
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΑ  
 
Αγαπητές/-οί συνάδελφοι,  
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα Πρακτικά και του φετινού Συνεδρίου θα 
εκδοθούν από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη]. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και ομοιόμορφη 
εμφάνισή τους, σας παρακαλούμε να τηρήσετε με σχολαστικότητα τις παρακάτω 
οδηγίες:   
 
1. Η δημοσιεύσιμη μορφή της ανακοίνωσής σας θα πρέπει να παραδοθεί στην 

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου 
2012. Τα κείμενα θα σταλούν σε εξωτερικούς κριτές και, όπως γνωρίζετε, η 
διαδικασία για την τελική επιλογή των ανακοινώσεων που θα δημοσιευτούν είναι 
χρονοβόρα. Τα πρακτικά πρέπει να κυκλοφορήσουν πριν από το Συνέδριο του 
2013.   

2.  Το κείμενο της ανακοίνωσής σας θα πρέπει να υποβληθεί οπωσδήποτε σε 2 
ηλεκτρονικά αντίγραφα (ένα επώνυμο και ένα ανώνυμο) τα οποία θα πρέπει να 
σταλούν ως συνημμένα αρχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
amgl33_2012@lit.auth.gr, γραμμένα στο πρόγραμμα Word (για PC ή Macintosh, 
και σε όσο το δυνατόν πιο πρόσφατη έκδοση). 

3. Το κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 25.000 χαρακτήρες (χωρίς τα κενά 
διαστήματα): μέγεθος γραμματοσειράς 12pt, μονό διάστιχο, και τα βασικά 
περιθώρια του Word (2,54 πάνω & κάτω, 3,17 δεξιά & αριστερά).  

4. Ο τίτλος της ανακοίνωσης να είναι στην πρώτη σειρά με κεφαλαία γράμματα και 
κεντραρισμένος. 

5. Στο επώνυμο αντίγραφο, στην σειρά μετά τον τίτλο θα πρέπει να υπάρχει το 
όνομα του/της συγγραφέως (γραμμένο με μικρά γράμματα) και να ακολουθεί 
στην επόμενη σειρά ο φορέας στον οποίο εργάζεται ο/η συγγραφέας με πλάγια 
γράμματα. Στην αμέσως επόμενη σειρά θα πρέπει να δοθεί η ηλεκτρονική 
διεύθυνση του/της συγγραφέως. Το όνομα, ο φορέας εργασίας και η ηλεκτρονική 
διεύθυνση του/της συγγραφέως θα πρέπει να είναι κεντραρισμένα.  

6. Αμέσως μετά  θα πρέπει να ακολουθεί ξενόγλωσση περίληψη με τη λέξη Abstract 
(Résumé, Zusammenfassung), εάν το κείμενό σας είναι στα ελληνικά. Αν το 
κείμενό σας είναι στα αγγλικά, να ακολουθεί περίληψη είτε στα αγγλικά (με τη 
λέξη Abstract) είτε στα ελληνικά (με τη λέξη Περίληψη). 

7. Οι τίτλοι και οι υπότιτλοι των ενοτήτων να είναι γραμμένοι σε πεζά (όχι πλάγια, 
ημίμαυρα ή υπογραμμισμένα) και μη-κεντραρισμένοι.  

8. Οι υποσημειώσεις να είναι αριθμημένες με συνεχή αρίθμηση και υποσελίδιες 
(κάτω από την κάθε σελίδα). 

9. Οι πίνακες και τα γραφήματα να συμπεριληφθούν στο κείμενο και όχι στο τέλος 
του κειμένου ή σε ξεχωριστό αρχείο και να είναι γραμμένοι σε μονό διάστιχο με 
μέγεθος γραμματοσειράς 10pt. Πριν από τους πίνακες ή τα γραφήματα να 
υπάρχουν οι αντίστοιχοι τίτλοι με μέγεθος γραμματοσειράς 10pt. 

10. Αμέσως μετά το κυρίως κείμενο να παρατίθεται η βιβλιογραφία, η οποία θα 
πρέπει να ακολουθεί το εξής πρότυπο:  



Baker, M. 1985. «The mirror principle and morphosyntactic explanation». 
Linguistic Inquiry 16, 373-415. 

Buck, C. D. 1968. The Greek dialects. Chicago, The University of Chicago Press. 
Wexler, K. & Manzini, R. 1987. «Parameters and learnability in binding theory». 

Στο T. Roeper & E. Williams (επιμ.), Parameter setting. Dordrecht, 
Reidel, 221-239. 

 
Για αγγλόφωνο κείμενο: 

Baker, M. 1985. “The mirror principle and morphosyntactic explanation”. 
Linguistic Inquiry 16, 373-415. 

Wexler, K. & Manzini, R. 1987. “Parameters and learnability in binding theory”. 
In T. Roeper & E. Williams (eds), Parameter setting. Dordrecht, Reidel, 
221-239. 

 
11. Οι παραπομπές μέσα στο κείμενο πρέπει να έχουν την εξής μορφή: 

- Παρά το γεγονός ότι στη μελέτη του Hawkins (2000)….. 
- Με βάση αυτές τις ιδιότητες οι Holton, Mackridge και Φιλιππάκη-Warburton 

(1999: 428-430) 
12. Στο τέλος του κειμένου σας, μετά τη βιβλιογραφία, παρακαλούμε να παραθέσετε 

τις λέξεις-κλειδιά: π.χ. κειμενικά είδη, ανάλυση λόγου, πολυτροπικότητα, 
πρακτικές γραμματισμού, κατάκτηση δεύτερης/ξένης γλώσσας, θεωρία ολικής 
πρόσβασης / ολικής μεταφοράς, διαγλώσσα, παρεμβολή.  

 
Θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι ελάχιστη προϋπόθεση για να κριθεί το κείμενο 
δημοσιεύσιμο είναι η τήρηση των παραπάνω προδιαγραφών και η εμπρόθεσμη 
υποβολή του στην Οργανωτική Επιτροπή. Επίσης, επισημαίνουμε ότι το κείμενο που 
θα υποβάλετε για δημοσίευση δεν θα πρέπει να είναι ήδη δημοσιευμένο με την ίδια ή 
παρεμφερή μορφή.  
 
 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας,  
 

Η Οργανωτική Επιτροπή της 33ης Ετήσιας Συνάντησης  
    Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ. 
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