
 Ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση των κειµένων σε ηλεκτρονική µορφή 
 
Οι οδηγίες αφορούν τους χρήστες PC. Οι χρήστες υπολογιστή Macintosh δεν 
αντιµετωπίζουν πρόβληµα, αν ακολουθήσουν τις οδηγίες. 
 
Όλα τα κείµενα θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά (σε αρχείο doc). Παρακαλούµε 
επίσης, να µας στείλετε και τα πλήρη στοιχεία της ιδιότητας ή της τωρινής 
επαγγελµατικής σας θέσης. 
 
Η γραµµατοσειρά που προτείνουµε να χρησιµοποιήσετε, είναι η Times New Roman 
για τα µονοτονικά, και η Polytonic Linotype ή η Arial Unicode Ms για τα πολυτονικά 
κείµενα. 
Το µέγεθος της γραµµατοσειράς να είναι 12 για το κυρίως κείµενο και 10 για τις 
υποσηµειώσεις (οι οποίες πρέπει να βρίσκονται στο κάτω µέρος των σελίδων, µε 
συνεχή αρίθµηση· οι εκθέτες των παραποµπών να µπαίνουν πριν από τα σηµεία 
στίξης). 
Το διάστιχο να είναι 1,5. 
Ως στιλ κειµένου να επιλέξετε το Βασικό/Normal. 
Για το σύµβολο της άνω τελείας να χρησιµοποιήσετε τη συντοµ.: ALT+> 
Για τα αποσιωπητικά να χρησιµοποιήσετε τη συντοµ.: CONTROL+ALT+> 
Να αποθηκεύσετε το κείµενό σας (από την εφαρµογή Αρχείο, Αποθήκευση ως) σε 
δύο µορφές: κανονικά ως doc, αλλά και ως .rtf (Μορφή εµπλουτισµένου 
κειµένου/Rich Text Format). 
 
 Αριθµός λέξεων: έως 5.000, µαζί µε τις υποσηµειώσεις 
 
Οι τίτλοι έργων, βιβλίων ή περιοδικών σε πλαγιογράµµατα.  Οι τίτλοι άρθρων σε 
ελληνικά εισαγωγικά. Γενικά θα χρησιµοποιούνται τα ελληνικά εισαγωγικά («…»), 
ενώ τα ανωφερή εισαγωγικά (“…”) θα χρησιµοποιούνται µόνο στην περίπτωση που η 
εντός (ελληνικών) εισαγωγικών φράση απαιτεί επιπλέον χρήση εισαγωγικών. Τα 
παραθέµατα στο κυρίως κείµενο εντός εισαγωγικών και µε ορθούς χαρακτήρες. 

 
Το σύστηµα των (υποσελίδιων και µε ενιαία αρίθµηση) παραποµπών  

Θα χρησιµοποιείται το κόµµα (και όχι οι τελείες), τα πεζοκεφαλαία γράµµατα στα 
ονόµατα των συγγραφέων (όχι τα κεφαλαία) και θα ακολουθείται η εξής σειρά: 1. 
όνοµα και 2. επίθετο συγγραφέα, 3. άνω-κάτω τελεία, 4. τίτλος βιβλίου ή ανατύπου 
σε πλαγιογράµµατα, 5. κόµµα, 6. όνοµα εκδότη σε ονοµαστική και όχι σε γενική 
πτώση (λ.χ. Πατάκης και όχι Πατάκη), 7. κόµµα, 8. τόπος έκδοσης, 9. χρονολογία 
έκδοσης, 10.κόµµα και 11. σελίδες της παραποµπής. 
Παράδειγµα: Νάσος Βαγενάς: Η ειρωνική γλώσσα. Κριτικές µελέτες για τη 
νεοελληνική γραµµατεία, Στιγµή, Αθήνα 1994, σσ. 91-105. 

Αν πρόκειται για άρθρο περιοδικού, θα ακολουθείται η εξής σειρά: 1. όνοµα 
και 2. επίθετο συγγραφέα, 3. άνω-κάτω τελεία, 4. τίτλος άρθρου εντός ελληνικών 
εισαγωγικών, 5. κόµµα, 6. Τίτλος περιοδικού σε πλαγιογράµµατα, 7. κόµµα, 8. τόµος 
(τόµ.) ή και τεύχος (τχ.) του περιοδικού, 9. κόµµα, 10. χρονολογία έκδοσης, 11. 
κόµµα και 12. σελίδες που καταλαµβάνει το συγκεκριµένο άρθρο στο περιοδικό. Θα 
αναγράφονται αρχικά όλες οι σελίδες και θα ακολουθούν, εάν χρειάζεται, εκείνες που 
πρέπει να επισηµανθούν. 
Παράδειγµα: Σπύρος Α. Ευαγγελάτος: «Και πάλι: Η Θυσία του Αβραάµ δεν γράφτηκε 
για θεατρική χρήση», Παράβασις, τόµ. 4, 2002, σσ. 11-16, ιδίως σσ. 12-15. 



Εάν πρόκειται για κεφάλαιο ενός βιβλίου ακολουθούµε τη λογική του 
άρθρου. 
Παράδειγµα: 
Βάλτερ Πούχνερ: «Μίµηση και παράδοση στο νεοελληνικό θέατρο: Το πρόβληµα της 
κοινωνικής λειτουργικότητας του ξένου προτύπου», στον τόµο: Ελληνική 
θεατρολογία: ∆ώδεκα µελετήµατα, Εταιρεία Θεάτρου Κρήτης, Αθήνα 1988, σσ. 329-
379, ιδίως σσ. 331-334. 
 
Σχετικά µε την ορθογραφία: 
Το <ν> θα διατηρείται πάντα  

1. στα άρθρα που προηγούνται ενός ουσιαστικού ή επιθέτου γένους αρσενικού. 
Λ.χ. «τον Σκαρίµπα», «τον Βουτιερίδη», «τον µαύρο» κ.ο.κ. 

2. στο µόριο <δεν>. Λ.χ. «δεν νίκησε», «δεν γράφει», «δεν δηµοσιεύει». 
 
 
Συντοµογραφίες και σύµβολα:  
 
βλ. : βλέπε 
πρβλ. : παράβαλε  
ό.π. : όπου παραπάνω 
εξ. : εξακολουθεί 
εφηµ. : εφηµερίδα 
φ. : φύλλο  
τχ. : τεύχος 
αρ. : αριθµός 
σσ. : παραπάνω από µία σελίδες 
σ. : µία σελίδα 
µετ. : µετάφραση 
<> : ο τίτλος µιας στήλης εφηµερίδας ή περιοδικού 
[] : όταν παρενθέτουµε δική µας φράση µέσα σε κείµενο άλλου συγγραφέα, π.χ.
 «…… […]……» 
(=….) : όταν θέλουµε να δηλώσουµε την έκδοση ενός άρθρου σε έναν µεταγενέστερο
 τόµο. 
18ος αιώνας : η κατάληξη θα µπαίνει ως εκθέτης. 
1990, (11960) : η πρώτη έκδοση ενός εντύπου θα τίθεται σε παρένθεση µετά τη 
  σύγχρονη έκδοση και θα δηλώνεται µε έναν εκθέτη που θα  
  προτίθεται.  
  


