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1. Γενικά
Μια εργασία έχει ως αντικειµενικό σκοπό την περιληπτική, αλλά εναργή παρουσίαση
κάποιου επιστηµονικού θέµατος µέσα από τη διερεύνηση του πρωτότυπου υλικού και
της σχετικής βιβλιογραφίας ή/και κάποιων άλλων δευτερογενών (κυρίως) πηγών
(έµµεσα από άλλα έργα, επιστηµονικά ή µη, κτλ).

1.1. Ο στόχος µιας εργασίας
Ο κεντρικός στόχος µιας εργασίας είναι: (α) η παρουσίαση των υπό εξέταση
δεδοµένων µε τρόπο διαυγή για τον µέσο ακαδηµαϊκό αναγνώστη (ανεξαρτήτως του
υποτιθέµενου επιπέδου ειδικών γνώσεων του τελευταίου) και (β) η κριτική αξιολόγησή
τους -έστω και αν αυτή η αξιολόγηση βασίζεται συνήθως στη γνώµη (κάποιων)
προγενέστερων µελετητών- µέσα από τη λογικά ιεραρχηµένη δοµή του κειµένου µας.
Συνεπώς, µια σωστή προπτυχιακή εργασία δεν είναι ποτέ η (σχεδόν) κατά λέξη
αντιγραφή (ή/και συρραφή) εκτεταµένων αποσπασµάτων από τις βιβλιογραφικές
πηγές, το ένα µετά το άλλο σε σειρά, ακόµη και αν (α) παραπέµπουµε συστηµατικά
στους αντίστοιχους συγγραφείς ή/και (β) τοποθετούµε τις κατά λέξη φράσεις τους
ανάµεσα σε εισαγωγικά (‘ ’) (σε αντίθετη περίπτωση άλλωστε θεωρείται καθαρή
λογοκλοπή).
Η πρωτοτυπία σε µία (προπτυχιακή) εργασία προσµετράται πολύ θετικά.
Ωστόσο βασικό ζητούµενο σε αυτό το στάδιο είναι η κριτική παρουσίαση ενός
θέµατος και όχι τόσο πολύ η ερευνητική πρωτοτυπία, εκτός και αν αυτή απορρέει
βέβαια από το θέµα της εργασίας: π.χ. συλλογή δεδοµένων από (α) πρωτογενείς
πηγές (π.χ. αδηµοσίευτα έγγραφα κτλ) (β) µια συγκεκριµένη περιοχή/οµάδα (π.χ.
συνεντεύξεις/ερωτηµατολόγια, αδηµοσίευτα αρχαιολογικά ευρήµατα/κειµήλια κτλ)
(γ) ένα σώµα/σύνταγµα δεδοµένων (corpus), ηλεκτρονικό ή µη, κτλ. Είναι αυτονόητο

ότι κάθε στοιχείο πρωτοτυπίας προσµετράται πολύ θετικά σε µια προπτυχιακή
εργασία, έστω και αν αυτή περιορίζεται σε ένα µέρος µόνο της εργασίας, π.χ. σε
µορφή προσθήκης, επιµέτρου, παραρτήµατος κτλ.
Είναι µάλλον προτιµότερο για µια µικρή εργασία (έκτασης συνήθως περ. 1015 σελίδων, σε έντυπη µορφή) να είναι θεµατικά περιορισµένη ώστε η εξέταση του
θέµατός της να γίνεται σε µεγαλύτερο βάθος (π.χ. ‘Τα µεταφραστικά δάνεια της
Αγγλικής στη Νεοελληνική’). Βέβαια, από τη στιγµή που η πρωτοτυπία δεν είναι ο
βασικός σκοπός σε αυτό το επίπεδο, µπορεί να έχει και το χαρακτήρα παρουσίασης
ενός γενικότερου θέµατος (π.χ. ‘Τα ξενόγλωσσα δάνεια στη Μεσαιωνική και Νέα
Ελληνική’).

1.2. Στάδια επεξεργασίας µιας εργασίας
Αντιθέτως, η ενδεδειγµένη επιστηµονικά µεθοδολογία και πρακτική
προβλέπει ότι:
(α) εντοπίζουµε το απαραίτητο βιβλιογραφικό υλικό: το τελευταίο µπορεί
φυσικά να αυξηθεί σηµαντικά στην πορεία καθώς οι νεότερες µελέτες παραπέµπουν
συνήθως σε παλαιότερες, οι γενικότερες σε ειδικότερες κτλ –ξεκινούµε από τις
πρώτες για να πάµε στις δεύτερες, εκτός και αν οι τελευταίες µάς είναι ήδη (µερικώς)
γνωστές µε κάποιο τρόπο– και για αυτό και δε θα πρέπει κανονικά να διαλέγουµε
εξαρχής θέµατα µε µεγάλο θεµατικό εύρος
(β) µελετούµε το υλικό και καταλήγουµε στο οριστικό θέµα της εργασίας
(γ) αποφασίζουµε τι θα χρησιµοποιήσουµε από το συγκεντρωµένο υλικό στην
εργασία µας και
(δ)

τέλος,

προχωρούµε

στην

κατάρτιση

της

βασικής

δοµής

(πλάνου/σχεδιαγράµµατος) της εργασίας µας σε µία χωριστή σελίδα (βλ. παρακάτω).
Στη διάρκεια της συγγραφής, βέβαια, είναι πιθανό ότι το αρχικό σχεδιάγραµµα θα
διαφοροποιηθεί, είτε µε την προσθήκη/αφαίρεση στοιχείων είτε και µε τη µετακίνησή
τους σε διαφορετικό σηµείο του κειµένου: αυτή η διαδικασία είναι τεχνικά εύκολη
όταν γράφουµε σε Η/Υ, αλλά πολύ πιο δύσκολη όταν συντάσσουµε την εργασία
χειρόγραφα (ή σε γραφοµηχανή): σε µια τέτοια περίπτωση πρέπει να έχουµε
καταλήξει στην οριστική δοµή και περιεχόµενο της εργασίας προτού ξεκινήσουµε τη
γραπτή σύνταξή της σε οριστική µορφή. Ιδανικά, µια µικρή εργασία γράφεται σε δύο
(τουλάχιστον) στάδια, δηλαδή γράφουµε πρώτα όλη την εργασία και µετά (καλύτερα
µε µια απόσταση ολίγων ηµερών, αν υπάρχει βέβαια η πολυτέλεια του χρόνου)
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καταπιανόµαστε µε τη βελτίωσή της, γλωσσικά, νοηµατικά, ή ακόµη και ως προς τη
δοµή της.
[Ακόµη πιο σηµαντικό είναι να γνωρίζουµε ότι ενίοτε µπορεί να καταλήξουµε σε τελικά
συµπεράσµατα αντίθετα µε αυτά που είχαµε στον νου µας (π.χ. από τις γενικότερες γνώσεις
µας, τη σχολική µόρφωσή µας, από άλλα γνωστικά αντικείµενα κτλ) όταν αρχίζαµε την
εργασία και δεν είχαµε ακόµη εξετάσει ενδελεχώς το υλικό µας. Αυτό το γεγονός βέβαια δεν
παραπέµπει απαραίτητα σε κάποιο επιστηµονικό λάθος, συχνά µάλιστα πρόκειται για το
αντίθετο. Παροµοίως, µπορεί να αποτύχουµε να αποδείξουµε κάτι παρά την επιστηµονική
µεθοδολογία που ακολουθήσαµε, όµως ακόµη και ένα ‘αρνητικό’ αποτέλεσµα είναι αποδεκτό
εφόσον µεθοδολογικά δεν υπάρχει κάποιο λάθος. Βέβαια τέτοιου είδους επιστηµονικές
‘ανατροπές’ συµβαίνουν κανονικά σε πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες (π.χ. διδακτορικές
διατριβές) κτλ].

2. Βασικά σηµεία στην ανάπτυξη του θέµατος της εργασίας
(α) Αποφεύγουµε την άκριτη παράθεση αντιφατικών απόψεων που βρίσκουµε στη
βιβλιογραφία. Αντιθέτως πρέπει να εξετάσουµε διαλεκτικά, αν και όχι αναγκαία επί
ίσοις όροις, τις όποιες αντιτιθέµενες απόψεις. Με απλά λόγια, αν µια άποψη µας
φαίνεται καταφανώς λανθασµένη, της αφιερώνουµε πολύ λιγότερο χώρο για
συζήτηση/ανάλυση εκτός και αν υπάρχουν άλλες παράµετροι (π.χ. αντοχή στο χρόνο,
δηµοφιλία σε κάποιες οµάδες ειδικών, επίδρασή της σε άλλα δεδοµένα/απόψεις κτλ)
που µας υποχρεώνουν να της αποδώσουµε αυξηµένη σηµασία.

