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Οδηγίες για Συγγραφείς
Ι. Τα υποβαλλόμενα άρθρα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ακαδημαϊκά κριτήρια. Τα άρθρα
κρίνονται από την επιστημονική επιτροπή του περιοδικού. Οι συγγραφείς πρέπει να δηλώσουν
εγγράφως, ότι το άρθρο δεν έχει υποβληθεί ταυτόχρονα σε άλλο περιοδικό. Στην αντίθετη
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτό. Επίσης, πρέπει να δηλώσουν ταυτοχρόνως, ότι το άρθρο δεν έχει
δημοσιευθεί στο παρελθόν. Σε περίπτωση που έχει δημοσιευθεί, τότε φιλοξενείται στο
Παράρτημα Δέλτοι.
ΙΙ. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων λέξεων στο σώμα του κειμένου είναι δυνατόν να κυμαίνεται
μεταξύ των δυόμισυ χιλιάδων (2.500) και εννέα χιλιάδων (9.000) λέξεων. Για τις φωτογραφίες και
το άλλο εποπτικό υλικό πρέπει να διευκρινίζεται με επιστολή, ότι δεν δεσμεύονται από εμπορικά
δικαιώματα ή αν αυτό συντρέχει, ότι τα διαθέτει ο συγγραφέας.
III. Τα άρθρα γράφονται στην ελληνική, την γαλλική, την γερμανική, την ισπανική, την ιταλική,
την αγγλική και την ρωσική γλώσσα. Τόσο το πολυτονικό όσο και το μονοτονικό σύστημα της
ελληνικής είναι αποδεκτά.
IV. Τα άρθρα γράφονται σε Times New Roman μεγέθους δώδεκα (12) με διάστιχο γραμμής
ενάμισυ (1,5). Το κείμενο πρέπει να διαθέτει πλήρη στοίχιση. Στην αντίθετη περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτό. Η αρίθμηση των σελίδων είναι συνεχής και κάτω δεξιά.
V. Η αποστολή των άρθρων γίνεται ταυτοχρόνως σε doc όσο και σε pdf αρχείο.
ISSN: 2241-5106

www.academy.edu.gr

E-mail :papyri@academy.edu.gr 1

ΑΚAΔΗΜΙΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ
ACADEMY OF INSTITUTIONS AND CULTURES
VΙ. Η κεφαλίδα περιέχει τον τίτλο του άρθρου, το όνομα του συγγραφέα, το ίδρυμα, του οποίου
μετέχει, και την διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Η κεφαλίδα στην ελληνική
προηγείται. Ακολουθεί η περίληψη στην ελληνική και στην αγγλική. Η έκταση της περίληψης
κυμαίνεται περί τις πεντακόσιες (500) λέξεις. Ακολουθούν οι λέξεις-κλειδιά. Προηγούνται αυτές
στην ελληνική. Ακολουθεί το σώμα του κειμένου. Μετά το σώμα του κειμένου, έπεται η
βιβλιογραφία. Το άρθρο μπορεί να συνοδεύεται από παραρτήματα, τοποθετημένα μετά την
βιβλιογραφία, όπως και με κατάλογο εποπτικού υλικού, τοποθετημένο μετά τα παραρτήματα. Για
άρθρα στην ελληνική είτε στις γλώσσες που διατηρούν τις γραμματικές τους πτώσεις, τα στοιχεία
του συγγραφέα παρατίθενται ως ακολούθως:
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Καθηγητής Ιστορίας του Τμήματος @ @@, της Σχολής @, του
Εθνικού, Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Καθηγητής Ιστορίας τουΤμήματος @ @,της Σχολής @, του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
VII. Τα άρθρα συνοδεύονται απο συννημένο αρχείο με σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα,
εκτάσεως έως διακοσίων (200) λέξεων, στο οποίο περιέχεται και η ταχυδρομική διεύθυνση, ο
τηλεφωνικός αριθμός, και η διεύθυνση του Skype. Τα στοιχεία αυτά δεν ανακοινώνονται, αλλά
παραμένουν στην διάθεση της διευθύνσεως του περιοδικού.
