξα ην λφεκα ηνπ θεη-
κέλνπ ζην ζχλνιν ηνπ; Δμεγήζηε. 
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► Τπνζηεξίμηε ηελ αληίζεηε άπν-

ςε: "Καηά ηελ αλάπηπμε ελόο ζέκα-
ηνο ρξεηάδεηαη λα ζηεξίδεηαη θαλείο 
ζε ζηνηρεία θαη γλώζεηο πνπ αληιεί 
από έγθπξα βηβιία". 
 

► Τπνζηεξίμηε ην ζπγθεξαζκφ ησλ 

δπν απφςεσλ: "Να ρξεζηκνπνηεί θα-
λείο ηηο μέλεο δεδνκέλεο ζθέςεηο θαη 
ηα ζηνηρεία, αιιά λα κε ζπζηάδεη ζ' 
απηά ηελ πλεπκαηηθή ηνπ ειεπζε-
ξία". 
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Γξάθσ 

1. Αλαιύσ ην ζέκα πνπ πξόθεηηαη 
λα αλαπηύμσ. 
 

Ζ θαηαλφεζε ελφο ζέκαηνο απνηε-
ιεί ην πξψην βήκα ζην γξάςηκν: 
γξάθνπκε γηα θάηη, φηαλ ην έρνπκε 
θαηαλνήζεη απφιπηα. Αιιά γηα λα 
πξαγκαηεπηνχκε έλα ζέκα κε ηελ α-
παξαίηεηε πιεξφηεηα, πξέπεη λα 
ζπγθεληξψζνπκε έλα επαξθέο πιη-
θφ ζρεηηθφ κε ην ζέκα. Σε ζπγθέληξσ- 
ζε ηνπ πιηθνχ ζα ηελ πεηχρνπ-κε κε 
ηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ αλάιπ-
ζε πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε ηνλ 
νξηζκφ θαη ηε δηαίξεζε, αιιά θαη κε 
ηε δηεπθξίληζε, ηε ζχγθξηζε θαη α-
ληίζεζε θηι. 
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Παξάδεηγκα αλάιπζεο: 
Αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε λα αλα-
ιχζνπκε έλα ζέκα πνπ αθνξά ηηο ε-
θεπξέζεηο. Σν πξψην πιηθφ πνπ 
κπνξνχκε λα πάξνπκε γηα ηελ έλ-
λνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλη-
ζηνχλ ηε ζεκαζία ηεο –φ,ηη καο δί-

λεη ν νξηζκόο: "εθεχξεζε είλαη ε 
δεκηνπξγηθή ελέξγεηα ηνπ αλζξψ-
πνπ, πνπ θαηαιήγεη ζηελ επηλφεζε 
λέσλ πξαγκάησλ ή λέσλ κεζφδσλ 
εξγαζίαο". ηε ζπλέρεηα νξίδνπκε 
ηα ζηνηρεία: "δεκηνπξγηθή ελέξγεη-
α", "επηλφεζε λέσλ πξαγκάησλ" 
θαη επηλφεζε "λέσλ κεζφδσλ εξγα-
ζίαο". Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθνκί-
δνπκε ηα εμήο ζηνηρεία γηα ην ζέκα 
καο: 
1. Δθεχξεζε είλαη ε δεκηνπξγηθή ε-
λέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ. (Αλαπηχζ-
ζνπκε ηελ ηδέα εμεγψληαο ηη ζεκαί-
λεη δεκηνπξγηθή ελέξγεηα: νπνηαδή-
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πνηε δξάζε, πξάμε ή πξνζπάζεηα 
πνπ έρεη σο απνηέιεζκα θάηη πνπ 
πξνυπήξρε ή θάηη εληειψο λέν). 
2. Ζ εθεχξεζε θαηαιήγεη ζηελ επη-
λφεζε λέσλ πξαγκάησλ ή λέσλ κε-
ζφδσλ εξγαζίαο. Αλαπηχζζνπκε 
εμεγψληαο ηη ζεκαίλεη επηλφεζε λέ-
σλ πξαγκάησλ ή λέσλ κεζφδσλ - 
ζχιιεςε απιή κηαο ηδέαο, κηαο κε-
ζφδνπ πνπ πξνυπήξρε αιιά δελ 
ήηαλ σο ηφηε γλσζηή· πνπ δελ πξν-
υπήξρε θαη παξνπζηάδεηαη πξψηε 
θνξά κ' απηήλ ηε κνξθή, πνπ απν-
ηειεί 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 θά-
ησ απφ πνηθίιεο βάζεηο. Ωο πξνο 
ην είδνο ησλ εθεπξέζεσλ: επηζηε-
κνληθέο-ηερληθέο, πξαγκάησλ-κε-
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ζφδσλ· σο πξνο ηα θίλεηξα: εθεπ-
ξέζεηο πνπ ππαγνξεχηεθαλ απφ ηε 
θχζε, εθεπξέζεηο πνπ νθείινληαη 
ζηηο επηλνήζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ 
πλεχκαηνο· σο πξνο ηελ σθέιεηα: 
επσθειείο, βιαβεξέο, γηα πνιεκη-
θνχο ζθνπνχο - γηα εηξεληθνχο ζθν-
πνχο, 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 ζπγθνηλσ-
ληαθέο θαη ηειεπηθνηλσληαθέο· εθεί-
λεο πνπ ππαγνξεχηεθαλ απφ ηε θχ-
ζε ζε αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ, ζε εμε-
κέξσζε 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 πεξηιακ-
βάλνπλ φ,ηη αθνξά ηα ζπζηήκαηα 
ηεο πιεξνθνξηθήο, ηελ θαηά-
ζθεπή ππξαχισλ θαη δνξπθφ-
ξσλ θηι. (Αλαπηχζζνπκε, νξίδν-
ληαο 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 θαηαλνή-
ζεη 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 εί-

λαη ε δηεπθξίληζε. Υξεζηκνπνηψ-
ληαο εηδηθά – ζπγθεθξηκέλα – παξα-
δείγκαηα, κπνξνχκε λα δηεξεπλή-
ζνπκε ην ζέκα ησλ εθεπξέζεσλ α-
πφ κηα εηδηθή άπνςε, απφ ηελ άπν-
ςε π.ρ. ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο ππ-
ξεληθήο ελέξγεηαο, ή πην εηδηθά, ηε 
ρξεζηκνπνίεζή ηεο γηα εηξεληθνχο 
ζθνπνχο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκερα-
λίαο: "Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο ππξελη-
θήο ελέξγεηαο γηα εηξεληθνχο ζθν-
πνχο πξνζθέξεη απεξηφξηζηε δχ-
λακε θαη πινχην" (αλαπηχζζνπ-κε 
εμεγψληαο κε παξαδείγκαηα πψο 
πξνζθέξεη δχλακε θαη πινχην). 

Ζ ηέηαξηε κέζνδνο αλάιπζεο εί-

λαη ε ζύγθξηζε θαη αληίζεζε. Με 
απηέο κπνξνχκε λα βξνχκε πξφ-
ζζεηεο λχμεηο γηα ην ζέκα καο. Οη ε-
θεπξέζεηο ηεο επνρήο καο δηαθέ-
ξνπλ πνηνηηθά απφ εθείλεο ησλ 
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πξνεγνχκελσλ αηψλσλ. Απφ κηα 
ηέηνηα αλάιπζε κπνξνχκε λα α-
ληιήζνπκε ζηνηρεία, φπσο ηα αθφ-
ινπζα: 
(1) Οη παιηφηεξεο εθεπξέζεηο πνι-
ιαπιαζίαδαλ απιψο ηε κπτθή δχ-
λακε ηνπ αλζξψπνπ· ζηελ επνρή 
καο αληηθαζηζηνχλ κεξηθέο κνξθέο 
δηαλνεηηθήο εξγαζίαο. 
(2) Οη παιηφηεξεο εθεπξέζεηο αθν-
ξνχζαλ ηε γήηλε κνίξα ηνπ αλζξψ-
πνπ· ζήκεξα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 
γηα κηα δηαζηεκηθή δσή. 

Άιιε κέζνδνο είλαη ε αηηηνινγη-
θή αλάιπζε. Μ' απηήλ κπνξνχκε 
λα εμεηάζνπκε ηνπο ιφγνπο πνπ ν-
δήγεζαλ ηνλ άλζξσπν λα αληηθα-
ηαζηήζεη θάπνηεο κνξθέο δηαλνε-
ηηθήο εξγαζίαο ή πνπ ηνλ ψζεζαλ 
λα δηεξεπλήζεη ην ρψξν ηνπ δηαζηή-
καηνο. Με ηελ αηηηνινγηθή αλάιπζε 
ζα κπνξνχζακε επίζεο λα δηεπθξη-
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λίζνπκε ηηο επηδξάζεηο ηεο απηνκα-
ηνπνίεζεο πάλσ ζηελ εξγαζία θαη 
λα θαζνξίζνπκε ηελ αιιαγή πνπ 
παξαηεξείηαη ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο. 
Δπίζεο λα δηεπθξηλίζνπκε ηελ επί-
δξαζε 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 επ-
ξχ ζέκα ησλ εθεπξέζεσλ κπνξνχκε 
λα εμεγήζνπκε ηε δηαδηθαζία κε ηελ 
νπνία γίλεηαη κηα εθεχξεζε ή λα εμη-
ρληάζνπκε ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή 
ηεο θαη ηα πνηθίια ζηάδηα πνπ πέ-
ξαζε. Μπνξνχκε, δειαδή, λα αλη-
ιήζνπκε ζέκαηα φπσο ηα αθφινπζα: 
(1) Ζ εμέιημε ησλ εθεπξέζεσλ. (Αλα-
πηχζζνπκε παξαθνινπζψληαο ηηο 
εθεπξέζεηο απφ ηα πξσηφγνλα 
πξντφληα ηνπο σο ηα ζεκεξηλά). 
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(2) Ζ θαηνρχξσζε κηαο εθεχξεζεο. 
(Αλαπηχζζνπκε εμεγψληαο ηνλ ηξφ-
πν 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 ηξφ-
πνπο 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 π-
πάξρεη αλάκεζα ζηηο εθεπξέζεηο ηεο 
επνρήο καο θαη εθείλεο ησλ παιηό-
ηεξσλ επνρώλ, λα εμεγήζσ ηε ζπνπ-
δαηόηεηά ηνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ 
ζα πξνθύςνπλ από ηελ ελδερόκελε 
εθκεηάιιεπζή ηνπο". 

