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Περίληψη 

Η δεύτερη σελίδα της έκθεσης περιλαµβάνει την περίληψη. Πρόκειται για µια σύντοµη (µια 

παράγραφος που κυµαίνεται από 100 ως 120 λέξεις) ανακεφαλαίωση των περιεχοµένων της 

έκθεσης. Θα πρέπει να είναι ακριβής, ανεξάρτητη, περιεκτική, συγκεκριµένη και κατανοητή, 

και να απεικονίζει το στόχο και το περιεχόµενο της έκθεσης. Επικεφαλίδα της είναι η λέξη 

“Περίληψη” κεντραρισµένη. Το περιεχόµενό της είναι ουσιαστικά µια περίοδος για καθένα 

από τα κύρια µέρη της έκθεσης: εισαγωγή, διαδικασία, αποτελέσµατα και συζήτηση. Μια 

καλογραµµένη περίληψη µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στο αν ο αναγνώστης θα διαβάσει 

και την υπόλοιπη έκθεση, δεδοµένου ότι οι περιλήψεις χρησιµοποιούνται από διάφορους 

οργανισµούς για την αποδελτίωση των διαφόρων εργασιών και την οργάνωσή τους σε βάσεις 

δεδοµένων (π.χ., Psychological Abstracts, PsycLIT, PsycINFO, κ.λπ.). Μια συµβουλή 

σχετικά µε την περίληψη είναι να γράφεται τελευταία αν και παρουσιάζεται στην αρχή της 

έκθεσης. 
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Σύντοµος Οδηγός Συγγραφής Ερευνητικής Έκθεσης 

 Κατά την προετοιµασία αυτού του σύντοµου εγχειριδίου καταβλήθηκε προσπάθεια να 

οργανωθεί έτσι ώστε να παρουσιαστούν οι πιο σηµαντικές οδηγίες για τη µορφοποίηση και 

την οργάνωση του περιεχοµένου µιας ερευνητικής έκθεσης όπως θα πρέπει να δείχνει αυτή 

µετά την ολοκλήρωσή της. 

Όλες οι οδηγίες που αφορούν στη συγγραφή της ερευνητικής έκθεσης βασίζονται στο 

εγχειρίδιο που έχει εκδώσει η Αµερικανική Ψυχολογική Εταιρία (APA, 1994) και το οποίο 

έχει γίνει ένα διεθνές σηµείο αναφοράς των ερευνητών. Το εγχειρίδιο αυτό δηµοσιεύτηκε µε 

τη µορφή άρθρου στο Psychological Bulletin το 1929. Στο άρθρο αυτό γινόταν µια αναφορά 

των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από τη συνάντηση εκπροσώπων από επιστηµονικά 

περιοδικά ανθρωπολογίας και ψυχολογίας σχετικά µε τη µορφή που θα έπρεπε να έχουν τα 

άρθρα. Το 1952 οι οδηγίες αυτές πήραν τη µορφή εγγράφου µε τον τίτλο Publication Manual 

(εγχειρίδιο δηµοσίευσης), το οποίο σήµερα βρίσκεται στην τέταρτη έκδοσή του. Στη 

συνέχεια, γίνεται µια εκτενής παρουσίαση των σηµαντικότερων κατευθύνσεων που δίνει το 

εγχειρίδιο αυτό σχετικά µε τη µορφή και το περιεχόµενο της ερευνητικής έκθεσης. 

Η Σελίδα του Τίτλου 

Στη σελίδα του τίτλου, περίπου στο µέσο της, εµφανίζονται κεντραρισµένα: α) ο 

τίτλος της έκθεσης (µε κεφαλαίο το πρώτο γράµµα της κάθε λέξης και πεζά τα υπόλοιπα), β) 

το όνοµα ή τα ονόµατα του συγγραφέα/ων, και γ) το ίδρυµα ή ο οργανισµός µε τον οποίο 

συνδέεται ο/οι συγγραφέας/είς. Ο τίτλος συνιστάται να αποτελείται από 10 ως 12 λέξεις και 

θα πρέπει να κάνει µια περίληψη της κεντρικής ιδέας. Ο σκοπός του τίτλου είναι 

ενηµερωτικός και θα πρέπει να παραλείπονται οι ιδιωµατισµοί ή οι πολύ τεχνικοί όροι. Μια 

καλή συµβουλή για τη διαµόρφωση του τίτλου είναι να ακολουθεί τη µορφή “[Η/οι 
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εξαρτηµένη/ες µεταβλητή/ές] ως αποτέλεσµα, σε σχέση … [της/των ανεξάρτητης/ων 

µεταβλητής/ών]”. 

Εισαγωγή 

 Μετά τη σελίδα του τίτλου και τη σελίδα της περίληψης, ακολουθεί στην τρίτη σελίδα 

η πρώτη ενότητα της ερευνητικής έκθεσης, η Εισαγωγή. Επικεφαλίδα της εισαγωγής είναι ο 

τίτλος της ερευνητικής έκθεσης, ο οποίος εµφανίζεται κεντραρισµένος µε τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο που εµφανίζεται και στη σελίδα του τίτλου (1η σελίδα). 

Η Εισαγωγή εξυπηρετεί τρεις βασικούς στόχους: (α) να τεθεί ένα πλαίσιο αναφοράς 

στο οποίο να µπορεί ο αναγνώστης να τοποθετήσει την τρέχουσα εργασία, (β) να 

προσδιοριστεί το πρόβληµα έτσι ώστε ο αναγνώστης να µπορεί να καταλάβει επακριβώς τι 

σκόπευε να µελετήσει ο ερευνητής, και (γ) να τονιστεί µε έµφαση η ανάγκη για απάντηση σε 

θεωρητικά προβλήµατα όπως αυτό της συγκεκριµένης µελέτης (δηλαδή γιατί άξιζε τον κόπο 

να µελετηθεί). 

Στην πιο πετυχηµένη του µορφή, αυτό το τµήµα εισάγει τον αναγνώστη στο πνεύµα 

της ανεπάρκειας της γνώσης επί του προβλήµατος και της µη καταλληλότητας των 

απαντήσεων παλαιότερων ερευνών. Επισηµαίνει τη στιβαρότητα της παρούσας µελέτης ως 

προς τη δυνατότητα που παρέχει να ολοκληρώσουµε τη γνώµη µας. Παρόλο που τα τρία µέρη 

µπορούν να παρουσιαστούν µε διάφορους τρόπους ή συνδυασµούς, είναι σύνηθες να 

παρουσιάζεται πρώτα η προηγούµενη σχετική έρευνα την οποία ο συγγραφέας θεωρεί ως την 

πιο σχετική προς τη µελέτη του. Αυτό συντελεί στη δηµιουργία του πλαισίου αναφοράς του 

αναγνώστη. Η παρούσα µελέτη µπορεί να δικαιολογηθεί µε τον ανάλογο σχολιασµό των 

προηγούµενων ερευνών. 

Αν η διερεύνηση του προβλήµατος και η παρουσία του εκ µέρους του συγγραφέα 

είναι συστηµατική, τότε το πρόβληµα προβάλλεται ξεκάθαρα χωρίς να απαιτείται περαιτέρω 
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επεξεργασία. Μια πρόταση στο τέλος της εισαγωγής που θέτει το πρόβληµα είναι ένας 

εύχρηστος τρόπος προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ο δεύτερος στόχος. Η εισαγωγή 

ολοκληρώνεται µε τις υποθέσεις της έρευνας. 

