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Οι εργασίες θα πρέπει οπωσδήποτε να συντάσσονται σε πρόγραµµα επεξεργασίας
κειµένου και να αναπαράγονται σε σελίδες µεγέθους Α4, τυπωµένες αποκλειστικά στην
εµπρόσθια όψη και µε συνεχή αρίθµηση κατά προτίµηση επάνω δεξιά, ξεκινώντας από τo
εσώφυλλο. Κατατίθενται δεµένες (προτιµότερη η θερµοκόλληση από το σπιράλ) στον
αριθµό των αντιτύπων που απαιτεί η διαδικασία υποστήριξης.

Το κείµενο θα πρέπει να είναι καλά καδραρισµένο. Με περιθώρια επάνω/κάτω 2,54 εκ.
και εσοχές δεξιά/αριστερά 3,17 εκ., θα αποτελεί µία και µοναδική στήλη σε αµφίπλευρη
στοίχιση, µε διάστιχο 1,5 και ευανάγνωστη γραµµατοσειρά (π.χ. Times New Roman ή
Arial) 12 στιγµών.
Σηµ. Θα επιλεγεί γραµµατοσειρά µεγαλύτερη των 12 στιγµών για τους τίτλους των
βασικών υποδιαιρέσεων του κειµένου και µικρότερη των 12 στιγµών για τις
υποσηµειώσεις, τα παραδείγµατα και τα εκτενή παραθέµατα (βλ. παρακάτω).
Η χρήση της πλάγιας γραφής θα περιοριστεί σε περιπτώσεις µεταγλωσσικής παράθεσης
όρων, χρησιµοποίησης ξένων λέξεων, έµφασης και, τέλος, σε τίτλους έργων, συλλογών,
εφηµερίδων ή περιοδικών, κ.λπ. Η έντονη γραφή θα χρησιµοποιηθεί µόνο για τους
τίτλους της ίδιας της εργασίας. Η υπογράµµιση θα πρέπει να αποφεύγεται.
Η γλώσσα στην οποία θα συνταχθούν οι εργασίες µπορεί να είναι, κατ’ επιλογή, η
Γαλλική ή η Ελληνική. Στην περίπτωση που το κείµενο κατατεθεί στη γαλλική γλώσσα,
θα πρέπει, σε ό,τι αφορά τη στίξη, να υπακούει στις ισχύουσες νόρµες της γαλλικής
τυπογραφίας, σύµφωνα µε τις οποίες προβλέπεται αδιαίρετο διάστηµα πριν από άνω και
κάτω τελεία (:), άνω τελεία (;), ερωτηµατικό (?) και θαυµαστικό (!), καθώς και πριν και
µετά από το τµήµα της φράσης που βρίσκεται εντός εισαγωγικών (« … »). Αντιθέτως,
δεν προβλέπεται διάστηµα πριν από το κόµµα (,), την τελεία (.) και τα αποσιωπητικά
(…), όπως επίσης και µετά από την απόστροφο (’).
Για την απαρίθµηση των αιώνων, µοναρχών και παπών, η Γαλλική κάνει χρήση των
λατινικών αριθµών, δηλαδή: au XVIIe siècle, Louis XIV, Benoît XVI.

Οι υποσηµειώσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να εµφανίζονται στο κάτω µέρος της σελίδας,
µε χαρακτήρες 10 στιγµών. Ο αριθµός της υποσηµείωσης θα δηλώνεται µε αραβικό
αριθµό και, µόνον εντός του κειµένου, ως εκθέτης, ενώ θα τοποθετείται µετά το κλείσιµο
των εισαγωγικών και πριν από ενδεχόµενα σηµεία στίξης. Για εργασίες της έκτασης µίας
διπλωµατικής ή µίας διατριβής, είναι προτιµότερο η αρίθµηση των υποσηµειώσεων να
ξεκινά από κάθε σελίδα.
Τα παραθέµατα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Εάν είναι σχετικά σύντοµα (δύο έως τρεις
γραµµές κατ’ ανώτατο όριο), ενσωµατώνονται στο ίδιο το κείµενο, εντός εισαγωγικών.
Εάν είναι εκτενέστερα, αποκόπτονται από αυτό και τοποθετούνται, µετά από άνω και
κάτω τελεία, στην επόµενη γραµµή µε εσοχή ενός τουλάχιστον εκατοστού, χωρίς
εισαγωγικά, µε µονό διάστιχο και µέγεθος γραµµατοσειράς µικρότερο από αυτό του
κυρίως κειµένου. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε η παράθεση
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να γίνεται µε σχολαστική ακρίβεια, γεγονός που επιβάλλει η κάθε προσωπική παρέµβαση
(µορφοσυντακτική προσαρµογή, επεξήγηση ή περικοπή) στο κείµενο που παρατίθεται να
δηλώνεται µε αγκύλες (και όχι µε παρενθέσεις), οι οποίες, σε περίπτωση περικοπής
µέρους του πρωτοτύπου, θα περικλείουν µόνον αποσιωπητικά: […]. Κάθε παράθεµα
πρέπει απαραιτήτως να ακολουθείται από την ακριβή παραποµπή στο έργο από το οποίο
αντλήθηκε, σύµφωνα µε έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους, που θα υιοθετηθεί
οµοιόµορφα σε όλη την έκταση της εργασίας:

 Μνεία της πηγής σε υποσέλιδη σηµείωση
Πρόκειται για το παραδοσιακό σύστηµα, που επιβάλλει περιορισµό στα απολύτως
απαραίτητα, δηλαδή σε περίπτωση βιβλίου: αρχικό γράµµα µικρού ονόµατος και κατόπιν
επώνυµο του συγγραφέα (εκτός εάν το τελευταίο συνοδεύει το παράθεµα εντός του
κειµένου), τίτλο, αριθµό έκδοσης (εκτός της πρώτης), τόπο έκδοσης, εκδοτικό οίκο, έτος
κυκλοφορίας, σελίδα/-ες του παραθέµατος. Ενδεικτικά:
1. O. Soutet, Linguistique, 3e éd., Paris, P.U.F., 2001, p.11.
Κατά συνέπεια, στη Βιβλιογραφία, η παραποµπή θα έχει ως εξής:
SOUTET (Olivier), Linguistique, 3e éd., Paris, P.U.F., coll. « Premier Cycle », 2001,
364 p. / ... Paris, P.U.F., 2001, 364 p., (Premier Cycle).
Οι διαδοχικές παραποµπές στο ίδιο έργο θα γίνονται µε συντοµογραφίες λατινικών όρων,
ευρύτατης χρήσης σε έρευνες που συντάσσονται στη Γαλλική: op. cit. (opere citato :
έργο που έχει ήδη αναφερθεί), loc. cit. (loco citato : σηµείο που µόλις αναφέρθηκε), ibid.
(ibidem : αυτόθι, στο έργο της ακριβώς προηγούµενης παραποµπής), κ.λπ.

 Μνεία της πηγής σε παρένθεση αµέσως µετά το παράθεµα
Η ιδιαιτερότητα της εν λόγω µεθόδου – ευρύτερα γνωστής ως «συγγραφέας-χρονολογία»
και διαδεδοµένης κυρίως στα επιστηµονικά περιοδικά χάρις στην οικονοµία χώρου που
εξασφαλίζει – έγκειται στο γεγονός ότι περιορίζει την παραποµπή σε τρία συγκεκριµένα
στοιχεία, που έπονται του παραθέµατος: επώνυµο συγγραφέα (εκτός και αν αυτό
µνηµονεύεται στο σώµα του κειµένου), έτος κυκλοφορίας, σελίδα/-ες παραθέµατος.
Ενδεικτικά:
(Soutet, 2001 : 11).
Προς αναζήτηση των υπολοίπων στοιχείων που απαιτούνται προκειµένου να
συµπληρωθεί η παραποµπή, ο αναγνώστης θα υποχρεωθεί να ανατρέξει στη
Βιβλιογραφία, στο τέλος του έργου, όπου οι παραποµπές θα εµφανίζονται ως εξής:
SOUTET Ο., 2001, Linguistique, 3e éd., Paris, P.U.F., coll. « Premier Cycle », 364 p. /
... Paris, P.U.F., 364 p., (Premier Cycle).
▪