43 / 281 



Όπσο ζα θαηαιάβαηε ήδε, ε αλά-
ιπζε απνηειεί απιψο ην εξγαιείν 
πνπ βνεζάεη ην ζπγγξαθέα λα πξν-
εηνηκάζεη ην γξαπηφ ηνπ. Κάλεη με-
θάζαξν ην ζθνπφ ηνπ δίλνληαο ηα 
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηα-
λφεζε 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 ζύλ-
ζεζε. 
 

2. Οξγαλώλσ θαη ζπλζέησ ην πιη-
θό πνπ ζπγθέληξσζα 
 

Σν επφκελν βήκα, κεηά ηελ αλάιπ-
ζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηε ζπγθέληξσ-
ζε ησλ ζηνηρείσλ, είλαη λα νξγαλψ-
ζνπκε ηηο θχξηεο ηδέεο θαη ηηο δεπηε-
ξεχνπζεο ηδέεο, ηηο θχξηεο πιεξν-
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θνξίεο θαη ηηο δεπηεξεχνπζεο πιε-
ξνθνξίεο, ζχκθσλα κε θάπνηα ιν-
γηθή αιιεινπρία ζε έλα θαινδνκε-

κέλν ζχλνιν. Ζ 
νξγάλσζε ζα 
δείμεη ηη ζεσ-
ξνχκε ρξήζηκν 
θαη ηη πεξηηηφ, 
ζε πνηα ζεηξά 
ζα κπνπλ ηα 
πεξηζηαηηθά θαη 

νη ιεπηνκέξεηεο, νη ηδέεο θαη νη εληπ-
πψζεηο θαη πψο ζα ηεθκεξησζνχλ. 
Παξάιιεια ζα θαλεί ε ζρέζε αλά-
κεζα ζηηο θχξηεο ηδέεο θαη ηηο δεπηε-
ξεχνπζεο, 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 αξρη-
ηεθηνλεκέλν 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 δηαγξάκκα-
ηνο, πξηλ αθφκε αξρίζεη ην γξάςηκν. 
 

Σν δηάγξακκα 
 

Ζ ζεκαζία ηνπ δηαγξάκκαηνο δελ έ-
γθεηηαη ηφζν ζην ρσξηζκφ ηνπ γξα-
πηνχ ζε πξφινγν, θπξίσο κέξνο 
θαη επίινγν, φζν θπξίσο ζην ηη ζα 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην θάζε 
ηκήκα θαη πψο ζα πξέπεη λα ηαμηλν-
κεζεί ην πιηθφ κέζα ζε θάζε ελφηε-
ηα, ψζηε λα απνηειέζεη έλα νξγα-
λσκέλν φιν κε μεθάζαξν θαη νιν-
θιεξσκέλν λφεκα. 

Ζ πην βνιηθή κνξθή γηα έλα δηά-
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γξακκα θαίλεηαη λα είλαη ε αθφινπ-
ζε: 

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 δεπηεξεχνπ-
ζαο ηδέαο ή πιεξνθνξίαο 
2. Γηαζάθεζε ηεο δεπηεξεχνπ-
ζαο ηδέαο ή πιεξνθνξίαο 

Γ. Γεπηεξεχνπζα ηδέα ή πιεξνθνξία 
θηι. 
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ΗI. Κχξηα ηδέα ή πιεξνθνξία 
 
A. Γεπηεξεχνπζα πιεξνθνξία 

1. Γηαζάθεζε ηεο δεπηεξεχνπ-
ζαο ηδέαο ή πιεξνθνξίαο 
2. Γηαζάθεζε ηεο δεπηεξεχνπ-
ζαο ηδέαο ή πιεξνθνξίαο 

Β. Γεπηεξεχνπζα ηδέα ή πιεξνθνξία 
Γ. Γεπηεξεχνπζα ηδέα ή πιεξνθνξία 

1. Γηαζάθεζε ηεο δεπηεξεχνπ-
ζαο ηδέαο ή πιεξνθνξίαο 
2. Γηαζάθεζε ηεο δεπηεξεχνπ-
ζαο 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 νξγα-
λψλεη ην πιηθφ κε αξθεηέο ιεπην-
κέξεηεο. Θα κπνξνχζε λα είλαη αθφ-
κε πην ιεπηνκεξεηαθφ θαη λα πξν-
ρσξά ζηε δηαζάθεζε ησλ ζηνηρεί-
σλ 1 θαη 2 κε ιεπηνκέξεηεο. ηελ 
πξάμε αζθαιψο δε ρξεηάδεηαη λα 
θαηαζηξψλνπκε ηφζν νινθιεξσκέ-
λν 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 αλά-
πηπμεο είλαη: (1) κε παξαδείγκαηα, 
(2) κε ζχγθξηζε θαη αληίζεζε, (3) κε 
αηηηνιφγεζε, (4) κε νξηζκφ, (5) κε 
δηαίξεζε, (6) κε αίηηα θαη απνηειέ-
ζκαηα, (7) κε αλαινγία. 

Αλάπηπμε κε παξαδείγκαηα. Αλ 
ην πεξηερφκελν ηεο ζεκαηηθήο πεξη-
φδνπ ρξεηάδεηαη δηεπθξίληζε, ηφηε ε 
παξάγξαθνο κπνξεί λα αλαπηπρζεί 
κε παξαδείγκαηα ή κε επεμεγήζεηο 
(βι. θαη ελφηεηα "Δίδεζε", Β' Λπθεί-
νπ). ηε ζεκαηηθή πξφηαζε π.ρ. "Με 
ηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ ζπλζε-
θψλ αιιάδνπλ θαη νη αληηιήςεηο 
καο", σο παξαδείγκαηα κπνξνχκε 
λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο αληηιή-
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ςεηο ησλ αλζξψπσλ γηα ην ζεζκφ 
ηεο δνπιείαο ή γηα ηε ζέζε ηεο γπ-
λαίθαο κέζα ζηελ θνηλσλία θ.ά., α-
λάινγα κε ηελ πξνηίκεζή καο. Αλ 
πξνηηκήζνπκε σο παξάδεηγκα ην 
ζεζκφ ηεο δνπιείαο, ε παξάγξαθνο 
κπνξεί λα αλαπηπρζεί σο εμήο:  
Με ηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθώλ ζπλ-
ζεθώλ αιιάδνπλ θαη νη αληηιήςεηο 
καο. Σηηο ζπλζήθεο π.ρ. ηεο δνπιν-
θηεηηθήο επνρήο, όηαλ ε παξαγσγή 
πιηθώλ αγαζώλ ζηεξηδόηαλ θπξίσο 
ζηελ εξγαζία ησλ δνύισλ, ε δνπιεία 
ζεσξνύληαλ θπζηθόο θαη δίθαηνο ζε-
ζκόο. Με ηε κεηάβαζε όκσο ζηε θε-
νπδαξρηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσλί-
αο…(ζπλερίζηε) 

ύγθξηζε θαη αληίζεζε: ε ζεκα-
ηηθή πεξίνδνο κπνξεί λα καο παξα-
θηλεί λα επηζεκάλνπκε ηηο νκνηφηε-
ηεο θαη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε 
πξφζσπα, πξάγκαηα θαη ηδέεο. 
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ηελ πεξίπησζε απηή αλαπηχζζε-
ηαη κε ζχγθξηζε θαη αληίζεζε (βι. 
θαη ελφηεηα Βηνγξαθηθά είδε, Β' Λπ-
θείνπ): 
Τν δνθίκην ελώ έρεη αξθεηά ζηνηρεία 
θνηλά κε ηα ινγνηερληθά θαη κε ινγν-
ηερληθά θείκελα, δελ ηαπηίδεηαη κε 
θαλέλα. Τν θνηλό πνπ έρεη κε ηε ιν-
γνηερλία είλαη… (ζπλερίζηε) Η δηαθν-
ξά ηνπ αθνξά θπξίσο… Από ηελ άιιε 
ην δνθίκην έρεη νκνηόηεηεο αιιά θαη 
δηαθνξέο κε ηα κε ινγνηερληθά εί-
δε…(ζπλερίζηε) 

Αηηηνιόγεζε: Αλ ε ζεκαηηθή πε-
ξίνδνο είλαη δηαηππσκέλε κε ηέηνην 
ηξφπν, ψζηε λα καο παξαθηλήζεη 
λα ξσηήζνπκε ην "γηαηί", ε κέζνδνο 
αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα είλαη α-
ζθαιψο ε αηηηνιφγεζε (βι. θαη ελφ-
ηεηα "Γιψζζα θαη γισζζηθέο πνηθη-
ιίεο", Α' Λπθείνπ): 
Θα ήηαλ επηθίλδπλν ζθάικα λα ζηε-
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ξηρηνύκε ζήκεξα πάλσ ζηελ άπνςε 
όηη ν ππξεληθόο πόιεκνο κπνξεί λα 
απνθεπρζεί ή λα πξνιεθζεί κε ην 
ππξεληθό αδηέμνδν ή κε ηελ ηζνξξν-
πία ηνπ ηξόκνπ. Πξώην, γηαηί ε ηε-
ρλνινγία κπνξεί λα θαηαζηξέςεη απ-
ηήλ ηελ ηζνξξνπία. Έπεηηα ε ηζνξξν-
πία γίλεηαη όιν θαη πην αζηαζήο… Τέ-
ινο… (ζπλερίζηε) 