Βασικά Στοιχεία Μορφολογίας 

Η έκθεση πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη σε λευκό χαρτί µεγέθους Α4, µε διπλό 

διάστηµα σε όλη της την έκταση. Και τα τέσσερα περιθώρια της κάθε σελίδας πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 2,5 εκατοστά. ∆εν θα πρέπει να εµφανίζονται περισσότερες από 27 αράδες 

κειµένου σε κάθε σελίδα. Η γραµµατοσειρά που χρησιµοποιείται (συνήθως η Times New 

Roman) πρέπει να έχει το ίδιο µέγεθος σε ολόκληρο το κείµενο (12 στιγµές ή 10 περίπου 

χαρακτήρες ανά ίντσα). 

∆ε χρησιµοποιούνται µαύρα ή πλάγια γράµµατα ή άλλες ειδικές µορφοποιήσεις παρά 

µόνο υπογράµµιση. Ακόµη και η υπογράµµιση όµως πρέπει να χρησιµοποιείται µε φειδώ. 

∆ηλαδή, δεν υπογραµµίζουµε για να δώσουµε έµφαση σε µια φράση. Υπογραµµίζουµε τους 

τίτλους των βιβλίων και των υπόλοιπων βιβλιογραφικών πηγών (στη βιβλιογραφία), 

καινούριους όρους (την πρώτη φορά που αναφέρονται), στατιστικά σύµβολα (π.χ., t test) και 

τον αριθµό του τόµου των περιοδικών (στη βιβλιογραφία).  

Μετά από τα σηµεία στίξεως ακολουθεί ένα κενό διάστηµα, εκτός από τις 

περιπτώσεις των συντοµογραφιών (π.χ., κ.ο.κ., Σ.Ε.Ψ., ΕΛ.Ψ.Ε., κ.λπ.). ∆εν πρέπει να γίνεται 

συλλαβισµός των λέξεων (να χωρίζονται) στο τέλος µιας αράδας. 

 Ένα σηµείο που θέλει προσοχή είναι οι παράγραφοι. Η πρώτη αράδα κάθε 

παραγράφου πρέπει να ξεκινάει µε εσοχή 5 ως 7 χαρακτήρων (περίπου 1,2 εκ.). Αυτός ο 

κανόνας δεν ισχύει στην περίπτωση της περίληψης (όπου όλες οι αράδες της παραγράφου 

ξεκινούν από το ίδιο σηµείο), τις επικεφαλίδες, τους τίτλους των πινάκων και των σχηµάτων, 
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τις σηµειώσεις, και τις παραθέσεις αυτούσιων τµηµάτων ενός κειµένου. Χρησιµοποιείται 

αριστερή στοίχιση (justification) µόνο (δεξιά τρελό). 

 Όλες οι σελίδες είναι αριθµηµένες στο πάνω δεξί µέρος της σελίδας και η αρίθµηση 

ξεκινάει από τη σελίδα του τίτλου. Πριν από τον αριθµό της σελίδας µεσολαβούν 5 κενοί 

χαρακτήρες και εµφανίζονται δύο ή τρεις λέξεις από τον τίτλο της εργασίας. Οι µόνες σελίδες 

που δεν έχουν αρίθµηση είναι αυτές που περιλαµβάνουν τους πίνακες και τα σχήµατα (όταν η 

έκθεση προορίζεται για δηµοσίευση σε κάποιο περιοδικό, οι πίνακες και τα σχήµατα 

εκτυπώνονται σε ξεχωριστές σελίδες ώστε να διευκολύνουν τη φωτογραφική αναπαραγωγή 

τους). 

Χρησιµοποιούµε πάντοτε αραβικά σύµβολα για αριθµούς µεγαλύτερους από το 10, 

ενώ οι µικρότεροι αριθµοί παραθέτονται ολογράφως. Νούµερα µικρότερα του 10 γράφονται 

αριθµητικά όταν: α) εµφανίζονται σε µια σειρά (όπως 3, 8, 11, και 17), β) δηλώνουν αριθµούς 

σελίδων και ηµεροµηνίες, γ) συγκρίνονται µε διψήφιους αριθµούς που χρησιµοποιήθηκαν 

στην ίδια παράγραφο, δ) εκφράζουν βαθµολογία ή ποσοστά, και ε) προηγούνται µιας 

µονάδας µέτρησης (όπως 3 µέτρα, 2 µέρες, µια κλίµακα 7 σηµείων). 

Μια πρόταση δεν ξεκινάει ποτέ µε αραβικό νούµερο (εκτός αν πρόκειται για την 

περίληψη) ακόµη και αν ακολουθεί άλλος αριθµός. Για παράδειγµα, πρέπει να γράφεται 

«Σαράντα τρεις άντρες και 38 γυναίκες απάντησαν…». Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως 

είναι καλύτερα να διατυπώνονται µε άλλο τρόπο τέτοιου είδους προτάσεις, όπως π.χ. 

«Συγκεντρώθηκαν απαντήσεις από 43 άντρες και 38 γυναίκες…» ή «Απάντησαν 43 άντρες 

και 38 γυναίκες…». 

Όσον αφορά τα ποσοστά, το ποσοστιαίο σύµβολο (%) χρησιµοποιείται µόνο µετά από 

αριθµό. Η λέξη «ποσοστό» χρησιµοποιείται όταν δεν δίνεται αριθµός. Παράδειγµα: 
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«Βρέθηκε ότι το 28% των συµµετεχόντων…», «αφού καθορίστηκε το ποσοστό των µαθητών 

που…». 

Οι συντοµογραφίες θα πρέπει να αποφεύγονται εκτός αν αναφέρονται σε πολύ 

µεγάλους και παράλληλα γνωστούς όρους (MMPI). Πάντοτε µια συντοµογραφία 

αναγράφεται ολογράφως την πρώτη φορά που εµφανίζεται στο κείµενο. 

Όταν χρειαστεί κάποια υποσηµείωση, αυτή εµφανίζεται σε χωριστή σελίδα στο τέλος 

του κειµένου (µετά τη Βιβλιογραφία) και όχι στο κάτω µέρος της αντίστοιχης σελίδας. 

Επικεφαλίδες 

 Οι επικεφαλίδες δείχνουν την οργάνωση της έκθεσης και τονίζουν τη σηµασία κάθε 

τµήµατός της. Υπάρχουν πέντε ειδών επικεφαλίδες, αλλά δεν είναι απαραίτητο να 

εµφανίζονται όλες σε µια ερευνητική έκθεση. Οι επικεφαλίδες διακρίνονται στα εξής είδη: 

Επικεφαλίδα Πρώτης Τάξης (Κύρια Επικεφαλίδα) 

Οι κύριες επικεφαλίδες είναι κεντραρισµένες και οι κύριες λέξεις ξεκινούν µε 

κεφαλαία γράµµατα. ∆εν τυπώνεται ολόκληρη η επικεφαλίδα µε κεφαλαία γράµµατα και δε 

χρησιµοποιείται τελεία µετά την επικεφαλίδα. 

