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Οδηγίες της EASE (Ευρωπαϊκή Ένωση 

Επιστημονικών Επιμελητών) προς τους 

Συγγραφείς και τους Μεταφραστές 

Επιστημονικών Άρθρων που Σχεδιάζουν 

να Δημοσιεύσουν στα Αγγλικά 
 

Περίληψη 

Οι παρούσες σύντομες και πλήρεις κατευθυντήριες οδηγίες 

επιμέλειας δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονικών Επιμελητών το 2010 και 

επικαιροποιούνται, σε ετήσια βάση. Είναι ελεύθερα 

διαθέσιμες σε περισσότερες από 20 γλώσσες 

(http://ease.org.uk/publications/author-guidelines). Οι 

κατευθυντήριες οδηγίες έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τους 

επιστήμονες, παγκοσμίως, να κάνουν επιτυχείς παρουσιάσεις 

των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων, καθώς και να έχουν 

σωστές μεταφράσεις των εργασιών τους στα Αγγλικά. 

Εξηγούν, εν συντομία, τον τρόπο συγγραφής 

ολοκληρωμένων, συνοπτικών και ξεκάθαρων εργασιών, 

δίνοντας έμφαση σε ηθικά ζητήματα, όπως, κριτήρια 

συγγραφικού δικαιώματος, λογοκλοπή, 

αλληλοσυγκρουόμενα επαγγελματικά συμφέροντα κ.λπ. Τα 

οκτώ παραρτήματα παρέχουν παραδείγματα ή περισσότερες 

πληροφορίες σε επιλεγμένα θέματα (Abstracts, Ambiguity, 

Cohesion, Ethics, Plurals, Simplicity, Spelling και Text-

tables). Η εκτεταμένη χρήση των Οδηγιών της EASE θα 

μπορούσε να κάνει πιο αποδοτική τη διάδοση της 

επιστημονικής γνώσης. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Προκειμένου να επιτύχουμε υψηλή αποδοτικότητα σε ό,τι 

αφορά τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης, παγκοσμίως, 

τα επιστημονικά άρθρα, καθώς και οι υπόλοιπες 

επιστημονικές δημοσιεύσεις θα πρέπει να είναι 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ και ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ, 

όπως εξηγείται παρακάτω. 

Αρχικά: 

• Απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και διεξαγωγή 

της μελέτη σας (βλ. Hengl et al. 2011). Μην ξεκινήσετε 

να προ-σχεδιάζετε το άρθρο έως ότου είστε απολύτως 

σίγουροι ότι τα ευρήματά σας είναι σχετικώς σταθερά 

και πλήρη (O’Connor 1991), επιτρέποντάς σας να 

εξάγετε αξιόπιστα συμπεράσματα.  

• Πριν ακόμη ξεκινήσετε να συγγράφετε το άρθρο, 

επιλέξτε το περιοδικό που προτιμάτε, στο οποίο θα 

υποβάλλετε το κείμενό σας. Διασφαλίστε ότι το 

αναγνωστικό κοινό του περιοδικού είναι όμοιο με το 

κοινό που εσείς στοχεύετε (Chipperfield et al. 2010). 

Αποκτήστε ένα αντίγραφο των οδηγιών του περιοδικού 

προς τους συγγραφείς και σχεδιάστε το άρθρο σύμφωνα 

με τις προτεινόμενες οδηγίες δομής και οργάνωσης, σε 

σχέση με τον συνολικό αριθμό λέξεων, τον αριθμό των 

διαγραμμάτων που απαιτούνται/επιτρέπονται κ.λπ. 

Τα προς υποβολή κείμενα πρέπει να είναι 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ, δηλαδή να μην λείπουν απαραίτητες 

πληροφορίες. Να θυμάστε ότι οι πληροφορίες 

ερμηνεύονται ευκολότερα εάν συμπεριλαμβάνονται στο 

σωστό σημείο που ο αναγνώστης αναμένει να τις 

συναντήσει (Gopen & Swan 1990). Για παράδειγμα, οι 

ακόλουθες πληροφορίες αναμένεται να υπάρχουν σε όλα τα 

ερευνητικά άρθρα. 

• Τίτλος: θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος, κατανοητός ακόμη 

και σε ειδικούς από άλλα επιστημονικά πεδία, καθώς και 

να αντανακλά το περιεχόμενο του άρθρου. Θα πρέπει να 

είναι ειδικός και όχι γενικός και αόριστος (O’Connor 

1991). Εάν ταιριάζει, μπορεί να αναφερθεί στον τίτλο το 

χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας και η 

τοποθεσία, καθώς και η διεθνής επιστημονική ονομασία 

του υπό έρευνα οργανισμού ή του πειραματικού 

σχεδιασμού (π.χ. μελέτη περίπτωσης ή τυχαιοποιημένη 

ελεγχόμενη δοκιμή). Στην περίπτωση που στην έρευνά σας 

συμμετείχαν άνθρωποι του ενός μόνο φύλου, αυτό θα 

πρέπει να αναφερθεί στον τίτλο του άρθρου. Οι 

πληροφορίες που παρέχονται στον αναγνώστη μέσω του 

τίτλου δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνονται και στην 

περίληψη (καθώς αυτά τα δύο τμήματα του άρθρου 

εμφανίζονται στην ίδια σελίδα), αν και οι αλληλοκαλύψεις 

είναι δύσκολο να αποφευχθούν.  

