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ΠΡΟΛΟΓΟ – ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ 

 

Tν Παλεπηζηήκην Aηγαίνπ επηρεηξεί κηα πξσηνπνξηαθή πξνζπάζεηα πνπ απνβιέπεη ζηελ νξγάλσζε 

πιέγκαηνο ηξηηνβάζκησλ ζπνπδψλ κε θαηλνηφκν αληίιεςε ζε φ,ηη αθνξά ηε κεζνδνινγία θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο, ελψ παξάιιεια ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο κνριφο αλαβάζκηζεο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Γσδεθαλήζσλ. Γεδνκέλσλ ησλ ξαγδαίσλ επηζηεκνληθψλ 

εμειίμεσλ ζην ρψξν ησλ επηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, θαη ησλ ζεακαηηθψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ πνπ θαηαθιχδνπλ φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη κάζεζεο θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα –ηφζν ζηε ρψξα καο, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν— ην Τ.Δ.Π.Α.Δ.Σ., ζεψξεζε φηη πξέπεη, απφ 

πνιχ λσξίο λα ηεζνχλ ζηέξεεο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. Αθεηεξηαθφ ζεκείν 

φισλ απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ είλαη ε αλάγθε λα πξνζθεξζεί ζε φινπο ηνπ θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

(πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο) κηα νινθιεξσκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο θαηάθηεζεο ηεο 

γλψζεο. 

Με δεδνκέλε ηελ αλάγθε νη κεηαπηπρηαθνί θαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, θαζψο θαη ππνςήθηνη 

δηδάθηνξεο, λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα εθπνλήζνπλ νπνηνπδήπνηε είδνπο ζπγγξαθηθφ έξγν πςειήο 

πνηφηεηαο (εξγαζίεο ζηα πιαίζηα κεκνλσκέλσλ καζεκάησλ, δηπισκαηηθέο-πηπρηαθέο εξγαζίεο θαη 

δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο), ην Τ.ΔΠ.Α.Δ.Σ. απνθάζηζε λα ζεζπίζεη θάπνηνπο θαλφλεο ζπγγξαθήο. Απηνί 

έρνπλ λα θάλνπλ, ηφζν κε δενληνινγηθά θξηηήξηα γχξσ απφ ηηο αλαγθαηφηεηεο θαη ηηο απαηηήζεηο κηαο 

πιήξνπο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο, αιιά θαη κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο 

(κεηαπηπρηαθνί θαη πξνπηπρηαθνί) ή/θαη νη ππνςήθηνη/εο δηδάθηνξεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 - ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

1.1 Οη φξνη ‗δηαηξηβή‘ (thesis) ή ‗δηπισκαηηθή εξγαζία‘ (dissertation) ζπγρένληαη ζπλήζσο. Υσξίο λα 

απνηειεί απηφ θάπνηνλ γεληθά απνδεθηφ θαλφλα ζπλεζίδεηαη λα ζεσξνχκε ηελ πξψηε εθείλν ην 

θνκκάηη εξγαζίαο ην νπνίν έρεη δεκνζηεχζηκε κνξθή θαη κπνξεί λα βξεζεί ζε κηα βηβιηνζήθε, ελψ ε 

δεχηεξε δελ είλαη απαξαίηεην λα πιεξνί ηνπο παξαπάλσ φξνπο. Αληίγξαθα ησλ δηπισκαηηθψλ 

εξγαζηψλ είλαη δπλαηφλ λα βξίζθνληαη ζε κηα παλεπηζηεκηαθή βηβιηνζήθε, αιιά ην ζχλεζεο είλαη 

απηά λα θπιάζζνληαη απφ ην ηκήκα, θπξίσο σο ‗δείγκαηα‘ επηηπρψο ζπκπιεξσκέλσλ αθαδεκατθψλ 

εξγαζηψλ. Γη‘ απηφ ηνλ ιφγν, απφ εδψ θαη ζην εμήο, ζα αλαθεξφκαζηε θαη ζηηο δχν κε ηνλ φξν 

‗επηζηεκνληθή εξγαζία‘ ή απιψο ‗εξγαζία‘. 

 

1.2 Πνιχ ζπρλά ζπκβαίλεη λα έρνπκε πνιχ θαιέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο, αιιά ε παξνπζίαζή ηνπο λα 

‗ρσιαίλεη‘, κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδνληαη επαλεμέηαζε. Δθηφο ησλ γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ 

ιαζψλ θαη ησλ αδπλακηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζπρλά ζηε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ, πνιχ ζπρλά 

παξαηεξείηαη κηα έιιεηςε εθηίκεζεο θάπνησλ παξαδεθηψλ πξνηχπσλ (standards) ζε ζέκαηα φπσο νη 

παξαπνκπέο (άκεζεο ή έκκεζεο). Σν θείκελν απηφ ζα πξνζπαζήζεη λα εθνδηάζεη ηνπο θνηηεηέο 

(πξνπηπρηαθνχο & κεηαπηπρηαθνχο) κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο πάλσ ζε ζέκαηα παξνπζίαζεο θαη 

ζπγγξαθήο κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο.  

 

1.3 Αλ θαη πνιινί θνηηεηέο πηζηεχνπλ φηη ν θχξηνο ζθνπφο κηαο πξνζεθηηθήο πξνεηνηκαζίαο ηεο 

επηζηεκνληθήο εξγαζίαο είλαη ε θαηάθηεζε ελφο ηίηινπ ζπνπδψλ, δελ πξέπεη λα μεράζνπκε φηη ε 

ζπγγξαθή κηαο εξγαζίαο-αλαθνξάο είλαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ελφο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ. Σν ηειηθφ ζηάδην θάζε έξεπλαο είλαη ε απνηειεζκαηηθή ‗κεηάδνζε‘ ησλ κεζφδσλ θαη ησλ 

πνξηζκάησλ ηεο έξεπλαο ζε απηνχο πνπ είλαη ηθαλνί λα ηηο θξίλνπλ, αμηνινγήζνπλ θαη 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Μηα θαιή εξεπλεηηθή δνπιεηά θαη θάπνηα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα είλαη δπλαηφλ 

λα πάλε ‗ρακέλα‘, αλ παξνπζηαζηνχλ κε ηέηνηνλ ηξφπν(νπο) ψζηε νη ππνζέζεηο ή ε κεζνδνινγία λα 

θαίλνληαη ‗νκηριψδεηο‘, κε εκπεξηζηαησκέλεο θαη ηερληθά ειιηπείο. Οη θχξηνη ζθνπνί κηαο έξεπλαο 

απφ θάζε κεκνλσκέλν θνηηεηή έρνπλ δχν δηαζηάζεηο  

 ε εμάζθεζε ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, θαη  

 ε αλαγλψξηζε δεηεκάησλ θαη πξνεηνηκαζία ησλ (εξεπλεηηθνχ) ‗εδάθνπο‘ γηα άιινπο εξεπλεηέο. 

1.4 Οη θνηηεηέο ζπλήζσο ππνεθηηκνχλ ηελ πνζφηεηα ρξφλνπ πνπ ζα απαηηεζεί γηα λα γξαθεί κηα εξγαζία. 

Αλ θαη ζπλήζσο αθήλεηαη γηα κεηά ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ή ηε ιήμε ησλ παξαηεξήζεσλ 

(εμαξηάηαη απφ ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία), ε ζπγγξαθή νξηζκέλσλ θνκκαηηψλ, φπσο ηεο 

αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο, κπνξεί λα αξρίζεη πξηλ ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ. Πξέπεη φκσο 

λα δνζεί πξνζνρή εδψ γηαηί ππάξρνπλ θάπνηα εξεπλεηηθά ζέκαηα φπνπ ε ηειηθή ζπγγξαθή είλαη 

αλάγθε λα αθνινπζήζεη ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ. Αλ ππάξρεη ε νπνηαδήπνηε 

ακθηβνιία πεξί ηνχηνπ, ε θαιχηεξε ιχζε είλαη λα ζπδεηεζεί ην ζέκα κε ηνλ/ηελ επηβιέπνληα/νπζα 

θαζεγεηή/ηξηα. 

 

1.5 Οη θνηηεηέο είλαη αλακελφκελν λα δεηνχλ ιεπηνκεξείο θαη μεθάζαξεο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηαηξηβήο ηνπο ή ηεο δηπισκαηηθήο ηνπο εξγαζίαο. Ζ παξνρή ησλ 

απαξαίηεησλ νδεγηψλ ζπλήζσο πεξηιακβάλεη έλα ζεκαληηθφ απφζεκα ρξφλνπ θαη ελέξγεηαο, θαη απφ 

ηνλ/ηελ επηβιέπνληα/νπζα θαζεγεηή/ηξηα αιιά θαη απφ ηνλ/ηελ ίδην/α ηνλ/ηελ θνηηεηή/ηξηα. 

 

1.6 Δίλαη ινηπόλ απαξαίηεην λα μεθαζαξίζνπκε όηη ν Οδεγόο απηόο δελ κπνξεί –θαη δελ ζθνπεύεη— 

ζε θακηά πεξίπησζε λα ππνθαηαζηήζεη κηα θαιή επηθνηλσλία κεηαμύ επηβιέπνληνο/νπζαο 

θαζεγεηή/ηξηαο θαη θνηηεηή/ηξηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  - ΔΚΣΑΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 
 

2.1 Ζ έθηαζε κηαο δηαηξηβήο ή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα πνηθίιεη αλάινγα κε κηα ζεηξά απφ 

παξάγνληεο. πλήζσο παξέρνληαη ηα φξηα απφ ηελ αθαδεκατθή κνλάδα (ηνκέαο, ηκήκα, 

παλεπηζηήκην, εξεπλεηηθφ ίδξπκα θιπ.) ζηελ νπνία ‗αλήθεη‘ ν θνηηεηήο. Μηα εξεπλεηηθή εξγαζία-

αλαθνξά (δηαηξηβή ή δηπισκαηηθή εξγαζία) δελ είλαη απιά κηα ζπξξαθή κηθξφηεξσλ εξγαζηψλ νη 

νπνίεο ‗ζηξηκψρλνληαη‘ καδί κε κεξηθνχο πίλαθεο θαη γξαθήκαηα, νχησο ψζηε λα δείρλνπλ 

‗επηζηεκνληθέο‘. Πξέπεη λα είλαη έλα ελλνηνινγηθά ζπκπαγέο θνκκάηη. 

 

2.2 Γελ ππάξρεη απαξαίηεηα κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο πνζόηεηαο θαη ηεο πνηόηεηαο. 

 

2.3  πληζηώκελα όξηα έθηαζεο 

Ζ έθηαζε θάζε είδνπο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο είλαη ππνθείκελε ζε δηάθνξνπο θπζηθνύο θαη 

επηβαιιόκελνπο πεξηνξηζκνχο. Ζ πξαθηηθή πάλησο πνπ επηβάιιεηαη απφ ηα μερσξηζηά αθαδεκατθά 

πεξηβάιινληα δηαθέξεη. Γηαηεξψληαο, παξφια απηά, έλα ειάρηζην ζχλνιν πξνυπνζέζεσλ, 

πηζηεχνπκε φηη θαη δηαζθαιίδεηαη ε ζπλνρή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, αιιά θαη νη ίδηνη νη 

εξεπλεηέο-θνηηεηέο απνθηνχλ κηα ζηαζεξή ‗ππμίδα‘ ζηνλ δχζθνιν δξφκν ηεο αλαδήηεζεο ηεο 

Γλψζεο. Σν Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ, ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, απνθάζηζε φηη ηα αθφινπζα θξηηήξηα είλαη απαξαίηεην λα 

ηεξνχληαη φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. 

 

 

ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΔΛΑΥΙΣΟ ΜΔΓΙΣΟ 

 Λέμεηο ειίδεο Λέμεηο ειίδεο 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία γηα Πηπρίν 15.000 30 40.000 80 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία γηα Γίπισκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

20.000 40 60.000 120 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 50.000 100 100.000 200 

εκείσζε  Σα παξαπάλσ φξηα δελ πεξηιακβάλνπλ Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο θαη Παξαξηήκαηα. 