Οξηζκόο. ηελ πεξίπησζε πνπ 
ην πεξηερφκελν ηεο ζεκαηηθήο πεξη-
φδνπ ππνβάιιεη ζηνλ αλαγλψζηε 
ηελ πηζαλή εξψηεζε "Ση είλαη;" ή 
"Ση ελλνεί κε απηφ;" ε παξάγξαθνο 
πξέπεη λα αλαπηπρζεί κε νξηζκφ 
(βι. θαη ελφηεηα "Κξηηηθή-Παξνπζί-
αζε", Β' Λπθείνπ):  
Πνιηηηζκόο είλαη ην ζύλνιν ησλ επη-
ηεπγκάησλ ηνπ αλζξώπνπ. Όια ηα 
αγαζά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηε-
ρληθή, ηελ… (ζπλερίζηε) είλαη πξντό-
ληα ηνπ πνιηηηζκνύ. Σ' απηά πξέπεη 
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λα πξνζηεζνύλ ηα "ηδεώδε" πνπ δηα-
κνξθώζεθαλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξό-
λνπ, ν… θαζώο θαη ηα… πνπ πξαγκα-
ηνπνηήζεθαλ ζηνπο επηκέξνπο ην-
κείο πξνόδνπ. 

Γηαίξεζε: Αλ ε ζεκαηηθή πεξίν-
δνο είλαη δηαηππσκέλε έηζη πνπ λα 
απνθαιχπηεη ηα ζηνηρεία απφ ηα ν-
πνία απνηειείηαη έλα αληηθείκελν ή 
κηα ηδέα, ε πην πξφζθνξε κέζνδνο 
γηα ηελ αλάπηπμή ηεο είλαη ε δηαίξε-
ζε - ην θνκκάηηαζκα ηνπ φινπ ζηα 
κέξε ηνπ (βι. θαη ελφηεηα "Κξηηηθή-
Παξνπζίαζε", Β' Λπθείνπ) 
Τνλ πνιηηηζκό ηνλ δηαηξνύκε ζπλή-
ζσο ζε ηερληθό θαη πλεπκαηηθό. Ο ηε-
ρληθόο πνιηηηζκόο πεξηιακβάλεη… 
Σηελ έλλνηα ηνπ πλεπκαηηθνύ πνιηηη-
ζκνύ κπνξνύκε λα πεξηιάβνπκε… 
(ζπλερίζηε) 

Αίηηα θαη απνηειέζκαηα: Αλ ζε 
κηα ζεκαηηθή πξφηαζε δηαηππψλε-
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ηαη ε αηηία ή νη αηηίεο πνπ νδεγνχλ 
ζε έλα απνηέιεζκα ή ζε απνηειέ-
ζκαηα, ηφηε ε αλάπηπμε πξέπεη λα 
γίλεη κε ηε κέζνδν ησλ αηηίσλ θαη 
απνηειεζκάησλ: 
Η θαηάξγεζε ηεο ζύγρξνλεο δνπιεί-
αο νθείιεηαη ζηηο ίδηεο αηηίεο πνπ 
πξνθάιεζαλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 
αξραίαο δνπιείαο. Η πξώηε αηηία ή-
ηαλ… 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 πξν-
ζθέξεη έλα θαινδνκεκέλν θαη ζαθέο 
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θείκελν, γηα λα επηθνηλσλήζεη άκεζα 
καδί καο, αιιά κόλε ηεο ε πξνζπά-
ζεηα απηή δελ αξθεί, πξέπεη θη εκείο 
λα θάλνπκε ην άιιν κηζό ηνπ δξό-
κνπ. Ωο αλαγλώζηεο πξέπεη λα ζθά-
βνπκε ηε ζήξαγγα ηεο επηθνηλσλίαο 
από ηε δηθή καο πιεπξά. 

πλδπαζκόο κεζόδσλ: ηελ 
πξάμε βέβαηα ζπάληα ζπλαληνχκε 
κνλάρα έλαλ ηξφπν αλάπηπμεο. π-
λήζσο ρξεζηκνπνηνχκε ζπλδπαζκφ 
απφ δχν ή θαη πεξηζζφηεξνπο ηξφ-
πνπο. Όηαλ π.ρ. ρξεζηκνπνηνχκε ηε 
κέζνδν ηνπ νξηζκνχ, κπνξεί λα 
ρξεηαζηεί ζπγρξφλσο λα δηθαηνιν-
γήζνπκε κηα θξίζε καο, λα δηεπθξη-
λίζνπκε κηα έλλνηα κε έλα παξά-
δεηγκα θηι. Γεο π.ρ. πνηνη ηξφπνη 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξαθάησ 
απφζπαζκα: 
Η γλώζε ήηαλε, θαη είλαη πάληα, γηα 
ην θάζε ινγήο θαηεζηεκέλν έλα δί-
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ιεκκα, θάηη πνπ γελλάεη αληηδξάζεηο 
αληηθαηηθέο θαη δηθνξνύκελεο. Από 
ηε κηα κεξηά, ην μάπισκα ησλ γλώζε-
σλ θαη γεληθόηεξα ε πλεπκαηηθή αλά-
πηπμε ησλ αλζξώπσλ θαίλεηαη αλα-
γθαία γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαδηθαζία, 
ηόζν ζηε θάζε ηεο παξαγσγήο όζν 
θαη ζηε θάζε ηεο θαηαλάισζεο. Ο 
θαιόο ηερλίηεο, ν θαιόο επαγγεικα-
ηίεο, ν θαιόο δηεπζπληήο, ν θαιόο 
εθεπξέηεο ρξεηάδνληαη κόξθσζε, θη 
ν κνξθσκέλνο άλζξσπνο έρεη πξό-
ζζεηεο αλάγθεο λα ηθαλνπνηήζεη. Α-
πό ηελ άιιε όκσο κεξηά, ν κνξθσκέ-
λνο άλζξσπνο δε γίλεηαη κόλν θαιό 
ζηέιερνο ζηελ παξαγσγή θαη θαιόο 
πειάηεο ζηελ θαηαλάισζε· αιιά κε-
ζα ηνπ μππλνύλ εξσηεκαηηθά θαη 
πξνβιεκαηηζκνί, αλαδεηήζεηο θαη 
ακθηβνιίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηα-
δηθαζία θαη γηα ηελ ίδηα ηε δνκή ηεο 
θνηλσλίαο, πνπ κπνξνύλ λα ππνζθά-
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ςνπλ ηα ζεκέιηα ηνπ θαηεζηεκέλνπ 
θαη λα απνβνύλ κνηξαία γηα ηελ ύ-
παξμή ηνπ. 
Γηψξγνο Α. Κνπκάληνο, "Οη θνλζέξ-
βεο ηεο ζνθίαο" (απφ ηνλ Σχπν)
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4. Διέγρσ ην θείκελό κνπ 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ γξαςίκα-
ηνο, φπσο θαη αθνχ νινθιεξψζσ 
ην θείκελν κνπ, ειέγρσ ηα παξαθά-
ησ ζηνηρεία: 

Α. Ωο πξνο ην πεξηερόκελν πξνζέ-
ρσ: 

■ ηελ ελφηεηα, δειαδή ηελ άκεζε 
ζρέζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ θχ-
ξηα ηδέα ηνπ ζέκαηνο 

■ ηελ πιεξφηεηα, δειαδή ηελ ε-
παξθή αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ζε φ-
ιν 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. Δπηηπγ-
ράλεηαη αθφκε κε ηε ζσζηή δηάηα-
με. Ζ ρξνλνινγηθή ζεηξά π.ρ. εμπ-
πεξεηεί ζπλδέζεηο θαη ζπζρεηίζεηο 
ζε αθεγεκαηηθά θείκελα. ηα πεξη-
γξαθηθά θείκελα ε χιε δηεπζεηείηαη 
πάλσ ζηνλ ηνπηθφ άμνλα. ηα απφ-
δεηθηηθά θείκελα αθνινπζείηαη ε ιν-
γηθή ζεηξά. πγθεθξηκέλα πξνζέρσ: 

■ ηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ, 
δειαδή ηε λνεκαηηθή ζπλάθεηα 
αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο, ζηηο 
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πεξηφδνπο θαη ηηο παξαγξάθνπο 
ηνπ θεηκέλνπ· 

■ ηα ε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ, δεια-
δή ηε ζχλδεζε ησλ πξνηάζεσλ, 
ησλ πεξηφδσλ, ησλ παξαγξά-
θσλ, ησλ ηκεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ, 
κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζπλνρήο 
π.ρ. κε ηε ρξήζε δηαξζξσηηθψλ 
ιέμεσλ/ θξάζεσλ, κε ηελ νξγάλ-
σζε ηνπ ιφγνπ ζηνλ άμνλα ηνπ 
ρξφλνπ ή ηνπ ρψξνπ, κε ηε δηα-
ηήξεζε 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 κνξθνζπληαθηη-
θψλ θαλφλσλ 

■ ηε ζσζηή ρξήζε ησλ ζεκείσλ 
ζηίμεο 

■ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ χθνπο, 
δειαδή ηελ επηινγή ηνπ θαηάι-
ιεινπ ιεμηινγίνπ, ηνπ θαηάι-
ιεινπ ηξφπνπ ζχληαμεο, γεληθά 
ηεο θαηάιιειεο γισζζηθήο πνη-
θηιίαο αλάινγα κε ην είδνο 
θεηκέλνπ. 