• Λίστα με συγγραφείς, δηλαδή (1) όσοι συνέβαλαν 

ουσιαστικά στον σχεδιασμό της μελέτης, τη συλλογή των 

δεδομένων ή την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, (2) όσοι 

συνέγγραψαν ή κριτικά αναθεώρησαν το άρθρο, (3) όσοι 

ενέκριναν την τελική μορφή του άρθρου και (4) όσοι 

συμφώνησαν να είναι υπόλογοι έναντι όλων των απόψεων 

που εκφράζονται στο άρθρο. Σε όλα τα άτομα που 

πληρούν το πρώτο κριτήριο θα πρέπει να επιτρέπεται η 

συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την επιβεβαίωση  της 

τελικής μορφής του άρθρου (ICMJE 2017). Οι συγγραφείς 

που αναφέρονται πρώτοι στη σειρά είναι αυτοί που έχουν 

κάνει την περισσότερη εργασία στο άρθρο. Η σειρά της 

εμφάνισης των ονομάτων των συγγραφέων θα πρέπει να 

έχει προσδιοριστεί πριν την υποβολή του κειμένου προς 

δημοσίευση. Για την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε 

αλλαγών μετά την υποβολή του άρθρου απαιτείται η 

σύμφωνη γνώμη όλων των συγγραφέων, καθώς και η 

χορήγηση επαρκών εξηγήσεων στον υπεύθυνο σύνταξης 

του περιοδικού (Battisti et al. 2015, βλέπε COPE 

flowcharts). Τα ονόματα των συγγραφέων πρέπει να 

συνοδεύονται με πληροφορίες που αφορούν τη θέση 

(ακαδημαϊκή/εργασιακή) που κατέχουν (κατά τη 

διάρκεια της έρευνας), καθώς και με πληροφορίες σχετικές 

με την ισχύουσα ταχυδρομική διεύθυνση του συγγραφέα 

που έχει οριστεί ως υπεύθυνος για την αλληλογραφία με 

το περιοδικό. Επίσης, θα πρέπει να παρέχονται οι 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των συγγραφέων, έτσι 
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ώστε να διευκολύνεται η άμεση επικοινωνία. 

Ενθαρρύνουμε όλους τους συγγραφείς να αποκτήσουν 

έναν κωδικό στο σύστημα ORCiD, το οποίο αποτελεί έναν 

σύγχρονο τρόπο άμεσης σύνδεσής τους με το άρθρο τους 

(http://www.orcid.org). 

• Περίληψη: εν συντομία περιγράψτε το λόγο διεξαγωγής 

της έρευνας (BACKGROUND), την ερώτηση/τις 

ερωτήσεις που σκοπεύετε να απαντήσετε (OBJECTIVES), 

τον τρόπο υλοποίησης της έρευνας (METHODS), τα 

αποτελέσματα (RESULTS: τα βασικά δεδομένα και τον 

τρόπο σύνδεσής τους) και τέλος, την ερμηνεία και τις 

κύριες επιπτώσεις των αποτελεσμάτων σας 

(CONCLUSIONS). Η περίληψη θα πρέπει να αντανακλά 

άμεσα το περιεχόμενο του κειμένου, καθώς, για την 

πλειονότητα των αναγνωστών, οι περιλήψεις συνιστούν 

την κύρια πηγή άντλησης πληροφοριών για το άρθρο σας. 

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε λέξεις–κλειδιά στο 

περιεχόμενο της περίληψης, έτσι ώστε να διευκολύνετε την 

ηλεκτρονική αναζήτηση του άρθρου από εκείνους που 

ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα της έρευνά σας 

(πολλές ηλεκτρονικές βάσεις περιλαμβάνουν μόνο τον 

τίτλο και την περίληψη ενός άρθρου). Σε ένα ερευνητικό 

άρθρο, η περίληψη θα πρέπει να παρέχει αρκετές 

πληροφορίες και να συμπεριλαμβάνει πραγματικά 

αποτελέσματα. (Βλέπε Appendix: Abstracts σχετικά με τις 

δομημένες περιλήψεις.) Μονάχα στα άρθρα-ανασκόπηση 

και σε άλλα άρθρα διευρυμένου σκοπού, οι περιλήψεις θα 

μπορούσαν να είναι ενδεικτικές, δηλαδή να κάνουν 

καταγραφή των κυριοτέρων σημείων που συζητήθηκαν 

στο άρθρο, χωρίς όμως να παρουσιάζουν αποτελέσματα 

(CSE 2014). Στην περιλήψη δεν θα πρέπει να κάνετε 

αναφορά σε πίνακες και διαγράμματα, καθώς οι 

περιλήψεις δημοσιεύονται πολλές φορές ξεχωριστά από το 

υπόλοιπο άρθρο. Παρομοίως, η αναφορά πηγών μέσα στην 

περίληψη δεν επιτρέπεται, εκτός και αν αυτές είναι 

απολύτως απαραίτητες (σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει 

να υπάρχει αναλυτική παρουσίαση των πηγών μέσα σε 

παρένθεση, π.χ. όνομα(-τα) συγγραφέα(-έων), τίτλος, έτος 

δημοσίευσης κ.λπ.). Διασφαλίστε πως όλες οι πληροφορίες 

που παρουσιάζονται στην περίληψη εμφανίζονται και στο 

κύριο σώμα του άρθρου.  