 

Οι πποαναθεπθένηερ απιθμοί ζελίδων ανηιζηοισούν ζε ελληνική γπαμμαηοζειπά Times New Roman, με 

μέγεθορ σαπακηήπων (fonts) ‘11’ ζηιγμών, με διάζηισο 1,5 γπαμμήρ, ζε σαπηί Α4, με πεπιθώπια 1 

ίνηζαρ (2.5 εκ.) από κάθε πλεςπά ηηρ ζελίδαρ (500 πεπίπος λέξειρ/ζελίδα). Αν για κάποια επγαζία έσει 

ζςμθωνηθεί με ηον επιβλέπονηα καθηγηηή ή έσει από ηο απμόδιο ζςλλογικό όπγανο οπιζηεί είηε 

μικπόηεπο διάζηισο είηε μικπόηεπη γπαμμαηοζειπά, ηόηε γίνονηαι θςζικά και οι ανάλογερ μεηαβολέρ 

ζηην έκηαζη ηηρ επγαζίαρ. Όηαν γίνεηαι εκηεηαμένη σπήζη ζηαηιζηικών ζηοισείων, η έκηαζη ηηρ 

ηελικήρ επγαζίαρ μποπεί να είναι λίγο μικπόηεπη από ηα πποαναθεπθένηα ελάσιζηα όπια. 

 

2.4 Δίλαη δχζθνιν λα γξάςεη θαλείο κηα κεζηή κηθξή αλαθνξά απφ κηα εθηελή. Ζ ζπληνκία απαηηεί έλα 

μεθάζαξν θαη αθξηβέο γξάςηκν θαζψο θαη απνθπγή αζρέησλ αλαθνξψλ. Απηφ  κπνξεί λα γίλεη κφλν 

κε πνιχ πξνζνρή ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπγγξαθήο θαη κε ζπλερείο αλαζεσξήζεηο. Ο ζθνπφο δελ είλαη 

λα έρνπκε έλα ζχληνκα ηειεησκέλν αιιά έλα απνηειεζκαηηθφ ‗πξντφλ‘. Μηα επηζηεκνληθή εξγαζία 

πξέπεη λα πξνβάιεη ηελ νπζία ηεο ζε κηα ζπλεθηηθή θαη θαιά δνκεκέλε κνξθή. 

 

2.5 Ζ αθξίβεηα λνήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, πέξα απφ θάζε ζπζρέηηζε κε ηελ έθηαζε. Μηα ρξήζηκε 

ηερληθή γηα λα πεηχρνπκε ηελ επηζπκεηή έθηαζε είλαη λα ππάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί γηα ηηο 

ζειίδεο θάζε ππν-ελφηεηαο ή ππν-θεθαιαίνπ. Παξαδείγκαηα –πάλσ ζηα νπνία κπνξεί θάπνηνο λα 

εμαζθεζεί— δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ε 

νπνία είλαη εηδηθή πεξίπησζε).
1
  

 

                                            
1
 Θεσξνχκε δεδνκέλα ηα πξναλαθεξζέληα κεγέζε γξακκαηνζεηξψλ θαη δηαζηεκάησλ.  
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ΑΝΧΣΔΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΛΙΓΧΝ 

 Πξνπηπρηαθέο Γηπισκαηηθέο 

Δξγαζίεο(Δκπεηξηθή Έξεπλα) 

Μεηαπηπρηαθέο 

Γηπισκαηηθέο 

Δξγαζίεο 

Δηζαγσγηθφ Κεθάιαην 5 5 

Πεξηγξαθή ηνπ Δμεηαδφκελνπ Εεηήκαηνο 10 10 

Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε 10 20 

Πεξηγξαθή ηεο Μεζνδνινγίαο 10 15 

Δπεμήγεζε ησλ Σερληθψλ Μέηξεζεο θαη 

Αλάιπζεο 

5 10 

Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ 20 30 

ρνιηαζκφο ησλ Απνηειεζκάησλ 10 20 

πκπεξάζκαηα 10 10 

ΤΝΟΛΟ 80 120 

 

 

2.6 πγγξαθή θαη Δπεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ ζε Κεηκελνγξάθν 

 Όιεο νη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, θαζψο θαη νη ζπληνκφηεξεο αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο 

πξέπεη λα γξάθνληαη ζε θάπνην απφ ηα γλσζηά πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη λα 

εθηππψλεηαη ζε ιεπθφ ραξηί Α4 θσηνηππηθήο πνηφηεηαο. Γηα μερσξηζηέο πεξηπηψζεηο, θαη κφλν 

χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή, κπνξεί λα γίλεη εμαίξεζε θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έγρξσκν ραξηί. Οη εξγαζίεο πξέπεη λα βηβιηνδεηνχληαη, αλ θαη χζηεξα απφ 

ζπλελλφεζε κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηαζηνχλ ζε δηάθνξεο πην 

πξφρεηξεο κνξθέο (π.ρ. ζπηξάι κε θάιπκκα δειαηίλαο). 

 Κάζε ζειίδα πξέπεη λα έρεη εμσηεξηθά πεξηζψξηα, φρη κηθξφηεξα απφ 1.5 εθ.. Σν εζσηεξηθφ 

πεξηζψξην πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2.5 εθ. γηα λα επηηξέςεη ηελ επθνιφηεξε βηβιηνδεζία ηνπ. 

Ζ ζειηδνπνίεζε πξέπεη λα γίλεηαη κε αξαβηθά ζχκβνια (1, 2, 3, ….) θαη λα είλαη ζπλερήο, 

μεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε ζειίδα (‗ζειίδα ηνπ ηίηινπ‘), ρσξίο φκσο απηή λα αξηζκείηαη. θαη νη 

αξηζκνί ζειίδσλ λα ηππψλνληαη ρσξίο ηειείεο, παχιεο ή άιια ζχκβνια, πξηλ ή κεηά. Ζ ζπλερήο 

ζειηδνπνίεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επίζεο φρη κφλν ην θείκελν, αιιά επίζεο, ηηο 

πξνθαηαξθηηθέο ζειίδεο, ηα δηαγξάκκαηα, ηνπο πίλαθεο, ηνπο ράξηεο, ηηο θσηνγξαθίεο ή άιιεο 

θαιιηηερληθέο απεηθνλίζεηο, θαη ζα επεθηείλεηαη ζε φινπο ηνπο ηφκνπο, φηαλ θπζηθά πξφθεηηαη γηα 

πνιχηνκν έξγν.  

 Κάζε θεθάιαην πξέπεη λα έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ηίηιν, θαη κφλν ν ηίηινο νιφθιεξεο ηεο εξγαζίαο-

δηαηξηβήο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε κηα μερσξηζηή ζειίδα κφλνο ηνπ ρσξίο θείκελν. Οη ηίηινη ησλ 

θεθαιαίσλ πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 4 εθ. απφ ηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο θαη ην θείκελν λα 

αξρίδεη ηνπιάρηζηνλ 2 εθ. κεηά απφ απηνχο. 

 Τπνγξάκκηζε  Ζ ππνγξάκκηζε ιέμεσλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη εθηφο αλ είλαη απνιχησο 

απαξαίηεην γηα λα ηνληζηεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ελφο επηρεηξήκαηνο, ή φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζε νκάδεο ή θαηεγνξίεο κε μερσξηζηφ ‗εηδηθφ‘ βάξνο ζηελ αλάιπζε πνπ 

επηρεηξνχκε. Δηδηθή πεξίπησζε απνηεινχλ νη ππνγξακκίζεηο ιέμεσλ ζηελ βηβιηνγξαθία πνπ 

παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο (βιέπε εηδηθφ θνκκάηη παξαθάησ). 

 Παύιεο θαη άιια ζύκβνια  Τπάξρνπλ δχν εηδψλ παχιεο, ηηο νπνίεο δελ πξέπεη λα ζπγρένπκε 

γηαηί ε ζεκαζία ηνπο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή  α) ε παχια πνπ ελψλεη δχν ιέμεηο θαη ζπλήζσο 

ηνλίδεη ηελ δηπιή ηδηφηεηα ελφο αλζξψπνπ (π.ρ. ην «εξεπλεηέο-θνηηεηέο»), θαη β) εθείλε ε παχια 

πνπ ρσξίδεη δχν πξνηάζεηο,  (π.ρ. ην «Παξαδείγκαηα –πάλσ ζηα νπνία κπνξεί θάπνηνο λα 

εμαζθεζεί— δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα»). 

 

2.7 Πξνθαηαξθηηθέο ειίδεο  

 

 ειίδα Σίηινπ 
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Ζ ζειίδα ηίηινπ γξάθεηαη ηππηθά κε έληνλα ΚΔΦΑΛΑΗΑ ή πεδά (κεγάινπ κεγέζνπο) γξάκκαηα. Ζ 

ρξήζε ρξσκάησλ πξέπεη γεληθά λα απνθεχγεηαη, αλ θαη είλαη δπλαηή κεηά απφ ζπλελλφεζε κε 

ηνλ/ηελ επηβιέπνληα/νπζα θαζεγεηή/ηξηα ή ηελ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (ζε πεξίπησζε 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο). ηελ ίδηα ζειίδα πξέπεη λα δίλνληαη νη απφιπηα απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνληθή εξγαζία. Απηέο είλαη  α) νιφθιεξνο ν ηίηινο, β) κηα δήισζε πνπ 

λα ιέεη «Αλαθνξά / Γηπισκαηηθή εξγαζία / Γηαηξηβή (εμαξηάηαη απφ ην είδνο  ηεο εξγαζίαο) πνπ 

εθπνλήζεθε ζην Τκήκα ΤΔΠΑΔΣ ηεο Σρνιήο Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, γηα 

ηελ ρνξήγεζε ηνπ (φλνκα ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ), γ) ηνλ ρξφλν δεκνζίεπζεο, δ) ην φλνκα ηνπ 

ππνςεθίνπ, θαη ε) ην φλνκα ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή. Όηαλ ε επηζηεκνληθή εξγαζία απνηειείηαη 

απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ηφκσλ, θάζε ηφκνο πξέπεη λα πεξηέρεη κηα ζειίδα ηίηινπ –φπσο 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ—αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ηφκνπ θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ζειίδσλ ζε ξσκατθή αξίζκεζε (π.ρ. Σφκνο Η, ή ΗΗ). [Βιέπε Παξάξηεκα Ι] 

 

 Δπραξηζηίεο θαη Πξόινγνο 

Αλ θαη απηά δελ είλαη ππνρξεσηηθά, ζπλήζσο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηειηθφ ηφκν γηα λα αλαθεξζεί ζε 

αλζξψπνπο ή νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο ν/ε ζπγγξαθέαο ρξσζηά πνιιά φζνλ αθνξά ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη πεξαίσζε ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο, πξέπεη λα εηπσζεί φηη, αλ θαη δελ είλαη αξθεηά 

ζχλεζεο θαηλφκελν λα έρνπκε Πξφινγν ζε κηα δηπισκαηηθή εξγαζία, κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα 

πξνζηεζεί γηα λα μεθαζαξίζεη θάπνηα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ (π.ρ. ζε έλα βηβιίν γχξσ απφ ηελ ‗επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε αηφκσλ κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο λα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ  επηθαηξφηεηά ηνπ ελφςεη αλάινγσλ 

λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ –πέξα απφ ηηο φπνηεο γεληθφηεξεο αλαθνξέο θαη απνζαθελίζεηο γχξσ 

απφ ην πξνο εμέηαζε ζέκα πνπ ζα δνζνχλ ζηελ Δηζαγσγή ηεο εξγαζίαο). 

 

 Πεξηερόκελα 

 Κάζε κέξνο ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα βξίζθεηαη εδψ κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γξαθεκάησλ, 

ζρεδηαγξακκάησλ, πηλάθσλ θαζψο θαη ησλ φπνησλ παξαξηεκάησλ αθνινπζνχλ ην θπξίσο 

θείκελν. Καιφ είλαη, γηα ιφγνπο επαλαγλσζίαο ηεο εξγαζίαο, λα ππάξρνπλ ρσξηζηά 

πεξηερφκελα γηα θάζε κία απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο επεμεγεηηθψλ νπηηθψλ 

παξαζέζεσλ. 

 Οη αξηζκνί ησλ ζειίδσλ πνπ πεξηγξάθνπλ θεθάιαηα ή ππν-θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα 

δίλνληαη. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, αξθεί λα παξέρεηαη ε πξψηε ζειίδα θάζε ππν-ελφηεηαο. 