Επικεφαλίδα ∆εύτερης Τάξης 

Οι επικεφαλίδες δεύτερης τάξης είναι επίσης κεντραρισµένες, τα αρχικά γράµµατα 

των κυρίων λέξεων είναι επίσης κεφαλαία, και δεν υπάρχει τελεία. Επιπλέον όµως, αυτή η 

επικεφαλίδα είναι υπογραµµισµένη. Αυτού του είδους οι επικεφαλίδες χρησιµοποιούνται 

µόνο σε άρθρα µεγάλου µεγέθους. 

Τρίτης Τάξης: Πλευρικές Επικεφαλίδες (Side Headings) 

Οι πλευρικές επικεφαλίδες είναι τυπωµένες στο αριστερό περιθώριο, οι κύριες λέξεις 

τους ξεκινούν επίσης µε κεφαλαία γράµµατα και είναι και αυτές υπογραµµισµένες. Το 

κείµενο ακολουθεί στην επόµενη αράδα διπλού διαστήµατος και ξεκινά µε παράγραφο. 
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Τέταρτης τάξης: Επικεφαλίδες παραγράφου. Αυτές οι επικεφαλίδες τυπώνονται 

αρχίζοντας µε κενό διάστηµα παραγράφου. Έχουν κεφαλαίο µόνο το αρχικό γράµµα της 

πρώτης λέξης και είναι πάντα υπογραµµισµένες. Καταλήγουν σε τελεία και το κείµενο 

ακολουθεί στην ίδια αράδα µε την επικεφαλίδα χωρίς να αφήνεται κενό διάστηµα. 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆Α ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

 Αυτές οι επικεφαλίδες είναι κεντραρισµένες, όλα τα γράµµατα είναι κεφαλαία και 

χρησιµοποιούνται µόνο σε πολύ µεγάλες εκθέσεις όπου ο συγγραφέας θεωρεί απαραίτητη τη 

χρήση πέντε ειδών επικεφαλίδων. 

 Σε εκθέσεις µε: α) δύο είδη επικεφαλίδων χρησιµοποιούµε επικεφαλίδες πρώτης και 

δεύτερης τάξης, β) τρία είδη επικεφαλίδων χρησιµοποιούµε επικεφαλίδες πρώτης, τρίτης και 

τέταρτης τάξης, γ) τέσσερα είδη επικεφαλίδων χρησιµοποιούµε επικεφαλίδες πρώτης, 

δεύτερης, τρίτης και τέταρτης τάξης, δ) πέντε είδη επικεφαλίδων χρησιµοποιούµε 

επικεφαλίδες πέµπτης, πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης τάξης. 

Κατά την επιλογή των επικεφαλίδων, πρέπει να τηρούνται επίσης οι ακόλουθοι 

κανόνες: (α) ένα είδος επικεφαλίδας µπορεί να επαρκεί για ένα µικρό άρθρο. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο οι κύριες κεντραρισµένες επικεφαλίδες 

(πρώτης τάξης), και (β) οι επικεφαλίδες δύο τάξεων καλύπτουν τις απαιτήσεις µιας µεγάλης 

πλειονότητας των εκθέσεων και των άρθρων. 

Οι επικεφαλίδες των άρθρων που υποβάλλονται σε περιοδικά δεν πρέπει να 

αριθµούνται µε νούµερα ή γράµµατα. Τα διαφορετικά είδη επικεφαλίδων και η διάταξή τους 

αποκαλύπτουν επαρκώς την οργάνωση της ανακοίνωσης. 

Παραποµπές 

 Η παραποµπή των πηγών που έχουν χρησιµοποιηθεί είναι ένα από τα πιο σηµαντικά 

θέµατα που καλύπτει το εγχειρίδιο της APA. Είτε παραφράζουµε είτε παραθέτουµε αυτολεξεί 
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την άποψη ή την εργασία κάποιου συγγραφέα, είµαστε υποχρεωµένοι να αναφέρουµε την 

πηγή µας. Όταν χρησιµοποιούµε αυτολεξεί ένα τµήµα µιας δηµοσίευσης, παραθέτουµε σε 

παρένθεση το/τους συγγραφέα/είς, το έτος δηµοσίευσης και τη/τις σελίδα/ες. Αν από το 

τµήµα της δηµοσίευσης που χρησιµοποιούµε αφήσουµε εκτός κάποιο µέρος του, 

χρησιµοποιούµε τρία αποσιωπητικά (…) για υλικό που αφαιρέθηκε µέσα από µία περίοδο ή 

τέσσερα αποσιωπητικά (….) όταν το υλικό που αφαιρέθηκε βρίσκεται µεταξύ δύο περιόδων. 

Αν µέσα σε αυτό το υλικό θέλουµε να εισάγουµε κάποια διευκρίνιση, το κάνουµε µε αγκύλες 

και όχι µε παρενθέσεις. Τέλος, αν υπάρχει κάποιο γραµµατικό, ορθογραφικό ή συντακτικό 

λάθος στο κείµενο που παραθέτουµε και το οποίο θα µπορούσε να προκαλέσει σύγχυση 

στους αναγνώστες µας, χρησιµοποιούµε τη λέξη sic, υπογραµµισµένη µέσα σε αγκύλες 

(δηλαδή, [sic]) αµέσως µετά από το σφάλµα στην παραποµπή. 

 Στη συνέχεια παρατίθενται µερικά παραδείγµατα για την καλύτερη κατανόηση της 

ορθής χρήσης των παραποµπών µέσα στο κείµενο. 

 Παραποµπή 1. Αν η άποψη του Bowlby είναι σωστή, αυτές οι συνειδητές και 

εξιδανικευµένες αναπαραστάσεις µπορεί να συνυπάρχουν µε ένα προηγούµενο µοντέλο, το 

οποίο "διαµορφώθηκε µε αρκετά πρωτόγονο τρόπο, αλλά το ίδιο το άτοµο µπορεί να έχει 

ελάχιστη ή και καθόλου συνείδηση της ύπαρξής του" (Bowlby, 1973, σ. 205). 

 Παραποµπή 2. Ο Bowlby (1973) περιγράφει τη συµπεριφορά προσκόλλησης ως "κάθε 

µορφή συµπεριφοράς ενός ατόµου που στόχο έχει να διατηρήσει την εγγύτητα µε κάποιο 

προτιµώµενο άτοµο που εκλαµβάνεται ως δυνατότερο ή σοφότερο" (σ. 292). 

 Παραποµπή 3. Όταν το κείµενο που παρατίθεται αυτολεξεί είναι µεγαλύτερο από 40 

λέξεις, δεν χρησιµοποιούνται εισαγωγικά. Σε αυτή την περίπτωση η παράθεση γίνεται σε 

ξεχωριστή παράγραφο, της οποίας όµως το αριστερό περιθώριο ορίζεται στο ίδιο σηµείο 
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όπου έχει οριστεί και η εσοχή της παραγράφου. Π.χ., Οι Πλατσίδου και ∆ηµητρίου (2000) 

υποστηρίζουν: 

Η ικανότητα του ατόµου για συγκράτηση και επεξεργασία πληροφοριών επηρεάζεται 

από ποικίλους παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν τις ενδοατοµικές και τις διατοµικές 

διαφορές στην εργαζόµενη µνήµη. Άλλοι παράγοντες, όπως η ηλικία, αναφέρονται σε 

ατοµικά χαρακτηριστικά και άλλοι αφορούν τις προς συγκράτηση πληροφορίες, όπως 

είναι ο τρόπος κωδικοποίησης (π.χ., ακουστικός, σηµασιολογικός), το είδος των 

πληροφοριών (π.χ., λέξεις, αριθµοί, σχήµατα) και η συνθετότητά τους (σ. 115). 