VIII. Οδηγός για την βιβλιογραφία, τις παραπομπές και τις υποσημειώσεις:
A. Λέξεις ή φράσεις στην αρχαία Ελληνική, την Λατινική, ή σε άλλη γλώσσα από την γλώσσα
του κειμένου γράφονται σε πλαγιογραφή. Όταν ο συγγραφέας αποδίδει έμφαση σε λέξεις ή
προτάσεις, μπορεί να χρησιμοποιεί εκτεταμένη απόσταση χαρακτήρων.
B. Οι παραπομπές μπορούν να παρατίθενται είτε εντός κειμένου, είτε στο κάτω μέρος κάθε
σελίδας. Όταν παρατίθενται εντός κειμένου τότε εγκλείονται σε ορθογώνιες αγκύλες και
περιέχουν το επώνυμο συγγραφέα, το έτος έκδοσης, τον αριθμό σελίδων/ εικόνων/σχημάτων.
Παραπομπές με περισσότερα των τριών ονομάτων μπορούν να αναφέρονται με το πρώτο
επώνυμο του πρώτου συγγραφέα, ακολουθούμενο από το κ.ά.. Παράδειγμα: [Dobbs, 1983, 1315], [Freeth κ.ά., 2006, 320].
Γ. Οι παραθέσεις περιλαμβάνονται είτε σε διπλά εισαγωγικά της μορφής (“…”), εάν είναι στην
αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική, είτε σε διπλά εισαγωγικά της μορφής
(«....»), εάν είναι στην ελληνική.
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Δ. Όταν οι παραπομπές παρατίθενται ως υποσημειώσεις τότε γράφονται σε Times New Roman
δέκα (10) και διάστιχου (1.25). ενώ αριθμούνται διαδοχικά. Για πηγές και μελέτες που
παρατίθενται συχνά, έπειτα από την πρώτη αναφορά, οι άλλες αναφορές μπορούν να περιέχουν το
επώνυμο του συγγραφέα, ακολουθούμενο από το ό.π. και τον αριθμό των σελίδων. Εάν ο τίτλος
της εργασίας αναφέρεται στην αμέσως προηγούμενη υποσημείωση τότε παρατίθεται το Στο ίδιο
ακολουθούμενο από τον αριθμό των σελίδων.
E. Η βιβλιογραφία περιέχει ξεχωριστά τις πρωτογενείς από τις δευτερογενείς πηγές. Στην
περίπτωση που οι ελληνικοί τίτλοι παρατίθενται μαζί με τους αγγλικούς, οι συγγραφείς
ταξινομούνται ακολουθώντας το Λατινικό αλφάβητο, κατά το επώνυμο του συγγραφέα. Εάν η
εργασία έχει εκδοθεί σε διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους, δίδονται οι εκδοτικοί οίκοι,
διαχωρισμένοι με παύλα (-). Εάν η εργασία έχει επανεκδοθεί, το πρώτο έτος της έκδοσης δίδεται
σε παρενθέσεις, και μετά ακολουθεί το έτος της επανέκδοσης. Για αναφορές υπό έκδοση, ή χωρίς
ημερομηνία έκδοσης, χρησιμοποιούνται τα (υπό έκδοση) και (χωρίς ημερομηνία).
ΙΧ. Οδηγός για την βιβλιογραφία:
Βιβλίο σε έντυπη μορφή:
Μορφή: Επώνυμο, όνομα του συγγραφέα. Τίτλος (και υπότιτλος) βιβλίου. Αριθμός έκδοσης μετά
από την πρώτη. Πόλη έκδοσης: Εκδοτικός οίκος, Έτος έκδοσης.
Παράδειγμα: Dobbs, B., J., T. The Foundations of Newton's Alchemy, or, "The Hunting of the
Greene Lyon". 3η έκδ. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
Παράθεση εντός του κειμένου: [Dobbs, 1983, 13-15].