 Αλ ηα Παξαξηήκαηα έρνπλ κέρξη πέληε δηαθνξεηηθνχο ηίηινπο-ζέκαηα, ηφηε επηηξέπεηαη λα 

θαηαρσξνχληαη ζηε ζειίδα Πεξηερνκέλσλ. Αλ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ πέληε, ηφηε πξέπεη, 

κεηά ηνπο πξναλαθεξζέληεο Πίλαθεο Πεξηερφκέλσλ, λα πξνζηεζεί αθφκα κηα ζειίδα κε 

‗Πεξηερφκελα Παξαξηεκάησλ‘, φπνπ ζα θαηαρσξνχληαη νη ζειίδεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

Παξαξηεκάησλ. 

 

 Καηάινγνο Πηλάθσλ 

 Μηα αθξηβήο ιίζηα κε φινπο ηνπ πίλαθεο θαη ηηο αληίζηνηρεο ζειίδεο πξέπεη λα δνζεί. 

 Οιφθιεξνο ν ηίηινο θάζε πίλαθα πξέπεη λα δίλεηαη. 

 Οη πίλαθεο πξέπεη λα αξηζκνχληαη ζε αθνινπζία. 

 Όηαλ ν αξηζκφο ησλ ζειίδσλ είλαη κηθξφηεξνο απφ 12, νη πίλαθεο πξέπεη λα ζπγρσλεπηνχλ κε 

ηνλ Καηάινγν ησλ Γξαθεκάησλ, Υαξηψλ, Δηθφλσλ θιπ. 

 Ζ αξίζκεζε ησλ πηλάθσλ θαιχηεξν είλαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο Κεθαιαίνπο Ρσκατθνχο 

αξηζκνχο (Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV, ….). 

 

 Καηάινγνο Γξαθεκάησλ, Γηαγξακκάησλ, Υαξηώλ, Δηθόλσλ θιπ. 

 Μηα αθξηβήο ιίζηα κε φια ηα γξαθήκαηα, ράξηεο θιπ., θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο ζειίδεο 

πξέπεη λα δνζεί. Μεξηθέο αλαθνξέο πεξηέρνπλ πνιινχ ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο, κε απνηέιεζκα 

νη παξάζεζή ηνπο ζε έλαλ εληαίν Καηάινγν κπνξεί λα απνδεηρζεί αληηπαξαγσγηθή θαη λα 

θαηαζηήζεη ηηο αξρηθέο ζειίδεο ππεξβνιηθά πνιιέο. ε ηέηνηα πεξίπησζε κπνξεί λα 
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απνθεπρζεί έλαο μερσξηζηφο θαηάινγνο γηα ηα παξαπάλσ, αξθεί λα πεξηιεθζεί κηα 

ππνζεκείσζε ζην ηέινο ησλ Πεξηερνκέλσλ. 

 Οιφθιεξνο ν ηίηινο θάζε γξαθήκαηνο, ράξηε, δηαγξάκκαηνο, εηθφλαο θιπ. πξέπεη λα δίλεηαη. 

 Ζ αξίζκεζε ησλ γξαθεκάησλ θαη ησλ ζπλαθψλ θαιχηεξν είλαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο 

Αξαβηθνχο αξηζκνχο (1, 2, 3, …). 

 

 Καηάινγνο κε ζπληνκνγξαθίεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζώκα θάζε δηαηξηβήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 - ‘ΚΑΛΟ’ ΚΑΙ ‘ΚΑΚΟ’ ΓΡΑΦΙΜΟ 

 

 

3.1 ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΜΔ ΑΚΡΙΒΔΙΑ 

 

 Πξνζπαζήζηε λα είζηε αθξηβείο κε πιηθό ην νπνίν κπνξεί λα κελ είλαη μεθάζαξν. Οη ιέμεηο 

θαη νη θξάζεηο πξέπεη λα απνδίδνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο θξάζεηο θαζαξά θαη κε αθξίβεηα. Όξνη-

θιεηδηά πξέπεη πάληα λα γίλνληαη απνιχησο μεθάζαξνη, αιιά ε ‗παγίδα‘ ηεο πξνζπάζεηαο λα 

εμεγήζνπκε φινπο ηνπο φξνπο πξέπεη λα απνθεχγεηαη, γηαηί απηφ ζα νδεγήζεη ζε κηα αηειείσηε 

παιηλδξφκεζε. Γεληθά, νη ιεμηινγηθνί νξηζκνί πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Απηνί είλαη ζπλήζσο 

ρξεζηηθνί νξηζκνί θαη ζπαληφηαηα μεδηαιχλνπλ έλα δήηεκα. Αλ έρεη πξνεγεζεί κηα θαιά 

δηαξζξσκέλε αλάιπζε ηνπ πεδίνπ έξεπλαο, νη νξηζκνί πξέπεη λα ηελ αθνινπζνχλ, θαη νη πεγέο –

αλ ππάξρνπλ—πξέπεη λα αλαθέξνληαη. Δίλαη γεληθά θαιή πξαθηηθή λα απνθεχγεηαη ε αθαηάζρεηε 

θιπαξία θαζψο θαη νη ‗ζνιέο‘ ηδέεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη γεληθεπηηθέο ιέμεηο ή θξάζεηο (π.ρ. 

«γεληθά», «ζε γεληθέο γξακκέο», «ηειηθά», «νιηθή», «ε επξχηεξε θαηάζηαζε είλαη...»). 

 

 Πξνζπαζήζηε λα είζηε μεθάζαξνη κε ν,ηηδήπνηε πξνζπαζείηε λα κεηαδώζεηε ζηνπο άιινπο. 

Μελ πεξηκέλεηε ηνπο αλαγλψζηεο ζαο λα γλσξίδνπλ ηη ζθέθηεζηε ή ζθνπεχεηε λα θάλεηε. Οη ηδέεο 

ηηο νπνίεο πξνζπαζείηε λα ηνπο πεξάζεηε πξέπεη λα είλαη δνζκέλεο κε έλαλ θαηαλνεηφ ηξφπν. 

Υσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ρξεηάδεηαη λα γξάθεηε απιντθφηεηεο θαη λα επαλαιακβάλεηε φ,ηη ήδε 

μέξνπλ, πξέπεη λα κελ παίξλεηε σο δεδνκέλν φηη γλσξίδνπλ ηηο ζθέςεηο ζαο. Ζ ηζνξξνπία εδψ δελ 

είλαη εχθνιν λα επηηεπρζεί, θαη κφλν κέζα απφ ηηο ζπλερείο δηνξζψζεηο ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ ζα 

έρεηε θαιά απνηειέζκαηα. 

 

 Πεξηιάβεηε ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ βεκάησλ πνπ αθνινπζήζαηε γηα λα 

νξγαλώζεηε έλα επηρείξεκα. Ζ ζπλερήο ‗ηξηβή‘ κε κηα κέζνδν έξεπλαο κπνξεί λα πείζεη ηνλ 

ζπγγξαθέα-εξεπλεηή φηη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη ‗απηνλφεην‘ γηα φινπο. Έλα θαιά γξακκέλν 

θείκελν κπνξεί λα ηνλίζεη ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ βεκάησλ θαη λα ηηο παξνπζηάζεη 

κέζα απφ κηα ζπλεθηηθή θαη θαηαλνήζηκε επηθνηλσλία.  

 

 

3.2 ΚΡΙΣΙΚΗ ΜΑΣΙΑ 

 

 Να έρεηε ζπλείδεζε ησλ παξαδνρώλ ζαο θαη λα ηηο θάλεηε μεθάζαξεο 
ηα πεξηζζφηεξα δεηήκαηα φινη νη εξεπλεηέο έρνπλ θάπνηα γλψκε. Κάζε γλψκε είλαη θαηά 

θάπνην ηξφπν κηα πεγή πηζαλήο πξνθαηάιεςεο, αλ θαη ην άηνκν πνπ έρεη απηήλ ηελ πξνθαηάιεςε 

κπνξεί λα ην αξλεζεί. Αλ δειψζεηε μεθάζαξα ηελ άπνςή ζαο απφ ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο, φρη 

κφλν ζα είζηε ζε ζέζε λα αλαθαιχςεηε ηελ φπνηα πξνθαηάιεςε ζαο δηαθαηέρεη αιιά θαη ζα είζηε 

ειεχζεξνο λα ζπδεηήζεηε δηάθνξα ζέκαηα πην αλνηθηά αλαγλσξίδνληαο φηη ν αλαγλψζηεο είλαη ελ 

πιήξε γλψζε ηεο ζθνπηάο ζαο. 

 

 

 Πξνζεγγίζηε πξνζεθηηθά ην πιηθό ζαο 

Δίηε ην έξγν είλαη γξακκέλν απφ εζάο είηε απφ άιινλ, πξέπεη λα επηδέρεηαη θξηηηθήο καηηάο, γηα 

λα δηαπηζησζεί αλ αμίδεη ή φρη λα αζρνιεζεί θαλείο καδί ηνπ. Όιν ην εμεηαδφκελν έξγν πξέπεη λα 

αληηκεησπηζζεί σο λα ήηαλ άγλσζηνο ζε φινπο ν/ε ζπγγξαθέαο  ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη 

λα γίλεη απνδεθηφ έλα επηρείξεκα ζηε βάζε ηεο ‗θήκεο‘ ηνπ/ηεο ζπγγξαθέα.  

 

 Να είζηε ακπιβοδίκαιοι, εύλογοι θαη λογικοί 

Σν αλ είλαη θαλείο αθξηβνδίθαηνο ζεκαίλεη ην λα πξνζέρεη φιεο ηηο πιεπξέο ελφο ζέκαηνο, παξά ηηο 

φπνηεο πξνζσπηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο. Όηαλ εμεηάδνπκε ηηο απνδείμεηο ππέξ θαη ελαληίνλ θάπνηαο 

ζπγθεθξηκέλεο άπνςεο είλαη απαξαίηεην λα ζηγνπξεπηνχκε φηη νη δπν αληηηηζέκελεο απφςεηο 
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παξνπζηάδνληαη κε έλαλ ‗ηζνξξνπεκέλν‘ ηξφπν. Δδψ κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε έλα ‗ινγηθφ 

επηρείξεκα‘ απφ ηελ ‗εθινγίθεπζε‘. Έλα ‗ινγηθφ επηρείξεκα‘ είλαη απηφ πνπ πξνρσξεί απφ ηελ 

απφδεημε ζε έλα ζπκπέξαζκα· ε ‗εθινγίθεπζε‘ αξρίδεη φηαλ απφ ην ζπκπέξαζκα πξνζπαζνχκε λα 

αλαθαιχςνπκε έλα επηρείξεκα (ή επηρεηξήκαηα) γηα λα ην ‗ζηεξίμνπκε‘. Λνγηθά επηρεηξήκαηα 

κπνξεί λα ππάξμνπλ ζε δηάθνξα επίπεδα πνιππινθφηεηαο.  

 

 Υξεζηκνπνηείζηε ‘νπδέηεξεο’ ιέμεηο, θπξίσο όηαλ πεξηγξάθεηαη ακθηζβεηήζηκν πιηθό. 

Πνιχ ζπρλά γίλνληαη αλαθνξέο ζε ζπκπεξάζκαηα –ή ππνζέζεηο— πνπ γίλνληαη ‗απνδεθηά‘. Αλ 

θαη αξθεηά ζπρλά είλαη αλεθηφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηέηνηνη φξνη, ππάξρνπλ νξηζκέλεο 

‗αμηνινγηθέο‘ θξάζεηο θαη ιέμεηο πνπ δελ κπνξεί λα γίλνπλ εχθνια απνδεθηέο ζε κηα εξεπλεηηθή 

εξγαζία. Πξέπεη πάληα λα παξέρνληαη νη απνδείμεηο γηα ηελ φπνηα θξηηηθή –ζεηηθή ή αξλεηηθή—

αλαπηχζζεηαη. Δίλαη θνηλφο ηφπνο γηα ηνπο θνηηεηέο λα δειψλνπλ φηη κηα εξεπλεηηθή δνπιεηά 

είλαη ‗έμνρε‘ κφλν θαη κφλν επεηδή επηβεβαηψλεη ηηο δηθέο ηνπο ππνζέζεηο. Ζ πεξηζηαζηαθή ρξήζε 

ηέηνησλ επηζέησλ επηηξέπεηαη κφλν φηαλ παξέρνληαη θαη νη αληίζηνηρεο απνδείμεηο γηα ηελ θξίζε 

απηή  π.ρ., «ε ρξήζε ηεο ιέμεο ‗απφθιηζε‘ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Υ κε καεζηξία πξνθεηκέλνπ 

λα πεξηγξάςεη ηα εμεηαδφκελα θαηλφκελα, αθνχ κάιηζηα αληαπνθξίλεηαη απφιπηα ζηνλ ζπλεθηηθφ 

νξηζκφ πνπ έδσζε ε ζπγγξαθέαο ζηελ Θεσξεηηθφ Μέξνο ηεο έξεπλαο». 