 Όταν παραφράζουµε την εργασία κάποιου συγγραφέα, πρέπει επίσης να κάνουµε µια 

παραποµπή. Για παράδειγµα, ο Ιωάννου (1996) βρήκε ότι η επίδοση των µαθητών στο τεστ 

δε συσχετίζεται µε το δείκτη νοηµοσύνης τους. Αν µια ολόκληρη παράγραφος είναι 

βασισµένη στα ευρήµατα, τις απόψεις, τις ιδέες κάποιου άλλου συγγραφέα, τότε στο τέλος 

της παραγράφου τοποθετείται µια παρένθεση που περιέχει το όνοµα του συγγραφέα ή των 

συγγραφέων και το έτος δηµοσίευσης. Χρειάζεται προσοχή ώστε να υπάρχει απόλυτη 

αντιστοιχία µεταξύ των παραποµπών στο κείµενο και των περιεχοµένων της Βιβλιογραφίας 

(και το αντίθετο). 

 Όλες οι παραποµπές µέσα στο κείµενο έχουν δύο µέρη: το όνοµα του συγγραφέα και 

το έτος δηµοσίευσης. Πάντοτε αναφέρεται το έτος δηµοσίευσης µετά το όνοµα του 

συγγραφέα (ακόµη και όταν η συγκεκριµένη παραποµπή επαναλαµβάνεται πολλές φορές 

µέσα στην έκθεση) την πρώτη φορά που χρησιµοποιείται σε κάθε παράγραφο. Ωστόσο, αν 

υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης µε κάποια άλλη δηµοσίευση του ίδιου συγγραφέα, το έτος 

δηµοσίευσης εµφανίζεται και περισσότερες φορές µέσα στην ίδια παράγραφο. Όταν µια 

άποψη υποστηρίζεται από περισσότερες παραποµπές, αυτές τοποθετούνται µε αλφαβητική 
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σειρά για τους συγγραφείς και χρονολογική για τα έτη δηµοσίευσης, ενώ χωρίζονται µεταξύ 

τους µε τελεία. Π.χ., (Ιωάννου, 1997. Παπαδόπουλος, 1979, 1991). 

Όταν η παραποµπή γίνεται στην εργασία δύο ή περισσότερων συγγραφέων, 

ακολουθούµε τους ακόλουθους κανόνες: 

 ∆ύο συγγραφείς. Πάντοτε αναφέρονται τα ονόµατα και των δύο συγγραφέων. Οι 

Ιωάννου και Παπαδόπουλος (1994) βρήκαν … ή … (Ιωάννου & Παπαδόπουλος, 1994) ή Το 

1994, οι Ιωάννου και Παπαδόπουλος βρήκαν … 

 Τρεις ως πέντε συγγραφείς. Αναφέρονται όλοι οι συγγραφείς την πρώτη φορά που 

γίνεται η παραποµπή στην εργασία τους. Στις επόµενες αναφορές στην ίδια εργασία, ωστόσο, 

χρησιµοποιείται µόνο το όνοµα του πρώτου συγγραφέα ακολουθούµενο από το “et al.”. Για 

παράδειγµα, οι Ιωάννου, Παπαδόπουλος και Μαρίνος (1996) βρήκαν … (την πρώτη φορά 

που χρησιµοποιείται), αλλά οι Ιωάννου et al. (1996) επιµένουν (όλες τις επόµενες φορές). 

 Έξι ή περισσότεροι συγγραφείς. Αναφέρεται µόνο το πρώτο όνοµα ακολουθούµενο 

από το “et al.”. 

 Οργανισµός ως συγγραφέας. Την πρώτη φορά αναφέρεται ο πλήρης τίτλος, για 

παράδειγµα, (Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία [ΕΛΨΕ], 1997). Από εκεί και ύστερα, 

χρησιµοποιείται η συντοµογραφία ακολουθούµενη από το έτος δηµοσίευσης (ΕΛΨΕ, 1997). 

 Παραποµπή σε δευτερεύουσα πηγή. Ένα άρθρο ή βιβλίο που το έχουµε διαβάσει και 

το χρησιµοποιούµε ως παραποµπή ονοµάζεται πρωτογενής πηγή. Σε ορισµένες περιπτώσεις 

µπορεί να θέλουµε να αναφέρουµε µια παραποµπή από αυτή την πηγή. Αυτό ονοµάζεται 

δευτερεύουσα πηγή. Αν και επιβάλλεται η εύρεσή της, σε ορισµένες περιπτώσεις αυτό δεν 

είναι δυνατό. Τότε γίνεται η παραποµπή µέσα στο κείµενο ως εξής: Ο Ιωάννου (όπως 

αναφέρει ο Παπαδόπουλος, 1997) υποστηρίζει… Στη Βιβλιογραφία όµως περιλαµβάνεται 

µόνο η πηγή που χρησιµοποιήσαµε και όχι η δευτερεύουσα πηγή. 
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Γενικές Τεχνικές Αρχές 

Παλαιότερα, κατά τη συγγραφή της έκθεσης, επιβαλλόταν να χρησιµοποιούνται 

απρόσωπες εκφράσεις που δεν αναφέρονταν ούτε στο συγγραφέα ούτε και στον αναγνώστη 

άµεσα. Αργότερα (1974), η ΑΡΑ άλλαξε αυτή τη σύµβαση και τώρα είναι αποδεκτή η χρήση 

της ενεργητικής φωνής. 

Όταν γίνεται αναφορά σε δεδοµένα ή σε πειράµατα χρησιµοποιείται πάντα ο αόριστος 

χρόνος. Αυτός ο χρόνος χρησιµοποιείται είτε γίνεται αναφορά σε πρόσφατα δεδοµένα είτε για 

δεδοµένα που συνέλεξε ένας πειραµατιστής εδώ και πολλά χρόνια. Όµως, όταν γίνεται 

αναφορά σε νόµους ή υποθέσεις, καθώς και στα συµπεράσµατα της έρευνας, χρησιµοποιείται 

ο ενεστώτας. Έτσι, στην Εισαγωγή και τη Μέθοδο χρησιµοποιείται ο αόριστος και ο 

παρακείµενος χρόνος, στα Αποτελέσµατα ο αόριστος και στη Συζήτηση ο ενεστώτας. Τέλος, 

στην Περίληψη χρησιµοποιείται ο αντίστοιχος χρόνος µε το τµήµα της έκθεσης στο οποίο 

γίνεται αναφορά. 

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη γλώσσα που χρησιµοποιείται. Συγκεκριµένα, 

πρέπει να αποφεύγονται εκφράσεις που προκαλούν ενόχληση, οι “ταµπέλες” και τα 

στερεότυπα. 