• Λέξεις–κλειδιά: συμπεριλαμβάνει όλους τους σχετικούς 

επιστημονικούς όρους ή μόνον τις επιπρόσθετες λέξεις–

κλειδιά που απουσιάζουν από τον τίτλο (εφόσον ζητηθούν 

από τους συντάκτες του περιοδικού). Οι λέξεις–κλειδιά θα 

πρέπει να είναι εξειδικευμένες. Γενικότεροι όροι θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εφόσον η μελέτη σας έχει 

διεπιστημονικό ενδιαφέρον (O’Connor 1991). Σε κείμενα 

ιατρικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να χρησιμοποιείτε 

λέξεις–κλειδιά από τον περιηγητή MeSH Browser. Όταν 

καταχωρείτε το άρθρο σας σε διάφορες επιστημονικές 

βάσεις κ.λπ. (Cerejo 2013) θα πρέπει να συμπεριλαμβάνετε 

όλες τις λέξεις–κλειδιά, καθώς και άλλα μετα-δεδομένα 

στα υποβληθέντα αρχεία (π.χ. βλέπε Inderscience 2013). 

• Λίστα με συντομογραφίες (εφόσον απαιτείται από τους 

συντάκτες του περιοδικού): εξηγήστε όλες τις 

συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στο άρθρο, 

εξαιρουμένων αυτών που η σημασία τους είναι ευρέως 

γνωστή ακόμη και στους μη ειδικούς.  

• Εισαγωγή: εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους η 

έρευνα είναι απαραίτητη και εξειδικεύστε τους 

ερευνητικούς σκοπούς ή τα ερευνητικά ερωτήματα που 

προτίθεστε να απαντήσετε. Ξεκινήστε από τα πιο γενικά 

θέματα σχετικά με την έρευνά σας και σταδιακά 

επικεντρωθείτε στα ερευνητικά σας ερωτήματα. 

Εφόσον είναι εφικτό, θα ήταν σκόπιμο να διατυπώσετε τις 

ερευνητικές υποθέσεις που θα ελέγξετε. 

• Μέθοδος: περιγράψτε λεπτομερώς τον τρόπο υλοποίησης 

της έρευνας (π.χ. περιοχή έρευνας, συλλογή δεδομένων, 

κριτήρια, πηγή προέλευσης εξετασθέντος υλικού, μέγεθος 

δείγματος, αριθμό μετρήσεων, ηλικία και φύλο 

συμμετεχόντων στην έρευνα ή δοτών ιστών/κυττάρων, 

μηχανολογικό εξοπλισμό, ανάλυση δεδομένων, στατιστικά 

τεστ και λογισμικό). Επιπροσθέτως, όλοι οι παράγοντες 

που έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα της έρευνας θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη. Στην περίπτωση που 

χρησιμοποιήθηκε υλικό για τη διεξαγωγή πειραμάτων, από 

τράπεζες βιολογικού υλικού, οφείλετε να αναφέρετε τα 

πλήρη ονόματα των πηγών και άλλα αναγνωριστικά, 

εφόσον είναι διαθέσιμα (Bravo et al. 2015). Εφόσον 

κάνετε χρήση μιας μεθόδου που περιγράφεται σε ένα 

άρθρο γραμμένο στην μη-Αγγλική γλώσσα ή σε ένα 

έγγραφο που είναι μη προσβάσιμο ηλεκτρονικά, τότε 

οφείλετε να την εξηγέσετε αναλυτικά στο δικό σας 

κείμενο. Να βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τους κανόνες ηθικής 

δεοντολογίας (π.χ. WMA 2013), σε σχέση με τα 

δικαιώματα των ασθενών, τα πειράματα με ζώα, την 

προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.  

• Αποτελέσματα: παρουσιάστε τα καινούρια αποτελέσματα 

της έρευνάς σας (συνήθως, σε αυτή την ενότητα δεν 

αναφερόμαστε στα δεδομένα). Όλοι οι πίνακες και τα 

διαγράμματα θα πρέπει να αναφέρονται μέσα στο σώμα 

του κειμένου του άρθρου και να αριθμούνται με τη σειρά 

που εμφανίζονται. Σιγουρευτείτε ότι η στατιστική 

ανάλυση που χρησιμοποιείτε είναι η κατάλληλη (βλέπε 

Habibzadeh 2013). Τα δεδομένα που αφορούν σε 

ανθρώπους, σε ζώα ή σε προερχόμενο από αυτούς υλικό 

θα πρέπει να αναλύονται ανά φύλο (βλέπε Heidari et al. 

2016). Μην επινοείτε ή διαστρεβλώνετε οποιαδήποτε 

δεδομένα και μην αποκλείετε σημαντικά στοιχεία που 

έχουν χρησιμοποιηθεί. Παρομοίως, μην παραποιείτε τις 

φωτογραφίες και δημιουργείτε με αυτόν τον τρόπο μια 

λανθασμένη εντύπωση στους αναγνώστες. Αυτό συνιστά 

επιστημονική απάτη (βλέπε COPE flowcharts).  

• Συζήτηση: σε αυτή την ενότητα του άρθρου δεν είναι 

σωστό να παρουσιάσετε καινούρια αποτελέσματα, 

συμπεριλαμβανομένων και στατιστικών δεδομένων. Στην 

παρούσα ενότητα θα πρέπει να απαντήσετε στις 

ερευνητικές ερωτήσεις (που τέθηκαν στην ενότητα της 

Εισαγωγής) και να συγκρίνετε τα κυριότερα 

αποτελέσματά σας με αυτά αντίστοιχων ερευνών, όσο 

μπορείτε πιο αντικειμενικά. Συζητήστε τους περιορισμούς 

της έρευνάς σας και τονίστε τα κυριότερα ευρήματα. Εάν 

η μελέτη σας συμπεριελάμβανε υποκείμενα έρευνας μόνο 

του ενός φύλου, συζητήστε τις συνέπειες και τη γενίκευση 

των αποτελεσμάτων και στα δύο φύλα. Αναφερθείτε στα 

αποτελέσματα άλλων ερευνών που είναι αντίθετα στα δικά 

σας ευρήματα. Για να υποστηρίξετε τις απόψεις σας 

βασιστείτε μονάχα σε μεθοδολογικά όρθα αποδεικτικά 

στοιχεία (Roig 2015). Στο τέλος της ενότητας Συζήτηση ή 

σε ένα ξεχωριστό τμήμα του άρθρου αναφερθείτε στα 

κυριότερα συμπεράσματα, αλλά και την πρακτική 

εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνάς σας. 