 

 

3.3 ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΓΡΑΦΗ 

 

 Υξεζηκνπνηείζηε κε ακπίβεια θαη απλόηηηα ηελ ειιεληθή γιώζζα 
Ζ ειιεληθή γιψζζα είλαη πνιχ πινχζηα θαη πνιχπιεπξε. Μπνξεί θαλείο λα πεξηγξάςεη μεθάζαξα 

ηελ νπνηαδήπνηε ηδέα ρσξίο λα θαηαθχγεη ζε κηα πνιχ ‗εμεηδηθεπκέλε‘ θαη ‗ηερληθή‘ γιψζζα. 

Βέβαηα απηφ δε ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηηο ίδηεο ιέμεηο ζπλέρεηα ζε έλα θείκελν 

γηα ιφγνπο ‗απιφηεηαο‘ ή ‗θαηαλνεζηκφηεηαο‘. Γηα παξάδεηγκα, ηα ξήκαηα ‗δείρλσ‘, 

‗θαηαδεηθλχσ‘, ‗δειψλσ‘ ‗ηνλίδσ‘, ‗θαλεξψλσ‘, ‗απνθαιχπησ‘ έρνπλ ζπρλά –φρη πάληα φκσο— 

δηαθνξεηηθέο ελλνηνινγηθέο απνρξψζεηο, θαη ην λα ρξεζηκνπνηεί θαλείο ζπλέρεηα κφλν κία απφ 

απηέο δειώλεη κηα πνιχ ‗θησρή‘ ρξήζε ηεο γιψζζαο. 

 

 Υξεζηκνπνηείζηε ηνπο θαηάιιεινπο ρξόλνπο 

Μηα επηζηεκνληθή εξγαζία απνηειεί κηα αλαθνξά γηα θάηη πνπ έρεη ζπκβεί. Ο θαηάιιεινο ρξφλνο 

ινηπφλ είλαη ην παξειζόλ. Παξφια απηά, ππάξρνπλ θάπνηεο εμαηξέζεηο ζε απηφ  

o Ζ θαηά ιέμε κεηαθνξέο κηα νκηιίαο (π.ρ. ζε έλα ζπλέδξην) ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ρξφλν ζηνλ 

νπνίν ζπλέβεζαλ. 

o Οη νδεγίεο ρξήζεο επίζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ρξφλν ζηνλ νπνίν ζπλέβεζαλ. 

o Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ ηνλ κέιινληα ρξφλν απφ ηε ζηηγκή πνπ 

αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πνπ θάιππηε ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Οη (γξακκαηηθνί) ρξφλνη 

κπνξεί λα αιιάδνπλ ζεκαληηθά ζε έλα θείκελν  π.ρ. «Οη καζεηέο πνπ πεγαίλνπλ ζε 

εκεξήζηα δεκφζηα ζρνιεία, θαη νη νπνίνη ήξζαλ σο κεηαλάζηεο ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα, 

ζα είλαη ιηγφηεξν ‗ελζσκαησκέλνη‘ ζηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα απφ εθείλνπο 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα γηα πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα». 

o Παξαηεξήζεηο γχξσ απφ ζχγρξνλεο θαηαζηάζεηο ζα είλαη ζηνλ ελεζηψηα (π.ρ. «Ζ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ηειεηψλεη ζηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ» / «θαλέλα 

ηεζη δελ πθίζηαηαη ζήκεξα, ην νπνίν λα θαηαθέξλεη λα θαιχςεη φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο»). 

o Πξνβιέςεηο ή/θαη ππνζέζεηο γηα ην κέιινλ ζα ζπληάζζνληαη ζε ρξφλν κειινληηθφ (π.ρ. 

«αλ ε ηάζε ππνγελλεηηθφηεηαο ζπλερηζηεί, ε Διιάδα ζα γίλεη κηα ρψξα ππεξειίθσλ») 

 

 Πξνζπαζήζηε λα απνθύγεηε ηε ρξήζε πξώηνπ πξνζώπνπ 

Ζ ρξήζε πξνζσπηθψλ αλησλπκηψλ φπσο ‗εγψ‘, ή ‗εκείο‘ θαιφ είλαη λα απνθεχγεηαη. Αληί γηα 

παξάδεηγκα λα ιέκε «ήζεια λα εμεηάζσ..», κπνξνχκε λα πνχκε «ν εξεπλεηήο ήζειε λα 

εμεηάζεη….», ή λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα άιιν α-πξφζσπν ζηπι αλαθνξάο. 
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 Πξνζπαζήζηε λα θαηαζηήζεηε ζαθέο όηη εζείο γξάςαηε ηελ εξγαζία  

Απηή ε παξαηήξεζε δελ έρεη λα θάλεη κε έρεη λα θάλεη κε ην γξακκαηνινγηθφ ζηπι –φπσο ζηελ 

πξνεγνχκελε παξαηήξεζε—αιιά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο θαλεξψλεη φηη ε 

εξγαζία απηή απνηειεί πξνζσπηθφ ηνπ πφλεκα. Αλ ε αλαθνξά δελ έρεη θαζφινπ πξνζσπηθφ ζηπι 

ή δελ πεξηέρεη θακηά άπνςε ή θξηηηθή, ηφηε δελ ππάξρεη επίζεο ην ‗πξνζσπηθφ απνηχπσκα‘ πάλσ 

ζην έξγν. 

 

 

3.4 ΥΡΗΗ ΜΙΑ ΚΑΣΑΝΟΗΣΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

 

 Παξαγξαθνπνίεζε 

Γεληθά ε παξαγξαθνπνίεζε καο βνεζά ζην λα θαηαζηήζνπκε θαηαλνεηφ έλα καθξνζθειέο 

θείκελν. Μπνξεί κεξηθνί δηαθεθξηκέλνη ζπγγξαθείο λα είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ 

καθξηέο παξαγξάθνπο, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ην θάλνπλ φινη. Απφ ηελ άιιε, 

ππάξρεη θαη ην πξφβιεκα ησλ πνιχ κηθξψλ πξνηάζεσλ πνπ αληηκεησπίδνληαη σο ‗παξάγξαθνη‘. 

Απηφ δίλεη ζπλήζσο ηελ εληχπσζε κεγάινπ ‗θελνχ‘, ηδίσο φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ κεγάια 

δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ ζεηξψλ (δηάζηηρν) θαη απφ κεγάιεο γξακκαηνζεηξέο. 

 Τπν-ελόηεηεο 

Δλψ κηα παξάγξαθνο πξαγκαηεχεηαη κηα ηδέα, ε χπαξμε ελφο ζπλφινπ ηδεψλ ζε κνξθή ζεηξάο 

παξαγξάθσλ απνηειεί επίζεο κηα ελφηεηα. Όηαλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελφηεηεο, είλαη ζσζηφ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ππν-ελφηεηεο κε ηνπο δηθνχο ηνπο ηίηινπο ε θαζεκηά. Μέζα ζηα φξηα ησλ ππν-

ελνηήησλ ην ζχλνιν ησλ γεγνλφησλ, ησλ επηρεηξεκάησλ θαη ησλ ηδεψλ πνπ αλαπηχζζνληαη πξέπεη 

λα παξνπζηάδεηαη κε έλαλ ηαθηνπνηεκέλν ηξφπν, θαη ηα πεξηερφκελα ηεο θάζε ππν-ελφηεηαο δελ 

πξέπεη λα ζπγρένληαη κε εθείλα άιισλ ππν-ελνηήησλ. Ζ θπζηθή ξνή ηνπ θεηκέλνπ ζεκαληηθή, θαη 

ε πξψηε θαη ηειεπηαία παξάγξαθνο κηαο ππν-ελφηεηαο πξέπεη λα ‗ζπλδένληαη‘ λνεκαηηθά κε ηελ 

πξνεγνχκελε θαη ηελ επφκελε ππν-ελφηεηα, αληίζηνηρα. 

 

 

3.5 ΣΔΥΝΙΚΔ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ 

 

 Υξήζε ζσζηήο γξακκαηηθήο & ζπληαθηηθνύ 
Σα νξζνγξαθηθά θαη ζπληαθηηθά ιάζε ζην θείκελν δελ καο βνεζά ζην λα πείζνπκε ηνπο  

αλαγλψζηεο φηη είκαζηε ηθαλνί θνηηεηέο – εξεπλεηέο, θπξίσο φηαλ κηιάκε γηα εθπαηδεπηηθνχο. 

Όια ζρεδφλ ηα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ έρνπλ απηφκαην νξζνγξάθν. Απηφο πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηείηαη αιιά απηφ δε ζεκαίλεη φηη έλαο ζνβαξφο ηειηθφο έιεγρνο ηεο εξγαζίαο (απηφ 

πνπ ζηα αγγιηθά ιέγεηαη proofreading) δελ είλαη απαξαίηεηνο. Πνιιά πξνγξάκκαηα (π.ρ. ην 

Microsoft Word for Windows) ειέγρνπλ αθφκα θαη δεηήκαηα ζχληαμεο. 

 

 σζηή ρξήζε ησλ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 

1. Μέζα ζην θείκελν 

Οη ιέμεηο νη νπνίεο πξέπεη αξρηθά λα είλαη ζε θεθαιαία είλαη  

 Ολφκαηα πξνζψπσλ ή πεξηνρψλ (π.ρ. ‗Π. Παπαδφπνπινο‘, ‗Ρφδνο‘) 

 Σίηινη (π.ρ. ‗ν Πξσζππνπξγφο‘, ‗ν Πξχηαλεο‘) 

 πγθεθξηκέλεο ελφηεηεο ηεο εξγαζίαο (π.ρ. ‗Δηζαγσγή‘, ‗Βηβιηνγξαθία‘) 

2. ε επηθεθαιίδεο ή ηίηινπο πηλάθσλ (βιέπε ζρεηηθφ ηκήκα), ρσξίο ε ρξήζε ηνπο λα 

απνηειεί θαλφλα. 

3. ηε Βηβιηνγξαθία (βιέπε ζρεηηθφ ηκήκα) 

 

 Δμαζθάιηζε όηη θάζε πίνακαρ (ή γπάθημα, διάγπαμμα ή άιιε εικόνα) είλαη θαηαλνεηόο θαη 

κπνξεί λα ζηαζεί απηόλνκα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δηαβάζεη θαλείο ην θείκελν 
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Κάζε εηθφλα πξέπεη λα πεξηέρεη αξθεηά θαιή ‗εηηθεηνπνίεζε‘ νχησο ψζηε, καδί κε ηνλ αληίζηνηρν 

ηίηιν λα είλαη ακέζσο μεθάζαξε. Οη ζπληνκνγξαθίεο πξέπεη λα κελ κπεξδεχνπλ, θαη νη κεηαβιεηέο 

πξέπεη λα νλνκαηίδνληαη θαη λα κελ αλαπαξηζηψληαη απιά κε έλαλ αξηζκφ ή ζπκβνιηζκφ. 

 

 Πάληα λα δίλεηε ηνλ αξηζκό ζειίδαο όηαλ ππάξρεη ζηελ εξγαζία άκεζε παξαπνκπή ζε 

θνκκάηη θεηκέλνπ από άιιε εξγαζία, ή αθόκα θαη από ηελ ίδηα ηελ εξγαζία ζαο) 
 

 Υξεζηκνπνηείζηε κόλν ηα επώλπκα ησλ ζπγγξαθέσλ κέζα ζην θείκελν (π.ρ. o Smith, ν 

Γεσξγηάδεο, ε Κνχξηε).   

 

 Βάιηε όιεο ηηο παξαπνκπέο ζε κηα ζηαζεξή κνξθή (ιεπηνκέξεηεο παξαθάησ) 

 

 Υξήζε αξηζκώλ 

Όηαλ ν αξηζκφο βξίζθεηαη ζηελ αξρή κηαο πξφηαζεο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη νινγξάθσο, ζε 

αληίζεζε κε ηνλ αξηζκφ πνπ πεξηγξάθεηε ζηε κέζε κηαο πξφηαζεο θαη πνπ ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδεηαη αξηζκεηηθψο (π.ρ. Γηαθφζηα ηξηάληα πέληε άηνκα ζπκκεηείραλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα. Απφ απηά, 135 ήηαλ άλδξεο θαη 100 ήηαλ γπλαίθεο).  

