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Δρωθίλη 

 

Πρόζκληζη για ηην σποβολή άρθρων 

ζηον 1ο ηόμο ηης Ερωφίλης 

Τν επηζηεκνληθφ ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ Επωθίλη πξνεηνηκάδεη ηελ έθδνζε ηνπ 1νπ ηφκνπ ηνπ 

θαη απεπζχλεη πξφζθιεζε ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη 

κεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ λα 

απνζηείινπλ άξζξν (ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα) κέρξη ηηο 30 Νοεμβρίοσ 2019.   

 

Οδηγίες προς ηοσς ζσγγραθείς 

Όζνη επηζπκνχλ λα απνζηείινπλ άξζξν ζην ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ Επωθίλη θαινχληαη λα 

αθνινπζήζνπλ ηηο παξαθάησ νδεγίεο. Άξζξα ηα νπνία δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νδεγίεο, δελ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηά θαη δελ πξνάγνληαη ζην peer review process απφ δχν αλψλπκνπο 

θξηηέο. 

1. Τν άξζξν πξέπεη λα είλαη αδημοζίεσηο θαη πρωηόησπο.  

 

2. Σηελ χιε ηνπ πεξηνδηθνχ δεν εληάζζνληαη:  

i. άξζξα πνπ απνηεινχλ απιή βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη δελ έρνπλ λα 

πξνζθέξνπλ θάηη θαηλνχξην ζηελ έξεπλα,  

ii. κε επηζηεκνληθά άξζξα θαη δνθίκηα,  

iii. βηβιηνθξηζίεο.  

 

3. Ζ απνζηνιή ηνπ άξζξνπ γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ παξαθάησ ηλεκηρονική 

διεύθσνζη: erofili.phil.uoa@gmail.com  

 

4. Μαδί ην άξζξν ππνρξενχζηε λα ζηείιεηε ζθαλαξηζκέλε (ζε αξρείν pdf – θαηά 

πξνηίκεζε ζε ειιεληθά ή αγγιηθά) πξφζθαηε βεβαίσζε απφ ην Παλεπηζηήκηφ ζαο, πνπ 

λα απνδεηθλχεη φηη είζηε εγγεγξακκέλνη-ελεξγνί ζε θάπνην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ή εθπνλείηε ηε δηδαθηνξηθή ζαο δηαηξηβή ή δηεμάγεηε κεηαδηδαθηνξηθή 

έξεπλα.  

 

5. Τν άξζξν πξέπεη λα απνζηαιεί ζε έλα επψλπκν θαη έλα αλψλπκν αληίηππν (αξρείν 

doc/docx). 

 

6. Γιψζζεο ηνπ πεξηνδηθνχ νξίδνληαη ηα Δλληνικά θαη ηα Αγγλικά. 

 

7. Ζ έθηαζε (καδί κε ηηο ππνζεκεηψζεηο θαη ηε βηβιηνγξαθία):  

i. ησλ κεγαιχηεξσλ άξζξσλ (articles): έσο 11.000 ιέμεηο,  

ii. ησλ κηθξφηεξσλ άξζξσλ (shorter notes): έσο 2.500 ιέμεηο. 
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8. Γξακκαηνζεηξά: Times New Roman 12pt (10pt γηα ηηο ππνζεκεηψζεηο). 

 

9. Γηάζηηρν: α) θπξίσο θείκελν:1,5, β) ππνζεκεηψζεηο: Μνλφ. 

 

10. Σηνίρηζε θεηκέλνπ: πιήξεο. 

 

11. Γηα ην αλψλπκν αξρείν: ηίηινο (θεληξαξηζκέλνο) κε έληνλα ζηνηρεία (bold). 

 

12. Σηα επψλπκα αληίηππα, ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα, νθείινπλ λα 

πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Δπψλπκν θαη Όλνκα, Παλεπηζηεκηαθφ Ίδξπκα, 

Ηδηφηεηα [(ππφηξνθνο) κεηαπηπρηαθφο/ή θνηηεηήο/ηξηα ή ππνςήθηνο/α δηδάθηνξαο ή 

κεηαδηδαθηνξηθφο/ή εξεπλεηήο/ηξηα], Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, Τειέθσλν 

επηθνηλσλίαο. Απηά αλαγξάθνληαη ζην αξρείν πάλσ αξηζηεξά ηεο ζειίδαο πξηλ απφ ηνλ 

ηίηιν. 