Μέθοδος 

∆ε χρειάζεται να αλλάξουµε σελίδα για αυτό το τµήµα της έκθεσης. Επικεφαλίδα 

αυτού του τµήµατος είναι η λέξη "Μέθοδος" κεντραρισµένη. Η Μέθοδος ενηµερώνει τον 

αναγνώστη για το τι έγινε, σε τι ( ή σε ποιόν), και πώς πραγµατοποιήθηκε. Η περιγραφή 

πρέπει να είναι τόσο λεπτοµερής ώστε να επιτρέπει στον αναγνώστη να επαναλάβει µε 

ακρίβεια το πείραµα. Σε µια πειραµατική εργασία, το τµήµα αυτό χωρίζεται συνήθως σε 

τέσσερα µέρη: (α) συµµετέχοντες, (β) υλικό, (γ) σχεδιασµός και (δ) διαδικασία. Συχνά τα 

τελευταία δύο µέρη συνδυάζονται και παρουσιάζονται µαζί. 
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Συµµετέχοντες 

Το µέρος αυτό τιτλοφορείται “Συµµετέχοντες” ή “Υποκείµενα” ανάλογα µε το αν 

χρησιµοποιήθηκαν άνθρωποι ή ζώα. Περιγράφεται µε λεπτοµέρεια ο αριθµός, το φύλο, η 

ηλικία των συµµετεχόντων, καθώς και όλα τα σχετικά µε το πείραµα χαρακτηριστικά τους. 

Επίσης αναφέρονται η µέθοδος δειγµατοληψίας που χρησιµοποιήθηκε, τα κίνητρα που 

δόθηκαν στους συµµετέχοντες καθώς και τα µέτρα που τυχόν πάρθηκαν για να ελεγχθεί το 

πιθανό σφάλµα από τις µεταξύ των ατόµων διαφορές. 

Υλικό 

Σε αυτό το µέρος γίνεται ολοκληρωµένη περιγραφή της συσκευής (µοντέλο, εταιρία 

κατασκευής) ή του υλικού (ερωτηµατολόγια, τεστ κ.λπ.) που χρησιµοποιήθηκε για την 

πραγµατοποίηση της έρευνας. Όταν πρόκειται για απλά αντικείµενα (όπως έπιπλα, 

χρονόµετρα, µολύβια, κ.λπ.) δε χρειάζονται πολλές λεπτοµέρειες. Μάλιστα, µπορεί κανείς να 

αναφερθεί σε αυτά µόνο στη ∆ιαδικασία. Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιήθηκαν 

ερωτηµατολόγια για την πραγµατοποίηση της έρευνας, αυτά παρατίθενται σε Παράρτηµα στο 

τέλος της έκθεσης. 

∆ιαδικασία 

Στο µέρος αυτό γίνεται σαφής αλλά και περιληπτική περιγραφή της πειραµατικής 

διαδικασίας. Συγκεκριµένα αναφέρονται: (α) οι ανεξάρτητες και οι εξαρτηµένες µεταβλητές, 

(β) οι κύριες πειραµατικές συνθήκες και η σειρά τους, (γ) οι αντισταθµιστικές συνθήκες, 

δηλαδή τα µέτρα που πάρθηκαν για να ελεγχθεί το σφάλµα που τυχόν θα προέκυπτε από την 

πειραµατική διαδικασία, (δ) τα χρονικά διαστήµατα παρουσίασης των ερεθισµάτων και ο 

χρόνος που µεσολάβησε µεταξύ των συνθηκών, και (ε) οι οδηγίες προς τους συµµετέχοντες 

και η εκπαίδευσή τους πριν αρχίσει το πείραµα. 
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Ανάλογα µε το πόσο περίπλοκος είναι ο σχεδιασµός και η διαδικασία της έρευνας 

εξαρτάται ο χωρισµός αυτού του µέρους σε Σχεδιασµό και ∆ιαδικασία. Μια επιτυχηµένη 

“∆ιαδικασία” είναι αυτή που κάνοντας µια λογική χρήση του χώρου επιτρέπει στον 

αναγνώστη να επαναλάβει µε ακρίβεια το πείραµα. 

Αποτελέσµατα 

∆ε χρειάζεται να αλλάξουµε σελίδα ούτε για αυτό το τµήµα της ερευνητικής έκθεσης. 

Επικεφαλίδα αυτού του τµήµατος είναι η λέξη "Αποτελέσµατα" κεντραρισµένη. Εδώ 

παρουσιάζονται τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν σε αντιστοιχία προς τα συγκεκριµένα 

ερευνητικά ερωτήµατα που είχαν τεθεί στην Εισαγωγή. Τα δεδοµένα παρουσιάζονται µε 

στατιστικούς όρους και µεθόδους, σε µορφή περίληψης συνήθως, και χωρίς ερµηνείες για τη 

σηµασία τους. Στην περιληπτική παρουσίαση των δεδοµένων περιέχονται πίνακες, σχήµατα 

και γραφικές παραστάσεις. Επιπλέον, σε αυτό το τµήµα παρουσιάζονται και οι στατιστικοί 

υπολογισµοί. Η χρήση των στατιστικών µεθόδων επεξεργασίας των δεδοµένων αποσκοπεί 

στο να απαντηθούν ερωτήσεις, όπως: 

Είναι τα αποτελέσµατα απόρροια της τυχαίας διακύµανσης ή είναι συστηµατικά; 

Είναι πιθανόν οι διαφορές στα αποτελέσµατα των διαφόρων συνθηκών να οφείλονται 

µόνο σε τυχαίους παράγοντες; 

Ποια η πιθανότητα να είναι στην πραγµατικότητα άσχετες µεταξύ τους δύο 

µεταβλητές που φαίνονται να δηλώνουν µια ουσιαστική σχέση; 

Η πρακτική που ακολουθείται συνήθως είναι να αναφέρονται πρώτα τα 

σηµαντικότερα ευρήµατα καθώς και αυτά που σχετίζονται µε τις ερευνητικές υποθέσεις. Τα 

δευτερεύοντα ευρήµατα είναι αυτά που δεν αναµένονταν ή αυτά που προέκυψαν από 

στατιστικές αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν εκ των υστέρων. 
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Η δοµή µιας τυπικής παραγράφου στα Αποτελέσµατα περιλαµβάνει: (α) µια αναφορά 

στο σκοπό της ανάλυσης, (β) τον καθορισµό του κατάλληλου περιγραφικού στατιστικού 

δείκτη για τη σύνοψη των δεδοµένων, (γ) την παρουσίαση των περιγραφικών στατιστικών 

δεικτών είτε µέσα στο κείµενο είτε µε ένα πίνακα είτε µε ένα σχήµα, (δ) αναφορά στα 

σηµαντικότερα δεδοµένα που πρέπει να προσέξει ο αναγνώστης, (ε) επιλογή (και 

αιτιολόγησή της) του κατάλληλου στατιστικού τεστ για την επεξεργασία των δεδοµένων και 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων, και (στ) αναφορά στα συµπεράσµατα από τη στατιστική 

επεξεργασία, αλλά όχι συζήτησή τους. Αυτό θα γίνει στην επόµενη ενότητα της ερευνητικής 

έκθεσης, τη Συζήτηση.  