 

Γεληθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε έλα αξηζκφ ν νπνίνο ρξεηάδεηαη γηα λα πεξηγξαθεί παξαπάλσ απφ 

ηξεηο ιέμεηο, ηνλ πεξηγξάθνπκε κε ην αξηζκεηηθφ ηνπ ζχκβνιν θαη φρη νινγξάθσο (π.ρ. ‗3.655‘). 

Αξηζκεηηθά ζχκβνια ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα ρξεκαηηθά πνζά, ηειεθσληθνχο θαη 

ηαρπδξνκηθνχο αξηζκνχο, γηα αξηζκνχο ζειίδσλ, πνζνζηά θαη εκεξνκελίεο.  

 

 Πξνζεθηηθόο ηειηθόο έιεγρνο (proofreading) 

Πνιιέο απφ ηηο ηερληθέο αδπλακίεο πνπ αλαθέξακε θαίλνληαη πνιχ εχθνια. Μεξηθέο φκσο 

αλαθαιχπηνληαη δχζθνια θαη χζηεξα απφ επίπνλν έιεγρν ηνπ θεηκέλνπ. Ζ χπαξμε πνιιψλ ιαζψλ 

(νξζνγξαθηθψλ, ζεκαζηνινγηθψλ, κνξθνινγηθψλ ή άιισλ) θαλεξψλεη φηη δελ δφζεθε ε 

απαξαίηεηε ζεκαζία ζην ηειηθφ θείκελν, θαη απηφ κπνξεί λα πξνδηαζέζεη έλα εμεηαζηή-θξηηή 

αξλεηηθά, ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ ειάρηζηα ιάζε –

θπξίσο νξζνγξαθηθά— ν  θξηηήο ζα απνξξίςεη έλα θαιφ θαηά ηα άιια θείκελν. 

 

 

3.6 ΔΒΑΜΟ ΣΗΝ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

Μηα δηαηξηβή (ή δηπισκαηηθή εξγαζία) είλαη βαζηθά κηα ‗άζθεζε‘ ζηελ έξεπλα. Πηζαλψο λα ζηεξίδεηαη 

ζηε ζπλεξγαζία πνιιψλ αηφκσλ (π.ρ. ηα παηδηά ή νη γνλείο ή νη εθπαηδεπηηθνί φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα 

έξεπλα). Τπάξρεη ινηπφλ ε αλάγθε ηα άηνκα πνπ ζπλεξγάδνληαη ζηελ νπνηαδήπνηε έξεπλα δηεμάγεη ν 

θάζε εξεπλεηήο λα λνηψζνπλ ‗αζθάιεηα‘, άξα λα εμαζθαιίδεηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα. Απηή κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη ζηε κε αλαγξαθή νλνκάησλ ζην ηειηθφ θείκελν, είηε ζηε κε αλαθνξά πεξηνρψλ, ηνπνζεζηψλ 

ή ραξαθηεξηζηηθψλ ζπηηηψλ πνπ κπνξνχλ εχθνια λα απνθαιχςνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

έξεπλαο, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξα επαίζζεην ζέκα (π.ρ. ζεμνπαιηθέο ζπλήζεηεο). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  4 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο κηαο δηδαθηνξηθήο ή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (θπξίσο ζηελ εηζαγσγή, 

φπνπ επηρεηξείηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε) ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί πνηθίιεο βηβιηνγξαθηθέο 

πεγέο (απφ βηβιία, απφ επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, απφ δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, απφ αλαθνηλψζεηο ζε 

ζπλέδξηα, θιπ.). Οη θαλφλεο επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο επηβάιινπλ ηελ παξάζεζε απφ ηε κεξηά ηνπ 

ζπγγξαθέα φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ψζηε ν αλαγλψζηεο λα κπνξεί λα εληνπίζεη ηελ πεγή 

θαη λα ηε ζπκβνπιεπηεί. Σα ζηνηρεία ‗ηαπηφηεηαο‘ ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ κπνξνχλ λα δίλνληαη είηε 

ζην ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ ζην νπνίν παξαηίζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε βηβιηνγξαθηθή πεγή σο ππνζεκείσζε, 

είηε ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο σο βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή. Ζ απφθαζε απηή, αλ θαη δεπηεξεχνπζαο 

ζεκαζίαο, ζα πξέπεη λα παξζεί πξηλ ηελ έλαξμε ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ/ηελ 

επηβιέπσλ θαζεγεηή/ξηα.  

 

Μεξηθά απφ ηα πην ζπρλά ιάζε πνπ θάλνπλ νη θνηηεηέο/ξηεο ζε ζρέζε κε ηε βηβιηνγξαθία είλαη ηα 

παξαθάησ: 

 

 Λαλζαζκέλε νξζνγξαθία ζε νλφκαηα ζπγγξαθέσλ, βηβιίσλ θιπ. 

 Παξάζεζε βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ ζην θείκελν πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία 

πνπ παξαηίζεηαη ζην ηέινο. 

 Παξάζεζε βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ ζην ηέινο πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζην θείκελν.  

 Λαλζαζκέλε αλαγξαθή ηνπ ηφκνπ ή/θαη ησλ ζειίδσλ ελφο άξζξνπ ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ.  

 Αλαγξαθή ζπληνκνγξαθηψλ θαη φρη νιφθιεξσλ ησλ ηίηισλ (θπξίσο ζηνπο ηίηινπο ησλ 

πεξηνδηθψλ). 

 

Πνιιά απφ απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ αλ νξγαλσζεί κηα βηβιηνγξαθηθή βάζε 

δεδνκέλσλ κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα αλαλεψλεηαη ζπλερψο ρσξίο λα ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ραζεί ε 

αιθαβεηηθή ή ρξνλνινγηθή θαηάηαμε ησλ εγγξαθψλ. Απηφ ζήκεξα είλαη πνιχ εχθνιν κε ηελ χπαξμε 

πξνσζεκέλσλ θαη θηιηθψλ ζηνλ ρξήζηε ειεθηξνληθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (π.ρ. MS Access, SQL Server, 

EndNote, θ.ά). 

 

Σέινο, επεηδή δηαθνξεηηθνί επηζηεκνληθνί θιάδνη ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ 

βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ, είλαη ρξήζηκν λα ζπκβνπιεπηείηε ην ππφδεηγκα πνπ έρεη θαηαξηίζεη ν θάζε 

ηνκέαο ηνπ ηκήκαηφο καο θαη αλάινγα λα αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο πνπ παξαηίζεληαη (γηα παξάδεηγκα, 

αλ εθπνλείηε κηα δηπισκαηηθή ή δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο, ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο θαη ηνλ ηξφπν παξάζεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο έρεη 

ζεζπίζεη). 

 

Παξαθάησ, αθνινπζνχλ κεξηθέο βαζηθέο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάζεζε βηβιηνγξαθηθψλ 

πεγψλ κέζα ζην θείκελν.  

 

ΠΡΟΟΥΗ!!! Μελ μερλάηε όηη γηα θάζε βηβιηνγξαθηθή πεγή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θείκελν ζα 

πξέπεη νπσζδήπνηε λα παξαηεζνύλ όιεο νη πιεξνθνξίεο ηεο ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ ζηε ιίζηα 

βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ.  

 

 

4.1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ ΜΕΑ ΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Όηαλ ζα πξέπεη λα παξαζέζνπκε κηα βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή κέζα ζην θείκελν, νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν αλαγλψζηεο είλαη ην επψλπκν ηνπ ζπγγξαθέα ηεο εξεπλεηηθήο δνπιεηάο 

πνπ παξαζέηνπκε, θαζψο θαη ε ρξνλνινγία ζηελ νπνία δεκνζηεχηεθε απηή ε εξγαζία (π.ρ. Smith (1988). 

Απηή είλαη ε πην απιή παξνπζίαζε κηαο βηβιηνγξαθηθήο πεγήο. Οιφθιεξε ηελ παξνπζίαζε ηεο πεγήο 

κπνξεί λα ν αλαγλψζηεο λα ηε βξεη είηε ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο πνπ βξίζθεηαη ε παξαπνκπή είηε 
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ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο παξαιιαγέο απηήο ηεο παξνπζίαζεο, 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπγγξαθέσλ κηαο έξεπλαο. 

 

 4.1.1 Έλαο ζπγγξαθέαο 

  Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη παξνπζίαζεο. Ο πξψηνο αλαθέξεη ην ζπγγξαθέα θαη ηε ρξνλνινγία 

έθδνζεο ηεο εξγαζίαο κέζα ζηελ πξφηαζε: 

 

Ο Rogers (1994) ζπλέθξηλε ην ρξόλν αληίδξαζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ σο πξνο….. 
 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο παξνπζίαζεο αλαθέξεη ην ζπγγξαθέα κεηά ην ηέινο ηεο πξφηαζεο κέζα ζε 

παξέλζεζε: 

 

Σε κηα πξόζθαηε κειέηε δηαπηζηώζεθε όηη ν ρξόλνο αληίδξαζεο ησλ αηόκσλ επεξεάδεηαη από 
ηνλ αξηζκό ησλ ηαπηόρξνλσλ εξεζηζκάησλ πνπ επεμεξγάδεηαη ην άηνκν (Rogers, 1994). 
 
Τπάξρεη θαη κηα παξαιιαγή απηήο ηεο πεξίπησζεο. Να παξνπζηαζηεί κηα βηβιηνγξαθηθή πεγή ζε 

παξέλζεζε αιιά κέζα ζηελ πξφηαζε θαη φρη ζην ηέινο ηεο. Δίλαη θαζαξά ζέκα ηνπ ζπγγξαθέα λα 

απνθαζίζεη πφηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε κία ή ηελ άιιε παξαιιαγή. 

 

Σε κηα πξόζθαηε κειέηε (Rogers, 1994), δηαπηζηώζεθε όηη ν ρξόλνο αληίδξαζεο ησλ αηόκσλ 
επεξεάδεηαη από ηνλ αξηζκό ησλ ηαπηόρξνλσλ εξεζηζκάησλ πνπ επεμεξγάδεηαη ην άηνκν.  
 

4.1.2 Γύν πγγξαθείο 

ε πεξίπησζε πνπ νη ζπγγξαθείο κηαο βηβιηνγξαθηθήο παξαπνκπήο είλαη δχν, ηφηε ζα πξέπεη λα 

ηνπο παξαζέηνπκε θαη ηνπο δχν κέζα ζην θείκελν. Καη πάιη φκσο, ππάξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο. ηελ 

πξψηε πεξίπησζε, φπνπ νη ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη κέζα ζηελ πξφηαζε, νη δχν ζπγγξαθείο ελψλνληαη 

κε ην ζπλδεηηθφ ‗θαη‘ νινγξάθσο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε ρξνλνινγία ζε παξέλζεζε. 

 

Οη Βαζηιείνπ θαη Βαζηιείνπ (1996) ππνζηεξίδνπλ όηη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία…… 
 
ε πεξίπησζε φκσο πνπ νη ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη κέζα ζε παξέλζεζε είηε ζην ηέινο είηε ζηε κέζε ηεο 

πξφηαζεο, ηφηε ηα δχν νλφκαηα ελψλνληαη κε ην αληίζηνηρν ελσηηθφ ζχκβνιν ‗&‘. 

 

Σύκθσλα κε πξνεγνύκελεο έξεπλεο, βαζηθή αηηία εκθάληζεο ςπρνπαζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο 
ζην ρώξν ηνπ ζρνιείν απνηειεί ην γνλετθό κνληέιν δηαπαηδαγώγεζεο (Smith & Karlson, 1999). 
 

Σύκθσλα κε πξνεγνύκελεο έξεπλεο (Smith & Karlson, 1999), βαζηθή αηηία εκθάληζεο 
ςπρνπαζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείν απνηειεί ην γνλετθό κνληέιν 
δηαπαηδαγώγεζεο. 
 

