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ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

Γενικές παρατηρήσεις 

 

Κάθε γραπτή εργασία, οποιασδήποτε έκτασης, γίνεται με σκοπό να συμβάλει 

στην προώθηση της γνώσης γύρω από το θέμα που πραγματεύεται, το οποίο 

θα πρέπει να είναι, εν μέρει τουλάχιστον, πρωτότυπο. Σε κάθε εργασία 

στόχος είναι να αναλυθεί επιστημονικά το θέμα που έχει επιλεγεί και, 

ακολούθως, να εξαχθούν λογικά συμπεράσματα από την ανάλυση που έχει 

προηγηθεί. Επομένως, η εργασία δε θα πρέπει να αποτελεί απλή 

συγκόλληση τυχαίων, λίγο-πολύ, φράσεων, παραθεμάτων ή πληροφοριών 

που έχουν συλλεχθεί, ούτε να περιλαμβάνει ασυστηματοποίητες και 

ακατέργαστες πληροφορίες, που πολλές φορές είναι άσχετες με το θέμα. 

Αντιθέτως, θα πρέπει να διαθέτει δομή και μεθοδολογία, και σε αυτή να 

χρησιμοποιούνται επιστημονικά, δηλαδή αντικειμενικά κριτήρια, καθώς και 

ελέγξιμα στοιχεία. 

Κάθε γραπτή εργασία πρέπει να έχει ακαδημαϊκό ύφος, δηλαδή πρέπει 

να αποφεύγονται οπωσδήποτε ακραίες ή υβριστικές εκφράσεις. Η ενδεχόμενη 

αποδοκιμασία του γράφοντος για πρόσωπα ή αναλύσεις μπορεί πάρα πολύ 

καλά να εκφραστεί με ήπιες και μετρημένες εκφράσεις χωρίς να αλλάζει η 

ουσία και το νόημα. 

Επίσης, καλό είναι να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε 

συντομογραφίες, π.χ. γράφουμε Ηνωμένο Βασίλειο και όχι Η.Β. Σε 

περίπτωση που είναι αναγκαίες διότι αναφέρονται πολλές φορές, την πρώτη 

φορά αναγράφονται κανονικά και δίπλα, μέσα σε παρένθεση, τοποθετούνται 

τα αρχικά, π.χ. Linguistics Association of Great Britain (LAGB). Σε περίπτωση 

που οι συντομογραφίες τέτοιου είδους είναι περισσότερες από μία 

συντάσσεται γλωσσάρι, το οποίο μπαίνει στην αρχή της εργασίας πριν από τα 

περιεχόμενα.  

Ο τρόπος συγγραφής πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να επιτρέπει στον 

συγγραφέα να μεταφέρει το μήνυμα της έρευνάς του καθαρά και συνοπτικά. 

Πιο συγκεκριμένα πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στη δομή, στη χρήση 

της ακαδημαϊκής ορολογίας και ύφους της διπλωματικής εργασίας, καθώς και 
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στη γραμματική και σύνταξη του κειμένου. Η διπλωματική εργασία πρέπει να 

έχει λογική ροή και συνέπεια, να αποφεύγονται φλυαρίες και όσα γράφονται 

να είναι σχετικά με το σκοπό της μελέτης. Προτείνεται η χρήση Διαγραμμάτων 

και Πινάκων, όταν μπορούν να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τα 

επιχειρήματά που παρουσιάζονται.  

Η έκταση της εργασίας μπορεί να ποικίλει κι εξαρτάται από τη φύση της 

εργασίας αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι λιγότερη από 20.000 

λέξεις. Στην έκταση αυτή δεν προσμετρώνται τα παραρτήματα. Η εργασία 

πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη.  