(β) Θεωρείται ως δεδοµένη, βασική γνώση σε µια απλή προπτυχιακή, και όχι µόνο,
εργασία µόνο ό,τι ανήκει στο επίπεδο των σχολικών γνώσεων (ή στο επίπεδο των
βασικών προπτυχιακών γνώσεων σε µια µεταπτυχιακή αντιστοίχως). Ακόµη και τότε
όµως, µπορεί να είναι σκόπιµη µια σύντοµη ανασκόπηση (δηλαδή χωρίς περιττές
λεπτοµέρειες) ώστε κάθε σηµαντικό στοιχείο να τεκµηριώνεται: π.χ. σε µια εργασία
για την ‘εξαφάνιση’ των θηλυκών ουσιαστικών της θεµατικής (β΄) κλίσης (π.χ. ἡ
ὁδός, -οῦ), κατά τη µετακλασική εποχή θα πρέπει να προτάξουµε µια σύντοµη, αλλά
περιεκτική, εισαγωγική παράγραφο-ανασκόπηση για τη θεµατική κλίση γενικά στην
Αρχαία Ελληνική (Αττική διάλεκτο) -και µε τις όποιες µικρολεπτοµέρειες σε χωριστή
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υποσηµείωση- η οποία θα ‘υπενθυµίζει’ όσα θα όφειλε βέβαια να γνωρίζει από µόνος
του ένας µέσος ακαδηµαϊκός αναγνώστης (και απόφοιτος της µέσης εκπαίδευσης):
Η θεματική (‘δεύτερη’) κλίση της αρχαίας ελληνικής, όπως τη γνωρίζουμε κατά βάση
από τα κείμενα της κλασικής αττικής διαλέκτου, διέθετε πολυάριθμα αρσενικά (π.χ. ὁ
ἄνθρωπος, -ου) και σχετικά λιγοστά θηλυκά ουσιαστικά (π.χ. ἡ ὁδός, -οῦ). Επιπλέον, υπήρχε
ένας μεγάλος, και συνεχώς αυξανόμενος, αριθμός θεματικών ουδετέρων σε -ον (π.χ. τὸ
µέτρον, -ου). Τέλος, υπήρχαν και πολλά θεματικά επίθετα, τόσο τρικατάληκτα σε -ος, -ᾱ (η), -ον (π.χ. ἀγαθός, -ή, -όν, ἱερός, -ά, -όν) όσο και δικατάληκτα σε -ος, -ον (π.χ. ἄδικος, -ον).1
---------------------------------1
Επιπλέον, στην αττική διάλεκτο απαντούν και δύο μικρότερες ‘υποκατηγορίες’ θεματικών
ουσιαστικών και επιθέτων: συνηρημένα αρσενικά και (ελάχιστα) θηλυκά σε -ους (π.χ. ὁ πλοῦς, -οῦ, ἡ
πρόχους, -ου), καθώς και ουδέτερα σε -ουν (π.χ. τὸ ὀστοῦν, -οῦ), αλλά και ‘αττικόκλιτα’ αρσενικά και
θηλυκά (ιδίως τοπωνύμια) σε -ως (π.χ. ὁ λεώς, -ώ, ἡ ἅλως, -ω) και (ελάχιστα) ουδέτερα σε -ων (π.χ. τὸ
ἀνώγεων, -ω). Φυσικά υπάρχουν και οι αντίστοιχοι τύποι επιθέτων σε -οῦς, -ᾶ/-ῆ, -οῦν (π.χ. χρυσοῦς, -ῆ, οῦν, ἀργυροῦς, -ᾶ, -οῦν) και -ους, -ουν (π.χ. εὔνους, -ουν) για τα συνηρημένα και -ως, -ων (π.χ. λεπτόγεως, -ων)
για τα αττικόκλιτα (πβ. όμως και τη σπάνια περίπτωση του τρικατάληκτου επιθέτου πλέως, -α, -ων).

(γ) Η εργασία πρέπει να είναι σαφής, τόσο νοηµατικά στα επιµέρους σηµεία της όσο
και ως προς τη συνολική δοµή-διάταξη του περιεχοµένου της (σε υπο-ενότητες,
παραγράφους, υποσηµειώσεις κτλ - βλ. παρακάτω). Όταν λοιπόν αναφερόµαστε σε
κάποια φαινόµενα, δεδοµένα κτλ είναι αναγκαία η (συχνή) παράθεση παραδειγµάτων
→ αυτό που για εµάς ως συγγραφείς είναι προφανές, δεν είναι απαραίτητα αυτονόητο
και για τους αναγνώστες, για τους οποίους και (υποτίθεται ότι) γράφουµε το κείµενο
(και όχι για τους εαυτούς µας!): π.χ. ‘...υπάρχουν επίσης περιπτώσεις αρχαίων
ελληνικών λέξεων που άλλαξαν γένος (π.χ. ἡ πλάτανος → ὁ πλάτανος) ή
αντικαταστάθηκαν από άλλες (π.χ. ὁ χοῖρος → το γουρούνι) κατά τη
μετακλασική/μεσαιωνική περίοδο...’. Με αυτή τη λογική, ο µακροσκελής

(‘µακαρονοειδής’) γραπτός λόγος που δεν περιέχει δεδοµένα και παραδείγµατα
προσιδιάζει µάλλον σε δηµοσιογραφικό/λογοτεχνικό κείµενο και όχι σε επιστηµονική
εργασία.
[Ό,τι δεν είναι Νεοελληνικός λόγος, δηλαδή Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Αγγλικά κτλ,
γράφεται κανονικά µε πλάγια γράµµατα (Italics), εφόσον συντάσσεται σε Η/Υ (αλλά µε
υπογράµµιση όταν είναι χειρόγραφο κείµενο). Ακόµη και µεµονωµένες νεοελληνικές λέξεις,
ωστόσο, µπορούν να γράφονται µε αυτόν τον τρόπο όταν λειτουργούν ως παραδείγµατα]

-4-

(δ) Η δοµή της εργασίας πρέπει να είναι κατά το δυνατόν απλή, µε αρχή, µέση, τέλος,
µε άλλα λόγια δηλαδή 1. Εισαγωγή, 2. Κυρίως Μέρος (δεν χρειάζεται συνήθως
κάποιος γενικός τίτλος του τύπου Κυρίως Μέρος, αλλά θα πρέπει να είναι
υποδιαιρεµένο σε (υπο)παραγράφους µε αριθµηµένες κεφαλίδες: π.χ. 2.1 Τα γαλλικά
γλωσσικά δάνεια στη Νέα Ελληνική, 2.2 Τα µεταφραστικά γαλλικά δάνεια στη Νέα
Ελληνική, 2.2.1 Γαλλικά µεταφραστικά δάνεια: εξαιρέσεις, 2.3 Γαλλικά µεταφραστικά
δάνεια vs. αγγλικά µεταφραστικά δάνεια, 2.4 Γαλλικά µεταφραστικά vs. γαλλικά
σηµασιολογικά δάνεια κτλ), και 3. Συµπεράσµατα. Η Εισαγωγή και τα Συµπεράσµατα

θα είναι συνήθως σύντοµα (π.χ. συνήθως µισή έως µία σελίδα) και (θα πρέπει να)
λαµβάνουν την οριστική µορφή τους αφού έχει τελειώσει η ανάπτυξη του Κυρίως
Μέρους του κειµένου µας.
Το κείµενό µας θα πρέπει να χωρίζεται σε υποενότητες οι οποίες θα
αναπτύσσουν ένα επιµέρους θέµα (ή κάποιες φορές και δύο µικρότερα θέµατα άµεσα
συνδεδεµένα µεταξύ τους). Κάθε υποενότητα µπορεί να να έχει µία εισαγωγική ή/και
καταληκτήρια περίοδο/µικρή παράγραφο, όµως αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο και
εξαρτάται από τη δοµή και το περιεχόµενο του κειµένου της συγκεκριµένης
υποενότητας.
Η ύπαρξη µικρών σχετικά παραγράφων βοηθά στην εύκολη ανάγνωση και
κατανόηση του κειµένου µας, όπως βοηθά και η ύπαρξη σχετικά µικρών σχετικά
περιόδων µέσα στην παράγραφο. Αποφεύγουµε συνεπώς το σκοτεινό ύφος και τη
νεφελώδη

(ή

ακόµη

χειρότερα

την

επαναλαµβανόµενη/ανακυκλούµενη)

επιχειρηµατολογία. Η περιττολογία και η άσκοπη επανάληψη είναι µειονεκτήµατα και
όχι πλεονεκτήµατα: π.χ. είναι σαφώς προτιµότερο ένα επιστηµονικό κείµενο 7
σελίδων από ένα άλλο 12 σελίδων, το οποίο δεν προσθέτει τίποτε ουσιαστικό στα
δεδοµένα ή/και στην ανάλυσή τους, αλλά απλώς απεραντολογεί. Παροµοίως δεν είναι
ανάγκη να χρησιµοποιήσουµε οπωσδήποτε όλα τα δεδοµένα που έχουµε στη διάθεσή
µας, ιδίως αν κάποια από αυτά είναι άχρηστα ακόµη και µε µια γενικότερη
επιστηµονική έννοια (σε µια τέτοια περίπτωση αρκεί π.χ. µια υποσηµείωση ή/και µια
απλή βιβλιογραφική παραποµπή).