Υποτίθεται ότι ο αναγνώστης γνωρίζει τη σηµασία των διαφόρων στατιστικών 

µεθόδων που έχουν χρησιµοποιηθεί. Έτσι, αφού πρώτα παρουσιαστούν οι σχετικοί 

περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες (είτε σε πίνακα, είτε σε σχήµα, είτε λεκτικά αν πρόκειται 

για λίγους δείκτες), στη συνέχεια αναφέρεται ο τύπος του στατιστικού τεστ που 

χρησιµοποιήθηκε, οι βαθµοί ελευθερίας, η τιµή του τεστ που προέκυψε και το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας. Η γενική µορφή που ακολουθείται για την παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων από ένα επαγωγικό στατιστικό τεστ είναι: στατιστικό τεστ(df) = τιµή, 

πιθανότητα < επίπεδο σηµαντικότητας. Για παράδειγµα, t(38) = 2.19, p < .05. Καθώς τα 

περισσότερα στατιστικά τεστ σήµερα γίνονται µε τη βοήθεια εξειδικευµένου λογισµικού 

(π.χ., SPSS, SAS, Minitab), είναι δυνατόν να δοθεί το ακριβές επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας. Για παράδειγµα, p = .003. Επίσης, αν το αποτέλεσµα που δίνει το λογισµικό 

αναφέρει ότι το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είναι .0000, τότε αναφέρεται ότι p < 

.001. 

Τα Αποτελέσµατα θα πρέπει να έχουν τη µορφή σύντοµου και σαφούς συνεχόµενου 

κειµένου και όχι ασύνδετων παραγράφων. Αν περιλαµβάνονται πίνακες και σχήµατα, πρέπει 
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να γίνεται αναφορά σε αυτά µέσα στο κείµενο (π.χ., βλ. Πίνακα 1). Οι πίνακες και τα 

σχήµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε φειδώ, µε σκοπό να συµπληρώνουν το κείµενο και 

όχι να το αντικαθιστούν. Υπάρχουν δύο τρόποι παράθεσης των πινάκων και των σχηµάτων 

στην έκθεση: είτε τοποθετούνται µέσα στο κείµενο στην κατάλληλη θέση (κοντά στο σηµείο 

όπου γίνεται αναφορά στα δεδοµένα τους) είτε µπαίνει κεντραρισµένη η οδηγία "Πίνακας (ή 

Σχήµα) Χ περίπου εδώ" µέσα στο κείµενο (στο σηµείο όπου ο συγγραφέας επιθυµεί να 

τοποθετηθεί ο πίνακας ή το σχήµα) και οι πίνακες και τα σχήµατα τοποθετούνται µε τη σειρά 

αµέσως µετά από τη Βιβλιογραφία (και πριν τα Παραρτήµατα, αν υπάρχουν κάποια). 

Καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση της λέξης "απόδειξη" και των συναφών της. 

Καθώς τα στατιστικά τεστ βασίζονται σε πιθανότητες και µπορεί να έχει γίνει κάποιο 

σφάλµα, τα αποτελέσµατα δεν αποδεικνύουν τίποτα στην πραγµατικότητα. Ιδιαίτερη 

προσοχή απαιτείται επίσης ώστε ο συγγραφέας να µένει προσηλωµένος στα δεδοµένα και 

µόνο σε αυτά (να αποφεύγει δηλαδή τόσο τις ερµηνείες, τις οποίες πρέπει να κάνει στη 

Συζήτηση, όσο και τα αυθαίρετα αποτελέσµατα, τα οποία δεν προκύπτουν από τα δεδοµένα 

που έχει συγκεντρώσει). 

Στην περίπτωση που σε αυτό το τµήµα περιλαµβάνεται πολύ υλικό, ίσως είναι 

χρήσιµο να χωριστεί σε ενότητες (µε ανάλογες επικεφαλίδες). 

 Οι πίνακες που περιλαµβάνονται στα Αποτελέσµατα στόχο έχουν να συνοψίσουν τα 

αρχικά δεδοµένα (µε µέσους όρους και τυπικές αποκλίσεις συνήθως) ή να παρουσιάσουν τα 

αποτελέσµατα των αναλύσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί. Ο πίνακας µε τα αρχικά 

δεδοµένα δεν παρουσιάζεται σε αυτό το τµήµα της έκθεσης, αλλά σε παράρτηµα στο τέλος 

της έκθεσης. Η µορφή του κάθε πίνακα εξαρτάται από τον αριθµό των παραγόντων που 

µελετήθηκαν καθώς και από τον αριθµό των συνθηκών σε κάθε παράγοντα. Οι πίνακες (και 

τα σχήµατα) είναι αριθµηµένοι συνεχόµενα (ακολουθείται διαφορετική αρίθµηση για τους 
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πίνακες και διαφορετική για τα σχήµατα) και συνοδεύονται από ένα τίτλο που περιγράφει το 

περιεχόµενό τους. Τόσο οι στήλες όσο και οι γραµµές του πίνακα πρέπει να έχουν σαφείς 

τίτλους και πρέπει να είναι ξεκάθαρη η µονάδα µέτρησης που χρησιµοποιήθηκε. Τέλος, οι 

πίνακες, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΑΡΑ, δεν περιέχουν κάθετες γραµµές. Ο αριθµός του 

πίνακα εµφανίζεται µόνος του και στην επόµενη αράδα ακολουθεί υπογραµµισµένος ο τίτλος 

του. ∆εν υπάρχει τελεία µετά τον αριθµό ή τον τίτλο του πίνακα. Για παράδειγµα, 

Πίνακας 3 

Μέσοι όροι των βαθµών κοινωνικής στήριξης κατά επίπεδο αυτοεκτίµησης 

 Αυτοεκτίµηση 

Πηγές κοινωνικής στήριξης Υψηλή Μέτρια Χαµηλή 

Γονείς 3.41 3.11 2.71 

Συµµαθητές 3.26 3.05 2.82 

Καθηγητές 2.57 2.42 2.31 

Στενοί φίλοι 3.58 3.38 3.30 

 

 Τα σχήµατα τυπώνονται µόνο µαυρόασπρα σε δύο διαστάσεις πάντοτε. Αν η έκθεση 

προορίζεται για δηµοσίευση, το σχήµα πρέπει να τυπωθεί µόνο του σε µια σελίδα 

(καταλαµβάνοντας το µεγαλύτερο µέγεθός της) προκειµένου να φωτογραφηθεί και στη 

συνέχεια να τυπωθεί στο σηµείο που έχει υποδείξει ο συγγραφέας. Ο τίτλος του σχήµατος 

(και οι υπόλοιποι τίτλοι, αν η έκθεση περιλαµβάνει περισσότερα σχήµατα) εµφανίζεται σε 

ξεχωριστή σελίδα. Αν το σχήµα εµφανίζεται µέσα στο κείµενο, τότε πρέπει να είναι 

τυπωµένο στο κέντρο και να εµφανίζεται πάνω από τον αριθµό και τον τίτλο του. Προσοχή! 

Ο τρόπος µε τον οποίο εµφανίζεται ο τίτλος των σχηµάτων είναι διαφορετικός από αυτόν των 
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πινάκων. Έτσι, η λέξη "Σχήµα", ο αριθµός και η τελεία που ακολουθεί είναι υπογραµµισµένα. 

Στη συνέχεια (στην ίδια αράδα) ακολουθεί ο τίτλος του σχήµατος χωρίς υπογράµµιση. Π.χ., 

Σχήµα 2.  Η αλληλεπίδραση µεταξύ … 

Συζήτηση 

Και σε αυτό το τµήµα της ερευνητικής έκθεσης, όπως και στα δύο προηγούµενα, ο 

τίτλος (Συζήτηση) εµφανίζεται κεντραρισµένος στην αµέσως επόµενη αράδα από το τέλος 

των Αποτελεσµάτων. Μέχρι αυτού του σηµείου, η έκθεση έχει θέσει το πρόβληµα 

(Εισαγωγή), έχει εκθέσει τον τρόπο µε τον οποίο συλλέχτηκαν τα δεδοµένα (Μέθοδος) και 

στο τµήµα των Αποτελεσµάτων έχει δώσει την απάντηση στο πρόβληµα µε βάση τα 

δεδοµένα. Η Συζήτηση ακολουθεί για να επεξηγήσει τη σηµασία των αποτελεσµάτων. 