• Ευχαριστίες: θα πρέπει να αναγνωρίσετε το ρόλο όλων 

εκείνων που συνέβαλαν σημαντικά στην υλοποίηση της 

έρευνας, αλλά δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη λίστα 

των συγγραφέων και να αναφέρετε όλες τις πηγές 

χρηματοδότησης της έρευνας. Ο συνιστώμενος τύπος 
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είναι: “This work was supported by the Medical Research 

Council [grant number xxxx]”. Εάν δεν έχουν 

χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης 

χρησιμοποιήστε την ακόλουθη πρόταση: “This research 

received no specific grant from any funding agency in the 

public, commercial, or not-for-profit sectors” (RIN 2008). 

Εάν το κρίνετε απαραίτητο αποκαλύψτε στους συντάκτες 

του περιοδικού οποιαδήποτε άλλα αλλησυγκρουόμενα 

επαγγελματικά συμφέροντα, όπως για παράδειγμα 

οικονομική ή προσωπική σχέση με τον παραγωγό ή έναν 

οργανισμό, ο οποίος έχει ενδιαφέρον επί του υποβληθέντος 

άρθρου (Goozner et al. 2009). Στην περίπτωση που 

αναπαράγετε υλικό που έχει ήδη δημοσιευθεί (π.χ. 

διαγράμματα), θα πρέπει να ζητήσετε άδεια χρήσης από 

τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και να 

αναφέρετε τα ονόματά τους είτε στις επικεφαλίδες του 

συγκεκριμένου υλικού είτε στις ευχαριστίες. Εάν σε 

οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης της εργασίας σας λάβατε 

βοήθεια από κάποιον ειδικό γλωσσολόγο (π.χ. επιμελητή 

κειμένου ή μεταφραστή), στατιστικό αναλυτή, συλλέκτη 

δεδομένων κ.λπ., οφείλετε να αναγνωρίσετε την προσφορά 

τους για λόγους διαφάνειας (ICMJE 2017, Battisti et al. 

2015). Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο άρθρο, ότι όσοι 

σας βοήθησαν δεν είναι υπεύθυνοι για την τελική μορφή 

του. Θα πρέπει να εξασφαλίσετε τη συναίνεση όλων όσων 

αναφέρονται στο άρθρο σας, για τη χρήση των ονομάτων 

τους. (See Appendix: Ethics) 

• Βιβλιογραφία: εξασφαλίστε ότι έχετε διαθέσει πηγές για 

όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο κείμενό σας 

και προέρχονται από άλλα δημοσιευμένα άρθρα. Στη λίστα 

με τις βιβλιογραφικές πηγές θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες 

που διευκολύνουν την αναζήτησή τους στις βιβλιοθήκες ή 

στο διαδίκτυο. Για τις πηγές που δεν είναι γραμμένες στα 

Αγγλικά θα πρέπει να αναγράψετε τον αρχικό τίτλο 

(μεταγράφοντάς τον σύμφωνα με τους αγγλικούς κανόνες, 

εάν είναι απαραίτητο), ενώ όπου είναι εφικτό θα πρέπει να 

ακολουθείται και από τον μεταφρασμένο τίτλο, στα 

Αγγλικά, μέσα σε αγκύλη (CSE 2014). Αποφύγετε να 

χρησιμοποιήσετε πηγές που είναι δύσκολα προσβάσιμες, 

μη σχετικές με το θέμα, αλλά και καθοδηγούμενες. Όπου 

χρειάζεται προτιμήστε τα ερευνητικά άρθρα και όχι τα 

άρθρα ανασκόπησης (DORA 2013). Μην 

συμπεριλαμβάνετε αδημοσίευτα στοιχεία στη λίστα με τις 

βιβλιογραφικές πηγές. Εάν, ωστόσο, αυτό είναι 

απαραίτητο, τότε θα πρέπει να περιγράψετε αυτές τις πηγές 

αναλυτικά μέσα στο κύριο σώμα του κειμένου και να 

λάβετε άδεια χρήσης από τους κατόχους αυτών των 

στοιχείων, έτσι ώστε να μπορέσετε να τους αναφέρετε στη 

βιβλιογραφία. 

• Μια διαφορετική δομή του κειμένου ίσως είναι 

περισσότερο κατάλληλη για άρθρα θεωρητικά, 

ανασκόπησης, μελέτες περίπτωσης κ.λπ. (π.χ. Gasparyan et 

al. 2011).  

• Πολλά δημοσιευμένα άρθρα συμπεριλαμβάνουν την 

περίληψη ή μια πιο εκτεταμένη περίληψη γραμμένη σε 

μια άλλη γλώσσα. Αυτό είναι αρκετά χρήσιμο σε πολλούς 

τομείς έρευνας.  

• Ακολουθώντας τα ισχύοντα κριτήρια θα σας βοηθήσει να 

συμπεριλάβετε τις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες σε 

σχέση με το άρθρο σας (βλέπε π.χ. EQUATOR Network). 

• Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες του περιοδικού προς 

τους συγγραφείς, σχετικά με την έκταση της περίληψης, 

το στυλ των βιβλιογραφικών πηγών κ.λπ. 

Γράψτε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ώστε να ωφεληθούν σε χρόνο οι 

κριτές και οι αναγνώστες. 

• Μην συμπεριλάβετε πληροφορίες που δεν είναι 

σχετικές με τις ερευνητικές σας ερωτήσεις, όπως 

τέθηκαν στην ενότητα Εισαγωγή. 

• Μην αντιγράφετε και επικολλάτε τμήματα άλλων δικών 

σας δημοσιεύσεων και μην υποβάλλετε το ίδιο άρθρο σε 

περισσότερα του ενός περιοδικού τη φορά. Σε διαφορετική 

περίπτωση ίσως κατηγορηθείτε για περιττή δημοσίευση 

(βλέπε COPE flowcharts). Η περίπτωση αυτή δεν ισχύει σε 

προδημοσιεύσεις, όπως οι περιλήψεις σε συνέδρια 

(O’Connor 1991, βλέπε επίσης BioMed Central policy). Η 

επαναδημοσίευση ενός άρθρου επιτρέπεται μονάχα όταν 

απευθύνεται σε ένα τελείως διαφορετικό αναγνωστικό 

κοινό (π.χ. σε ομιλούντες άλλη γλώσσα ή σε εξειδικευμένο 

ακροατήριο και γενικό κοινό) και όταν έχετε λάβει 

σχετική άδεια και από τους δύο συντάκτες των περιοδικών 

(ICMJE 2017). Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να 

υπάρχει μια υποσημείωση με την αρχική δημοσίευση στην 

σελίδα τίτλου του επαναδημοσιευμένου άρθρου.  

• Οι πληροφορίες που δίνονται σε μια ενότητα του άρθρου 

δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνονται και σε άλλα 

τμήματά του. Προφανείς εξαιρέσεις αποτελούν οι ενότητες 

της περίληψης, τα υπομνήματα των διαγραμμάτων και τα 

συμπεράσματα.  

• Εξετάστε προσεκτικά τη χρησιμότητα ή μη όλων των 

διαγραμμάτων και των πινάκων μέσα στο άρθρο. Τα 

δεδομένα που εμφανίζονται στους πίνακες δεν θα πρέπει 

να επαναλαμβάνονται και στα διαγράμματα (και 

αντιστρόφως). Μεγάλες λίστες αριθμητικών δεδομένων 

δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνονται και στο σώμα του 

κειμένου, εκτός από του πίνακες.  

• Οι επικεφαλίδες των πινάκων και των διαγραμμάτων θα 

πρέπει να είναι επεξηγηματικές, αλλά όχι ιδιαιτέρως 

μακροσκελείς. Εφόσον τα ίδια δεδομένα παρουσιάζονται 

σε πολλούς πίνακες ή διαγράμματα τότε και ο τρόπος 

παρουσίασης των επικεφαλίδων θα πρέπει να είναι 

παρόμοιος. 

• Θα ήταν καλό να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε 

προφανείς ισχυρισμούς (π.χ. “Τα δάση είναι πολύ 

σημαντικά οικοσυστήματα.”), καθώς και άλλες 

πλεονάζουσες εκφράσεις (π.χ. “Είναι πολύ γνωστό ότι...”).  

• Εφόσον χρησιμοποιείται συχνά μέσα στο άρθρο ένας 

μακροσκελής επιστημονικός όρος θα ήταν σωστό να 

οριστεί η συντομογραφία του όρου την πρώτη φορά που 

αναφέρεται μέσα στο σώμα του κειμένου και στη συνέχεια 

να χρησιμοποιείται η συντομογραφία του.  

• Εκφράστε τις όποιες αμφιβολίες έχετε, αλλά αποφύγετε 

τις πολύ εξισορροπητικές εκφράσεις (π.χ. γράψτε “είναι 

πιθανό” παρά “μπορεί να είναι πιθανό”). Ωστόσο, μην 

υπεργενικεύετε τα συμπεράσματά σας.  

• Εφόσον το επιτρέπουν οι συντάκτες του περιοδικού 

χρησιμοποιείστε ψηφία για όλους τους αριθμούς, και 

για τους πλήρεις μονοψήφιους αριθμούς (εξαιρούνται οι 

αριθμοί “μηδέν” και “ένα,” εφόσον δεν συνοδεύονται από 

κάποια μονάδα μέτρησης, αλλά και οι υπόλοιποι αριθμοί 

όταν υπάρχει ο φόβος σύγχυσης του νοήματος του 

κειμένου, όπως στην περίπτωση που οι συγκεκριμένοι 

αριθμοί βρίσκονται στην αρχή μιας πρότασης ή όταν 

συνοδεύονται από συντομογραφίες που περιέχουν 

αριθμούς) (CSE 2014). 

 

Γράψτε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ώστε να διευκολύνετε την κατανόηση 

του κειμένου – ετοιμάστε ένα κείμενο ευανάγνωστο. 
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Επιστημονικό περιεχόμενο 

• Διαφοροποιήστε με ξεκάθαρο τρόπο τα δεδομένα και 

τις ιδέες σας από εκείνα άλλων ερευνητών ή δικά σας σε 

προηγούμενες δημοσιεύσεις – σε κάθε περίπτωση κάντε 

αναφορά σε άλλες έρευνες, όπου απαιτείται. Είναι 

προτιμότερο να συνοψίσετε ή να παραφράσετε τα λόγια 

άλλων ερευνητών από άλλες πηγές. Παρόμοια διαδικασία 

ακολουθείται και στις μεταφράσεις. Όταν αντιγράφετε 

επακριβώς ένα κείμενο (π.χ. μια ολόκληρη πρόταση ή 

μεγαλύτερο τμήμα) θα πρέπει να το τοποθετήσετε μέσα σε 

εισαγωγικά (βλέπε Roig 2015, Kerans & de Jager 2010). 