(ε) Μπορεί ενίοτε να είναι χρήσιµη και µια ποσοτική έρευνα, ακόµη και στη µορφή
συνοπτικού

επίµετρου/παραρτήµατος

στο

τέλος

της

εργασίας,

σε

ενίσχυση/ενηµέρωση των στοιχείων της βιβλιογραφίας (π.χ. µε τη χρήση
ηλεκτρονικής/online αναζήτησης). Η χρήση βέβαια (απλών) στατιστικών δεδοµένων,
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π.χ. σε πίνακες ή γραφήµατα (είτε χειρόγραφα είτε µε προγράµµατα Η/Υ τύπου MS
Excel, SPSS κτλ) µπορεί να προσδίδει µεγαλύτερη αξιοπιστία στην ποσοτική ανάλυση
και αυξηµένη βαρύτητα στα συµπεράσµατα, αλλά θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή
λόγω πιθανών ‘παραµορφωτικών’ παραµέτρων: π.χ. όταν βλέπουµε απότοµη άνοδο
στη συχνότητας εµφάνισης µιας κατηγορίας λέξεων, αυτό µπορεί να οφείλεται στις
πηγές µας (λ.χ. περισσότερα έγγραφα από µια συγκεκριµένη περίοδο ή από ένα
ορισµένο τύπο εγγράφων) και όχι απαραίτητα σε αυξηµένη χρήση: σε αυτή την
περίπτωση χρειάζεται ‘στάθµιση’/στατιστική ‘εξοµάλυνση’ των δεδοµένων µας (π.χ.
πόσοι τύποι (λεξήµατα ή/και λεκτικές µονάδες (: εµφανίσεις λεξηµάτων) απαντούν
ανά 100 έγγραφα ή ανά κατηγορία εγγράφων κτλ).

(στ) Τα σηµαντικότερα στοιχεία της εργασίας µας (δεδοµένα, επιχειρηµατολογία)
πρέπει να βρίσκονται στο κυρίως σώµα του κειµένου και τα δευτερεύοντα στις
(υπο)σηµειώσεις και όχι αντιστρόφως!
Οι υποσηµειώσεις έχουν δύο βασικές χρήσεις: (α) βιβλιογραφική υποστήριξη
στοιχείων (δεδοµένων, επιχειρηµάτων) στο κύριο σώµα του κειµένου (β)
πληροφορίες δευτερεύουσας σηµασίας που δεν έχουν µεγάλη αξία για την ανάπτυξη
του επιχειρήµατός µας, αλλά αντιθέτως µπορούν να κουράσουν ή/και να
δηµιουργήσουν σύγχυση στον αναγνώστη.
Οι υπο-σηµειώσεις, όταν υπάρχουν, θα πρέπει κανονικά να τίθενται στο κάτω
µέρος της σελίδας (footnotes) και όχι στο τέλος όλου του κειµένου (endnotes).
Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν λογική έκταση και να µη καλύπτουν κανονικά πάνω
από το 25-30% µιας σελίδας το πολύ (επιτρέπονται βέβαια σποραδικές εξαιρέσεις),
πολύ περισσότερο µάλιστα όταν πρόκειται για µία και µοναδική υποσηµείωση.
Περιορισµένη επίσης (αν και όχι τόσο αυστηρά ίσως) θα πρέπει να είναι και η
έκταση τυχόν σηµειώσεων (αντί υποσηµειώσεων) συγκεντρωµένων στο τέλος (µετά
τα συµπεράσµατα και πριν από τη βιβλιογραφία, εφόσον βέβαια αυτή έχει
τοποθετηθεί στο τέλος (και όχι στην αρχή) της εργασίας). Οι σηµειώσεις (endnotes)
δε συνηθίζονται βέβαια στην εποχή µας λόγω της ευκολίας που µας προσφέρουν τα
ειδικά προγράµµατα Η/Υ (π.χ. κειµενογράφοι τύπου Microsoft Word) στην αυτόµατη
εισαγωγή υποσηµειώσεων, αλλά και δε συνιστώνται γενικά λόγω της δυσκολίας που
δηµιουργεί στον αναγνώστη το αναγκαστικό ξεφύλλισµα εµπρός-πίσω. Αν όµως η
εργασία µας είναι χειρόγραφη, είναι σαφώς ο ευκολότερος τρόπος.
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(ζ) Χρειάζεται µεγάλη προσοχή στις ενδοκειµενικές παραποµπές, π.χ. όταν
αναφερόµαστε

σε

µια

συγκεκριµένη

σελίδα,

(αριθµηµένη)

παράγραφο

ή

υποσηµείωση του δικού µας κειµένου λίγο πιο πάνω (π.χ. ‘όπως αναφέρθηκε πιο
πάνω (σ. 7, υποσ. 4, σσ. 10-12, 14) υπάρχουν πολλοί παράγοντες που...’): αν

αργότερα

τροποποιήσουµε

το

κείµενό

µας,

προσθέτοντας

ή

αφαιρώντας

/συγχωνεύοντας κάτι, µπορεί αυτή η αρίθµηση να καταστεί ανακριβής. Για αυτό,
είναι καλό να αποφεύγουµε τέτοιες ενδοκειµενικές αναφορές -αν όµως τις κρίνουµε
οπωσδήποτε απαραίτητες, ένας πρακτικός τρόπος είναι να τις µαρκάρουµε µε ειδικό
χρώµα στον Η/Υ (κατά την επεξεργασία της εργασίας µας) και να τις ξεµαρκάρουµε
(µόνο αφού ελέγξουµε την ακρίβειά τους) στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας πριν
από την εκτύπωση.
(Αντίστοιχα, θα πρέπει να αποφεύγουµε στις υποσηµειώσεις µας τη χρήση του ό.π. (βλέπε
σχετικά στο (3)), αφού αν µεσολαβήσει νέα (υπο)σηµείωση) µε παραποµπή σε διαφορετικό
έργο, τότε θα καταστατεί ανακριβής η χρήση του ό.π.).

3. Βιβλιογραφικές Παραποµπές (& Υποσηµειώσεις) - Βιβλιογραφία
Τα παρακάτω έχουν ενδεικτική σηµασία αφού και οποιαδήποτε άλλη (δόκιµη)
πρακτική που εφαρµόζεται συστηµατικά είναι εξίσου αποδεκτή.

(α) Βιβλιογραφικές Παραποµπές: Όπως τονίστηκε και προηγουµένως, σύµφωνα µε
τους κανόνες επιστηµονικής δεοντολογίας, είναι απολύτως απαραίτητο να
σηµειώνουµε το όνοµα ενός µελετητή κάθε φορά που χρησιµοποιούµε την άποψή του (ή
και τα στοιχεία που αποκλειστικά αναφέρει αυτός). Σε περίπτωση που παραθέτουµε
αυτούσιες φράσεις από κάποια µελέτη, τις περικλείουµε σε εισαγωγικά, αν όµως
παραφράζουµε ή παραθέτουµε συνοπτικά απόψεις άλλων, δε χρησιµοποιούµε
εισαγωγικά, απλώς παραπέµπουµε.
Συνήθως αναφερόµαστε µέσα στο κείµενό µας σε συγκεκριµένες σελίδες ενός
άλλου έργου, π.χ. ‘... ο Πολίτης (1978: 55-57)...’, καµιά φορά όµως (σπάνια) σε
ολόκληρη µελέτη, δηλ. όταν η µελέτη είναι ολιγοσέλιδη ή/και η πληροφορία δεν
εντοπίζεται σε συγκεκριµένες σελίδες, π.χ.
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‘...ο Σταύρου (2000)...’. Όταν

παραπέµπουµε σε λεξικό, αντί για αριθµούς σελίδων, κανονικά παραπέµπουµε σε
λήµµατα, µε τη βοήθεια της συντοµογραφίας "λ." [=λήµµα] / "λλ." [=λήµµατα] (ή
διεθνώς s.v. s.vv., αντιστοίχως) ακολουθούµενης από το/τα λήµµα(τα) στο/στα
οποίο/-α παραπέµπουµε, π.χ. ‘...σύμφωνα με το λεξικό του Κρύσταλ (2003: s.vv.
μόρφημα, λέξη)’.

Είναι προτιµότερο να υιοθετήσουµε το απλούστερο (και οικονοµικότερο)
αγγλοσαξονικό

σύστηµα

βιβλιογραφικών

παραποµπών

µέσα

στο

κείµενο

(ενδοκειµενικά), δηλαδή [(Επώνυµο Χρονολογία: Αριθµοί Σελίδων)], π.χ. ‘...ενώ μια
άλλη πρόσφατη άποψη (Λέκας 1990: 35-46) σχετίζεται με....’.