 Όσον αφορά τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας πρέπει να 

ληφθούν υπόψη τόσο η δομή, που παρουσιάζεται παρακάτω, όσο και τα εξής 

σημεία: 

 Η αρίθμηση των σελίδων πρέπει να είναι συνεχής και εμφανής στην κάτω 

εξωτερική πλευρά της σελίδας και να περιλαμβάνει τη σελίδα τίτλου. 

 Το κείμενο πρέπει να είναι τυπωμένο σε λευκό χαρτί μεγέθους Α4. Η 

διπλωματική εργασία τυπώνεται σε σελίδες Α4 με αριστερό/δεξιό 

περιθώριο. Η πρώτη σελίδα αποτελεί  το εξώφυλλο της εργασίας (βλέπε 

υπόδειγμα). Στη δεύτερη σελίδα, στο κάτω δεξί μέρος, αναγράφεται η 

φράση: 

«Οι απόψεις που διατυπώνονται στην παρούσα πτυχιακή εργασία 

εκφράζουν αποκλειστικά τον/τη συγγραφέα» 

 Η τρίτη σελίδα περιέχει περίληψη της εργασίας στα ελληνικά και, 

προαιρετικά, στα αγγλικά, έκτασης 300-400 λέξεων, στην οποία 

αναφέρονται η υπόθεση εργασίας, η μέθοδος προσέγγισης και το 

συμπέρασμα  

 Στην τέταρτη σελίδα παρατίθεται ο πίνακας περιεχομένων της εργασίας 

 Αμέσως μετά αναφέρονται οι ευχαριστίες (προαιρετικά) και ακολουθεί το 

κυρίως μέρος της εργασίας, το οποίο χωρίζεται στην εισαγωγή, στο 

κυρίως μέρος και στα συμπεράσματα. 

 

Τα μέρη της εργασίας 

 

Κάθε γραπτή εργασία μπορεί περιλαμβάνει τα εξής μέρη:  
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1. Εισαγωγή (η οποία περιλαμβάνει μια περιγραφή του προβλήματος, μια 

περιληπτική παρουσίαση της προσέγγισης που ακολουθείται και μια 

συνοπτική παρουσίαση των κεφαλαίων που ακολουθούν). 

 

2. Κυρίως μέρος (το οποίο είναι δυνατόν να χωρίζεται σε μέρη, που 

χωρίζονται με την σειρά τους σε κεφάλαια, και στο οποίο 

περιλαμβάνεται η συζήτηση των υπό πραγμάτευση ζητημάτων, η 

παρουσίαση του θεωρητικού προτύπου, της μεθοδολογίας, των 

δεδομένων κτλ.) 

 
3. Συμπέρασμα (το καταληκτικό κεφάλαιο, όπου δίδεται η απάντηση 

στο/στα ερευνητικό ερώτημα/ερευνητικά ερωτήματα που απασχολούν 

την εργασία) 

 
4. Βιβλιογραφία 

 

5. Προαιρετικά μπορεί να υπάρχουν και παραρτήματα, εφ΄ όσον βοηθούν 

στην πληρέστερη κατανόηση του θέματος που έχει αναπτυχθεί στο 

πλαίσιο της εργασίας. 

 

Καθεμία από αυτές τις υποδιαιρέσεις λαμβάνει αύξοντα αριθμό, ενώ τα 

κεφάλαια αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό που τους αντιστοιχεί και 

προσδιορίζονται με επιπρόσθετη αρίθμηση. 

 

 

Υποσημειώσεις 

 

Κατά την διάρκεια της συγγραφής μίας εργασίας, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 

παίζουν οι υποσημειώσεις οι οποίες αριθμούνται και μπαίνουν  στο κάτω 

μέρος της σελίδας στην οποία βρίσκονται. Οι επεξηγηματικές παραπομπές 

παίζουν τον ρόλο ενός «παράλληλου» κειμένου προς το κανονικό και 

χρησιμοποιούνται για να προσθέσουν κάποια σημαντική πληροφορία, χωρίς 

όμως να διασπάσουν την ροή και την λογική συνοχή του κυρίως κειμένου. 