Σε διαφορετική περίπτωση θα έχετε διαπράξει λογοκλοπή 

ή αναπαραγωγή περιεχομένου (αδικαιολόγητη, 

υπερβολική αναπαραγωγή κειμένου, δεδομένων, 

διαγραμμάτων/πινάκων κ.λπ. ή ακόμη και περιττή 

δημοσίευση, βλέπε COPE flowcharts και COPE 

guidelines).  

• Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε τους ακριβείς 

Αγγλικούς επιστημονικούς όρους, κατά προτίμηση, βάσει 

κειμένων που έχουν γραφτεί από ομιλούντες την Αγγλική 

ως μητρική γλώσσα. Η κατά λέξη μετάφραση είναι 

συνήθως λανθασμένη (π.χ. ονομάζεται false friends ή 

ανύπαρκτες λέξεις που εφευρέθηκαν από τους 

μεταφραστές). Εάν αμφιβάλλετε για τη μετάφραση 

κάποιας λέξης, ελέγξτε για τον ορισμό της σε ένα 

Αγγλικό λεξικό, καθώς πολλές λέξεις χρησιμοποιούνται 

λανθασμένα (π.χ. φύλο/gender και τρίμηνο/trimester); 

βλέπε Appendix: Ambiguity). Επιπλέον, μπορείτε να 

αναζητήσετε μια λέξη ή φράση στο Βικιπαιδεία, για 

παράδειγμα; ωστόσο μετά θα πρέπει να συγκρίνετε τα 

αποτελέσματα στην μητρική σας γλώσσα και στα Αγγλικά, 

και να δείτε εάν η σημασία του αρχικού και του 

μεταφρασμένου κείμενου είναι παρόμοια. Όμως, θα πρέπει 

να τονιστεί ότι το Βικιπαιδεία δεν αποτελεί πάντα μια 

αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης.  

• Εάν μια λέξη είναι περισσότερο διαδεδομένη στην 

μεταφρασμένη και όχι στην Αγγλική γλώσσα, τότε θα ήταν 

πιο σωστό να αντικαταστήσετε τη λέξη με έναν άλλο όρο 

που χρησιμοποιείται στην Αγγλική γλώσσα και έχει 

παρόμοια σημασία (π.χ. plant community παρά 

phytocoenosis). Αν ένας επιστημονικός όρος δεν έχει 

συνώνυμα στα Αγγλικά, τότε μπορείτε να τον ορίσετε 

επακριβώς και να προτείνετε μια αποδεκτή μετάφραση στα 

Αγγλικά.  

• Ορίστε τους σπάνιους και διφορούμενους 

επιστημονικούς όρους στην πρώτη τους χρήση. Θα 

μπορούσατε να κάνετε μια λίστα με τα πιθανά συνώνυμα, 

εφόσον υπάρχουν (ώστε να βοηθήσετε την αναζήτηση), 

αλλά στη συνέχεια υιοθετήστε μονάχα έναν και 

χρησιμοποιήστε τον με συνέπεια (ώστε να μην υπάρχει 

σύγχυση). Προτιμήστε τις τυπικές ονομασίες, όπως 

καθιερώθηκαν από τους επιστημονικούς οργανισμούς (π.χ. 

EASE 2013). 

• Να αποφεύγεται η χρήση απροσδιόριστων όρων, οι 

οποίοι αναγκάζουν τον αναγνώστη να προσπαθεί να 

μαντέψει τη σημασία τους. (Δείτε Appendix: Ambiguity) 

• Όταν αναφέρετε ποσοστά, να είστε ξεκάθαροι με το τι 

θεωρείτε ως 100%. Παρομοίως, όταν συζητάτε για 

συσχετίσεις, σχέσεις κ.λπ. να είναι σαφές ποιες τιμές 

συγκρίνετε.  

• Χρησιμοποιείστε τις μονάδες μέτρησης του Système 

International (SI) και τους βαθμούς Κελσίου.  

• Σε αντίθεση με τις άλλες χώρες, το Αγγλικό σύστημα 

γραφής χρησιμοποιεί την τελεία (όχι το κόμμα) στους 

δεκαδικούς αριθμούς. Εφόσον δεν ορίζεται κάτι 

διαφορετικό από τους συντάκτες του περιοδικού, στους 

αριθμούς που έχουν περισσότερα από τέσσερα ψηφία είτε 

στα δεξιά είτε στα αριστερά της δεκαδικής τελείας θα 

πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα κενό (όχι κόμμα) ανά τρία 

ψηφία και προς τις δύο κατευθύνσεις του δεκαδικού 

αριθμού (EASE 2013). 

• Για να αναφερθείτε σε αιώνες, μήνες κ.λπ. μην 

χρησιμοποιήσετε την Λατινική αρίθμηση, μιας και δεν 

συναντάται συχνά στην Αγγλική γραφή. Επειδή υπάρχουν 

διαφορές στη γραφή των ημερομηνιών μεταξύ των 

Βρετανικών Αγγλικών και των Αμερικάνικων Αγγλικών 

(δείτε παρακάτω), προτιμήστε να γράφετε τους μήνες ως 

ολόκληρες λέξεις ή κομμένες στα τρία πρώτα γράμματα 

(CSE 2014). 