Ειδικότερα: Αν τα ονόµατα των συγγραφέων βρίσκονται εκτός παρενθέσεων,
η χρονολογία πρέπει να είναι σε παρένθεση (π.χ. ‘Ο Σεργιώτης (2000: 77) υποθέτει
ότι…’). Όταν πρόκειται για δύο συγγραφείς του ίδιου έργου χρησιµοποιούµε

καλύτερα το σύµβολο ‘&’ (π.χ. ‘Οι Παύλου & Σταμάτης (2006: 89) θεωρούν ότι...’,
ή ‘...ορισμένοι (Παύλου & Σταμάτης 2006: 89) πιστεύουν....’). Για τρεις ή
περισσότερους συγγραφείς χρησιµοποιούµε κανονικά το επώνυµο του πρώτου µαζί
µε το κ.ά. (ή το διεθνές et al.), π.χ ‘...ενώ οι Καλογήρου κ.ά. (2007: 85-94)
αναφέρουν...’)

[Βλ. παρακάτω για παρόµοια ζητήµατα στη Βιβλιογραφία].

[Αντιθέτως, το παλαιότερο ευρωπαϊκό (γαλλικό, γερµανικό κτλ.) σύστηµα βιβλιογραφικής
παραποµπής στις υποσηµειώσεις µε τη χρήση και συντοµογραφιών (π.χ. ό.π. (= όπου
παραπάνω), ibid. (= αυτόθι, δηλαδή στο ίδιο έργο), id. (= ο ίδιος (συγγραφέας)), ead. (= η
ίδια (συγγραφέας)) κτλ) είναι αντι-οικονοµικό, µάλλον κουραστικό και προκαλεί ενίοτε
σύγχυση στον αναγνώστη µια και χρησιµοποιεί στις υποσηµειώσεις αρχικά τη βιβλιογραφική
παραποµπή αναπτυγµένη (συγγραφέας, τίτλος, κτλ.) και στη συνέχεια είτε επιλέγει µία πιο
σύντοµη αναφορά (π.χ. συγγραφέας + µέρος του τίτλου) είτε τη χρήση του ό.π. Η
ανεπτυγµένη µορφή αποτελείται από τα εξής µέρη : [(Αρχικό Ονόµατος (προαιρετικά))
Επώνυµο, Τίτλος (πλήρως την πρώτη φορά), (Χρονολογία (προαιρετικά)), Σελίδες] (π.χ. 3Γ.
Νίκας, Η δηµοκρατική συνείδηση των νέων, (1985), 17-19). Τις επόµενες φορές ωστόσο
(πάντα στις υποσηµειώσεις) ο τίτλος θα πρέπει να γράφεται συνοπτικά (π.χ.

5

Νίκας,

δηµοκρατική συνείδηση, 28-30) ή µε συντοµογραφίες (π.χ. 5Νίκας, ό.π., 28-30) κτλ.].

Αποφεύγουµε κανονικά τη βιβλιογραφική παραποµπή σε ένα έργο µε σαφές
αρχικό όριο σελίδων αλλά χωρίς σαφές τελικό όριο σελίδων, π.χ. ‘(Γούναρης 1970:
22-25, 58, 61-67)’ αντί για ‘(Γούναρης 1970: 22 κεξ)’, εκτός και αν δεν είναι πρακτικό
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να σηµειώσουµε συγκεκριµένες σελίδες λόγω του µεγάλου αριθµού τους. Όταν
λοιπόν οι πληροφορίες εντοπίζονται στο σύνολο του έργου ή η πληροφορία είναι
πραγµατικά ήσσονος σηµασίας για το θέµα µας γράφουµε απλώς τη χρονολογία, π.χ.
(Γούναρης 1970), ή σπανιότερα (Γούναρης 1970: passim) [ΝΒ: passim: σποράδην].

[Όταν αντλούµε στοιχεία ή παραδείγµατα εµµέσως (π.χ. όταν δε µπορούµε να βρούµε την
κανονική έκδοση/πηγή, αλλά χρησιµοποιούµε κάποιο µεταγενέστερο έργο), οφείλουµε να το
αναφέρουµε µε τη χρήση της λατινική πρόθεσης apud (π.χ. ‘όπως αναφέρει ο Γεωργίου
(1980: 23-25, apud Κανάρης 1995: 70, υποσ. 2), υπάρχουν πολλές ερμηνείες για τους λόγους
που οδήγησαν τον Καποδίστρια....’). Φυσικά το σωστό είναι να διασταυρώνουµε την

πληροφορία µας µε έλεγχο (και) της αρχικής πηγής.
Όταν µάλιστα δε µπορούµε να βρούµε ένα σηµαντικό έργο και το παραθέτουµε
απλώς, για βιβλιογραφικούς κυρίως σκοπούς, προσθέτουµε τότε αµέσως µετά την
παραποµπή (στη βιβλιογραφία ή/και µέσα στο κείµενο/σε υποσηµείωση) ένα (non vidi) ‘δεν
(το) είδα’.
Όπως αναφέραµε πιο πάνω, παραθέτουµε αυτούσια τα λόγια από ένα άλλο έργο ή
πηγή -κάτι που δε θα πρέπει βέβαια να συµβαίνει πολύ συχνά- µόνο όταν θεωρούµε ότι είναι
απαραίτητη η κατά λέξη παράθεσή τους για λόγους απόλυτης ακρίβειας, αποφυγής έγερσης
αµφιβολιών εκ µέρους των αναγνωστών µας κτλ. Όταν µάλιστα δε θέλουµε να παραθέσουµε
αυτούσια µια ολόκληρη παράγραφο, χρησιµοποιούµε αποσιωπητικά µέσα σε ορθογώνιες
αγκύλες ( [...] ) για το τµήµα του κειµένου που παραλείπεται (π.χ. ‘...ο Καλογήρου (1979: 47)
αναφέρει ενδεικτικά ότι «παρά τις συντονισμένες προσπάθειες ομάδας διπλωματών
όπως ο Ι. Δραγούμης [...] δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί η όξυνση των
διπλωματικών σχέσεων» υπονοώντας προφανώς ότι...’).

Παροµοίως η χρήση του pace ‘σύµφωνα µε’ µπροστά από ένα κύριο όνοµα
υποδηλώνει εµµέσως ότι δε συµµεριζόµαστε απαραίτητα τη συγκεκριµένη γνώµη (π.χ. ‘η
Ελλάδα δεν απέφυγε την οικονομική κατάρρευση το 1930-32 εξαιτίας εσωτερικών
αδυναμιών της αποκλειστικά (pace Παπαδόπουλος 1997: 230-48)’).

Επιπλέον, η χρήση µέσα σε παρένθεση του λατινικού (sic) (‘ούτως’), έπειτα από την
παράθεση

ενός

αυτούσιου

αποσπάσµατος

ή

κάποιου

όρου,

δηλώνει

σαφή

απόσταση/αποδοκιµασία (ενίοτε µε ειρωνική διάθεση) µιας άποψης ή την έµµεση, αλλά
σαφή επισήµανση µιας λανθασµένης/ιδιαίτερης χρήσης του γραπτού λόγου ή της
ορθογραφίας ή ακόµη και την παρουσία µιας περίεργης λέξης ή όρου (π.χ. ‘Κατά την
περίοδο εκείνη, υπήρχαν, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, διάφοροι πλανόδιοι
‘απατεωνίσκοι’ (sic) οι οποίοι....’, ‘ενώ ο Γρηγορίου (1975: 23-26) υποστηρίζει πως
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ορισμένοι αντίπαλοι του Όθωνα είχαν ίσως ιδιοτελή (sic) κίνητρα...’, ‘ο ίδιος μιλάει για
ψέφτες (sic) που...’)].

[ΝΒ: Ως προς τις υπόλοιπες συντοµογραφίες (π.χ. κτλ, κ.ο.κ) µέσα στο κείµενο, ακολουθούµε
τους κανόνες της επίσηµης γραµµατικής, αποφεύγουµε όµως την κατάχρησή τους (π.χ.
‘δηλαδή’, όχι ‘δηλ.’). Κανονικά, συντοµογραφίες ενός γράµµατος που αναφέρονται σε
πληθυντικό αριθµό (ανα)διπλασιάζονται (π.χ. σ. (= σελίδα), σσ. (=σελίδες) κ.ο.κ)].