Μια πρώτη θεώρηση είναι το αν τα αποτελέσµατα στηρίζουν ή όχι την αρχική 

υπόθεση, δηλαδή τις προ-πειραµατικές προβλέψεις του ερευνητή. Το ερώτηµα που πρέπει να 

απαντηθεί είναι: τα αποτελέσµατα στηρίζουν την υπόθεση; Τις περισσότερες φορές η 

ερώτηση αυτή µπορεί να απαντηθεί. Αλλά υπάρχουν και φορές που τα αποτελέσµατα είναι 

τόσο αµφίσηµα, ώστε στην τελική θεώρησή τους να µην είναι δυνατό να παρθεί, µε κάποιο 

βαθµό βεβαιότητας, µια απόφαση όσον αφορά αυτό το ερώτηµα. Αυτό µπορεί να συµβεί 

λόγω του πειραµατικού σχεδιασµού ή ακόµη και λόγω εξωπειραµατικών παραγόντων. Στην 

περίπτωση αυτή, η απάντηση πρέπει να είναι "ίσως", εφόσον οι περιστάσεις δεν επιτρέπουν 

µια πιο οριστική απάντηση. 

Όποια και να είναι η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση, θα πρέπει να 

συµπεριληφθεί στην έκθεση και να επεξηγηθεί πλήρως. ∆ηλαδή, τα δεδοµένα της έρευνας 

δεν πρέπει ποτέ να αποκρύπτονται. ∆εδοµένα που παίρνονται ακόµα και από τον πιο άπειρο 

ερασιτέχνη δεν πρέπει να θεωρούνται ποτέ ανάξια λόγου εκ πεποιθήσεως. Μια τέτοια στάση 

γελοιοποιεί την έρευνα. Αν, για παράδειγµα, τα αποτελέσµατα από µια έρευνα που 
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πραγµατοποιήθηκε από φοιτητές αντιτίθενται προς τα "αναµενόµενα", πρέπει να εκτιµηθούν 

και να συζητηθούν οι πηγές και το µέγεθος των σφαλµάτων. Για αυτό, όταν οι φοιτητές 

αναπαράγουν ένα πείραµα, χρειάζεται να εξετάζονται οι οµοιότητες και οι διαφορές ανάµεσα 

στην εργασία των φοιτητών και σε αυτή των άλλων συγγραφέων. 

Η Συζήτηση είναι επίσης ο χώρος όπου εκτιµάται η πιθανή σχέση και σηµασία των 

αποτελεσµάτων σε σύγκριση µε τις εκφραζόµενες απόψεις άλλων συγγραφέων (ιδιαίτερα σε 

σχέση µε τα ευρήµατα που έχουν παρουσιαστεί στην Εισαγωγή της εργασίας) και όπου, 

επιπλέον, αναφέρονται τα όποια συµπεράσµατα που κατά τη γνώµη του συγγραφέα µπορούν 

να εξαχθούν από τη µελέτη του. Προηγουµένως έχει απαντηθεί το ερώτηµα: "ποια είναι τα 

ευρήµατα". Τώρα, σε αυτή την ενότητα, επιχειρείται να υποδειχθεί η σηµασία των 

ευρηµάτων. Αν υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις ως προς τα συµπεράσµατα αλλά και ως προς 

τους περιορισµούς της έρευνας (σχεδιαστικούς, διαδικαστικούς κ.ά.), αυτές πρέπει να 

αναφερθούν συγκεκριµένα, χωρίς όµως να γίνεται προσπάθεια να προβλεφτεί κάθε κριτική 

που µπορεί να γίνει στην έρευνα από τους αναγνώστες της. 

Ένα τελευταίο σηµείο που συχνά ανακύπτει στη συζήτηση αφορά τις προοπτικές που 

δηµιουργεί η παρούσα εργασία για µελλοντική εργασία ή/και βελτίωση των τεχνικών. Οι 

προτάσεις όµως που κάνει ο συγγραφέας για περαιτέρω έρευνα θα πρέπει να είναι 

συγκεκριµένες και όχι γενικές και αόριστες. 
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Βιβλιογραφία 

Η βιβλιογραφία ξεκινάει σε καινούρια σελίδα. Όλες οι δηµοσιεύσεις που 

παρατίθενται στο τµήµα αυτό τοποθετούνται σε απόλυτη αλφαβητική σειρά ανάλογα µε το 

επίθετο του πρώτου συγγραφέα. Το διάστηµα µεταξύ των αράδων είναι επίσης διπλό και 

υπάρχει εσοχή στην πρώτη αράδα κάθε δηµοσίευσης (στο ίδιο σηµείο µε την εσοχή της 

παραγράφου στο κείµενο). 

Στην περίπτωση που περιλαµβάνονται περισσότερες δηµοσιεύσεις του ίδιου 

συγγραφέα, τοποθετείται πρώτη η πιο πρόσφατη. Επίσης, όταν περιλαµβάνονται αρκετές 

εργασίες του ίδιου συγγραφέα, προηγούνται αυτές στις οποίες ήταν ο µοναδικός συγγραφέας 

και ακολουθούν αυτές στις οποίες ήταν ο πρώτος από µια σειρά συγγραφέων. Στην 

περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από µία δηµοσιεύσεις του ίδιου συγγραφέα µε το ίδιο 

έτος δηµοσίευσης, διαφοροποιούνται µε τη χρήση του α, β, γ, κ.ο.κ., µετά ακριβώς από το 

έτος δηµοσίευσης. Τέλος, αν δεν υπάρχει συγγραφέας, ο τίτλος µετακινείται στη αρχή και η 

εγγραφή γίνεται αλφαβητικά σύµφωνα µε τον πρώτο σηµαντικό όρο του τίτλου. 

Οι δηµοσιεύσεις είναι διαφόρων ειδών (βιβλία, άρθρα, κεφάλαια σε επιµεληµένους 

τόµους, ηλεκτρονικές δηµοσιεύσεις κ.λπ.) και ακολουθείται ιδιαίτερος τρόπος µορφοποίησης 

για την καθεµία: 

Βιβλίο 

Επίθετο συγγραφέα και αρχικά του ονόµατός του. Έτος δηµοσίευσης σε παρένθεση 

και ακολουθεί τελεία. Τίτλος του βιβλίου υπογραµµισµένος και ακολουθεί τελεία. Τόπος 

έκδοσης ακολουθούµενος από άνω και κάτω τελεία. Εκδοτικός οίκος. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στον τίτλο του βιβλίου εµφανίζονται µε κεφαλαία 

γράµµατα µόνο το πρώτο γράµµα της πρώτης λέξης, το πρώτο γράµµα της πρώτης λέξης που 

ακολουθεί άνω και κάτω τελεία και τα αρχικά των ονοµάτων που πιθανόν περιέχονται στον 
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τίτλο. Επίσης, µετά από τον τίτλο και µέσα σε παρένθεση εµφανίζεται ο αριθµός έκδοσης του 

βιβλίου (3η έκδ.) ή ο τόµος (αν πρόκειται για πολύτοµο έργο) ώστε να διευκολύνεται ο 

αναγνώστης στην ανεύρεση του βιβλίου που χρησιµοποίησε ο συγγραφέας. 