Γ. Ωο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηε-
ηα ηνπ θεηκέλνπ πξνζέρσ: 

Σν θείκελφ κνπ λα δηαζέηεη ην θα-
ηάιιειν πεξηερφκελν, ηελ θαηάιιε-
ιε 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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ΠΡΩΣΟ ΚΔΡΟ 

 

Πξνινγηθά 

■ Δξεπλεηηθή νλνκάδνπκε ζπλή-

ζσο κηα εξγαζία πνπ ζθνπφ έρεη λα 
εμεηάζεη/δηεξεπλήζεη θαη λα παξνπ-
ζηάζεη ζπζηεκαηηθά/κεζνδηθά (θαη 
ππεχζπλα) έλα ζέκα επηζηεκνληθφ, 
θηινζνθηθφ, ινγνηερληθφ, θαιιηηε-
ρληθφ, πνιηηηθφ θηι. 
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Μηα ηέηνηα εξγαζία, κηα εξγαζία 
δειαδή πνπ επηδηψθεη λα δηαπη-
ζηψζεη θαη λα θαλεξψζεη κηα αιή-
ζεηα (επηζηεκνληθή), δελ μεθηλάεη κε 
πξνθαηαζθεπαζκέλα ζπκπεξάζκα-
ηα θαη κε έηνηκεο ιχζεηο. Ο εξεπλε-
ηήο είλαη αλάγθε θαηά ηελ πνξεία 
ηεο έξεπλαο λα βαζαλίζεη ην ζέκα 
ηνπ: λα ζπιιέμεη, λα θαηεγνξηνπνη-
ήζεη, λα ηαμηλνκήζεη, λα δηαηξέζεη, 
λα νξίζεη, λα αληηζέζεη, λα παξαι-
ιειίζεη· λα ζπιινγηζηεί, λα επηρεη-
ξεκαηνινγήζεη, λα θξίλεη θαη λα 
ζπγθξίλεη, λα απνδείμεη, λα αλαιχ-
ζεη, λα ζπλζέζεη, λα αμηνινγήζεη κε 
κφλν θξηηήξην ηελ αλαδήηεζε ηεο α-
ιήζεηαο. Οδεγφο ηνπ ζ' απηήλ ηελ 
πξνζπάζεηα είλαη ε ζπιινγηζηηθή 
ηνπ θαη ε δεκηνπξγηθή ηνπ θαληα-
ζία. 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 ζεσξί-
εο, λα αλαζθεπάζεη μεπεξαζκέλεο 
απφςεηο, λα ζεκειηψζεη ελδερνκέ-
λσο άιιεο θαη, ηέινο, λα πείζεη. Αι-
ιά πξηλ απφ φια απηά, πξέπεη λα ε-
πηιέμεη ην ζέκα ηνπ. 
 

Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο 

▶ Πξνζδηνξίζηε πέληε θχθινπο 

(επηζηεκνληθψλ, θηινζνθηθψλ, θαι-
ιηηερληθψλ θηι.) ζεκάησλ πνπ λα ε-
ζηηάδνληαη ζε πέληε δηαθνξεηηθά α-
πφ άπνςε πεξηερνκέλνπ ζεκαηηθά 
θέληξα. Γηαηππψζηε ζηε ζπλέρεηα 
ζε θάζε θχθιν δχν έσο ηξία εηδηθφ-
ηεξα ζέκαηα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
απνηειέζνπλ αληηθείκελα εξεπλεηη-
θψλ εξγαζηψλ. 
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Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο 
 

1. εκαληηθή βνήζεηα ζηελ πξν-
ζπάζεηά 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 έ-
ρεηε έλα γεληθφηεξν θχθιν ζεκάησλ 
κε θέληξν ηνπο πεξζηθνχο πνιέ-
κνπο θαη κε εηδηθφηεξα ζέκαηα ηε 
κάρε ηνπ Μαξαζψλα, ηε λαπκαρία 
ηεο αιακίλαο, ηε κάρε ησλ Πια-
ηαηψλ. 

Σν ζέκα ι.ρ. ησλ πεξζηθψλ πν-
ιέκσλ ζα κπνξνχζε λα πάξεη θαη 
ηε κνξθή: "Οη Έιιελεο ζηέθνληαη 
εκπφδην ζηελ επέθηαζε ηεο πεξζη-
θήο απηνθξαηνξίαο" 
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; α. Ζ κάρε ηνπ Μαξαζψλα 
β. Ζ λαπκαρία ηεο 

αιακίλαο 
γ. Ζ κάρε ησλ Πιαηαηψλ 
 

 (Οη πεξζηθνί πφιεκνη) 
Ηζηνξία                                     Φηινζνθία 
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▶ Πξνζδηνξίζηε αληίζηνηρα έλα θχ-

θιν ζεκάησλ απφ ην κάζεκα ηεο 
θηινζνθίαο. 
2. Σα ζέκαηα κπνξείηε λα ηα δηα-

ηππψζεηε θαη ζηε γεληθφηεξε κνξ-
θή ηνπο, φπσο είλαη π.ρ. δηαηππσ-
κέλα ζηνλ θχθιν ηεο ηζηνξίαο, θαη 
ζε κηα άιιε πην εηδηθή (κνξθή), θνη-
ηάδνληάο ηα απφ πην ζπγθεθξηκέλε 
νπηηθή γσλία. 

3. Σα επηζηεκνληθά θείκελα κπν-
ξνχλ λα δηαηξεζνχλ ζε δηδαθηηθά 
θαη εξεπλεηηθά. 

 

Δπηζηεκνληθά θείκελα 

(α) 
δηδαθηηθά 

εγρεηξίδηα, ζπγγξάκκαηα, 
εθιατθεπκέλα άξζξα, θπιιάδηα 
κε εηδηθέο νδεγίεο θηι. 
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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 θπ-
ξίσο δηδαθηηθφ ραξαθηήξα· ηέηνηα 
είλαη ι.ρ. ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, ηα 
παλεπηζηεκηαθά ζπγγξάκκαηα θηι. 
Όζα πάιη αλήθνπλ ζηε (β) νκάδα 
δηαθξίλνληαη θπξίσο απφ ηνλ εξεπ-
λεηηθφ ηνπο ραξαθηήξα· πξφθεηηαη 
δειαδή γηα θείκελα κε απνηειέζκα-
ηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ· ηέηνηα εί-
λαη ι.ρ. ηα άξζξα ησλ επηζηεκνλη-
θψλ πεξηνδηθψλ, νη δηάθνξεο πξαγ-
καηείεο θηι. πλήζσο φια απηά ηα 

74 / 294-295 



νλνκάδνπκε κε ην γεληθφ φξν εξεπ-

λεηηθή εξγαζία1. 
                                                           

1
 εκείσζε. Μηα εξεπλεηηθή εξγα-

ζία κπνξεί λα είλαη: 
α) Πξαγκαηεία, δειαδή δηεμνδηθή 
(θαη ζε βάζνο) εμέηαζε ελφο ζέκα-
ηνο (ζπλήζσο επηζηεκνληθνχ) θαη 
ην ζπγγξαθηθφ απνηέιεζκά ηεο: 
"Πξαγκαηεία γηα ηα λνκίζκαηα ηεο 
θιαζηθήο επνρήο". 
β) Μνλνγξαθία, δειαδή ιεπηνκε-
ξήο επηζηεκνληθή πξαγκαηεία ζε 
κηα πεξηνξηζκέλε πεξηνρή ηεο κά-
ζεζεο. "Ο Ζξφδνηνο εηζεγεηήο ηνπ 
εκπεηξηζκνχ; Οη απφςεηο ηνπ Ζξφ-
δνηνπ 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 δη-
δαζθαιία θάπνηνπ καζήκαηνο, είηε 
απφ έλαλ θαζεγεηή είηε απφ νκάδα 
θαζεγεηψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, 
φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκα/εξγαζία, 
                                                                                                                                                                                                 

δ) Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, δειαδή 
κηα εθηεηακέλε γξαπηή πξαγκάηεπ-
ζε ελφο ζέκαηνο πνπ ελζσκαηψλεη 
απνηειέζκαηα πξσηφηππεο έξεπ-
λαο θαη ηεθκεξηψλεη κηα εηδηθή άπν-
ςε. Τπνβάιιεηαη γηα απφθηεζε 
αθαδεκατθνχ ηίηινπ, θαη ζπγθεθξη-
κέλα δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. "Ζ 
αξραηνειιεληθή κπζνινγία ζην λέν-
ειιεληθφ δξάκα". 

Παξαηήξεζε: Μηα ζρνιηθή εξεπλε-
ηηθή εξγαζία - αλάινγα βέβαηα κε ην 
ζέκα ηεο - κνηάδεη ζπλήζσο κε επη-
ζηεκνληθφ άξζξν ή κε κνλνγξαθία. 
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φπνπ ζπλδπάδνληαη νη γλψζεηο πε-
ξηζζνηέξσλ καζεκάησλ. 