(β) Βιβλιογραφία: Στο τέλος της εργασίας (και συνήθως σε χωριστή/-ές σελίδα/-ες),
θα πρέπει να υπάρχει συγκεντρωµένη η Βιβλιογραφία (µε τον τίτλο ‘Βιβλιογραφία’,
αλλά χωρίς αρίθµηση).
Ως βιβλιογραφία µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε οποιαδήποτε έγκυρη έντυπη
ή ηλεκτρονική πηγή (π.χ. άρθρα, µονογραφίες, λήµµατα λεξικών/εγκυκλοπαιδειών
κτλ) αρκεί να σηµειώσουµε τη χρήση της.
Τα βιβλιογραφικά έργα (άρθρα, βιβλία) κατατάσσονται αλφαβητικά
(σύµφωνα µε το επώνυµο του (πρώτου) συγγραφέα), π.χ. Adams, J...., Brown,
G....κτλ Όταν υπάρχουν και ελληνικά και λατινικά επώνυµα, τότε ακολουθούµε
συνήθως ένα σύστηµα αλφαβητικής σειράς κατά προσέγγιση: A, B, Γ/C, ∆/D, E, Zζ,
F, G, H, Θ, Ι, J, K, Λ/L, M, N, Ξ, O, Π/P, Q, Ρ/R, Σ/S, T, Y, Φ, U, V, W, X, Y, Zz,
Ψ, Ω
Όταν υπάρχουν περισσότερα έργα κάποιων συγγραφέων ακολουθούν ανιούσα ή
κατιούσα χρονολογική σειρά (συστηµατικά όµως το ένα από τα δύο), ενώ για
περισσότερα έργα του ίδιου συγγραφέα µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος, κάνουµε
χρήση δεικτών (a, b, c) στη χρονολογία, π.χ. Jones, R. (1997a)...., Jones, R.
(1997b)....) -κανονικά µε βάση το πρώτο γράµµα της εργασίας (αν πρόκειται για εργασίες
του ίδιου είδους, π.χ. δύο άρθρα ή δύο βιβλία), αν πρόκειται όµως για διαφορετικού είδους
εργασίες (π.χ. ένα βιβλίο και ένα άρθρο), τότε πρώτα µπαίνει το βιβλίο και µετά το άρθρο.

Aν κάποια έργα έχουν γραφεί από περισσότερους συγγραφείς (Σηµ. (ή NB): η
κατάταξη γίνεται µε βάση το επώνυµο του πρώτου συγγραφέα στον τίτλο), αυτά
µπαίνουν µετά τα έργα που έχουν τυχόν γραφεί αποκλειστικά από τον πρώτο
συγγραφέα, ανεξαρτήτως χρονολογίας, π.χ. ‘Adams, J. (1977)..., Adams, J, S. Swain
& M. Janse (επιµ.) (2002),... ’).
Τα λεξικά µπορούν να κατατάσσονται µε τη χρήση συντοµογραφιών, π.χ.
OLD: βλ. Glare, P. G. W. (ed.). (1982) → [µερικές σειρές παραπάνω στη βιβλιογραφία
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(αλφαβητική σειρά)] Glare, P. G. W. (ed.). (1982). Oxford Latin Dictionary. Oxford:
Oxford University Press [αντιστοίχως παραπέµπουµε και µέσα στο κείµενο, π.χ. ‘...η λέξη
praetor (OLD: s.v. praetor)...’].

Οι ηλεκτρονικές πηγές µπορούν να σηµειώνονται (και) στο τέλος της
βιβλιογραφίας, δηλαδή (συγγραφέας, άρθρο), τίτλος ιστότοπου, ηλεκτρονική
διεύθυνση URL (δηλαδή συνήθως http://www....), ηµεροµηνία προσπέλασης (βλ.
παρακάτω).

Πβ.

και

τα

σώµατα

κειµένων,

τα

οποία

µπορούν

και

να

αντιπροσωπεύονται από συντοµογραφίες µέσα στο κείµενο (αλλά θα πρέπει να είναι
ξεκάθαρο στη βιβλιογραφία τι ακριβώς αντιπροσωπεύει η συντοµογραφία):
π.χ. BNC: British National Corpus (www.natcorp.ox.ac.uk/) [10/04/2013], ΣΕΚ: Σώµα
Ελληνικών Κειµένων (http://sek.edu.gr/) [10/04/2013], HNC (ΙΕΛ): Σώµα Κειµένων ΙΕΛ Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (http://hnc.ilsp.gr/en/) [10/04/2013]

Υποδείγµατα Βιβλιογραφίας

Βιβλία: (1a) Προηγείται το επώνυµο του συγγραφέα του βιβλίου/επιµελητή του συλλογικού
τόµου και ακολουθεί το προσωπικό όνοµα (συνήθως σε συντοµογραφία, δηλαδή το πρώτο
γράµµα, π.χ. Γ. ή τα δύο πρώτα όταν αντιστοιχούν σε ένα φθόγγο, π.χ. Ντ. (=Ντίνα)). Για
επιµελητή συλλογικού τόµου γράφουµε αµέσως µετά το ‘(επιμ.)’ (ή διεθνώς ‘(ed.)’). Η
χρονολογία, η οποία ακολουθεί, είναι καλύτερο ίσως να µπαίνει σε παρένθεση (αν πρόκειται
για απλή ανατύπωση, τότε παρατίθεται αµέσως µετά και η αρχική χρονολογία ανάµεσα σε
ορθογώνιες αγκύλες, π.χ. (1995) [1986]). Ο τίτλος του βιβλίου (ή του συλλογικού τόµου)
είναι πλαγιασµένος (υπογραµµισµένος σε χειρόγραφο κείµενο). (Εφόσον ο τίτλος είναι σε
δεύτερη, τρίτη κτλ έκδοση, αυτό σηµειώνεται µετά τον τίτλο και χωρισµένο µε κόµµα ή τελεία απ’ ό,τι
προηγείται και έπεται, π.χ. ..., 2η εκδ.,...). Ακολουθεί ο τόπος έκδοσης (συνήθως στη γλώσσα στην
οποία γράφουµε, δηλ. στην προκείµενη περίπτωση στα Ελληνικά - αλλά σε κάθε περίπτωση
συστηµατικά, δηλ. είτε όλα τα τοπωνύµια π.χ. στην Ελληνική είτε το καθένα στην αντίστοιχη γλώσσα
του), το δίστιγµα/(διπλό) κώλον (δηλαδή άνω-κάτω τελεία → :) και ο εκδοτικός οίκος:

Joseph, B. D. (1990). Morphology and Universals in Syntactic Change: Evidence from
Medieval and Modern Greek. New York-London: Garland Publishing Inc.
[ΝΒ: όταν είναι ένα δίτοµο ή πολύτοµο έργο γράφουµε τις χρονολογίες των τόµων µαζί και
δηλώνουµε φυσικά και τον αντίστοιχο αριθµό των τόµων, µετά τον τίτλο (αν όµως µας
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ενδιαφέρει µόνο ένας τόµος µπορούµε να σηµειώσουµε µόνο αυτόν), π.χ. ‘Johnson, R. (199296). The Art of...., 2 vols./vols. 1-2 [ή: 2 τ./τ. 1-2]. London: Phaedon’ ή ‘Μάνεσης, Γ. (2001-07).
Ιστορία του..., Ι-ΙΙΙ (ή ‘τ. Α΄-Γ’’)....’. Σε ό,τι αφορά τις βιβλιογραφικές παραποµπές (µέσα στο

κείµενο) σε τέτοιου είδους πολύτοµα έργα της βιβλιογραφίας, κάνουµε χρήση επιπλέον
γραµµάτων/αριθµών για να δείξουµε σε ποιον τόµο αναφερόµαστε, π.χ. (Μάνεσης 2001-07:
ΙΙΙ 347-48)].

(1b) Όταν υπάρχουν δύο συγγραφείς (ή επιµελητές συλλογικού τόµου), τα ονόµατά τους
ενώνονται µε το & (µε τον δεύτερο να έχει συνήθως το αρχικό του κυρίου ονόµατός του πριν
από το επώνυµο), ενώ όταν είναι τρεις συγγραφείς (ή επιµελητές συλλογικού τόµου), ο
πρώτος µε τον δεύτερο χωρίζονται µε κόµµα ενώ ο δεύτερος µε τον τρίτο ενώνονται µε το
‘&’ (ή το και/and). Επίσης γράφουµε (συνήθως) το αρχικό του µικρού ονόµατος του
δεύτερου και του τρίτου συγγραφέα πριν από το επώνυµό τους. Όταν πρόκειται για δύο ή
περισσότερους επιµελητές, γράφουµε ‘(επιµ.)’ (ή διεθνώς ‘(edd.), ‘(eds.)’) µετά τα ονόµατά
τους:
Adams, J. N., M. Janse & S. Swain. (επιµ.) (2002). Bilingualism in Ancient Society. Language
Contact and the Written Word. Oxford: Oxford University Press.
(1c) Όταν πρόκειται για τέσσερις συγγραφείς (ή επιµελητές συλλογικού τόµου) και άνω,
γράφουµε µόνο τον πρώτο ακολουθούµενο από το ‘κ.ά.’ (ή το διεθνές ‘et al.’, ιδίως για
ξένους τίτλους).
Holton, D. et al. (2012). A Comprehensive Grammar of Modern Greek. 2nd ed. London:
Routledge.