 4.1.3 Πεξηζζόηεξνη από δύν ζπγγξαθείο (κέρξη έμη) 

 Όηαλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε κηα βηβιηνγξαθηθή πεγή πνπ έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ δχν 

ζπγγξαθείο (είηε ηνπο αλαθέξνπκε κέζα ζηελ πξφηαζε είηε ζην ηέινο απηήο κέζα ζε παξέλζεζε) ηελ 

πξώηε θνξά ηνπο αλαθέξνπκε όινπο, ελψ ηηο επφκελεο θνξέο αλαθέξνπκε κφλν ηνλ πξψην ζπγγξαθέα 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζπληνκνγξαθία ‗θαη ζπλ.‘, πνπ ζεκαίλεη ‗θαη ζπλεξγάηεο‘. Καη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ην ελσηηθφ αλάκεζα ζηα νλφκαηα (θαη ή &) αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

 

Οη Νηθνιάνπ, Μπίθαο, Κσλζηαληίνπ θαη Ησαλλίδεο (2000) βξήθαλ όηη… [πξώηε αλαθνξά ζην 

θείκελν] 

 
Οη Νηθνιάνπ θαη ζπλ. (2000) δηαπίζησζαλ επίζεο, όηη…. [επόκελε αλαθνξά ζην θείκελν] 
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 4.1.4 Πεξηζζόηεξνη από έμη ζπγγξαθείο 

ε πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα αλαθέξνπκε κηα βηβιηνγξαθηθή πεγή πνπ έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ 

έμη ζπγγξαθείο, ν έβδνκνο θαη νη ππφινηπνη ζπγγξαθείο παξαιείπνληαη θαη ζηε ζέζε ηνπο κπαίλεη ε 

ζπληνκνγξαθία ‗θαη ζπλ.‘ 

 

Οη Norman, Jones, Smith, Patton, Ramsley, Peter, θαη ζπλ. (2002) ππνζηεξίδνπλ όηη… 
 

 4.1.5 πγγξαθείο κε ην ίδην επώλπκν 

ε πεξίπησζε πνπ ζα πξέπεη λα παξαζέζνπκε κηα βηβιηνγξαθηθή πεγή κε δχν ζπγγξαθείο πνπ 

έρνπλ ην ίδην επψλπκν, ηφηε παξαζέηνπκε θαη ηα αξρηθά ηνπο, ψζηε λα κπνξέζεη ν αλαγλψζηεο λα ηνπο 

μερσξίζεη.  

 

Οη R. D. Luce (1986) θαη P. A Luce (2000) βξήθαλ όηη… 
 
Οη J. M. Goldberg θαη Neff (1961) θαη νη M. E Goldberg θαη Wurtz (1972) ππνζηεξίδνπλ όηη… 
 

4.1.6 Πνιιέο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ζε κηα παξέλζεζε 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πνιιαπιέο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο κέζα ζε κηα 

παξέλζεζε (είηε ζηε κέζε ηεο πξφηαζεο είηε ζην ηέινο ηεο), αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

δηπισκαηηθή ή ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, εθαξκφδεηαη θαη δηαθνξεηηθή πξαθηηθή. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ 

ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο ηα νλφκαηα ηνπνζεηνχληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά, ελψ ζηνλ ηνκέα ηεο 

παηδαγσγηθήο, ηα νλφκαηα ηνπνζεηνχληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, γηα λα ηα 

δηαθξίλνπκε κεηαμχ ηνπο ηα νλφκαηα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ηειεία. ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηνπ 

ηκήκαηνο, αθνινπζείηαη ε δεχηεξε εθδνρή (ρξνλνινγηθή ζεηξά).  

 

Πνιινί ππνζηεξίδνπλ όηη ην άγρνο επηδξά αξλεηηθά ζηελ επηζηεκνληθή επίδνζε (Adams & Cole, 
1998. Child, 1976. Παπαδόπνπινο & Παλέξαο, 1983. Thomson, 2000. Young, Bartram, Miles, & 
Sampson, 1999). 
 

4.1.7 Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα κε ίδηα ρξνλνινγία 

Όηαλ ζέινπκε λα παξαζέζνπκε δχν ή πεξηζζφηεξεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα, 

θαη νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ηελ ίδηα ρξνλνινγία, ηφηε κεηά ηε ρξνλνινγία βάδνπκε κηα παχια (-) θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηνπνζεηνχκε ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ μεθηλψληαο απφ ην α. 

 

Αξθεηέο έξεπλεο (Πέηξνπ & Μαξίλνο, 1999-α. Πέηξνπ & Μαξίλνο, 1999-β. Πέηξνπ & Μαξίλνο, 
1999-γ) έρνπλ δείμεη όηη… 
 
 4.1.8. Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηέο γηα δεκνζίεπζε αιιά δελ έρνπλ 

αθόκε δεκνζηεπηεί 

  Τπάξρνπλ κεξηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ ζέινπκε λα παξαζέζνπκε κηα βηβιηνγξαθηθή πεγή πνπ έρεη 

γίλεη δεθηή γηα δεκνζίεπζε (ζπλήζσο απηφ ζπκβαίλεη ζηα πεξηνδηθά) αιιά δελ έρεη αθφκε δεκνζηεπηεί. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, αληί γηα ρξνλνινγία βάδνπκε ηελ έλδεημε ‗ππφ δεκνζίεπζε‘. Απηφ ζπκβαίλεη 

ηφζν κέζα ζε παξέλζεζε φζν θαη κέζα ζην θείκελν. 

 

Πξνεγνύκελεο έξεπλεο (Gogel, ππό δεκνζίεπζε. Nastar, 1995) έδεημαλ όηη… 
Σύκθσλα κε ηνλ Eysenck (ππό δεκνζίεπζε), ε επίδξαζε ηνπ λεπξσηηζκνύ ζηελ αλάπηπμε ηεο 
πξνζσπηθόηεηαο… 
 
4.1.9 Παξάζεζε πξσηόηππνπ θεηκέλνπ 

Μεξηθέο θνξέο είλαη πην ρξήζηκν λα παξαζέηνπκε απεπζείαο απνζπάζκαηα θεηκέλσλ κηαο πεγήο 

απφ ην λα αλαθεξφκαζηε ζε απηήλ πεξηγξαθηθά. Ζ ππεξβνιηθή φκσο ρξήζε ησλ παξαζέζεσλ απηψλ δελ 

είλαη επηζπκεηή, θαζψο είλαη θαη θνπξαζηηθή, αιιά θαη θαλεξψλεη έιιεηςε επαξθνχο επηρεηξεκαηνινγίαο 
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θαη θξηηηθήο ζθέςεο απφ ηνλ εξεπλεηή. Γεληθά, πξέπεη λα αθνινπζνχκε θάπνηνπο θαλφλεο γηα λα 

απνθχγνπκε ηα παξαπάλσ ιάζε. 

 Μηα παξάζεζε πξσηφηππνπ θεηκέλνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φηαλ ζπλεηζθέξεη 

πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη αλ πεξηγξαθφηαλ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν κε ηα ιφγηα ηνπο εξεπλεηή – 

θνηηεηή.  

 Μηα ιέμε ή κηα πξφηαζε πνπ απνδίδεηαη ζε έλαλ ζπγγξαθέα δελ απνηειεί παξάζεζε, αλ θαη 

κπνξεί λα εηζαρζεί κέζα ζε εηζαγσγηθά. Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα θάλεη κηα εηζαγσγή ζηελ 

έλλνηα ηνπ ‗ππνζπλεηδήηνπ‘, φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Φξφυλη, αιιά ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

θεηκέλνπ, αλ μαλαρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ίδην φξν δελ ρξεηάδεηαη λα ηνλ βάιεη ζε εηζαγσγηθά. 

 Δλψ είλαη θαλεξφ φηη νη παξαζέζεηο πξέπεη λα είλαη αθξηβείο θαη αμηφπηζηεο, δελ ρξεηάδεηαη λα 

είλαη νινθιεξσκέλεο, εθφζνλ φκσο νη φπνηεο παξαιήςεηο, πξνζζέζεηο, ζρνιηαζκνί (απφ ηνλ 

εξεπλεηή – θνηηεηή) θαη αιιαγέο ηνλίδνληαη κε έλα μεθάζαξν ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, ζην 

θείκελν πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεληαη κφλν απνζπάζκαηα ηνπ ζπλνιηθνχ θεηκέλνπ, ηα νπνία φκσο 

έρνπλ ζπξξαθζεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα κελ δηαθφπηεηαη ε λνεκαηηθή ξνή   

 

Τν Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, αληαπνθξηλόκελν ζην ζεζκνζεηεκέλν ξόιν ηνπ … ζην πιαίζην ησλ 
ΠΔΚ, νξγαλώλεη νιηγόσξα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα (40 σξώλ) ζεκηλαξηαθνύ  ηύπνπ, όπνπ 
νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνύλ βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηηθώλ θαη δηθηπαθώλ 
ηερλνινγηώλ …θαη παξαθνινπζνύλ δηαιέμεηο εηδηθώλ. 

 

 Κάζε θνξά πνπ παξαηίζεηαη έλα απφζπαζκα πξσηφηππνπ θεηκέλνπ δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε ην 

ζπγγξαθέα απηνχ ηνπ θεηκέλνπ (ζπλήζσο κπαίλεη ζηελ αξρή) θαζψο θαη ηε ζειίδα ή ζειίδεο απφ 

ην πξσηφηππν θείκελν κέζα ζε παξέλζεζε κεηά ην ηέινο ησλ εηζαγσγηθψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν 

αλαγλψζηεο κπνξεί λα ην εληνπίζεη ζηελ πξσηνγελή πεγή απηνχ ηνπ απνζπάζκαηνο. 

 

Όπσο κάιηζηα ππνζηήξημε ν Eysenck (1996) «…νη βαζηθνί ιόγνη πνπ νδεγνύλ ην άηνκν ζηελ 
αλάπηπμε λεπξσηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ είλαη ην πεξηβάιινλ θαη ε θιεξνλνκηθόηεηα» (ζει. 156). 
 

 Ζ παξαγξαθνπνίεζε θαη ε κνξθνπνίεζε ηνπ παξαηηζέκελνπ θεηκέλνπ εμαξηάηαη θαηαξράο απφ ην 

λα είλαη κεγάιν ή φρη. Αλ έρνπκε λα θάλνπκε κηα κηθξή παξάζεζε (π.ρ. 2 γξακκέο θεηκέλνπ) ηφηε 

ηελ ελζσκαηψλνπκε ζηε ξνή ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ, κε ηελ ηνπνζέηεζε εηζαγσγηθψλ (βιέπε 

πξνεγνχκελν παξάδεηγκα). Αλ έρνπκε κεγαιχηεξν θείκελν, ηφηε ππάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα λα 

γίλεη ε παξάζεζή ηνπ  

o Να ηνπνζεηεζεί θάησ απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ, κε ην ίδην 

κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο (π.ρ. Times New Roman, 12 ζηηγκψλ), αιιά κε κεγαιχηεξε 

εζνρή απφ ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο ζειίδαο (π.ρ. αλ ε παξάγξαθνο έρεη εζνρή 1 ίληζα, ηφηε 

ηνπνζεηνχκε ηελ πξνο παξάζεζε παξάγξαθν κε εζνρή 2 ίληζεο). 

o Μηα ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη ε παξάγξαθνο ηεο παξάζεζεο λα έρεη κεγαιχηεξε εζνρή απφ 

ηηο ππφινηπεο παξαγξάθνπο, αιιά ηα γξάκκαηά ηεο λα γξαθηνχλ πιάγηα νχησο ψζηε λα 

μερσξίδνπλ απφ ηα ππφινηπα ηνπ θεηκέλνπ.  

o Σέινο, ππάξρεη θαη ε ελαιιαθηηθή ιχζε, ε παξάγξαθνο ηεο παξάζεζεο λα έρεη 

κεγαιχηεξε εζνρή απφ ηηο ππφινηπεο παξαγξάθνπο θαη λα έρεη κηθξφηεξν κέγεζνο 

γξακκάησλ απφ ην ππφινηπν θείκελν. Δίλαη πάλησο ζπάλην θαηλφκελν ζε επηζηεκνληθέο 

εξγαζίεο. 

 

Σν παξαθάησ θείκελν απνηειεί παξάδεηγκα γηα ηε δεχηεξε πεξίπησζε  

 

Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ, ηόπνπ θαη ηξόπνπ ηεο θαηάξηηζεο, όπσο έρεη  πξνζδηνξηζηεί 

από ην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην (2002), έρεη σο εμήο  

Η επιμόπθωζη θα ςλοποιηθεί ζηα Κένηπα Σηήπιξηρ Επιμόπθωζηρ (ΚΣΕ) πος διαθέηοςν ηον 

καηάλληλο σώπο με ηον απαιηούμενο ςπολογιζηικό, δικηςακό και ηηλεπικοινωνιακό εξοπλιζμό. 
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Τα ημήμαηα θα αποηελούνηαι από 10-15 επιμοπθούμενοςρ εκπαιδεςηικούρ, ζύμθωνα και με 

ηην πιζηοποιημένη δςναμικόηηηα ηων ΚΣΕ (ζει. 15).  