 

Βιβλιογραφικές παραπομπές 
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Στις βιβλιογραφικές παραπομπές, αναφέρεται η πηγή της πληροφορίας ή της 

άποψης που παρατίθεται. Η επιστημονική εργασία πρέπει να περιλαμβάνει 

βιβλιογραφικές παραπομπές. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές γίνονται 

σύμφωνα με το The Chicago manual of style, βλ. Παράρτημα Β. 

 

 

ΧΑΡΤΕΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Όταν παρατίθενται χάρτες ή/ και παραρτήματα, πρέπει απαραιτήτως σε κάθε 

ένα να αναφέρεται η πηγή από την οποία αντλήθηκαν, δηλαδή να υπάρχει μία 

πλήρης βιβλιογραφική παραπομπή. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει στο 

κείμενο σχετική υποσημείωση παραπομπής στο κάθε παράρτημα (π.χ. 

Υποσημείωση 1. βλ.  Παράρτημα Α.) 

 

Αντιγραφή – Λογοκλοπή 

 

Ως αντιγραφή ή λογοκλοπή θεωρείται η οικειοποίηση τμημάτων κειμένου 

άλλου συγγραφέα (ή άλλων συγγραφέων) χωρίς να γίνεται η σχετική 

βιβλιογραφική αναφορά και χωρίς η φράση ή το τμήμα του δάνειου κειμένου 

να έχει τεθεί εντός εισαγωγικών, οπότε και πάλι χρειάζεται να αναφερθεί η 

πηγή. Σε αντίθετη περίπτωση ο/η συγγραφέας της εργασίας διαπράττει το 

σοβαρό ακαδημαϊκό αμάρτημα της αντιγραφής/λογοκλοπής, το οποίο 

αποτελεί και ποινικά κολάσιμο αδίκημα της παραβίασης πνευματικών 

δικαιωμάτων Δε χρειάζεται να αναφερθεί ότι το ίδιο ισχύει και για τις 

περιπτώσεις μεταφοράς στην εργασία αυτούσιου κειμένου από έντυπο ή από 

διαδικτυακή πηγή (copy - paste).  

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι οι επιβλέποντες μπορούν να 

χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό για τον εντοπισμό περιπτώσεων αντιγραφής 

και λογοκλοπής στις διπλωματικές εργασίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Ακόμα, εάν  υπάρχουν ενδείξεις αντιγραφής ή/και λογοκλοπής σε 

διπλωματική εργασία, ο επιβλέπων / επιβλέπουσα μπορεί να εξετάσει το 

ζήτημα σε βάθος με διάφορα μέσα (προφορική εξέταση του φοιτητή κ.α.) και 

σε περίπτωση επιβεβαιωμένης αντιγραφής ή/και λογοκλοπής δεν θα 
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συναινέσει στην τελική παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας.  Επίσης, 

εξέταση αναφορικά με πιθανή αντιγραφή ή/και λογοκλοπή μπορεί να γίνει και 

κατά την τελική παρουσίαση και υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας τόσο 

από τον επιβλέποντα / επιβλέπουσα όσο και από τα μέλη της επιτροπής. Σε 

περιπτώσεις διαπιστωμένης αντιγραφής ή/και λογοκλοπής η διπλωματική 

εργασία θα απορρίπτεται και θα επιβάλλονται στον φοιτητή / φοιτήτρια οι 

προβλεπόμενες από τον κανονισμό κυρώσεις.  

 

 
Η μορφή του κειμένου 

 

Μεγάλη σημασία για την τελική παρουσίαση της εργασίας να τηρηθούν τα 

εξής: 

 

Γραμματοσειρά: Times New Roman 14 για τον τίτλο του κεφαλαίου, Times 

New Roman 12 για τους τίτλους των υποκεφαλαίων και 

για το κυρίως κείμενο, Times New Roman 10 για τις 

υποσημειώσεις. 