(2α) Άρθρα: Ως προς τα ονόµατα των συγγραφέων ισχύει ό,τι και για τα βιβλία, αλλά ο τίτλος
του άρθρου µπαίνει σε εισαγωγικά και δε γράφεται µε πλάγια γράµµατα. Αντιθέτως,
γράφεται µε πλάγια γράµµατα ο τίτλος του περιοδικού ακολουθούµενος από τον αύξοντα
αριθµό του τεύχους (εντός ή εκτός παρένθεσης), άνω-κάτω τελεία (:) και τις σελίδες όλου του
άρθρου (αριθµηµένες σε δεκάδες, όχι µονάδες, π.χ. 191-97 (όχι 191-7). Όµως: 184-208):
Méndez Dosuna, J. (2002). ‘Deconstructing “height dissimilation” in Modern Greek’. Journal
of Greek Linguistics (3): [σσ.] 83-114.
(2β) Άρθρο/κεφάλαιο σε συλλογικό τόµο: ισχύει ό,τι και στο (2α), όµως οι επιµελητές του
τόµου γράφονται συνήθως µε τα αρχικά τους πριν από τα επώνυµα:
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Millar, F. (1990). ‘The Roman Coloniae of the Near East’, στο H. Solin & M. Kajava (επιµ.).
A Study of Cultural Relations. Roman Eastern Policy and Other Studies in Roman History.
Helsinki: Societas Scientiarum Fennica: [σσ.] 7-58.
NB: Όταν υπάρχουν πάνω από ένα άρθρα στη βιβλιογραφία µας προερχόµενα από τον ίδιο
συλλογικό τόµο, δε χρειάζεται απαραίτητα να γράφουµε πλήρως τον τίτλο του τόµου, αλλά
µπορούµε να παραθέτουµε µόνο τα ονόµατα των επιµελητών και τον κυρίως τίτλο, δηλαδή
µπορούµε να παραλείψουµε τόπο έκδοσης και εκδότη (εξυπακούεται βέβαια ότι ο ίδιος ο
τόµος θα παρατίθεται πλήρως σε κάποιο άλλο σηµείο της βιβλιογραφίας):
Brixhe, C. (2007). ‘A modern approach to the ancient Greek dialects’, στο A.-F. Christidis
(επιµ.), A History of Ancient Greek. From the Beginnings to Late Antiquity: [σσ.] 486-99.

(3) Ιστοσελίδα: Ισχύει περίπου ό,τι για τα άρθρα παραπάνω, δηλαδή όνοµα συγγραφέα (αν
υπάρχει), χρονολογία (σε παρένθεση), τίτλος άρθρου ή ιστοσελίδας (σε εισαγωγικά) και µετά
η ηλεκτρονική διεύθυνση του άρθρου/της ιστοσελίδας και η ηµεροµηνία πρόσβασης (σε
εισαγωγικά):
∆ενδρινού,

Β.

(2001).

‘∆ιγλωσσία’

(οnline:

http://www.greek-

language.gr/greekLang/studies/guide/thema_b5/index.html [15/12/2012]).
Παροµοίως παραπέµπουµε και σε άρθρα εφηµερίδας µε online αρχείο: π.χ. Θερµού, M.
‘Ταβέρνα µε οµπρέλλες από την αρχαιότητα είχε η οδός Αδριανού’, εφηµ. ΤΟ ΒΗΜΑ
[08-04-2013] (online: http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=506640).

ΝΒ1: Όπως διαφαίνεται και από τα παραπάνω παραδείγµατα, κανονικά στους ελληνικούς τίτλους
γράφουµε µε κεφαλαία µόνο το πρώτο γράµµα κάθε βιβλίου/τόµου/άρθρου/κεφαλαίου καθώς και ό,τι
άλλο θα γράφαµε µε κεφαλαία σε ένα κανονικό πεζό κείµενο (π.χ. κύρια ονόµατα).
Αντιθέτως, στα Αγγλικά γράφονται µε κεφαλαία τα πρώτα γράµµατα όλων των ουσιαστικών, επιθέτων
(και συχνά και των αντωνυµιών), αλλά µόνο σε τίτλους βιβλίων, συλλογικών τόµων και περιοδικών,
όχι σε τίτλους επιµέρους άρθρων ή επιµέρους κεφαλαίων συλλογικών τόµων (τα κύρια µε κεφαλαία!).
Για τη Γαλλική, Γερµανική, Ιταλική ισχύουν σε γενικές γραµµές οι αρχές της ορθογραφίας της κάθε
γλώσσας χωριστά: π.χ. η Γαλλική και η Ιταλική είναι περίπου όπως η Ελληνική, ενώ στη Γερµανική
όλα τα ουσιαστικά (όχι τα επίθετα) γράφονται µε κεφαλαία.
ΝΒ2: Όταν δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, χρησιµοποιούµε την ένδειξη ‘χ.χ.’, δηλαδή ‘χωρίς
χρονολογία’, ενώ όταν δεν υπάρχει εκδότης γράφουµε ‘χ.ε’ ή δεν αναφέρουµε τίποτε.
ΝΒ3: Μετά τα όποια σηµεία στίξης (κόµµα, τελεία, άνω-κάτω τελεία κτλ) υπάρχει φυσικά κενό ενός
χαρακτήρα στους τίτλους της βιβλιογραφίας, π.χ. ‘Γεωργίου, Κ. (1980). Ο Αλέξανδρος...’
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4. Μορφοποίηση του κειµένου
Γραµµατοσειρά: µία συνηθισµένη γραµµατοσειρά (π.χ. Calibri, Times New Roman,
Arial, Palatino Linotype, Garamond), κανονικά σε µέγεθος χαρακτήρων 12 pt (οι
υποσηµειώσεις ωστόσο σε 10 pt). Για τα Αρχαία Ελληνικά επιλέγουµε µια Unicode
πολυτονική γραµµατοσειρά (από την έκδοση Windows Vista και µετά τα Windows
έχουν ενσωµατωµένη πολυτονική σειρά µολονότι µπορεί αυτή να χρειάζεται
ενεργοποίηση: [Πίνακας Ελέγχου / Control Panel → Τοπικές Ρυθµίσεις και Ρυθµίσεις Γλώσσας /
Regional and Language Options → Πληκτρολόγια και Γλώσσες / Keyboards and Languages (µε
µικροδιαφορές ανάλογα µε την έκδοση των Windows)]).

Τα ειδικά φωνητικά / φωνολογικά

σύµβολα υπάρχουν προεγκατεστηµένα στο µενού των Συµβόλων του MS Word, ενώ
µπορεί κανείς να ‘κατεβάσει’ δωρεάν και ειδικές γραµµατοσειρές, π.χ. την SIL
Doulos.
Παράγραφος: το διάστηµα (διάστιχο) µεταξύ των σειρών να είναι ‘1,5’ (ή ‘2’) [στο
MS Word → [Paragraph]], τα περιθώρια σελίδας να παραµένουν καλύτερα χωρίς
αλλαγή και το σώµα του κειµένου να είναι σε "Πλήρη" (Justify) µορφή στοίχισης.
Αριθµοί σελίδων: οι αριθµοί των σελίδων τοποθετούνται συνήθως στο κάτω (παρά
στο πάνω) περιθώριο κάθε σελίδας στο κέντρο ή στα δεξιά. ∆εν αριθµείται κανονικά
η αρχική σελίδα του τίτλου (κάτι που είναι εύκολο τεχνικά στο MS Word). Τα
Περιεχόµενα, στην επόµενη σελίδα µετά τον τίτλο, αριθµούνται µε λατινικό i.
[∆ιακριτικά στοιχεία (Προαιρετικά): στο πάνω περιθώριο (Ηeader) κάθε σελίδας
(εκτός της αρχικής) δύναται να υπάρχει µια σχετική ένδειξη: Όνοµα – Τίτλος (κάπως
συνοπτικά): π.χ. Μ. Παπάς, Τουρκικά δάνεια Ελληνικής (στο MS Word η εισαγωγή
κειµένου στο άνω (Ηeader) ή κάτω (Footer) περιθώριο της σελίδας γίνεται από το
µενού [Εισαγωγή])].