Βιβλίο σε ψηφιακή μορφή:
Μορφή: Επώνυμο, όνομα του συγγραφέα, Τίτλος (και υπότιτλος) βιβλίου. Πόλη έκδοσης:
Εκδοτικός οίκος, Έτος έκδοσης. Διαδικτυακή Διεύθυνση (Ημ. ανάκτησης).
Παράδειγμα: Manning, J., G. The last pharaohs: Egypt under the Ptolemies, 305-30 BC. New
York: , 2010. https://www.amazon.com/Last-Pharaohs-Egypt-Ptolemies-305-30ebook/dp/B0090EMOKQ/163-8774688-9951544?ie=UTF8&tag=princetonuniv-20 (Ημ.
ανάκτησης: 15 Σεπτεμβρίου 2016).
Βιβλίο με περισσότερους από δύο συγγραφείς:
Μορφή: Επώνυμο, όνομα του συγγραφέα Α, όνομα, και Επώνυμο του συγγραφέα Β, …Τίτλος
(και υπότιτλος) βιβλίου, Πόλη έκδοσης: Εκδοτικός οίκος, Έτος έκδοσης.
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Παράδειγμα: Misner, C., W., K. S. Thorne και J., A. Wheeler. Gravitation. New York: W.H.
Freeman and Company, 1973. Για περισσότερους των τριών συγγραφέων, παρατίθεται το
επώνυμο του πρώτου συγγραφέα ακολουθούμενο από κ.ά.
Άρθρο περιοδικού σε έντυπη μορφή:
Μορφή: Επώνυμο, όνομα του συγγραφέα. «Τίτλος (και υπότιτλος) άρθρου». Τίτλος περιοδικού
Τόμος, Τεύχος (Έτος έκδοσης): Αριθμός σελίδων.
Παραδείγματα: Freeth, T., κ.ά. «Decoding the ancient Greek astronomical calculator known as the
Antikythera Mechanism». Nature 11,444 (2006): 587-591. Wright, M. T. «The Antiykythera
Mechanism and the Early History of the Moon Phase display”. Antiquarian Horology 31 (2006):
319-329.
Άρθρο περιοδικού που αντλήθηκε από το διαδίκτυο:
Μορφή: Επώνυμο, όνομα του συγγραφέα. «Τίτλος (και υπότιτλος) άρθρου». Τίτλος περιοδικού
Τόμος, Τεύχος (Έτος έκδοσης): Αριθμός σελίδων. Διαδικτυακή Διεύθυνση (Ημ. ανάκτησης:
Παράδειγμα: Hall, C. S. «Inference Instruction for Struggling Readers: a Synthesis of Intervention
Research». Educational Psychology Review 28,1 (2016): 1-22.
http://link.springer.com/article/10.1007/s10648-014-9295-x (Ημ. ανάκτησης: 15 Σεπτεμβρίου
2016).
Διδακτορική διατριβή ή Μεταπυχιακή εργασία:
Μορφή: Επώνυμο, όνομα του συγγραφέα. «Τίτλος (και υπότιτλος) εργασίας». Διδακτορική
διατριβή είτε Μεταπτυχιακή εργασία, Τμήμα, Πανεπιστήμιο, Πόλις, Έτος έκδοσης.
Παράδειγμα: Αναστασίου, Μάριος. Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων: Αστρονομία και Τεχνολογία
στην Αρχαία Ελλάδα. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2014.
Πολύτομο έργο:
Επώνυμο και όνομα συγγραφέα/ Επιμελητή. Τίτλος. Αριθός τόμου. Πόλη έκδοσης: Εκδοτικός
οίκος, Έτος έκδοσης.
Παράδειγμα: Dr. Frisch, C. (Ed.). Joannis Kepleri Astronomi Opera Omnia. Vol. 1-9. Frankofurti
et Erlange: Heyder & Zimmer, 1858–1871.