Παράγραφος: - Διάστιχο (Μορφή, Παράγραφος, Διάστημα): 1,5 γραμμή. 

- Διάστημα (Μορφή, Παράγραφος, Διάστημα): Πριν και 

μετά, αυτόματο. 

- Στοίχιση: Χρησιμοποιήστε πλήρη στοίχιση του κειμένου.    

Τίτλοι και Κεφαλίδες: - Ο τίτλος του κειμένου γράφεται με κεφαλαία στοιχεία  

bold. Είναι κατά το δυνατό σύντομος και περιεκτικός.  

- Οι τίτλοι των κεφαλαίων γράφονται με απλά στοιχεία 

bold δίχως τελεία στο τέλος. 

- Οι τίτλοι των υποκεφαλαίων γράφονται με απλά 

πλάγια στοιχεία δίχως τελεία στο τέλος. 
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Κείμενο:  - Το διάστημα (space στην πληκτρολόγηση) είναι πάντα 

ένα, είτε ανάμεσα στις λέξεις είτε μετά τις τελείες, τα 

κόμματα κ.τ.λ.  

- Αποφεύγονται τα έντονα γράμματα (bold) καθώς και οι 

υπογραμμίσεις κειμένου. Στη θέση τους χρησιμοποιούμε 

για να δώσουμε έμφαση τα πλάγια στοιχεία (italics). 

- Οι προτάσεις που μπαίνουν μέσα σε παύλες (-.....-), 

ξεκινούν χωρίς διάστημα μετά την πρώτη παύλα και 

αντίστοιχα η δεύτερη παύλα μπαίνει χωρίς διάστημα μετά 

την τελευταία λέξη (π.χ. «Το νομικό πλαίσιο -διεθνές, 

κοινοτικό και εθνικό- προβλέπει ...»).    

Υποσημειώσεις:  - Χρήση της σχετικής εντολής από το μενού «Εισαγωγή», 

με τη μορφή υποσημειώσεων τέλους (endnotes) και με 

αυτόματη αρίθμηση τύπου 1, 2, 3 ή με τη μορφή 

υποσημειώσεων στο τέλος της σελίδας. 

 - Ο αριθμός της υποσημείωσης μπαίνει ακριβώς μετά τη 

λέξη, χωρίς διάστημα και πριν από το σημείο στίξης που 

ακολουθεί. (π.χ. «...η προσαρμοστικότητα των 

οικοσυστημάτων²...», «...της μόλυνσης του 

περιβάλλοντος³...».). 

Εισαγωγικά:  Χρησιμοποιούμε τα ελληνικά εισαγωγικά («...») και όχι 

άλλα σύμβολα τόσο για την αναφορά σε κάποιο κείμενο 

της νομοθεσίας, ή σε κάποια απόφαση Δικαστηρίου όσο 

και για τη μεταφορά αυτούσιων των απόψεων ενός 

συγγραφέα. (Π.χ. η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», «The 

Conference of the Parties shall define the relevant 

principles...»). 

Συντομογραφίες: Προτείνεται η χρήση των καθιερωμένων 

συντομογραφιών. Συντομογραφίες αλλοδαπών 
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δικαστηρίων και περιοδικών βρίσκονται στα νομικά 

βιβλία, που ακολουθούν, σε γενικές γραμμές, τον ίδιο 

τρόπο συντομογραφιών (π.χ. American Journal of 

International Law: AJIL, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων: ΔΕΚ).    

Γενικές παρατηρήσεις: 

- Προσοχή στην αρίθμηση κεφαλαίων και υποκεφαλαίων. Σημαντικό 

είναι να υπάρχει ομοιομορφία στην αρίθμηση των σχετικών βαθμίδων. 