5. Καιφ είλαη, αλ δνζεί γηα δηα-
πξαγκάηεπζε 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 α-
λαθνηλψζεηο επηζηεκφλσλ, ζε θξη-
ηηθέο, ζε βηβιηνθξηζίεο, ζε εηδηθά 
άξζξα πνπ δεκνζηεχνληαη ζηνλ Σχ-
πν, ζε ζπδεηήζεηο κε ηνπο εηδηθνχο, 
ζην δηθφ καο πξνβιεκαηηζκφ πάλσ 
ζηα ζέκαηα ησλ αηφκσλ θαη ηεο θνη-
λσλίαο. Δθεί αλαδεηνχκε ιχζεηο ζε 
λέα πξνβιήκαηα, ζε επηζηεκνληθέο 
πεξηνρέο πνπ δε δηεξεπλήζεθαλ, ζε 
εξσηήκαηα πνπ δελ απαληήζεθαλ. 

 

► Γηαβάζηε, ζην ηέινο ηνπ θεθαιαί-

νπ, ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο "Σν 
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πξάζηλν ηεο Θεζζαινλίθεο" θαη "Ο 
πλεπκαηηθφο άλζξσπνο: απφπεηξα 
νξηζκνχ θαη θνηλσληθνχ πξνζδηνξη-
ζκνχ ηνπ" θαη ζπδεηήζηε ηνλ ηξφπν 
κε ηνλ νπνίν νη ζπγγξαθείο επέιε-
μαλ 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 ηέ-
ινο ησλ εξγαζηψλ ηελ νξηζηηθή ηνπ 
κνξθή· β) ζε πνηα ζρέζε βξίζθεηαη 
κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο· γ) 
ζε πνηα ζρέζε βξίζθεηαη κε ηνλ α-
λαγλψζηε 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 α-
λαδήηεζε ηνπ πιηθνχ πνπ ζα απνηε-
ιέζεη ην ζψκα ηεο εξγαζίαο. ' απ-
ηφ κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλ: α) 
Ο εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο κε κηα γε-
ληθή ελεκέξσζε πνπ ζα καο θάλεη ή 
κε κηα βηβιηνγξαθία πνπ ζα καο 
δψζεη. Άιισζηε θαη ε πην γεληθή α-
θφκε βηβιηνγξαθία είλαη ρξήζηκε, ε-
πεηδή απνηειεί έλα μεθίλεκα θαη έλα 
άλνηγκα πξνο ην ρψξν ηνπ πιηθνχ 
καο. 
β) Μηα έγθπξε (γεληθή ή εηδηθή) ε-
γθπθινπαίδεηα 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 βηβιην-
γξαθία ζρεηηθά κε ηελ θαηαζηξνθή 
ηεο κχξλεο, πνπ κπνξεί λα απνηε-
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ιεί ην ζέκα ηεο κειέηεο καο. γ) Έλα 
εηδηθφ ή θαη γεληθφ ζχγγξακκα, ην 
νπνίν ελδέρεηαη λα πεξηέρεη πιεξν-
θφξεζε ζρεηηθή κε ην ζέκα καο. Αλ 
π.ρ. ην ζέκα καο είλαη ζρεηηθφ κε 
ηνλ πνηεηή Κ. Καξπσηάθε, έλα 
πξψην πιηθφ ζα κπνξνχζε λα αλεπ-
ξεζεί 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 ε-
ληνπίζνπκε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξα-
θία. 
 

Ζ βηβιηνζήθε 

Δθείλε φκσο πνπ ζα καο δψζεη 
ηελ πην νπζηαζηηθή βνήζεηα γηα ηελ 
εξγαζία καο είλαη κηα ελεκεξσκέλε 
βηβιηνζήθε. ηνπο δειηηνθαηαιφ-
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γνπο ηεο θαη ζηνπο Ζ/Τ, φπνπ έρεη 
θαηαρσξεζεί ην πιηθφ ηεο, ζα αλα-
δεηήζνπκε θαη ζα βξνχκε ηα βηβιία 
πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ην ζέκα 
καο. Αλ ι.ρ. ην ζέκα καο είλαη ε θα-
ηαζηξνθή ηεο κχξλεο, βξίζθνπκε 
ζηα δειηία ηα βηβιία πνπ αλαθέξν-
ληαη ζηελ πφιε πνπ καο απαζρνιεί 
θαη επηζεκαίλνπκε ζηε ζπλέρεηα 
εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπγθε-
θξηκέλν ζέκα. Ο πίλαθαο ησλ πεξηε-
ρνκέλσλ ησλ βηβιίσλ θαη νη εηζα-
γσγέο ηνπο ζα καο θαηαηνπίζνπλ 
ίζσο γηα ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηελ 
εξγαζία καο. Πάλησο κηα νξζνινγη-
θή επηινγή βηβιηνγξαθίαο είλαη ζε-
καληηθφηαην ζηνηρείν γηα ηελ εξγα-
ζία καο, αθνχ κπνξεί λα νδεγήζεη 
ζε έλα πινχζην πιηθφ πεγψλ. 

 
εκείσζε: ήκεξα ε αλαδήηεζε ηνπ 
βηβιηνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ απαη-
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ηείηαη γηα κηα εξεπλεηηθή εξγαζία 
απνηειεί κηα εχθνιε δηαδηθαζία, 
επεηδή γίλεηαη κέζα απφ ηηο βάζεηο 
δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγε-
ζεί ζηηο βηβιηνζήθεο κε ηε βνήζεηα 
λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ. Ζ αλα-
δήηεζε, κέζα απφ ηνπο βηβιηνγξα-
θηθνχο θαηαιφγνπο πνπ ππάξρνπλ 
ζηνλ Ζ/Τ κηαο βηβιηνζήθεο, είλαη 
γξήγνξε θαη επέιηθηε. Με ηε ρξήζε 
Ζ/Τ ζηηο βηβιηνζήθεο ζρεκαηίζηε-
θαλ ηα «ειεθηξνληθά» δειηία, ηα ν-
πνία παξνπζηάδνπλ, ράξε ζηελ ε-
ιεθηξνληθή ηερλνινγία κεγαιχηεξε 
δπλαηφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ, π.ρ. 
άιια δειηία εκθαλίδνληαη ζηελ νζφ-
λε ησλ Ζ/Τ κε ιηγφηεξα γλσξίζκαηα 
ηνπ βηβιίνπ θαη άιια κε πεξηζζφηε-
ξα. 
 
ηα πξνγξάκκαηα πνπ θπθινθν-
ξνχλ ν εξεπλεηήο κπνξεί λα αλαδε-
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ηήζεη έλα βηβιίν θαηά ζπγγξαθέα, 
ηίηιν, ζέκα, ηαμηλνκηθφ αξηζκφ ή 

ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ISBN 
(International Standard Book Nu-
mber). Δπίζεο κπνξεί λα ην αλαδε-
ηήζεη κε θάπνηα ιέμε θιεηδί ηνπ ηη-
ηινπ ή λα θάλεη ζπλδπαζκφ ζεκά-
ησλ π.ρ. ν εθέξεο θαη ε Κχπξνο. 
 

► πγθξίλεηε ηα παξαθάησ δειηία 

απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο βηβιηνγξα-

                                                           

 ISBN (International Standard Book 
Number). Δίλαη ν δεθαςήθηνο αξη-
ζκφο πνπ ππνρξεσηηθά έρεη, ζπλή-
ζσο ζην νπηζζφθπιιν, θάζε βηβιίν. 
Σνλ αξηζκφ ηνπ ISBN ηνλ παίξλεη 
γηα θάζε βηβιίν ν εθδφηεο ηνπ απφ 
ηελ αξκφδηα γηα ην ζθνπφ απηφ π-
πεξεζία. ηε ρψξα καο ν αξηζκφο 
ηνπ ISBN δίδεηαη απφ ηελ Δζληθή 
Βηβιηνζήθε. 
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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 

πγγξαθέαο 
Υνπξκνπδηάδεο, 
Νίθνο. 

Σίηινο 

Όξνη θαη κεηαζρεκα-
ηηζκνί ζηελ αξραία 
ειιεληθή ηξαγσδία / 
Νίθνο Υ. Υνπξκνπδηά-
δεο. 

Υξνλνέθδνζε Αζήλα: Γλψζε, 1991. 

 

84 / 296 



 
*************** 
(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 βηβιην-
γξαθία (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 ηαμηλνκεκέ-
λα (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 ηερλν-
ινγία (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, 
κηθξνθίικο θηι.) φπνπ ρξεζηκν-
πνηείηαη, έρεη ειαηηψζεη θαηά πνιχ 
ην ρξφλν πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ 
αλεχξεζε θαη ηελ επηινγή ηεο αλα-
γθαίαο βηβιηνγξαθίαο. 
 

 *** Σαμηλνκηθφο αξηζκφο ζχκθσλα 
κε ην ζχζηεκα Dewey. 
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           2η. 
           1. Διιεληθή ινγνηερλία – Η-  
           ζηνξία θαη θξηηηθή  
           I. Σίηινο 
 
Βαζηθφ δειηίν ή δειηίν ζπγγξαθέα 
 
β. ηα θαηά ηίηιν βηβιίνπ ηαμηλνκε-
κέλα (αιθαβεηηθά) δειηία. 
 
889.09    Γνθηκέο 
ΔΦ. 
                          εθέξεο, Γηψξγνο  
                          Γνθηκέο/Γηψξγνο ε- 
                         θέξεο. –  
                        4ε έθδ. - Αζήλα: Ίθα- 
                     ξνο, 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 νκνηφ-
ηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη πεί-
ηε γηα ην θαζέλα πνηεο αλάγθεο εμπ-
πεξεηεί. ηελ εξγαζία ζαο απηή ζα 
ζαο βνεζνχζε απνηειεζκαηηθά ε 

88 / 298 



επίζθεςή ζαο ζε κηα βηβιηνζήθε, 
φπνπ κε ηηο νδεγίεο ηνπ βηβιηνζε-
θάξηνπ / βηβιηνζεθνλφκνπ ζα κπν-
ξνχζαηε λα απνθηήζεηε πνιχηηκεο 
γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε 
κηαο βηβιηνζήθεο: θαηαινγνγξάθε-
ζε ησλ βηβιίσλ ηεο, ρξήζε ησλ 
δειηίσλ ηεο, ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θηι. 