Λήμμα έντυπης εγκυκλοπαίδειας:
Μορφή: Επώνυμο και όνομα του συγγραφέα. «Τίτλος (και υπότιτλος) λήμματο»., Στο Επώνυμο,
Όνομα συγγραφέων/Επιμελητών. Τίτλος Εγκυκλοπαίδειας. Αριθμός τόμου. Πόλη έκδοσης:
Εκδοτικός οίκος, Έτος έκδοσης.
Ιστοσελίδα με αναφορά στον συγγραφέα της:
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Επώνυμο και όνομα συγγραφέα (Έτος, Μήνας, Ημέρα έκδοσης). «Τίτλος άρθρου». Διαδικτυακή
Διεύθυνση (Ημ. ανάκτησης).
Παράδειγμα: O'Connor, J. J. & Robertson, E. F. (1999, January). «Euclid of Alexandria».
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Euclid.html (Ημ. ανάκτησης: 16 Σεπτεμβρίου
2016).
Φωτογραφία:
Μορφή: Επώνυμο, όνομα φωτογράφου (φωτογράφος). Τίτλος φωτογραφίας. Πόλη έκδοσης:
Εκδοτικός οίκος/ Μουσείο, Έτος, Μήνας, Ημέρα έκδοσης.
Φωτογραφία που αντλήθηκε από το διαδίκτυο:
Μορφή: Επώνυμο, όνομα φωτογράφου (φωτογράφος). Τίτλος φωτογραφίας. Πόλη έκδοσης:
Εκδοτικός οίκος/ Μουσείο, Έτος, Μήνας, Ημέρα έκδοσης. Διαδικτυακή Διεύθυνση (Ημ.
ανάκτησης).
Διαλέξεις ή παρουσιάσεις που αντλήθηκαν από το διαδίκτυο:
Μορφή: Επώνυμο, όνομα συγγραφέα. Όνομα ή τίτλος διάλεξης [τύπος αρχείου]. Έτος έκδοσης.
Διαδικτυακή Διεύθυνση (Ημ. ανάκτησης).
Παραδείγματα: Yablo, S. 24.221 Metaphysics, Fall 2015 [OCW-IMSCP zip archive].
(Massachusetts Institute of Technology: MIT OpenCourseWare).
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/98368#files-area (Ημ. ανάκτησης: 16 Σεπτεμβρίου 2016).
Έντυπο άρθρο λαϊκού περιοδικού:
Επώνυμο, όνομα συγγραφέα. «Τίτλος άρθρου». Τίτλος Περιοδικού Τόμος/Τεύχος, Ημερομηνία,
Αριθμός σελίδων.
Άρθρο εφημερίδας:
Μορφή: Επώνυμο, όνομα συγγραφέα. «Τίτλος άρθρου». Τίτλος Εφημερίδας, Ημερομηνία, τμήμα
εφημερίδας, σελίδες.
Δίδυμες αναφορές:
Στην περίπτωση δίδυμων αναφορών, χρησιμοποιούνται πεζά γράμματα μετά το έτος έκδοσης:
(2011α, 2011β, κλπ.). Οι αναφορές ταξινομούνται κατά την αλφαβητική σειρά του τίτλου. Εάν οι
αναφορές διαφέρουν κατά την σειρά των ονομάτων, ή στα ίδια τα ονόματα, τότε οι αναφορές
διακρίνονται μεταξύ τους με την απαραίτητη παράθεση των ονομάτων. Παραδείγματα: [Field, &
Wright, 1985a], [Field, & Wright, 1985b], [Marewski, Gaissmaier, & Gigerenzer, 2010],
[Marewski, Gaissmaier, Schooler, Goldstein, & Gigerenzer, 2010]. Οι παραπομπές δίδονται ως:
[Marewski, Gaissmaier, & Gigerenzer, 2010], [Marewski, Gaissmaier, Schooler, και συνεργ.,
2010].
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