Εάν υπάρχει τίτλος στη δευτεροβάθμια παράγραφο μίας μεγάλης 

ενότητας, θα πρέπει να υπάρχει τίτλος και στην αντίστοιχη παράγραφο 

άλλης ενότητας (π.χ. Ι. Α. «Εθνικό δίκαιο ... », ΙΙ. Β. «Κοινοτική 

νομοθεσία...»). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π.Μ.Σ. «ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» 

 

 

Τίτλος 

 

 

 

 

Πτυχιακή εργασία του / της (ονοματεπώνυμο φοιτητή –τριας) 

 

 

 

Επιβλέπων/Επιβλέπουσα: 

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: 

 

 

ΡΟΔΟΣ, ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Ακολουθείται το The Chicago Manual of Style  

[http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html] 
 
Για μια εύχρηστη κωδικοποίηση των βασικών αρχών που διέπουν τη σύνταξη των 
βιβλιογραφικών αναφορών, βλ. το παρακάτω συνημμένο από το Κ.Ε.Γ.: 
 
 
--------------------------------------------------------- 
 
 
Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας 

Tμήμα Γλωσσολογίας 

 

 
OΔHΓIEΣ ΓIA TH ΣYNTAΞH TΩN BIBΛIOΓPAΦIKΩN ANAΦOPΩN  

ΣTIΣ EKΔOΣEIΣ TOY K.E.Γ 

 

Tο σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών που προτείνουμε βασίζεται στη 14η έκδοση 

του The Chicago Manual of Style και είναι γνωστό ως σύστημα συγγραφέα-

χρονολογίας [author-date system]. Σύμφωνα με αυτό οι πηγές αναφέρονται στο 

εσωτερικό του κειμένου, συνήθως σε παρενθέσεις, με το επώνυμο του/της συγγραφέα 

και τη χρονολογία. Aυτές οι σύντομες αναφορές διευρύνονται σε έναν κατάλογο στο 

τέλος του κειμένου, όπου παρέχονται πλήρεις βιβλιογραφικές πληροφορίες. Tο 

σύστημα αυτό διακρίνεται για τη συντομία και τη σαφήνειά του.  

 

1. Aναφορές στο εσωτερικό του κειμένου 

Tα μόνα στοιχεία που αναφέρονται είναι το όνομα του συγγραφέα ή επιμελητή (χωρίς 

το στοιχείο επιμ.), η χρονολογία έκδοσης και ο αριθμός σελίδας ή σελίδων. Όταν 

πρόκειται για πολλαπλή αναφορά, τα ονόματα χωρίζονται με άνω τελεία (·). 

Προκειμένου για σύγχρονες εκδόσεις ή ανατυπώσεις παλαιότερων έργων, 

αναγράφεται η χρονολογία της πρώτης έκδοσης σε αγκύλη [ ] και ακολουθεί η 

χρονολογία της έκδοσης που συμβουλεύεται ο/η συγγραφέας του κειμένου. 

 

Παραδείγματα  

 O Williams (1976, 144-146) διαφοροποιεί την έννοια του ηγεμονισμού από την 

έννοια της ηγεμονίας. 

 H μετανάστευση προς τις δύο χώρες έγινε την ίδια περίοδο... και η απασχόληση 

των Eλλήνων έγινε στα ίδια βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα (Δαμανάκης 1987, 

49-59· Stenou 1990, 357-360· Alexiou 1992, 274-275). 

 «H Eλλάδα όταν νομίζει ότι επιστρέφει στον Ξενοφώντα, δείχνει ότι δεν έχει 

ελευθερωθεί από την ηθική σκλαβιά στον Tούρκο» (Psicharis [1902] 1986a, 38). 

 

Aποφεύγεται η χρήση υποσημειώσεων μόνο για βιβλιογραφική αναφορά (σύστημα 

τεκμηρίωσης που χρησιμοποιούταν ευρύτατα μέχρι σήμερα στον χώρο των 

ανθρωπιστικών κυρίως επιστημών). H υποσημείωση διατηρείται μόνον εφόσον η 

αναφορά συνοδεύεται από κάποιο σχόλιο. 
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Παράδειγμα  

 ...από την Astadhyayi του Πανίνι και το Diccionario del espa ol de México
1
..... 