Γξαζηεξηόηεηα – Δπίζθεςε ζε κηα 
βηβιηνζήθε: 

Ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζα ήηαλ ε επίζθε-
ςε ηεο ηάμεο ζε κηα ζχγρξνλε βη-
βιηνζήθε, φπνπ νη καζεηέο κε ηε 
βνήζεηα θαη ηηο νδεγίεο ηνπ βηβιην-
ζεθάξηνπ/βηβιηνζεθνλφκνπ ζα κπν-
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ξνχζαλ λα απνθηήζνπλ πνιχηηκεο 
γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε 
κηαο βηβιηνζήθεο. 

Γεληθά, ε παξνπ-
ζίαζε ηνπ πιηθνχ 
ηεο ελφηεηαο «Δ-
ξεπλεηηθή εξγα-
ζία» θαη ε επε-
μεξγαζία ησλ ε-
πηκέξνπο ζεκά-
ησλ ηεο ζα είλαη 

πην νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηη-
θή, αλ γίλεη ζην ρψξν κηαο βηβιην-
ζήθεο κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ πξν-
ζσπηθνχ ηεο. 
 

Βηβιίν εηζαγσγήο 

Θαηαγξαθή βηβιίσλ: 
 
ηηο κηθξέο βηβιηνζήθεο θαιφ είλαη 
ηα βηβιία λα θαηαγξάθνληαη ζην βη-
βιίν εηζαγσγήο ή ζηνλ θαηάινγν 
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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 

Ο πίλαθαο ζπλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα 

Ζκ/λία Αξ. εηζ/γεο πγ/θέαο Σίηινο Σφκνο 
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Αληίηππν Δθδφηεο Έηνο ISBN Παξαηεξήζεηο 
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Ο αξηζκόο εηζαγσγήο 
 
Ο αξηζκόο εηζαγσγήο γξάθεηαη: 

1. ην βηβιίν: ην πίζσ κέξνο ηεο 
ζειίδαο ηνπ ηίηινπ. 
Ο αξηζκφο εηζαγσγήο ρξεζηκνπνη-
είηαη θαη φηαλ γίλεηαη ε θαηαγξαθή 
ησλ λέσλ βηβιίσλ ζηνλ Ζ/Τ ηεο βη-
βιηνζήθεο. Ο αξηζκφο απηφο, πνπ 
είλαη κνλαδηθφο γηα θάζε βηβιίν ηεο 
βηβιηνζήθεο είλαη ην ζηνηρείν αλα-
γλψξηζεο ηνπ βηβιίνπ απφ ηνλ Ζ/Τ, 
φηαλ ην βηβιίν δαλείδεηαη. 

2. ην δειηίν ηνπνγξαθηθνύ θαηα-
ιόγνπ: Γείρλεη πνχ είλαη ηνπνζεηε-
κέλν ην βηβιίν ζηα ξάθηα ηεο βηβιη-
νζήθεο. Ο αξηζκφο εηζαγσγήο κπαί-
λεη ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηνπ 
δειηίνπ. 
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Ξ                  Verne, Jules 
VER            Οη πεηξαηαί ηνπ Αη- 
                   γαίνπ/Ηνπιίνπ Βεξλ: 
                  Γηαζθεπή Ν. Καδαληδάθε,  
                  Αζήλαη: Αζηήξ, 1979.  
                  216 ζ.: εηθ.: 21 εθ. 
 
328            I. Διιάδα – Ηζηνξία – Α- 
                  γψλαο Αλεμαξηεζίαο, 
I                 1821-1829 – Μπζηζηνξή- 
                  καηα. I. Καδαληδάθεο, Νί- 
                  θνο. 
                  II. Σίηινο. 

3. ην δειηίν βηβιηνδαλεηζκνύ: 
Απηφ ην δειηίν αληηπξνζσπεχεη ην 
βηβιίν ζηε δηαδηθαζία ηνπ δαλεη-
ζκνχ θαη πξέπεη λα έρεη ηνλ αξηζκφ 
εηζαγσγήο καδί κε ηα θχξηα ζηνη-
ρεία αλαγλψξηζεο ηνπ βηβιίνπ: πγ-
γξαθέα – ηίηιν. 
Ο αξηζκφο απηφο επαλαιακβάλεηαη 
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ζηελ "ηζέπε" δαλεηζκνχ ηνπ βηβιί-
νπ. 

Θεκαηηθή ηαμηλόκεζε 

Ζ ηαμηλφκεζε βηβιίσλ δειψλεη έλαλ 
ηξφπν ζεκαηηθήο δηάηαμεο ησλ βη-
βιίσλ ζηα ξάθηα. Ζ ηαμηλφκεζε ζπ-
γθεληξψλεη φια ηα βηβιία ηνπ ίδηνπ 
ζέκαηνο. Έηζη ν αλαγλψζηεο κπν-
ξεί λα βξεη γξήγνξα θαη εχθνια ην 
ζπγθεθξηκέλν βηβιίν πνπ ηνλ ελδηα-
θέξεη θαη παξάιιεια θάπνην άιιν 
βηβιίν κε ην ίδην ζέκα. 
Σν πην ζπλεζηζκέλν ζχζηεκα ηαμη-
λφκεζεο ήηαλ ην Γεθαδηθφ χζηεκα 
Σαμηλφκεζεο DEWEY. Σειεπηαία 
επηρεηξείηαη ν απηνκαηηζκφο ησλ 
βηβιηνζεθψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
θαη νξηζκέλσλ ζρνιηθψλ βηβιηνζε-
θψλ, κε ην ζχζηεκα ΑΒΔΚΣ 400. 
ηηο κεγάιεο φκσο βηβιηνζήθεο, π.ρ. 
ζηηο παλεπηζηεκηαθέο, ρξεζηκνπνη-
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νχλ ην ζχζηεκα ηεο βηβιηνζήθεο 
ηνπ Κνγθξέζνπ. 

ην ζχζηεκα DEWEY ηα βηβιία κνη-
ξάδνληαη ζε 10 θαηεγνξίεο αλάινγα 
κε ην ζέκα ηνπο. 

000 
ΓΔΝΗΚΑ 
(εγθπθινπαίδεηεο - 
ιεμηθά) 

100 ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

200 ΘΡΖΚΔΗΑ 

300 ΚΟΗΝΩΝΗΟΛΟΓΗΑ 

400 ΓΛΩΑ 

500 ΔΠΗΣΖΜΔ 

600 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΔ 
ΔΠΗΣΖΜΔ 

700 ΚΑΛΔ ΣΔΥΝΔ 

800 ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

900 ΗΣΟΡΗΑ 
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Σα Μπζηζηνξή-
καηα / Ννπβέ-
ιεο –Γηεγήκαηα 
– Παξακχζηα, 
ηα ηαμηλνκνχ-
κε ζηα ξάθηα, 
βάδνληαο ζηε 
ξάρε ηνπ βηβιί-
νπ Μ ή Γ ή Π 
θαη απφ θάησ 

ηα ηξία πξψηα αξρηθά ηνπ ζπγγξα-
θέα. Δπίζεο νη βηνγξαθίεο ηαμηλν-
κνχληαη ζχκθσλα κε ην επίζεην ηνπ 
βηνγξαθνχκελνπ πξνζψπνπ, έρν-
ληαο ζηε ξάρε ην γξάκκα Β θαη απφ 
θάησ ηα ηξία αξρηθά ηνπ βηνγξα-
θνχκελνπ. Ο ηαμηλνκηθφο αξηζκφο 
γξάθεηαη ζηε ξάρε ηνπ βηβιίνπ. 

Θα κπνξνχζακε επίζεο λα ρξεζη-
κνπνηήζνπκε ρξσκαηηζηέο εηηθέηεο 
αλάινγα κε ην ζέκα θαη λα γξάςνπ-
κε 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 ηνπν-
ζεηνχληαη εθεί θαηαξρήλ ζχκθσλα 
κε ηνπο ηαμηλνκηθνχο αξηζκνχο θαη 
ζηε ζπλέρεηα κε ηελ αιθαβεηηθή 
ζεηξά ησλ ζπγγξαθέσλ. Ο ηαμηλνκη-
θφο αξηζκφο είλαη νπζηαζηηθά ε ηαπ-
ηφηεηα ηνπ βηβιίνπ ζηα ξάθηα ηεο 
βηβιηνζήθεο. 

ε θάζε ηκήκα ηεο βηβιηνζήθεο 
βάδνπκε ελδεηθηηθέο πηλαθίδεο, πνπ 
καο δείρλνπλ ηνπο ηαμηλνκηθνχο α-
ξηζκνχο ησλ βηβιίσλ πνπ ππάξ-
ρνπλ εθεί. 

Γχν ζπλερφκελεο θαηεγνξίεο ζεκεη-
ψλνληαη: π.ρ. 100 – 300. 
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Θαηαινγνγξάθεζε – δειηηνθαηά-
ινγνο 

Ο δειηηνθαηάινγνο θαη ν ειεθηξνλη-
θφο θαηάινγνο αλαθέξεη θαη πεξη-
γξάθεη ζχληνκα ηα βηβιία θαη θάζε 
άιιν πιηθφ πνπ βξίζθεηαη ζηε βη-
βιηνζήθε. 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 βηβιην-
ζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αθφ-
κα – 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 δηα-
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ρσξηζηηθά δειηία - νδεγνχο. Όια ηα 
δειηία ηνπ θαηαιφγνπ ηαθηνπνηνχ-
ληαη 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 θαηά-
ινγνο, φπνπ ηα δειηία ηαμηζεηνχληαη 
ζχκθσλα κε ην ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα 
ηεο βηβιηνζήθεο. 