5. Γλώσσα - Στίξη
Γλώσσα: Το κείµενο θα πρέπει να είναι γραµµένο σε καλά και σαφή ελληνικά (Κοινή
Νεοελληνική) µε δόκιµη ορθογραφία (χωρίς υπερβολικούς αρχαϊσµούς ή λέξεις της
καθοµιλουµένης - δείκτες προφορικού λόγου, τύπους κοινωνιολέκτου (αργκό) κτλ).
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Αποφεύγουµε ιδίως τύπους και λεξιλόγιο που παραπέµπουν σε προφορικό ύφος,
δηλαδή τους λεγόµενους προφορικούς δείκτες (π.χ. ‘...*έχουμε τρεις διαφορετικούς
τύπους ρημάτων...’ → ‘υπάρχουν/απαντούν/υφίστανται/παρατηρούνται τρεις
διαφορετικοί τύποι...’). Προτιµούµε το γ΄ ενικό πρόσωπο (: απρόσωπο-παθητική

φωνή), π.χ. ‘µια τέτοια ερµηνεία µπορεί να θεωρηθεί από ορισµένους ως µια
απόπειρα να...’. Ενίοτε κάνουµε χρήση και του α΄ πληθυντικού, ιδίως όταν
επιχειρηµατολογούµε προσωπικά ή στα συµπεράσµατα (π.χ. ‘για αυτούς τους
λόγους μπορούμε δικαίως να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι πιθανώς...’).

[Αντιθέτως σε άλλες γλώσσες, π.χ. Αγγλική υπάρχει σαφής προτίµηση στο α΄ενικό (π.χ. ‘In
what follows, I am going to argue in favour of a novel interpretation of...’)]

Αποφεύγουµε λέξεις και όρους για το νόηµα των οποίων δεν είµαστε σίγουροι →
χρήση λεξικών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, π.χ. το (µεταφρασµένο) Λεξικό
Γλωσσολογίας και Φωνητικής του Ντ. Κρύσταλ (2003), το σύγχρονο και έγκυρο
Λεξικό του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη),
το

οποίο

είναι

µάλιστα

διαθέσιµο

δωρεάν

στο

Internet

(www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html).

Επίσης, αποφεύγουµε:
* αδόκιµες συντοµογραφίες (π.χ. ‘κ’ αντί ‘και’)
* καταγραφή αριθµών µέσα στο κείµενό µας µε αριθµητικά σύµβολα (π.χ. ‘2’ αντί
‘δύο’) εκτός και αν έχουν αριθµητική/µαθηµατική αξία (π.χ. καταγραφή στατιστικών,
στοιχεία αναλογικής σύγκρισης κτλ)
* την περιττή χρήση εισαγωγικών µε µη κατάλληλες λέξεις επειδή αδυνατούµε να
επιλέξουµε µια λέξη που να αποδίδει κυριολεκτικά το νόηµα που θέλουµε.

Σηµεία στίξης: για λεπτοµέρειες συµβουλευόµαστε µία Νεοελληνική γραµµατική
(π.χ. τη σχολική έκδοση της γραµµατικής Τριανταφυλλίδη που υπάρχει σε ελεύθερη
πρόσβαση στο διαδίκτυο, π.χ. www.oedb.gr).
Βασικά σηµεία:
* το κόµµα στο γραπτό λόγο χωρίζει τις περισσότερες δευτερεύουσες (όχι όµως π.χ.
τις ειδικές) από τις κύριες προτάσεις, αλλά και βοηθά στην αποτύπωση της έµφασης
σε συγκεκριµένες λέξεις/φράσεις.
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* έπειτα από κόµµα (και όχι πριν) υπάρχει ένα κενό.
* έπειτα από τελεία (και όχι πριν) υπάρχει ένα κενό.
* έπειτα από άνω-κάτω τελεία (και όχι πριν) υπάρχει ένα κενό.
* ΝΒ: το ελληνικό σύµβολο για το ερωτηµατικό είναι το ‘;’ και όχι το ‘?’
[Βλ. και βιβλιογραφία στο τέλος για βασικά γλωσσικά και ορθογραφικά ζητήµατα]

Θέµατα γραφηµατικού/τυπογραφικού στυλ: Αν και δεν υπάρχουν πολλές σαφείς
απαγορεύσεις, κάποια στοιχεία είναι καλό να αποφεύγονται: π.χ. χρωµατιστές
γραµµατοσειρές µέσα στο κείµενο (επιτρέπονται όµως στην πρώτη σελίδα, σε
πίνακες, γραφήµατα κτλ), έντονες γραµµατοσειρές (µόνο σε (υπο)τιτλους ή για
ειδικούς/αλλόγλωσσους όρους), υπογραµµίσεις (στη θέση τους συνηθίζονται τα
πλαγιασµένα γράµµατα), εναλλαγή γραµµατοσειρών χωρίς σαφή λόγο (π.χ.
επιτρέπονται για τα Αρχαία Ελληνικά), αλλαγή µεγέθους γραµµατοσειράς στο κυρίως
κείµενο (συνήθως µόνο για πίνακες/καταλόγους δεδοµένων, εκτεταµένες παραποµπές
άλλων κειµένων, αρχαίων και µη (έκτασης µιας (χωριστής) παραγράφου ή και
περισσότερο) κτλ.
Οι ειδικοί όροι, οι λέξεις από ξένες/αρχαίες γλώσσες και διαλεκτικές ποικιλίες, αλλά
ακόµη και οι µεµονωµένες λέξεις της ΚΝΕ (σε ρόλο παραδείγµατος)

κανονικά

πλαγιάζονται, ενώ οι ερµηνείες τους τίθενται ανάµεσα σε (απλά) εισαγωγικά.

6. ∆οµή Εργασίας

(a) Σελίδα Τίτλου
- Για τη σελίδα του τίτλου χρησιµοποιούµε διάστηµα 1.5/2.0, µέγεθος
γραµµατοσειράς 12-16 (µε αυξοµειώσεις, ανάλογα µε τα στοιχεία κάθε σειράς) και
έντονη γραφή (τουλάχιστον στο θέµα της εργασίας και τα προσωπικά στοιχεία):
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Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Φιλοσοφική Σχολή
Τµήµα Φιλολογίας

Χειµερινό Εξάµηνο 2012-2013
Σεµινάριο Γλωσσολογικής Ειδίκευσης (‘Γλωσσική Επαφή’)
(∆ιδ. Π. Φίλος)

[περ. 5-6 σειρές κενές]

[Θέµα Εργασίας (µε µεγαλύτερα/έντονα γράµµατα)]

[περ. 3-4 σειρές κενές]

[Όνοµα Επώνυµο]
[Τµήµα]
[Εξάµηνο Σπουδών]
Α.Μ.: 0000
[περ. 8-10 σειρές κενές]

Ιωάννινα 2013
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(b) Κείµενο: Η δοµή του κειµένου διακρίνεται σε (αριθµηµένες) παραγράφους (πλην
της Βιβλιογραφίας στο τέλος, της οποίας η κεφαλίδα δεν αριθµείται κανονικά).
1η (αριθµηµένη) σελίδα (µε λατινικό αριθµό, i): Περιεχόµενα
Τα

Περιεχόµενα

θα

περιλαµβάνουν

τους

βασικούς

τίτλους

της

κάθε

(υπο)παραγράφου µαζί µε τους αριθµούς των αντίστοιχων σελίδων. Ένας ενδεικτικός
Πίνακας Περιεχοµένων για µια (υποθετική) εργασία µε τίτλο ‘Τα βενετσιάνικα
δάνεια της Ελληνικής’ είναι ο εξής:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδες
Περιεχόµενα...................................................................................................................i
0. Περίληψη....................................................................................................................1
1.Εισαγωγή.....................................................................................................................2
2.Βασική γλωσσολογική θεωρία (και ορολογία) του δανεισµού...................................2
3.Επαφές Ελληνικής και Λατινικής/ροµανικών γλωσσών............................................4
3.1 Ελληνική και Λατινική...........................................................................................4
3.2. Ελληνική και Μεσαιωνική Λατινική/Πρωτοροµανική.........................................5
3.3. Ελληνική και ιταλικές διάλεκτοι (Βενετσιάνικη).................................................5
4. Η δοµή της Γ1 (Ελληνικής) και της Γ2 (Βενετσιάνικης)…….....………………......6
4.1. Ελληνική...............................................................................................................6
4.2. Βενετσιάνικη.........................................................................................................7
5. Βενετσιάνικα δάνεια στην Ελληνική.........................................................................8
5.1. Λεξικά δάνεια........................................................................................................8
5.1.1. Λεξιδάνεια vs. µεταφραστικά δάνεια ............................................................... 9
5.2. Γραµµατικά δάνεια..............................................................................................10
6. Προσαρµογή των βενετσιάνικων δανείων στην Ελληνική......................................11
6.1. Φωνολογία...........................................................................................................11
6.2. Μορφολογία........................................................................................................12
6.3. Σηµασιολογία......................................................................................................13
7. Συµπεράσµατα..........................................................................................................14
Βιβλιογραφία............................................................................................................15

- 18 -

2η (αριθµηµένη) σελίδα (µε αραβικό 1)
Μπορεί να προηγείται µια σύντοµη περίληψη (στην ίδια ή σε άλλη γλώσσσα), µε ή
χωρίς αρίθµηση κεφαλίδας (συνήθως το 0), π.χ.:

(α) Στα ελληνικά
0. Περίληψη. Ο µετακλασικός µετασχηµατισµός πολλών αρσενικών και ουδετέρων θεµατικών
ονοµατικών τύπων ενικού αριθµού, δηλαδή -ioC# → -iC# (π.χ. κύριος → κῦρις), έχει ερµηνευθεί
ποικιλοτρόπως. ∆ύο βασικοί ερµηνευτικοί άξονες: (i) µορφο(φωνο)λογική επίδραση (αναλογία) από
άλλα κλιτικά παραδείγµατα (ii) φωνολογική εξέλιξη (συγκοπή – φωνηεντική εξασθένηση του [o]
στην ον. και αιτ. εν. και µετατόπιση τόνου-ηµιφωνηεντοποίηση του [i] στη γεν. και δοτ. εν.). Μια πιο
πρόσφατη εναλλακτική πρόταση για την πιθανότητα επαναφωνηεντοποίησης (saṁprasāraṇa)
παρουσιάζει ιδιαίτερο θεωρητικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα αν συσχετισθεί µε δεδοµένα από άλλες
ινδοευρωπαϊκές-νεολατινικές γλώσσες καθώς και µε κάποια (µορφο-)φωνολογικά διαλεκτικά
φαινόµενα της αρχαίας ελληνικής. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα του φαινοµένου καθιστά τον συνδυασµό
και των δύο ερµηνευτικών απόψεων (φωνολογία-µορφολογία) ως την πιο ασφαλή προσέγγιση.