 
2. Kατάλογος βιβλιογραφικών αναφορών 

Tα απαραίτητα στοιχεία για μια πλήρη βιβλιογραφική αναφορά είναι τα εξής: 

όνομα (συνήθως το αρχικό γράμμα) και επώνυμο συγγραφέα ή επιμελητή, χρονολογία 

έκδοσης, τίτλος έργου, τόπος έκδοσης και εκδοτικός οίκος ή φορέας και, προκειμένου 

για άρθρα δημοσιευμένα σε περιοδικά ή συλλογικά έργα, ο αριθμός των σελίδων 

(από-έως). Άλλα στοιχεία που κρίνονται κατά περίπτωση απαραίτητα είναι ο αριθμός 

της έκδοσης, ο αριθμός των τόμων πολύτομου έργου, το όνομα του μεταφραστή. Tα 

στοιχεία αυτά καταγράφονται με τη σειρά, στίξη και τυπογραφική μορφή που 

εμφανίζεται στα παρακάτω  παραδείγματα. 

 

Eιδικότερα: 

 

2.1 Aναφορές σε βιβλία 

 ΠETPOYNIAΣ, EY. 1984. Nεοελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση. 

Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 

 DORIAN, N., επιμ. 1989. Investigating Obsolescence: Studies in Language 

Contraction and Death. Cambridge: Cambridge University Press. 

 WELLEK, R. & A. WARREN. [1948] 1975. Theory of Literature. 3η έκδ. Nέα Yόρκη: 

Harcourt Brace Jovanovich. 

 TZAPTZANOΣ, A. [1946]. 1987. Nεοελληνική σύνταξη. 2 τόμ. Θεσσαλονίκη: Aφοί 

Kυριακίδη. 

 ΓKEΛΛNEP, E. 1992. Έθνη και  εθνι κι σμός. Mτφρ. Δ. Λαφαζάνη. Aθήνα: 

Aλεξάνδρεια. 

 

Οι σειρές δηλώνται με όρθια γράμματα ακριβώς πριν από τον τόπο έκδοσης. 

 

2.2 Aναφορές σε άρθρα δημοσιευμένα σε περιοδικά ή συλλογικούς τόμους 

 

 ΣETATOΣ, M. 1994. Oι γραμματικές της κοινής νεοελληνικής. Φιλόλογος 78:288-

305. 

 GILES, H., R. Y. BOURHIS & D. M. TAYLOR. 1977. Towards a theory of language in 

ethnic group relations. Στο Language and Ethnicity in Intergroup Relations, επιμ. 

H. Giles, 307-348. Nέα Yόρκη: Academic Press. 

 

2.3 Aναφορές σε αδημοσίευτες διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες 

 

Aκολουθείται σε γενικές γραμμές το ίδιο σύστημα με το 2.1, αλλά στην περίπτωση 

αυτή ο τίτλος αναγράφεται με όρθιους χαρακτήρες, δηλώνεται το είδος της εργασίας 

και σημειώνεται το Πανεπιστήμιο όπου αυτή έχει εκπονηθεί. (Δημοσιευμένη διδ. 

διατριβή αντιμετωπίζεται ως βιβλίο). 

 TEΛOΠOYΛOΣ, Θ. 1998. H γλωσσική διδασκαλία στην Eλλάδα πριν και μετά το 

1976. Διδακτορική διατριβή, Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης. 

 

                                                 
1
 Για τα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα της σύνταξης του λεξικού καθώς και για τη σχέση του 

με το Diccionario de la Real Academia Espaνola (DRAE), βλ. Lara 1983. 
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Tο μικρό όνομα του συγγραφέα μπορεί να αναγράφεται και ολόκληρο αρκεί να 

τηρείται αυτό συστηματικά. 