Οη εζσηεξηθνί δηαρσξηζκνί γί-
λνληαη 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 θαηά-
ινγν απφ ηξία (3) δειηία: ζπγγξα-
θέα, ηίηινπ, ζέκαηνο: 

Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ 

ηε βηβιηνζήθε ινηπφλ ζα αλαδε-
ηήζνπκε θαη ζα βξνχκε ην πιηθφ ηεο 
εξγαζίαο καο. Δθεί ζα επηζεκάλνπ-
κε 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 ε-
θείλν πνπ ππεξεηεί απνηειεζκαηη-
θφηεξα ην ζθνπφ καο θαη λα ην θα-
ηαγξάςνπκε, ψζηε λα ην αμηνπνηή-
ζνπκε, φηαλ έξζεη ε ψξα ηεο ζπγ-
γξαθήο. 
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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 ζε-
κεηψζεηο. Πξφθεηηαη γηα κέζνδν δν-
θηκαζκέλε θαη απνδνηηθή. Γη' απηφ 
θαη νη ζπγγξαθείο - εξεπλεηέο θξα-
ηνχλ ζεκεηψζεηο: άιινη θξαηνχλ 
ζεκεηψζεηο ζε ζεκεησκαηάξηα / ηε-
ηξάδηα θαη άιινη ζε δειηία, ζε ηεκά-
ρηα δειαδή ραξηηνχ πνπ έρνπλ ην 
ζρήκα θαη ηηο δηαζηάζεηο κηθξνχ 
ζπλήζσο θαθέινπ αιιεινγξαθίαο, 
άιινη ζηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο 
Ζ/Τ (Ρ C). Γεληθά ηα δειηία απνδεί-
ρηεθαλ πνιχ πξαθηηθά θαη εχρξε-
ζηα: ηαμηλνκνχληαη, αληηθαζίζηαληαη 
θαη ρξεζηκνπνηνχληαη εχθνια. Άι-
ισζηε βνεζνχλ θαη ζηελ ηειηθή θα-
ηαγξαθή ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηελ ν-
πνία 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 θα-
ηάξηηζε ελφο πίλαθα βηβιηνγξαθί-
αο. 
 

► ηα παξαθάησ δειηία έλαο εξεπ-

λεηήο: 
α) Καηαγξάθεη πνιχ πεξηιεπηηθά 

ην πεξηερφκελν ελφο βηβιίνπ 
 
Αι. Γεικνχδνο 
Σν θξπθφ ζθνιεηφ (1908-1911) 

Αζήλα, 1950 
 
Ο Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο αλαθέ-

ξεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ γηα ηελ 
ίδξπζε ηνπ Αλψηεξνπ Παξζελαγσ-
γείνπ Βφινπ, ζηηο αξρέο ζηηο νπνίεο 
ζηεξίρηεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιεί-
νπ θαη ζηηο αληηδξάζεηο πνπ πξν-
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θιήζεθαλ θαη νη νπνίεο νδήγεζαλ 
ζην θιείζηκν ηνπ ζρνιείνπ. 

(1) 
β) Αληηγξάθεη απηνιεμεί κηα ρξή-

ζηκε 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 πξάγκα-
ηα αιιά λα ηα δεκηνπξγεί νλνκάδν-
ληάο ηα· είλαη λνκίδσ θαη ε πην κε-
γάιε ραξά ηνπ". 

(2) 
γ) Απνδειηηψλεη ηε ιέμε Αδξηα-

λνχπνιε 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 πε-
ξηερφκελν ελφο βηβιίνπ, κηα ρξήζη-
κε πιεξνθνξία, έλα ζέκα ή φ,ηη άι-
ιν λνκίδεηε. 
 

Υξήζηκε πιεξνθνξία: 
 
Γεληθά, ζηα βηβιηνγξαθηθά δειηία 

ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνζσπηθνχ 
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Ζ/Τ θαηαγξάθνπκε απνζπάζκαηα 
ησλ βηβιίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζα-
κε, βαζηθέο ηδέεο ησλ ζπγγξαθέσλ 
ή πιεξνθνξίεο ζε πεξίιεςε ή ζε 
παξάθξαζε, ζεκεηψλνληαο νπσζ-
δήπνηε ηε ζειίδα ή ηηο ζειίδεο. Δάλ 
θαηά ηελ αληηγξαθή/κεηαθνξά ελφο 
απνζπάζκαηνο δηαπηζηψζνπκε έλα 
ιάζνο ή κηα άπνςε πνπ παξαμελεχ-
εη, ζεκεηψλνπκε ηφηε ηελ έλδεημε 
«sic» (=έηζη), γηα λα δειψζνπκε φηη 
έρνπκε επίγλσζε ηνπ ζθάικαηνο ή 
ηεο ηδηαίηεξεο άπνςεο πνπ εθθξά-
δεηαη θαη επνκέλσο δελ πξφθεηηαη 
γηα ιάζνο αληηγξαθήο. 

 

Δθηίκεζε ηνπ πιηθνύ 

 
ηα δειηία καο ή ζην δίζθν ηνπ 

πξνζσπηθνχ καο Ζ/Τ, ινηπφλ, ζπ-
γθεληξψλνπκε ζηγά ζηγά ην πιηθφ 
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πνπ είλαη ρξήζηκν γηα ηελ εξγαζία 
καο. Έλα πιηθφ πνηθίιν: γεγνλφηα, 
παξαδείγκαηα, ζηαηηζηηθέο, απφ-
ςεηο απζεληηψλ, καξηπξίεο θηι., δε-
ιαδή θάζε κνξθήο πιεξνθνξηαθφ 
πιηθφ, απφ ην απζηεξά επηζηεκνλη-
θφ έσο θαη ηα πξνζσπηθά αλέθδν-
ηα· πνηθίιν θαη πνηθηιφκνξθν πιη-
θφ. Απφ ηελ πνηθηιία απηή ζα επηιέ-
μνπκε βέβαηα φ,ηη βνεζάεη πεξηζζφ-
ηεξν ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ ππν-
ζηήξημε ησλ ζέζεψλ καο. 

Γηα ηα παξαδείγκαηα, ι.ρ., είλαη 
ρξήζηκν λα γλσξίδνπκε φηη είλαη 
δηεπθξηληζηηθά. Με έλα παξάδεηγκα, 
δειαδή, ζηακαηνχκε λα αλαπηχζ-
ζνπκε κηα άπνςε/ζέζε θαη πξν-
ζπαζνχκε λα ηελ θαηαζηήζνπκε 
πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή. Δπίζεο, 
κε κηα ζεηξά παξαδεηγκάησλ, κηα 
αθεξεκέλε αηηηνιφγεζε κπνξεί λα 
γίλεη ζπγθεθξηκέλε θαη κηα πεξη-
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πιεγκέλε ζεσξία πην ζαθήο. Γη' απ-
ηφ θαη ην παξάδεηγκα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη ζην βαζκφ, πνπ 
είλαη αλαγθαίν θαη κε ηξφπν πνπ λα 
κελ αλαθφπηεη ηελ εμέιημε ηεο εξγα-
ζίαο ή λα κε δεκηνπξγεί πιαηεηα-
ζκνχο. 

Οη δηαπηζηψζεηο, πάιη, ή νη καξ-
ηπξίεο αηφκσλ θαζνιηθά θαη αλακ-
θηζβήηεηα αλαγλσξηζκέλσλ απζε-
ληηψλ πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέ-
λεο 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 εηδη-
θφηεηάο ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο 
ηνπο. Σέινο, πξέπεη λα πξνζέρνπ-
κε, ψζηε ηα απνζπάζκαηα πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ εξγαζία 
καο λα πξνέξρνληαη απφ έλα θείκε-
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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 ν-
πνία ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κπν-
ξνχλ λα νδεγήζνπλ πνιχ εχθνια 
ζε παξαπνίεζε θαη δηαζηξέβισζε 
ηεο αιήζεηαο. Απηφ κπνξεί λα ζπκ-
βεί, επεηδή δελ είκαζηε πάληνηε ζε 
ζέζε λα θξίλνπκε ηελ αμηνπηζηία 
ησλ δεδνκέλσλ κηαο ζηαηηζηηθήο έ-
ξεπλαο, εθηφο θαη αλ γλσξίδνπκε 
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δεδνκέ-
λα ηεο ζπγθεληξψζεθαλ θαη ηελ πν-
ξεία πνπ αθνινπζήζεθε, γηα λα 
πξνθχςνπλ νξηζκέλα ζπκπεξά-
ζκαηα. Πξέπεη, π.ρ., λα μέξνπκε 
πψο ηέζεθαλ νη εξσηήζεηο, πψο ε-
πηιέρηεθαλ φζνη ξσηήζεθαλ, πνηνο 
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ζπγθέληξσζε ηα ζηαηηζηηθά δεδν-
κέλα θαη γηα πνην ιφγν. 