(β) σε άλλη γλώσσα
0. Abstract. This paper offers an overview of the most fundamental typological features of external
borrowing into Greek, ancient and modern alike. In principle, there is less emphasis on common topics
such as the categories of the borrowed lexical stock and the semantic properties of individual
loanwords since the main focus is on the influences in the sphere of morphology and of the overall
linguistic structure: loanword typology can provide crucial evidence for the structure of both the
creditor (L2) and the recipient (L1) languages as well as about their speakers and the conditions of the
borrowing process. In other words, there is an attempt on the one hand to sketch out and compare the
respective influences of other languages (L2) on the linguistic structure of Greek (L1) - in its
diachronic attestation - and on the other, to provide an explanation for the relatively poor number of
imported grammatical elements (e.g. derivational suffixes, inflectional endings, etc.).

3η (αριθµηµένη) σελίδα κεξ (αραβικοί αριθµοί, 2-)
[ΝΒ: Η Εισαγωγή µπορεί κάλλιστα να τοποθετηθεί στη σ. 1, λίγες σειρές πιο κάτω από την Περίληψη]

Η καθαυτή εργασία, µε βάση τα όσα αναφέρονται και στον Πίνακα περιεχοµένων,
δηλαδή 1. Εισαγωγή, 2. [Κεφάλαια Κυρίου Μέρους], 3. Συµπεράσµατα, Βιβλιογραφία.
Συνήθως αναφέρουµε στην Εισαγωγή µε τι θα ασχοληθούµε παρακάτω. Μετά, στην
αρχή του Κυρίως Μέρους (2.1, 2.2), ακολουθούν (πιθανώς) παράγραφοι π.χ. για
θεωρία-βασική ορολογία, για το (ιστορικό κ.ά) πλαίσιο, τη δοµή των υπό εξέταση
στοιχείων κτλ. Ακολουθεί η βασική/κυρίως ανάλυση σε ενότητες-παραγράφους. Τα
Συµπεράσµατα → συνοπτικότατη παρουσίαση των βασικών σηµείων-πορισµάτων.

► ∆ε νοείται κανονική εργασία χωρίς σαφή δοµή, (επαρκείς) βιβλιογραφικές
παραποµπές (& Βιβλιογραφία), παραδείγµατα/δεδοµένα και (έστω λιγοστές)
(υπο)σηµειώσεις!
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7. Τελικό στάδιο (έλεγχος κειµένου – εκτύπωση)

Είναι καλό να θυµόµαστε ότι όπως η σύνταξη µιας εργασίας χρειάζεται συνήθως
περισσότερο χρόνο απ’ όσο αρχικά υπολογίζαµε, έτσι και ο τελικός έλεγχος (εκτύπωση) της εργασίας απαιτεί συχνά σηµαντικά περισσότερο χρόνο απ’ όσο π.χ. η
απλή ανάγνωση ισάριθµων σελίδων ενός τυπωµένου βιβλίου της βιβλιοθήκης µας,
αφού θα προβούµε σχεδόν σίγουρα σε διορθώσεις ή/και αλλαγές.

(α) Πριν από την οριστική υποβολή πρέπει να εκτυπώσουµε την εργασία µας και να
τη διαβάσουµε προσεκτικά µία-δύο φορές. Με τον τρόπο αυτό θα επισηµάνουµε
λάθη που δεν είναι εύκολο να τα διακρίνουµε στην οθόνη του υπολογιστή. Χρήσιµο
επίσης είναι οι µία-δύο αναγνώσεις της εργασίας να γίνουν σε χρονική απόσταση
µεταξύ τους (π.χ. µε µία ηµέρα διαφορά) αφού τα µάτια και το µυαλό µας συνηθίζουν
να εκλαµβάνουν µηχανικά ως σωστό το κείµενο που έχουν επεξεργαστεί µέχρι πριν
από λίγο. Επίσης, βοηθάει πολύ να δώσουµε την εργασία µας σε ένα γνωστό µας
πρόσωπο (π.χ. συµφοιτητή, συµφοιτήτρια) του οποίου τη γνώµη εµπιστευόµαστε.

(β) Προσοχή στην αντιστοίχηση των βιβλιογραφικών παραποµπών µέσα στο κείµενο
µε την (αλφαβητικά καταρτισµένη) Βιβλιογραφία στο τέλος και ιδίως σε πιθανές
ελλείψεις στην τελευταία, δηλ. θα πρέπει να είµαστε σίγουροι (µε τον τελικό έλεγχο)
ότι όλες οι βιβλιογραφικές παραποµπές (βιβλία, άρθρα κτλ) του κειµένου αντιστοιχούν
σε άρθρα/βιβλία (µε πλήρη τίτλο και ταυτόσηµη χρονολογία έκδοσης) στη
συγκεντρωτική Βιβλιογραφία (π.χ. το ‘....σύμφωνα με τον Δέλτα (1970: 103-116)’ θα
πρέπει να µας παραπέµπει σε ένα συγκεκριµένο έργο στη Βιβλιογραφία µας, του
τύπου ‘Δέλτας, Κ. (1970). Η πνευματική ζωή της Σύρου τον 19ο αι. Αθήνα: Εστία’).

(γ) Χρήσιµο επίσης είναι να αποφεύγουµε τις προσθήκες/αφαιρέσεις/αλλαγές της
τελευταίας στιγµής, ιδίως υπό πίεση χρόνου, γιατί οδηγούν συνήθως σε σοβαρότερα
προβλήµατα.

(δ) Η εκτύπωση µπορεί να γίνεται και στις δύο πλευρές ενός φύλλου Α4, αν και είναι
προτιµότερη η εκτύπωση αποκλειστικά σε µονή σελίδα (δηλαδή µόνο στην
εµπρόσθια πλευρά κάθε φύλλου (recto)) ώστε να είναι δυνατή η σηµείωση τυχόν
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εκτενέστερων σχολίων από τον εξεταστή της εργασίας. Η εκτύπωση θα πρέπει να
γίνεται καλύτερα σε µορφή αρχείου PDF (και όχι MS Word ή κάτι παρόµοιο), ειδικά
αν δεν εκτυπώνουµε από δικό µας εκτυπωτή, ώστε να αποφύγουµε πιθανά
προβλήµατα µε γραµµατοσειρές (ιδίως πολυτονικές), πίνακες - σχεδιαγράµµατα,
αλλά και µε τη µορφοποίηση του κειµένου (παράγραφοι κτλ) κτλ. Το ίδιο ισχύει
(δηλαδή PDF και όχι MS Word) όταν τυχόν η εργασία µας υποβάλλεται ηλεκτρονικά
(ως συνηµµένο αρχείο σε email)
[Για τη µετατροπή ενός κειµένου Word σε PDF υπάρχουν πολλά εµπορικά και δωρεάν
προγράµµατα, τόσο για online χρήση (π.χ. Adobe Converter) όσο και για offline χρήση,
δηλαδή µετά την εγκατάστασή τους στον Η/Υ (π.χ. CutePDF)]

► Για µια πρακτική εφαρµογή των οδηγιών αυτού του κειµένου, βλ. π.χ. το
άρθρο ‘Τυπολογία των δανείων της Ελληνικής’ (Ε-course) ή κάτι παρόµοιο.

► Ενδεικτική (10βάθµια) κλίµακα βαθµολόγησης: Περιεχόµενο 5, ∆οµή: 1,5,
Γλώσσα: 1, Έκφραση: 1, Έρευνα: 1,5 (σε µεταπτυχιακό επίπεδο αυξάνεται
κανονικά η βαρύτητα της ερευνητικής πρωτοτυπίας).
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