 

2.4 Σημειώνουμε επίσης ότι ορισμένα στοιχεία των ξενόγλωσσων αναφορών 

μεταφράζονται στα ελληνικά. Tα συχνότερα μεταξύ αυτών: 

 

editor/edited (ed.) επιμ. in στο 

edition (ed.) έκδ. in press υπό εκτύπωση 

trans. μτφρ. forthcoming υπό έκδοση 

vol. τόμ.   

 

Eπίσης, μεταφράζεται ή μεταγράφεται το όνομα του τόπου έκδοσης, π.χ. Παρίσι, 

Λονδίνο, όπου είναι μορφολογικά προσαρμοσμένο στην ελληνική. 

 

 

H παραπάνω παρουσίαση δεν είναι εξαντλητική όλων των περιπτώσεων που είναι 

δυνατό να εμφανιστούν σε έναν κατάλογο βιβλιογραφικών αναφορών. Kαθορίζει, 

ωστόσο, τις βασικές αρχές του συστήματος βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης, που έχει 

ήδη εφαρμοστεί στις τελευταίες εκδόσεις του K.E.Γ. 

 

 

Στοιχεία φιλολογικής επιμέλειας 

1) τον/στον πάντοτε, για το θηλυκό τηρείται ο κανόνας 

2) δεν, πάντοτε 

3) κλπ. 

4) Τα εθνικά όταν παίζουν ρόλο επιθετικού προσδιορισμού με πεζό. 

Π.χ. οι έλληνες δημοσιογράφοι 

5) Το αρχικό των γλωσσών με πεζό: π.χ., αγγλική, ελληνική κλπ. 

6) Τα επιστημονικά πεδία και οι επιστημονικές σχολές/θεωρίες με πεζό: π.χ., 

γλωσσολογία, ιστορία, συγκριτική λογοτεχνία, φυσική, μαθηματικά, 

στρουκτουραλισμός κλπ. 

7) Με κεφαλαία: ιστορικές περίοδοι (π.χ. Αναγέννηση, Μεσαίωνας, Β΄ Παγκόσμιος 

Πόλεμος) 

8) Με κεφαλαία το κύριο όνομα του γεωγραφικού όρου: π.χ. Αιγαίο πέλαγος, 

Βαλκανική χερσόνησος κλπ. 

9) Δεν διατηρούμε την υπογεγραμμένη, σε αρχαίο ελληνικό κείμενο γραμμένο σε 

μονοτονικό. 

10) Οι αριθμοί από το 1-100 ολογράφως, καθώς και τα χίλια, εκατομμύριο κλπ. 

11) και, όχι κι 

12) Αποφεύγεται η αφαίρεση του τελικού φωνήεντος στις προθέσεις από, σε, π.χ. από 

το, σε αυτό κλπ. 

13) τί  

14) παρόλο που, αλλά παρ’ όλες  

 

 

Σημεία στίξης/τυπογραφικά 

1) «  »: παράθεμα, έννοιες, έμφαση, ειρωνεία κλπ. 

2) ‘ ’: σημασία λέξεων, π.χ. la table ‘το τραπέζι’ 

3) “…”:  τα χρησιμοποιούμε εντός κειμένου-παραθέματος, στη θέση των κάτω 

εισαγωγικών: π.χ. «........... “...”   …….» 



 12 

4) πλάγια στοιχεία: λέξεις ως λέξεις (π.χ. το τραπέζι γράφεται με ι), έμφαση, όροι 

στην πρώτη τους εμφάνιση στο κείμενο. 

5) Γενικά περιορισμένη χρήση των ημίμαυρων (bold) και της υπογράμμισης.  

5) Παράλειψη κειμένου: α) ααααααα  ... αααααααα, β) ααααα.... Αααα, γ) ααααα. 

...αααα, δ) αααα. ... Α 
 