Θαη ησλ εγθπθινπαηδεηώλ ην π-
ιηθφ πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίδεη, 
αθνχ είλαη, ηνπιάρηζηνλ, θαηά πέ-
ληε ρξφληα, πην παιηφ απφ ην έηνο 
ηεο έθδνζήο ηνπο, αλ ππνινγίζνπ-
κε ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 
ζπληαρζεί θαη λα εθδνζεί κηα εγθπ-
θινπαίδεηα. Απηφ ζε θάπνηεο πεξη-
πηψζεηο ίζσο λα κελ έρεη θαη ηφζν 
κεγάιε ζεκαζία, ζε θάπνηεο άιιεο 
φκσο βιάπηεη ηελ εξγαζία καο, φ-
ηαλ κάιηζηα απηή έρεη αλάγθε θαη 
απφ ην πην πξφζθαηα δεκνζηεπκέ-
λν πιηθφ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 
πξέπεη λα αλαηξέρνπκε ζηα δεκν-
ζηεχκαηα εηδηθψλ πεξηνδηθψλ. Δπη-
πιένλ, κεξηθέο πιεξνθνξίεο εληε-
ιψο πξφζθαηεο, πνπ δελ έρνπλ α-
θφκε δεκνζηεπηεί, κπνξνχκε λα ηηο 
αληιήζνπκε απεπζείαο απφ ηηο πε-
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γέο ηνπο ή κε επηζθέςεηο ζε πξφ-
ζσπα, ζε νξγαληζκνχο, ζε ππεξε-
ζίεο ή κε αιιεινγξαθία ή κε ζπλέ-
ληεπμε, κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία 
θηι. Ζ ηερλνινγία, βέβαηα, πξνζθέ-
ξεη ζήκεξα ηελ εληειψο ζχγρξνλε 
θαη πξφζθαηε πιεξνθφξεζε κέζσ 
ηεο ειεθηξνληθήο "ηξάπεδαο πιε-
ξνθνξηψλ", ε νπνία έρεη ηελ επρέ-
ξεηα λα ζπγθεληξψλεη πάλσ ζε έλα 
ζέκα φια ηα ζρεηηθά άξζξα. 

Πάλησο παξακεξίδνληαο ηε ζεσ-
ξεηηθή ζπδήηεζε γηα ην αλ ππάξ-
ρνπλ ή φρη "αθιφλεηα δεδνκέλα" - 
αο κελ μερλνχκε φηη ζεσξίεο, φπσο 
απηέο πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ θίλε-
ζε ηεο γεο θαη ζηε δηάζπαζε ηνπ 
αηφκνπ, ζεσξνχληαλ αλακθηζβήηε-
ηεο 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 πξνυ-
πνζέζεηο: 

α) Να πεξηιακβάλεη ηα ζχγρξνλα 
επηζηεκνληθά δεδνκέλα. 
Ζ έξεπλα απαηηεί λα πξνζέρνπκε ηε 
ρξνλνινγία ηνπ απνδεηθηηθνχ πιη-
θνχ. Έηζη κπνξνχκε λα παξαθν-
ινπζήζνπκε ηελ εμέιημε θάπνησλ 
απφςεσλ, ζεσξηψλ θηι. έσο ηηο ε-
κέξεο καο. Γηα νξηζκέλεο κάιηζηα 
επηζηήκεο (Φπζηθή, Υεκεία, Βηνιν-
γία, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηθέο επη-
ζηήκεο θηι.) είλαη απφιπηα αλαγθαί-
εο θαη νη πην πξφζθαηεο πιεξνθν-
ξίεο/απφςεηο/ζεσξίεο – απηέο πνπ 
κφλν κία ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ ζα 
κπνξνχζε λα πξνζθέξεη. Αλ ε εξ-
γαζία αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνξία, ηε 
θηινζνθία, ηε ινγνηερλία, ηηο θαιέο 
ηέρλεο, ίζσο είλαη αξθεηά ηα πξφ-
ζθαηα πεξηνδηθά θαη ηα ζρεηηθά λε-
φηεξα βηβιία. 
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► Άζθεζε: 

Μειεηήζηε ηελ εξγαζία "Ο πλεπκα-
ηηθφο 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 ε-
ξεπλεηή είλαη νη πεγέο απφ ηηο ν-
πνίεο αληιεί απεπζείαο ην πιηθφ θαη 
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα 
ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ηνπ, ρσξίο 
ηελ παξέκβαζε ή ην ζρνιηαζκφ θά-
πνηνπ άιινπ. Π.ρ. ε "Καηλή Γηαζή-
θε" ή ην "Μαληθέζην" ηνπ Μαξμ εί-
λαη άκεζεο πεγέο γηα ηνλ εξεπλε-ηή 
πνπ κειεηάεη ζρεηηθά ζέκαηα. 

Έκκεζεο πεγέο είλαη γηα ηνλ εξεπ-
λεηή εθείλεο νη πεγέο απφ ηηο νπνί-
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εο αληιεί ην πιηθφ ηνπ κέζα απφ ην 
ζρνιηαζκφ ή ηελ θξηηηθή θάπνηνπ 
άιινπ. Μηα κειέηε π.ρ. πνπ ζρνιηά-
δεη, αμηνινγεί ή αλαθέξεηαη ζηελ 
"Καηλή Γηαζήθε" ή ζην "Μαληθέ-
ζην" ηνπ Μαξμ είλαη κηα έκκεζε πε-
γή. Γηα παξάδεηγκα ην έξγν ηνπ Α-
ιεμαλδξηλνχ Θενιφγνπ Ωξηγέλε 
(185-254 κ.Υ.) απνηειεί έκκεζε πε-
γή γηα ηηο απφςεηο ησλ εηδσινια-
ηξψλ θηινζφθσλ ηνπ 2νπ κ.Υ. αηψ-
λα, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ζπγθα-
ηαιέγεηαη θαη ν Κέιζνο. 

Σν πιενλέθηεκα ησλ άκεζσλ 
πεγψλ είλαη θαλεξφ: φηαλ ηηο ρξε-
ζηκνπνηνχκε, έρνπκε απζεληηθφ πιη-
θφ, πιηθφ δειαδή πνπ έξρεηαη θα-
ηεπζείαλ ζε καο, ρσξίο λα πεξλάεη 
απφ ην θίιηξν θαλελφο, φπσο ζπκ-
βαίλεη κε ην δεπηεξνγελέο/έκκεζν 
απνδεηθηηθφ πιηθφ, πνπ πεξλάεη α-
πφ ην θίιηξν εθείλνπ πνπ ην ζρνιη-

115 / 304 



άδεη, ην αμηνινγεί, ην αλαιχεη θηι. 
απφ ηελ αξρηθή πεγή. Σν ίδην πιεν-
λέθηεκα έρνπκε, φηαλ δηαβάδνπκε 
έλα θείκελν ζηε γιψζζα πνπ γξά-
θηεθε, δειαδή ζην πξσηφηππν. 
Γηαηί αθφκε θαη ε κεηάθξαζε κπν-
ξεί λα αιινηψζεη ηελ πεγή. Σν ηδα-
ληθφηεξν 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 α-
δχλαην. Γη' απηφ πξέπεη λα πξνζέ-
ρνπκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ηηο θαιχ-
ηεξεο κεηαθξάζεηο. ηφρνο καο, ινη-
πφλ, ζε κηα εξγαζία πξέπεη λα είλαη 
πάληα ε αλαδήηεζε ηνπ αξρηθνχ/ ά-
κεζνπ απνδεηθηηθνχ πιηθνχ. ηελ 
πεξίπησζε φκσο πνπ ζα αλαγθα-
ζηνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δεπ-
ηεξνγελέο/έκκεζν πιηθφ, πξέπεη λα 
είκαζηε ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθνί, κηα 
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πνπ φζνη παξνπζηάδνπλ ή ζρνιηά-

δνπλ κηα άκεζε πεγή κπνξείλα ηελ 

αιινηώλνπλ ζπλεηδεηά ή αζύλεη-
δα. 

γ) Σν απνδεηθηηθφ πιηθφ λα είλαη, 
θαηά ην δπλαηφλ, αληηθεηκεληθφ. 
Αμηνινγψληαο ην απνδεηθηηθφ πιη-
θφ, πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο 
φηη δελ ππάξρεη ζρεδφλ θακηά πιε-
ξνθνξία πνπ λα κελ έρεη θάπνην 
ζηνηρείν ππνθεηκεληθφηεηαο. Θα α-
θνχζεηε ίζσο λα ιέλε φηη αθφκε θαη 
νη ζπληαγέο ηεο καγεηξηθήο έρνπλ π-
πνθεηκεληθά ζηνηρεία. Γη' απηφ, φηαλ 
αμηνινγνχκε ην απνδεηθηηθφ πιηθφ 
θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία, είλαη α-
λάγθε λα έρνπκε ζην λνπ καο ηελ ν-
πηηθή γσλία ηνπ ζπγγξαθέα, ηελ ά-
πνςή ηνπ θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ ν-
πνίν γξάθεη. Απηά είλαη ζηνηρεία 
πνπ επεξεάδνπλ ηελ ππνθεηκεληθφ-
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ηεηα ηνπ ζπγγξαθέα ζην εηδηθφ ζέ-
κα. 

 
Άζθεζε: 

► Αλαθέξεηε πέληε άκεζεο / αξρη-

θέο θαη πέληε έκκεζεο / δεπηεξνγε-
λείο πεγέο θαη ζπδεηήζηε ηνπο θηλ-
δχλνπο πνπ δηαηξέρεη ν ρξήζηεο 
ησλ έκκεζσλ πεγψλ. πκβνπιεπ-
ηείηε θαηά πξψην ιφγν ηα ζρνιηθά 
ζαο βηβιία. 

► Πξνζπαζήζηε λα επηζεκάλεηε 

ζην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο ηεο Γ' Λπ-
θείνπ απνδεηθηηθφ πιηθφ απφ πεγέο 
ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 
ππνθεηκεληθφ. 
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