 
4.2 ΠΑΡΑΘΕΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (Reference List)  

 
Γηα λα παξαζέζνπκε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο κηαο βηβιηνγξαθηθήο πεγήο είηε ζε θάζε ζειίδα σο 

ππνζεκείσζε είηε ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ, αθνινπζνχκε κηα ζεηξά απφ εηδηθνχο θαλφλεο (γηα θάζε 

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη δηαθνξεηηθνχο) ψζηε νη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηνπ θάζε θιάδνπ λα κπνξεί λα 

επηθνηλσλήζεη πην εχθνια κεηαμχ ηεο. ην ηέινο απηνχ ηνπ νδεγνχ, έρνπκε παξαζέζεη παξαδείγκαηα 

παξάζεζεο βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο. Οη πην ζεκαληηθέο απφ απηέο ηηο 

δηαθνξεηηθέο πεγέο είλαη: 

 

 Απφ άξζξν ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ 

 Απφ βηβιίν 

 Απφ θεθάιαην ζε βηβιίν πνπ έρεη επηκειεζεί έλαο ή πεξηζζφηεξνη επηκειεηέο 

 Απφ πξαθηηθά ζπλεδξίσλ 

 Απφ Γηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο 

 Απφ κε δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε βηβιηνγξαθηθέο πεγέο παξαηίζεληαη ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ, ηνπνζεηνχληαη κε 

αιθαβεηηθή ζεηξά. Όηαλ έλαο ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα παξαπνκπέο, απηέο 

ηνπνζεηνχληαη ρξνλνινγηθά μεθηλψληαο απφ ηελ πην παιηά. Όηαλ έλαο ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη κε 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα παξαπνκπέο θαη κεξηθέο ηηο έρεη δεκνζηεχζεη κφλνο ηνπ θαη κεξηθέο κε άιινπο, 

πξψηα παξαηίζεληαη απηέο πνπ ν ζπγγξαθέαο είλαη κφλνο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα νη ππφινηπεο, κε 

αιθαβεηηθή ζεηξά σο πξνο ηνλ δεχηεξν ζπγγξαθέα.  

   

Μεξηθά βαζηθά ζεκεία πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα κεηψζεηε ηα ιάζε φηαλ παξαζέηεηε βηβιηνγξαθηθέο 

πεγέο είλαη ηα αθφινπζα  

 Σα θεθαιαία γξάκκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε θεηδψ. Γελ απνηειεί θαιή πξαθηηθή ε 

ηνπνζέηεζε νλνκάησλ κε θεθαιαία. 

 Κάζε θαηαρψξεζε πξέπεη λα γίλεηαη κε κνλά δηάζηηρα. 

 Γηπιή δηαζηνίρηζε πξέπεη λα γίλεηαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηαρσξήζεσλ. 

 Οη θαηαρσξήζεηο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε αιθαβεηηθή ζεηξά. 

 Οη ηίηινη ησλ πεξηνδηθψλ πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη νινθιεξσκέλνη. 

 Οη ηίηινη ησλ βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη νινθιεξσκέλνη, κε κφλν ηα 

αξρηθά γξάκκαηα λα είλαη θεθαιαία. 

 Ζκεξνκελίεο, αξηζκνί ηφκσλ θαη ζειίδσλ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη νινθιεξσκέλνη. Όηαλ 

ρξεζηκνπνηεί θαλείο ην ζχζηεκα βηβιηνγξαθίαο ηνπ Harvard, νη ζπληνκνγξαθίεο ‗η.‘ αληί ‗ηφκνο‘, 

θαη ‗ζζ.‘ αληί ‗ζειίδεο‘ δελ είλαη πάληα απαξαίηεηεο. 

 Ζ ρξήζε ζεκείσλ ζηίμεο (ηειεία, άλσ ηειεία, θφκκα) πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή. 

 

 

ΠΡΟΟΥΗ!!! Μελ μερλάηε όηη γηα θάζε βηβιηνγξαθηθή πεγή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θείκελν ζα 

πξέπεη νπσζδήπνηε λα παξαηεζνύλ όιεο νη πιεξνθνξίεο ηεο ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ ζηε ιίζηα 

βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 - ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΤΓΓΡΑΦΗ 

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 
 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαπηχμνπκε ηα βαζηθά ηκήκαηα απφ ηα νπνία ζα πξέπεη λα απνηειείηαη κηα 

δηπισκαηηθή ή δηδαθηνξηθή δηαηξηβή
2
 πνπ πξαγκαηεχεηαη έλα ζέκα, ην νπνίν έρεη κειεηεζεί κέζσ κηαο 

εκπεηξηθήο έξεπλαο. Μηα ηέηνηα κειέηε πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα κέξε: 1) Δηζαγσγή, 2) 

Μέζνδνο, 3) Απνηειέζκαηα, θαη 4)πκπεξάζκαηα. Παξαθάησ, αθνινπζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ 

θάζε κέξνπο. 
 

1. Δηζαγσγή    
 

ην πξψην θεθάιαην κηαο εξεπλεηηθήο κειέηεο γίλεηαη κηα επξεία ηζηνξηθή θαη βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ πξαγκαηεχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ελψ θαζνξίδνληαη νη βαζηθνί φξνη 

θαη έλλνηεο πνπ πξαγκαηεχεηαη ε έξεπλα, νη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη αιιά θαη δηαηππψλνληαη νη 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ πξφθεηηαη λα δηεξεπλεζνχλ. Ζ αλαζθφπεζε απηή ζα πξέπεη λα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε πνπ δελ γλσξίδεη πνιιά πξάγκαηα ζρεηηθά κε ην ππφ εμέηαζε ζέκα, αθελφο 

λα ελεκεξσζεί γηα ηηο ππάξρνπζεο ζεσξεηηθέο θαη εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο αθεηέξνπ λα κπνξέζεη λα 

παξαθνινπζήζεη ζε βάζνο ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.  

 

ην ηέινο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ν ζπγγξαθέαο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη κε ζαθήλεηα ηφζν 

ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο φζν θαη ηηο βαζηθέο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα 

ζηεξηρζεί γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ έξεπλά ηνπ (απηό ζπλήζσο θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία 

παξάγξαθν ηεο εηζαγσγήο). 
 

2. Μέζνδνο 
 

ε απηφ ην ηκήκα ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο  γίλεηαη κηα ιεπηνκεξήο  θαη εκπεξηζηαησκέλε παξνπζίαζε 

ηεο κεζνδνινγηθήο πνξείαο πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

δίλνληαη πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ην δείγκα ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, φζν θαη γηα ην 

πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. 

Πνιιέο θνξέο παξνπζηάδεηαη θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί. 
 

Σν θεθάιαην ηεο Μεζφδνπ ρσξίδεηαη ζε ηξία επηκέξνπο ηκήκαηα: α) Τν δείγκα, β)Τν/ηα εξγαιεία, θαη γ) 

Η δηαδηθαζία: 
 

2.1. Σν Γείγκα (πκκεηέρνληεο) 

ε απηφ ην ηκήκα ηεο κεζφδνπ γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Αλαθέξεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο θαη 

ν αξηζκφο θάζε επηκέξνπο νκάδαο κε βάζε δηάθνξα δεκνγξαθηθά ή άιια ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ην 

θχιν, ε ειηθία, ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ν 

ηφπνο δηακνλήο, ε εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε, θιπ. Αλαθέξεηαη κε ιεπηνκέξεηα ν ηξφπνο επηινγήο ηνπ 

δείγκαηνο ελψ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη θαη ε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο πνπ 

αθνινπζήζεθε.  

 

2.2.  Δξγαιεία 

ε απηφ ην δεχηεξν κέξνο ηεο κεζφδνπ παξνπζηάδνληαη ηα κέζα (π.ρ. εξσηεκαηνιφγηα, 

ςπρνκεηξηθά ηεζη, φξγαλα, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, θιπ.) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή ησλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα θάζε κέζν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζα πξέπεη λα γίλεη κηα ιεπηνκεξήο 

                                            
2
 Όια φζα αλαθέξνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην ηζρχνπλ θαη γηα ηελ ζπγγξαθή νπνηαζδήπνηε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πνπ ζηνρεχεη 

λα δεκνζηνπνηεζεί θαη λα δεκνζηεπηεί ζε θάπνην απφ ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ηνπ ρψξνπ. 
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παξνπζίαζε αλαθνξηθά κε ην ηη κεηξά, πψο ην κεηξά, θαζψο θαη φια ηνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. δείθηεο 

αμηνπηζηίαο, δείθηεο εγθπξφηεηαο, λφξκεο, θιπ.). Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη γηα θάζε εξγαιείν λα 

παξαηίζεηαη πιήξεο βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή (δει., ζπγγξαθέαο/εηο, ηίηινο, εκεξνκελία έθδνζεο). 

ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εξγαιεία ηα νπνία δελ έρνπλ δεκνζηεπηεί 

πξνεγνπκέλσο, ζα πξέπεη λα γίλεη ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ησλ βεκάησλ πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπο, θαζψο θαη λα παξνπζηαζηνχλ ηα βαζηθά ηνπο ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ επηζηεκνληθή ηνπο νξζφηεηα. 

 

2.3.  Γηαδηθαζία 

ε απηφ ην ηκήκα ηεο κεζφδνπ παξνπζηάδνληαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ ζε θάζε ζηάδην 

εθηέιεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο νδεγίεο πνπ αθνινχζεζαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρσξίζηεθαλ νη νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε ζεηξά 

παξνπζίαζεο θαη ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ή ησλ ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θ.ά. 

Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην πψο επηιέρζεθαλ ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ έξεπλα θαη κε πνην αληίηηκν (αλ ππάξρεη) δέρζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ. ε πεξίπησζε πνπ ην/ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ ζε άιιε γιψζζα, ζα πξέπεη λα δνζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηε κέζνδν κεηάθξαζεο θαη 

ζηάζκηζεο απφ ηε γιψζζα πνπ ήηαλ γξακκέλν ζηε γιψζζα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

έξεπλαο. εκαληηθή πιεξνθνξία επίζεο απνηειεί ν ρξφλνο πνπ ρξεηάζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα 

γηα θάζε ζπκκεηέρνληα θαζψο θαη  ν ηφπνο ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ην ηκήκα ηεο κεζφδνπ ζα πξέπεη λα πιεξνθνξεί ηνλ αλαγλψζηε 

«ηη» θάλακε θαη «πψο ην θάλακε» ζε ηέηνην βαζκφ ιεπηνκέξεηαο, ψζηε λα κπνξεί κε επθνιία λα 

μαλαθάλεη ηελ έξεπλα θάησ απφ ηηο ίδηεο αθξηβψο ζπλζήθεο. 

 

3. Απνηειέζκαηα 

 

ε απηφ ην ηκήκα παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 

θαζψο θαη ε ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία. ηελ αξρή, παξνπζηάδνπκε ηα βαζηθά απνηειέζκαηα. ηε 

ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα κε κηα ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ν αλαγλψζηεο 

λα θαηαλνήζεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε.  

Γηα λα παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηφζν 

πίλαθεο (ν πην ζπρλφο ηξφπνο) φζν θαη ζρεδηαγξάκκαηα δηαθφξσλ κνξθψλ (ηζηνγξάκκαηα, πίηεο, 

ξαβδνγξάκκαηα, θιπ).  

Ζ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη κε απζηεξά ‗εξεπλεηηθφ‘ πλεχκα. Γελ ζα πξέπεη 

δειαδή λα δηαηππψλνληαη πξνζσπηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο, αιιά λα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

φπσο αθξηβψο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί, φηη ζε απηφ ην 

ηκήκα δελ ζα πξέπεη λα ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ βξεζεί. Απηή είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην επφκελν ηκήκα (πκπεξάζκαηα). Θα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ φια ηα απνηειέζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, αθφκε θαη απηά πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε 

κε ηελ ή ηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί. 