▪

Εξυπακούεται ότι τα συστήµατα παραποµπών που περιγράφονται παραπάνω, πρέπει να
χρησιµοποιούνται – είτε υπό µορφή σηµείωσης στο κάτω µέρος της σελίδας, όπου
συνήθως προηγούνται της βιβλιογραφικής παραποµπής όροι όπως Voir (βλ. «βλέπε») και
Cf. (λατ. Confer : πρβλ. «παράβαλε», «σύγκρινε»), είτε εντός του ιδίου του κειµένου
µέσα σε παρένθεση (σύστηµα «συγγραφέας-χρονολογία») – ακόµη και σε περίπτωση
απλής µνείας στις απόψεις ενός συγγραφέα, οι οποίες ωστόσο δεν αποτέλεσαν
αντικείµενο ρητού παραθέµατος µέσα στο κείµενο.
Κάθε εργασία θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από: εξώφυλλο (σκληρό,
ανοιχτόχρωµο και σύµφωνο µε τα πρότυπα που συστήνονται παρακάτω), εσώφυλλο
(πανοµοιότυπο µε το εξώφυλλο), πίνακα περιεχοµένων και εισαγωγή, πριν από το κυρίως
κείµενο· επίλογο/συµπεράσµατα, βιβλιογραφία και, µόνο για τις διδακτορικές διατριβές,
ευρετήριο, µετά από το κυρίως κείµενο. Αφιέρωση, µότο και ενδεχόµενες ευχαριστίες
παρεµβάλλονται ανάµεσα στο εσώφυλλο και τον πίνακα περιεχοµένων· το παράρτηµα
ανάµεσα στη βιβλιογραφία και το ευρετήριο και, τέλος, το γλωσσάριο (απαραίτητο σε
περιπτώσεις συστηµατικής χρήσης ορολογίας δύσκολα προσβάσιµης) µετά το ευρετήριο.
Είναι επιθυµητό οι διδακτορικές διατριβές να συνοδεύονται επιπλέον από ένα
οπισθόφυλλο µε στοιχεία που θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν στην ευρετηρίαση του
εντύπου σε βιβλιοθήκη ή σε βάση δεδοµένων (βλ. πρότυπο παρακάτω).
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Στην περίπτωση των διδακτορικών διατριβών θα πρέπει να αποφευχθεί, ως προς τη
διαχείριση της βιβλιογραφίας, το σύστηµα που, υπό τον τίτλο Βιβλιογραφικές
Παραποµπές/Αναφορές, περιορίζει τη λίστα στα στοιχεία τα οποία έχουν όντως
µνηµονευτεί και, συνεπώς, τυγχάνει ευρείας αποδοχής στα περιοδικά και τα πρακτικά
συνεδρίων. Θα πρέπει, αντί αυτού, να προτιµηθεί η συγκεντρωτική παράθεση, υπό τον
τίτλο Βιβλιογραφία, των διαφόρων πηγών που χρησιµοποιήθηκαν καθ’ οποιονδήποτε
τρόπο, υπό τον όρο βεβαίως ότι έχουν αποτελέσει έστω και κατ’ ελάχιστον αντικείµενο
µελέτης. Οι πηγές αυτές θα ταξινοµηθούν µε σειρά αλφαβητική (βάσει του συγγραφέα ή,
ελλείψει αυτού, του τίτλου) ή χρονολογική (σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός έργων
του ιδίου συγγραφέα), χωρίς να αποκλείεται και ενδεχόµενη τυπολογική ή θεµατική
ταξινόµησή τους. Για την παρουσίασή τους θα προτιµηθούν, αντί του αυστηρά
τυποποιηµένου προτύπου κατηγοριοποίησης που υπόκειται στις διεθνείς νόρµες ISO και
τις αντίστοιχές τους γαλλικές AFNOR – οι οποίες, στην πραγµατικότητα, εφαρµόζονται
κατά γράµµα µόνο σε βιβλιοθήκες –, οι πιο απλές µέθοδοι που περιγράφονται παραπάνω
και έχουν πλέον καθιερωθεί στις γαλλικές εκφάνσεις του ευρύτατου πεδίου των
Θεωρητικών Επιστηµών. Ακολουθούν, ενδεικτικά, ορισµένα παραδείγµατα προς
συµπλήρωση αυτών που αναφέρθηκαν παραπάνω και αφορούσαν αποκλειστικά σε
βιβλίο:

 Συµβολή σε συλλογικό τόµο
Παραδοσιακό σύστηµα: POIRIER (Claude), « Description et affirmation des variétés non
hexagonales du français », in CLAS (André) et OUOBA (Benoît) dir., Visages du français.
Variétés lexicales de l’espace francophone, Montrouge, John Libbey Eurotext, 1990, p.
127-139.
Σύστηµα «συγγραφέας-χρονολογία»: POIRIER C., 1990, « Description et affirmation des
variétés non hexagonales du français », in CLAS A. et OUOBA B. (dir.), Visages du
français. Variétés lexicales de l’espace francophone, Montrouge, John Libbey Eurotext,
p. 127-139.
 Άρθρο περιοδικού
Παραδοσιακό σύστηµα: DEPECKER (Loïc), « Un autre Saussure », L’Information
grammaticale, no 105, mars 2005, p. 7-14.
Σύστηµα «συγγραφέας-χρονολογία»: DEPECKER L., 2005, « Un autre Saussure »,
L’Information grammaticale, no 105 (mars), p. 7-14.
 Έγγραφο ηλεκτρονικής µορφής
Παραδοσιακό σύστηµα: SANOUILLET (Anne), « Guide de présentation des thèses et
mémoires », in Université de Nice - Sophia Antipolis, Unité régionale de formation à
l’information scientifique et technique - Droit, Économie, Humanités [en ligne], Nice,
URFIST-DEH (Univ. de Nice), 2002 [consulté le 8 février 2005], disponible sur :
<http://www.unice.fr/urfist/URFIST-DEH/pages/Theses/normes.html>

Σύστηµα «συγγραφέας-χρονολογία»: SANOUILLET A., 2002, « Guide de présentation des
thèses et mémoires », in Université de Nice - Sophia Antipolis, Unité régionale de
formation à l’information scientifique et technique - Droit, Économie, Humanités [en
ligne], Nice, URFIST-DEH (Univ. de Nice), [consulté le 8 février 2005], disponible sur :
<http://www.unice.fr/urfist/URFIST-DEH/pages/Theses/normes.html>

3

Πρότυπο εξωφύλλου διπλωµατικής εργασίας:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Φιλοσοφική Σχολή

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Τοµέας Γαλλικής Λογοτεχνίας / Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισµού / …

_______

Π.Μ.Σ. Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία
Κατεύθυνση: Γαλλικής Λογοτεχνίας / …

Τίτλος

∆ιπλωµατική εργασία Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης
στη Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία, µε κατεύθυνση τη Γαλλική Λογοτεχνία / …
που κατατίθεται και υποστηρίζεται από τον / την
κ. … [Ονοµατεπώνυµο]

Υπό την εποπτεία των:

Καθηγήτριας, κ. … [Ονοµατεπώνυµο]
Λέκτορα, κ. … [Ονοµατεπώνυµο]

Αθήνα
… [µήνας ολογράφως - έτος]

4

Πρότυπο εξωφύλλου διδακτορικής διατριβής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Φιλοσοφική Σχολή

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Τοµέας Γαλλικής Λογοτεχνίας / Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισµού / …

_______

∆ΙΑ Τ ΡΙΒΗ

για την απόκτηση του τίτλου του
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
στη Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία
Ειδίκευση: …
που κατατίθεται και υποστηρίζεται δηµοσίως από τον / την
κ. … [Ονοµατεπώνυµο]

Τίτλος

Υπό την εποπτεία των:

Καθηγήτριας, κ. … [Ονοµατεπώνυµο] (επιβλέπουσα)
Λέκτορα, κ. … [Ονοµατεπώνυµο]
…

Εξεταστική Επιτροπή:

…*

Αθήνα
… [µήνας ολογράφως - έτος]

* Μόνο σε περίπτωση που η οριστική σύνθεσή της έχει γίνει γνωστή εκ των προτέρων.
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Πρότυπο οπισθόφυλλου διδακτορικής διατριβής:

Περίληψη 150 - 200 λέξεων στα Γαλλικά / Ελληνικά *
…

Τίτλος στα Ελληνικά / Γαλλικά *
Περίληψη 150 - 200 λέξεων στα Ελληνικά / Γαλλικά *
…

Λέξεις-κλειδιά [που θα επιλεγούν µετά από συνεννόηση µε τον επιβλέποντα και µε κριτήριο την ευστοχία
τους]

* Αναλόγως µε τη γλώσσα που έχει επιλεγεί για τη σύνταξη της διατριβής.
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