• Όταν κάνετε μετάφραση γεωγραφικών ονομάτων, με 

μικρή αναγνωρισιμότητα θα πρέπει να αναφέρεται και η 

αμετάφραστη ονομασία, εάν είναι εφικτό, π.χ. “in the 

Kampinos Forest (Puszcza Kampinoska)”. Επιπροσθέτως, 

σε αυτή την περίπτωση, θα ήταν χρήσιμο για τον 

αναγνώστη να δοθούν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με 

την τοποθεσία, το κλίμα κ.λπ.  

• Να θυμάστε ότι το κείμενό σας θα διαβαστεί κυρίως από 

αλλοδαπούς, οι οποίοι πολύ πιθανόν να μην είναι 

εξοικειωμένοι με τις ειδικές συνθήκες, κατηγοριοποιήσεις 

ή έννοιες που είναι ευρέως γνωστές στη χώρα καταγωγή 

σας – συνεπώς, θα πρέπει να παρουσιάσετε περισσότερες 

εξηγήσεις (Ufnalska 2008). Για παράδειγμα, το κοινό 

ζιζάνιο Erigeron annuus ονομάζεται Stenactis annua σε 

κάποιες χώρες, και γι αυτό στα Αγγλικά κείμενα θα ήταν 

πιο σωστό να χρησιμοποιηθεί η διεθνώς αναγνωρισμένη 

ονομασία, ενώ τα συνώνυμά του θα μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν σε παρένθεση.  

Δομή κειμένου 

• Γενικά, οι προτάσεις δεν θα πρέπει να είναι πολύ 

μεγάλες. Η σύνταξή τους θα πρέπει να είναι σχετικά 

απλή, με το υποκείμενο να βρίσκεται κοντά με το ρήμα 

(Gopen & Swan 1990). Για παράδειγμα, αποφύγετε τη 

χρήση γενικόλογων ουσιαστικών, ενώ θα ήταν καλύτερο 

να γράφετε “Το X μετρήθηκε …” παρά “Οι μετρήσεις του 

X πραγματοποιήθηκαν…”. (Βλέπε Appendix: Simplicity) 

Μην κάνετε υπερβολική χρήση της παθητικής σύνταξης 

(π.χ. Norris 2011). Όταν μεταφράζετε ένα κείμενο 

τροποποιήστε αντίστοιχα τη σύνταξη και τη δομή της 

πρότασης, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι 

κατανοητό και ξεκάθαρο (Burrough-Boenisch 2013). 

• Το κείμενο θα πρέπει να είναι συνεκτικό, λογικά 

οργανωμένο, και συνεπώς, εύκολο στην ανάγνωση. 

(Βλέπε Appendix: Cohesion) 

• Προτιμήστε κάθε παράγραφος να ξεκινάει με μια 

εισαγωγική πρόταση και εν συνεχεία να αναπτύσσεται 

αναλυτικά το θέμα.  

• Σε αντίθεση με άλλες γλώσσες, στα Αγγλικά επιτρέπεται η 

χρήση της παράλληλης δομής μεταξύ των προτάσεων, 

καθώς με αυτό τον τρόπο υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση 

του κειμένου. Για παράδειγμα, όταν γίνεται σύγκριση 

παρόμοιων στοιχείων, θα μπορούσατε να γράψετε “It was 

high in A, medium in B, and low in C,” παρά “It was high 

in A, medium for B, and low in the case of C.” 

• Δομήστε με τέτοιο τρόπο τα διαγράμματα και τους 

πίνακες ώστε να είναι εύκολη η ανάγνωσή τους, χωρίς 

να πρέπει να υπάρχει αναφορά στο κυρίως σώμα του 

κειμένου. Παραλείψτε στοιχεία που δεν παρέχουν 
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σημαντικές πληροφορίες (π.χ. διαγράψτε μια στήλη εάν 

αυτή περιέχει τις ίδιες τιμές σε όλες τις γραμμές – μπορείτε 

να αναφερθείτε σε αυτό χρησιμοποιώντας μια 

υποσημείωση στο τέλος του πίνακα). Χρησιμοποιείστε τις 

συντομογραφίες μονάχα εάν είναι απαραίτητο για λόγους 

συνέπειας μέσα στο κείμενο ή δεν υπάρχει αρκετός χώρος. 

Στις επικεφαλίδες ή τις υποσημειώσεις ορίστε τις 

συντομογραφίες και τα σύμβολα που δεν είναι ξεκάθαρα 

(π.χ. οι γραμμές σφαλμάτων θα μπορούσαν να 

συμπεριλαμβάνουν την τυπική απόκλιση, το τυπικό 

σφάλμα και τα διαστήματα εμπιστοσύνης). Να θυμάστε 

να χρησιμοποιείτε δεκαδικές τελείες (όχι δεκαδικά 

κόμματα) και να χρησιμοποιείτε ετικέτες και μονάδες 

μέτρησης στους άξονες, οπουδήποτε κρίνετε ότι 

απαιτείται. 

• Θα πρέπει να κάνετε χρήση ενός επεξηγηματικού πίνακα 

όταν παρουσιάζετε ένα μικρό δείγμα δεδομένων (Kozak 

2009). (Βλέπε Appendix: Text-tables) 

• Σε μακροσκελείς λίστες (συντομογραφιών κ.λπ.) 