 

3.1. Παξνπζίαζε ζηαηηζηηθώλ απνηειεζκάησλ: 

Όηαλ παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο (π.ρ. θξηηήξην t, θξηηήξην F, ρ
2
, 

θιπ.) ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελεκεξψλνπλ ηνλ αλαγλψζηε γηα ην βαζκφ 

ή ηελ ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ, ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο, ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, 

θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίδξαζεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, θαη ηαπηφρξνλα πνιχ ελεκεξσηηθφ, λα 

παξνπζηάδνληαη πεξηγξαθηθνί ζηαηηζηηθνί δείθηεο (π.ρ. κέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο). Σέηνηνη 

πίλαθεο κπαίλνπλ ζπλήζσο ζηελ αξρή ηνπ ηκήκαηνο ησλ απνηειεζκάησλ. Παξαθάησ, αθνινπζνχλ 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα παξνπζίαζεο ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηα πην ζεκαληηθά ζηαηηζηηθά 

θξηηήξηα: 

 

 

ηαηηζηηθό Κξηηήξην Παξνπζίαζε Απνηειέζκαηνο κέζα ζην θείκελν 

Κξηηήξην r  r (135) = 0,78, p = 0,002 
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Κξηηήξην t t (135) = -2,58, p = 0,03 

Κξηηήξην F F (4, 131) = 1,26, ns 

Κξηηήξην ρ
2
  ρ

2
 (135) = 0,78, ns 

  

Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Παξνπζίαζε Γείθηε κέζα ζην θείκελν θαη ζηνλ 

Πίλαθα 

Μέζνο Όξνο Μ.Ο = 45,32 

Γηάκεζνο Γκ = 43,34 

Γεζπφδνπζα Σηκή Γζπ = 42,23 

Σππηθή Απφθιηζε η.α = 3,43 

Μέγεζνο Γείγκαηνο Ν = 345 

 

 

4. πκπεξάζκαηα 

 

 Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θαηά ζεηξά ηκήκα κηαο εκπεηξηθήο έξεπλαο είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο. ην ζηάδην απηφ γίλεηαη ν ειεχζεξνο 

ζρνιηαζκφο αιιά θαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζε ζρέζε κε ηηο ππνζέζεηο πνπ είραλ 

δηαηππσζεί ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο.  

εκαληηθή ζέζε ζε απηφ ην ηκήκα ηεο εξγαζίαο θαηέρεη θαη ε πξνζπάζεηα ηνπ ζπγγξαθέα-

εξεπλεηή λα ζπζρεηίζεη ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ηφζν κε ππάξρνπζεο 

ζεσξίεο θαη ζεσξεηηθά πξφηππα, φζν θαη κε απνηειέζκαηα απφ πξνεγνχκελεο έξεπλέο πάλσ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ αδχλακσλ ζεκείσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο θαζψο θαη ην ξφιν πνπ απηά ηα ζεκεία είλαη πηζαλφλ λα έπαημαλ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ, ελψ πξνηείλνληαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δελ απαληήζεθαλ ζε απηή 

ηελ έξεπλα, θαη ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα κειινληηθέο έξεπλεο πνπ ζθνπφ ζα 

έρνπλ ηελ πιεξέζηεξε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο.   

 



 

 

20 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - Ο ΣΙΣΛΟ ΣΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ / ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ - ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΠΟΤΓΧΝ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ & ΓΛΧΑ 

 

ΒΙΒΛΙΑ 

Ακπαηδνπνύινπ Φ., Η πνίεζε ζηνλ θαηξό ηνπ ηξαβήγκαηνο ηεο ςειήο ζθάιαο, ηηγκή, Αζήλα, 1987. 

 

Genette G., Seuils, Seuil, Paris, 1987. 

ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 

Deliyanni-Kouimtzi V., ―Father is out shopping because mother is at work… Greek Primary School 

reading texts as an example of educational policy for gender equality‖, ζην πεξ. Gender and 

Education, vol. 4, No ½, 1992, ζζ. 67-79.  

 

ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΔΡΓΑ 

Γηαλληθνπνύινπ Α., ―Σα πνηήκαηα ηεο βξνρήο: κία απφπεηξα παξνπζίαζεο ηεο πνίεζεο ζην λεπηαγσγείν‖, 

ζην Β. Απνζηνιίδνπ θαη Δ. Υνληνιίδνπ (επηκ.), Λνγνηερλία θαη Δθπαίδεπζε, 

Σππσζήησ/Γαξδαλόο, Αζήλα, 1999, ζζ. 199-219. 

 

ΓΙΑΣΡΙΒΔ & ΔΙΗΓΗΔΙ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ 

Papon F., La creativite a l’ ecole, Universite Montpellier III, Paul Valery, 1993, (αδεκ. δηαηξηβή). 

 

ΑΡΘΡΑ Δ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ  

Χο έρεη. 



 

 

23 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ 
 

 Από άξζξν ζε επηζηεκνληθό πεξηνδηθό 

Παληαδήο, Η. (2002). Ζ επίδξαζε ηνπ άγρνπο ζηε ζρνιηθή επίδνζε. Ψπρνινγία, 12 (2), 45-57. 

 

 Από βηβιίν 

John, P. O., & Peter, D. (2001). Essentials of Psychological Testing (2nd Ed.). New York: Routledge. 

 

 Από θεθάιαην ζε βηβιίν πνπ έρεη επηκειεζεί έλαο ή πεξηζζόηεξνη επηκειεηέο 

Goldberg, L. (2003). Studies of the Big Five Questionnaire. In B. De Raad & M. Perugini (Eds.), Big 

Five Assessment. Seattle: Hogrefe & Huber Publishers 

 

 Από πξαθηηθά ζπλεδξίσλ 

Lanktree, C., & Briere, J. (1991, Junuary). Early data on the Trauma Symptom Checklist for Children 

(TSC-C). Paper presented at the 6
th
 European Congress on Developmental Psychology, Spetses, Greece.  

 

 Από Γηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο 

Παπαδφπνπινο, Γ. (1978). Ο ξόινο ηεο ηθαλνπνίεζεο από ηελ εξγαζία ζηελ απόδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

Με δεκνζηεπκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Πάηξα. 

 

 Από ειεθηξνληθέο ζειίδεο ζην δηαδίθηπν 

Benton Foundation. (1988, July 7). Barriers to closing the gap. In Losing ground bit by bit: Low-income 

communities in the information age (chapter 2). Retrieved from http://www.benton.org/Library/Low-

Income/two.html 

 

 Από άιια ειεθηξνληθά κέζα (π.ρ. CD-ROMs, θιπ.) 

Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals: Characteristics of referring 

and nonreferring supervisors [CD-ROM]. Abstract from: SilverPlatter File: PsychLit Item: 80-16351. 

 

 Από εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά 

Πεξηνδηθφ:  
 

Posner, M. I. (1993, October 29). Seeing the mind. Science, 262, 673-674. 
 

Δθεκεξίδα (ρσξίο ζπγγξαθέα): 

 

Ζ επηζεηηθφηεηα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. (2003, 23 Οθησβξίνπ). Διεπζεξνηππία, ζει. 34 

http://www.benton.org/Library/Low-Income/two.html
http://www.benton.org/Library/Low-Income/two.html


 

 

24 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI - ΑΠΔΙΚΟΝΙΔΙ (ΠΙΝΑΚΔ, ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ, 

ΓΡΑΦΗΜΑΣΑ…) 

 
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 1  

 
Πίλαθαο 1 
Σπκκεηνρή πιεζπζκνύ 16-18  εηώλ ζηελ αλώηεξε ιπθεηαθή εθπαίδεπζε, αλά πεξηθέξεηα θαη θύιν, 1960-
61  & 1970-71 

 

 1960-61  1970-71  

 
 
Πεξηθέξεηα 

Αγόξηα Κνξίηζηα Αγόξηα Κνξίηζηα 

Σύλνιν 30 23.5 35.8 38 
Πεξηθέξεηα Πξσηεπνύζεο 43.9 42.1 38.2 43.8 
Σηεξεά Διιάδα & Δύβνηα 24.1 15.5 29.8 30 
Πεινπόλλεζνο 31 25.3 36.9 41.9 
Ηόληα Νεζηά 28.5 21 38.8 31.8 
Ήπεηξνο 29.6 11.1 36.2 32.7 
Θεζζαιία 23.8 13.4 40.7 38.2 
Μαθεδνλία 24.8 19 33.1 36.6 
Θξάθε 13.9 11.6 27 23.5 
Νεζηά Αηγαίνπ 27.3 20.4 39.2 32.1 
Κξήηε 29.7 24.6 38.1 42.7 
     
     

Πηγή: ΥΠΕΠΘ, Σηαηιζηικά Εκπαίδεςζηρ, 1970-71. 
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ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 2 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ Ι 

 
ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ 16-18  ΕΣΩΝ ΣΗΝ ΑΝΩΣΕΡΗ ΛΤΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΦΤΛΟ, 1960-61  & 1970-71 
 

 1960-61  1970-71  

 
 
Πεξηθέξεηα 

Αγόξηα Κνξίηζηα Αγόξηα Κνξίηζηα 

Σύλνιν 30 23.5 35.8 38 
Πεξηθέξεηα Πξσηεπνύζεο 43.9 42.1 38.2 43.8 
Σηεξεά Διιάδα & Δύβνηα 24.1 15.5 29.8 30 
Πεινπόλλεζνο 31 25.3 36.9 41.9 
Ηόληα Νεζηά 28.5 21 38.8 31.8 
Ήπεηξνο 29.6 11.1 36.2 32.7 
Θεζζαιία 23.8 13.4 40.7 38.2 
Μαθεδνλία 24.8 19 33.1 36.6 
Θξάθε 13.9 11.6 27 23.5 
Νεζηά Αηγαίνπ 27.3 20.4 39.2 32.1 
Κξήηε 29.7 24.6 38.1 42.7 
     
     

Πηγή: ΥΠΕΠΘ, Σηαηιζηικά Εκπαίδεςζηρ, 1970-71. 
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ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΓΡΑΦΗΜΑΣΟ 1 

 

  
 Γξάθεκα 1 
Καηεύζπλζε εληαίνπ ιπθείνπ αλά θύιν εξσηώκελνπ 

 

 

Τ ι  κ α τ ε ύ θ σ νσ η  θ έ λ ε ι ς  να  α κ ο λ ο σ θ ή σ ε ι ς  σ τ ο  Ε . Λ ύ κ ε ι ο ;

Τ ε τ ν ο λ ο γ ικ ήΘ ε τ ικ ήΘ ε ω ρ η τ ικ ή

Π
ο

σ
ο

σ
τ
ό

1 0 0

9 0

8 0

7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0

Φ ύ λ ο

Κ ο ρ ίτ σ ι

Α γ ό ρ ι
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ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΓΡΑΦΗΜΑΣΟ 2 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1 

 
ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΑΝΑ ΦΤΛΟ ΕΡΩΣΩΜΕΝΟΤ 

  

Τ ι  κ α τ ε ύ θ σ νσ η  θ έ λ ε ι ς  να  α κ ο λ ο σ θ ή σ ε ι ς  σ τ ο  Ε . Λ ύ κ ε ι ο ;

Τ ε τ ν ο λ ο γ ικ ήΘ ε τ ικ ήΘ ε ω ρ η τ ικ ή

Π
ο

σ
ο

σ
τ
ό

1 0 0

9 0

8 0

7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0

Φ ύ λ ο

Κ ο ρ ίτ σ ι

Α γ ό ρ ι
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ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΥΑΡΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ 

 

ΥΑΡΣΗ 1 
 

ΟΙ 8 ‘ΘΤΛΑΚΕ’ ΣΗ ΣΡΩΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΥΗ ΣΗ ΑΘΗΝΑ 
 

 

 

0     5 km. 

                                  
1= Bόξεηα & Βνξεηναλαηνιηθά πξνάζηεηα (Κεθηζηά, Χπρηθό θιπ.). 
2= Νόηηα πξνάζηεηα (Γιπθάδα, Βνπιηαγκέλε θιπ.). 
3= Διιεληθό, Άιηκνο, Π. Φάιεξν.  
4= Πιεηνςεθία δηακεξηζκάησλ Γ. Αζελαίσλ, Αγ. Παξαζθεπή, Φνιαξγόο, 

Μαξνύζη θαη αλαηνιηθνί δήκνη (Βύξσλαο, Αξγπξνύπνιε, Ζιηνύπνιε, 
Υκεηηόο). 

5= Γηακέξηζκα 3 Γ. Αζελαίσλ, Εσγξάθνπ, Ν. Σκύξλε, Α. Γεκήηξηνο, 
Καιιηζέα. 

6= Πεηξαηάο. 
7= Πεξηζηέξη. 
8= Γπηηθά πξνάζηεηα (Μνζράην, Ταύξνο, Κνξπδαιιόο, Νίθαηα θιπ.) 

  