Για παράδειγµα, 

 Ιωάννου, Ι. Κ. (1997). Κατάθλιψη (2η έκδ.). Αθήνα: Ψυχολογικές Εκδόσεις. 

Άρθρο σε Επιστηµονικό Περιοδικό 

 Επίθετο συγγραφέα και αρχικά του ονόµατός του. Έτος δηµοσίευσης σε παρένθεση 

και ακολουθεί τελεία. Τίτλος του άρθρου. Τίτλος του περιοδικού υπογραµµισµένος 

(ακολουθεί κόµµα), αριθµός τόµου υπογραµµισµένος (ακολουθεί κόµµα), σελίδες (ακολουθεί 

τελεία). 

Σηµειώνεται ότι όταν, και µόνο όταν, κάθε τεύχος του περιοδικού ξεκινάει από τη 

σελίδα 1, παρατίθεται ο αριθµός του τεύχους σε παρένθεση αµέσως µετά από τον αριθµό του 

τόµου. 

 Για παράδειγµα, 

 Ιωάννου, Ι. Κ., & Παπαδόπουλος, Λ. Μ. (1997). Κατάθλιψη. Ψυχολογία, 5(2), 101-

123. 

Κεφάλαιο σε Επιµεληµένο Τόµο 

Επίθετο συγγραφέα του κεφαλαίου και αρχικά του ονόµατός του. Έτος δηµοσίευσης 

σε παρένθεση και ακολουθεί τελεία. Τίτλος του κεφαλαίου (ακολουθεί τελεία). Στοιχεία του 

επιµελητή του τόµου (τα αρχικά προηγούνται του επιθέτου και ακολουθεί κόµµα). Σε 

παρένθεση η συντοµογραφία για την επιµέλεια (Επιµ. Έκδ.) και ακολουθεί κόµµα. Τίτλος του 

τόµου υπογραµµισµένος. Σε παρένθεση ο αριθµός των σελίδων που καλύπτει το κεφάλαιο 

(ακολουθεί τελεία). Τόπος έκδοσης ακολουθούµενος από άνω και κάτω τελεία. Εκδοτικός 

οίκος. 
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 Για παράδειγµα, 

 Ιωάννου, Ι. Κ. (1994). Κατάθλιψη. Στο Λ. Μ. Παπαδόπουλος & Σ. Ν. Μαρίνος (Επιµ. 

Έκδ.), Ψυχοπαθολογία (234-258). Θεσσαλονίκη: Ψυχιατρικές Εκδόσεις. 

Έγγραφο από το ERIC 

 Mead, J. V. (1992). Looking at old photographs: Investigating the teacher tales that 

novice teachers bring with them (Report No. NCRTL-RR-92-4). East Lansing, MI: National 

Center for Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 

346 082). 

Πληροφορίες από τον Παγκόσµιο Ιστό Πληροφοριών (WWW) 

 Προκειµένου να παραπέµψουµε σε ένα δικτυακό τόπο (και όχι σε ένα συγκεκριµένο 

έγγραφο) είναι αρκετή η ηλεκτρονική διεύθυνση του τόπου στο κείµενο. Π.χ.: Το Kidspcych 

είναι ένας εξαιρετικός δικτυακός τόπος για παιδιά (http://www.kidspsych.org). 

 Τα διάφορα έγγραφα που βρίσκονται στο ∆ιαδίκτυο έχουν πολλά από τα 

χαρακτηριστικά µιας κλασικής δηµοσίευσης (τα οποία και πρέπει να παρατίθενται), αλλά ένα 

από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά τους είναι ότι πολύ συχνά αλλάζουν σε περιεχόµενο, 

µεταφέρονται σε άλλες δικτυακές σελίδες ή ακόµη και διαγράφονται εντελώς. Αυτός είναι 

και ο λόγος για τον οποίο απαιτείται να παρατίθεται η ηµεροµηνία πρόσβασης στο 

ηλεκτρονικό έγγραφο. Για παράδειγµα, 

 Dewey, R. (1996). APA publication manual crib sheet. Ανακτήθηκε 20 Απριλίου 2000 

από το ∆ιαδίκτυο: http://wwwGaSoU.edu/psychweb/tipsheet/apacrib.htm 

Προσωπική Επικοινωνία 

 Η προσωπική επικοινωνία µπορεί να έχει τη µορφή σηµειώσεων, επιστολών, 

διαλέξεων, συνεντεύξεων, τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας κ.ο.κ. Αυτές οι πηγές 

δεν επιδέχονται επαλήθευσης ούτε είναι δυνατόν στον αναγνώστη να αναζητήσει τα 
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δεδοµένα τους και δεν περιέχονται στη Βιβλιογραφία. Παραποµπή σε αυτές γίνεται µόνο στο 

κείµενο. Σε αυτή την περίπτωση δίνουµε τα αρχικά και το επίθετο του επιστήµονα καθώς και 

την ακριβή ηµεροµηνία επικοινωνίας. Για παράδειγµα: Ο Ι. Κ. Ιωάννου (προφορική 

επικοινωνία, 7 Απριλίου 1999) υποστηρίζει…  
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 Είναι µάλλον προφανές ότι η ερευνητική έκθεση δε γράφεται µε τη σειρά που 

αναφέρθηκαν τα τµήµατά της στον οδηγό αυτό. Ορισµένα µέρη της είναι ευκολότερο να 

γραφτούν από άλλα. Για παράδειγµα, η Μέθοδος είναι από τα ευκολότερα γιατί είναι 

περιγραφική σε παρατακτικό λόγο. Επίσης, σχετικά εύκολη είναι και η συγγραφή της 

Εισαγωγής και µπορεί να γίνει νωρίς στην όλη διαδικασία. Το πιο απαιτητικό µέρος της 

έκθεσης είναι η Συζήτηση, γιατί απαιτεί βαθιά κατανόηση των συµπερασµάτων της έρευνας 

και των συνεπειών τους και κριτική θεώρησή τους από πολλές σκοπιές. Όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω, το τµήµα που συνιστάται να γράφεται τελευταίο είναι η Περίληψη της 

έκθεσης. 

Αφού ολοκληρωθεί η συγγραφή της έκθεσης, τυπώνεται σε λευκές σελίδες µεγέθους 

Α4 (χρησιµοποιούµε µόνο τη µία πλευρά της σελίδας), τα διάφορα τµήµατά της µπαίνουν σε 

σειρά [σελίδα τίτλου, περίληψη, εισαγωγή, µέθοδος, αποτελέσµατα, συζήτηση, βιβλιογραφία, 

παραρτήµατα, υποσηµειώσεις, πίνακες και σχήµατα (αν εµφανίζονται ξεχωριστά. σε αυτή την 

περίπτωση κάθε πίνακας και κάθε σχήµα τυπώνονται σε ξεχωριστή σελίδα) και οι σελίδες 

συρράπτονται στο πάνω αριστερό µέρος (δεν µπαίνουν σε κανενός είδους ντοσιέ ή φάκελο). 

 Τέλος, µια συµβουλή που ο καθένας πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπόψη του είναι να 

κρατάει αντίγραφο της εργασίας του τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και εκτυπωµένο. 