προτιμήστε να χωρίζετε τα στοιχεία μεταξύ τους με 

semicolons (ελληνικό ερωτηματικό) (;), η οποία 

λειτουργεί ως ενδιάμεση λύση μεταξύ του κόμματος (,) και 

της τελείας (.).  

Στοιχεία γλώσσας 

• Οπουδήποτε οι επιστημονικοί όροι δεν είναι απαραίτητοι 

χρησιμοποιείστε κοινές λέξεις. Ωστόσο αποφύγετε τη 

χρήση εναντιωματικών και ιδιωματικών εκφράσεων και 

λέξεων, καθώς και φραστικών ρημάτων (π.χ. find out, pay 

off), τα οποία συχνά δυσκολεύουν όσους δεν έχουν τα 

Αγγλικά ως μητρική γλώσσα (Geercken 2006). 

• Ορίστε τις συντομογραφίες την πρώτη φορά που 

εμφανίζονται στο κείμενο (εφόσον είναι ασαφείς στους 

αναγνώστες). Μην χρησιμοποιείτε πάρα πολλές 

διαφορετικές συντομογραφίες, καθώς το κείμενο θα 

καταστεί δύσκολο στην ανάγνωση και την κατανόηση. 

Μην χρησιμοποιείται συντομογραφίες για τους όρους που 

εμφανίζονται σπάνια στο κείμενό σας. Να αποφεύγετε τη 

χρήση συντομογραφιών στην περίληψη. 

• Γενικά, χρησιμοποιείστε τον αόριστο χρόνο όταν 

περιγράφετε τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματά σας ή 

όταν αναφέρεστε στα ευρήματα άλλων ερευνητών. 

Προτιμήστε τον ενεστώτα χρόνο για να δηλώσετε γενικές 

καταστάσεις και ερμηνείες (π.χ. στατιστική σημαντικότητα 

αποτελεσμάτων, συμπεράσματα) και για να αναφερθείτε 

στο περιεχόμενο του άρθρου σας, ιδίως στους πίνακες και 

τα διαγράμματα (Gastel & Day 2016). 

• Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από τους συντάκτες του 

περιοδικού, μην αναφερθείτε στον εαυτό σας με την 

φράση “the author(s)”, καθώς είναι ασαφές. Διαφορετικά 

γράψτε “we” ή “I” εφόσον απαιτείται ή χρησιμοποιείτε τις 

εκφράσεις “in this study”, “our results” ή “in our opinion” 

(π.χ. Hartley 2010, Norris 2011). Χρησιμοποιείστε την 

έκφραση “αυτή η μελέτη” μόνο εάν αναφέρεστε στα 

καινούρια αποτελέσματα. Εάν αναφέρεστε σε μια 

δημοσίευση που έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο 

σημείο του κειμένου πείτε “εκείνη η μελέτη.” Όταν θέλετε 

να αναφερθείτε σε συγγραφείς μιας έρευνας που έχετε ήδη 

αναφέρει στο κείμενό σας, γράψτε “αυτοί οι συγγραφείς.” 

• Να θυμάστε ότι σε επιστημονικά κείμενα η λέξη “which” 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε μη οριστικές προτάσεις, 

ενώ η λέξη “that” σε οριστικές προτάσεις (δηλαδή, αυτό 

σημαίνει “μόνο εκείνα που”). 

• Όταν χρησιμοποιείτε αμφιλεγόμενες λέξεις διασφαλίστε 

ότι η σημασία τους είναι προφανής από τα συμφραζόμενα 

του κειμένου. Ελέγξτε εάν όλα τα ρήματα συμφωνούν 

στον αριθμό με τα υποκείμενά τους και εάν οι αναφορές 

για όλες τις αντωνυμίες είναι ξεκάθαρες (το τελευταίο 

είναι σημαντικό σε μεταφρασμένα κείμενα). Να προσέχετε 

ότι μερικά ουσιαστικά έχουν ανώμαλους πληθυντικούς 

αριθμούς. (Βλέπε Appendix: Plurals) 

• Διαβάστε το κείμενο φωναχτά απ έξω για να ελέγξετε τον 

τονισμό. Όλα τα διαλείμματα στον τονισμό της φωνή θα 

πρέπει να είναι εμφανή και στο γραπτό κείμενο, μέσω της 

χρήσης του κόμματος και των άλλων σημείων στίξης (π.χ. 

δείτε τη διαφορά στο νόημα μεταξύ των δύο προτάσεων 

“no more data are needed” και “no, more data are 

needed”). 

• Θα πρέπει να υπάρχει συνοχή στην ορθογραφία των 

λέξεων. Ακολουθήστε είτε τον Βρετανικό τρόπο γραφής 

είτε τον Αμερικάνικο τόσο σε θέματα γραφής των λέξεων 

όσο και στον τρόπο γραφής των ημερομηνιών (π.χ. “21 

Jan 2009” στα Βρετανικά Αγγλικά ή “Jan 21, 2009” στα 

Αμερικάνικα Αγγλικά; βλέπε Appendix: Spelling). 

Ελέγξτε εάν το περιοδικό που προτίθεστε να υποβάλλετε 

το κείμενό σας χρησιμοποιεί Βρετανικό ή Αμερικάνικο 

στυλ γραφής και στη συνέχεια εφαρμόστε το στο άρθρο 

σας κατά τον γραμματικό έλεγχο.  

• Ζητήστε από έναν προσεκτικό συνάδελφο να διαβάσει 

ολόκληρο το κείμενο και να σημειώσει εάν υπάρχουν 

σημεία που χρήζουν βελτίωσης. 
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