 

13. Οη εθζέηεο ησλ ππνζεκεηψζεσλ κέζα ζην θείκελν αξηζκνχληαη ζπλερφκελα. Όηαλ 

απαληνχλ ζην ηέινο πεξηφδνπ, ζεκεηψλνληαη κεηά ηε ζηίμε: ηειεία, άλσ ζηηγκή, θφκκα, 

θιπ. 

 

14. Σηελ πεξίπησζε παξαζέκαηνο κέζα ζε παξάζεκα, ρξεζηκνπνηνχληαη αλσθεξή 

εηζαγσγηθά ( ‟…” ). 

 

15. Πξηλ ηα βαζηθά ζεκεία ζηίμεο (ηειεία, άλσ ηειεία, άλσ θαη θάησ ηειεία, εξσηεκαηηθφ, 

ζαπκαζηηθφ) δελ πξέπεη λα ππάξρεη θελφ. 

 

16. Σπληνκνγξαθίεο θαη ζχκβνια. 

βι.: βιέπε  

πβ.: παξάβαιε  

φ.π.: φπσο  παξαπάλσ 

θ.ε.: θαη εμήο  

επηκ.: επηκειεηήο 

εθεκ.: εθεκεξίδα 

πξφι.: πξφινγνο 

ηρ.: ηεχρνο 

η.: ηφκνο 

αξ.: αξηζκφο 

ζ.: ζειίδα 

κηθξ.: κεηάθξαζε 

s.v.: ιήκκα ιεμηθνχ 

 

 

17. Γηαρσξηζκφο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή. 

 

18. Γηα ηηο ππνζεκεηψζεηο θαη ηε βηβιηνγξαθία, βι. παξαθάησ:  

 

ΤΠΟΗΜΔΙΩΔΙ / FOOTNOTES 

 

Πεξπζηλάθεο (1990): 96-8. 
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Doulis (1975): 29-35. 

 

Hardie (2008): 162. 

 

Vitti (1980). 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / BIBLIOGRAPHY 

ΒΙΒΛΙΟ / BOOK 

 i.  Έλαο ζπγγξαθέαο/ one author 

 Vitti, M. (1980), Οδςζζέαρ Ελύηηρ: Κπιηική μελέηη, Αζήλα: Δξκήο. 

 Doulis, T. (1975), George Theotokas, Boston: Twayne Publishers. 

 
ii. Έλαο ζπγγξαθέαο (ρσξίο λα είλαη ε πξψηε έθδνζε)/ one author (not the first 

edition) 

 
Κνηδηάο, Α. (2014

8
), Ο Γενναίορ Σηλέμασορ. Μςθιζηόπημα, Αζήλα: Κέδξνο [1

ε
 έθδ. 

1972]. 

 Fitzgerald, F. (2004), The great Gatsby, New York: Scribner [1
st
 edit. 1925]. 

 iii.  Πνιινί ζπγγξαθείο/ multiple authors 

 

Τδνχκα, Ά. – Καξαβία, Τ. – Καξπνχδνπ, Π. (2019), Ελληνική και Ελληνόγλωζζη 

Βιβλιογπαθία ηηρ Θεωπίαρ ηηρ Λογοηεσνίαρ (1940-2007), Αζήλα: Δζληθφ θαη 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ – Βηβιηνζήθε Σ. Σαξηπφινπ.  

 

Macdonald, I. – Bhavnani, R. – Khan, L. – John, G. (1989), Murder in the 

Playground, Report of the Macdonald Enquiry into Racism and Racial Violence in 

Manchester Schools, London: Longsight Press. 

 

 

ΜΔΣΑΦΡΑΜΔΝΟ ΒΙΒΛΙΟ / TRANSLATED BOOK 

 

Mastronarde, D. J. (2015
6
), Εςπιπίδος Μήδεια. Ειζαγωγή, Φιλολογική Επιμέλεια, 

σόλια, (κηθξ.: Γησηνπνχινπ, Γ., επηκ.: Χξηζηφπνπινο, Μ.), Αζήλα: Παηάθεο. 

 

 
Wolff, C. (1994), Mozart's Requiem: Historical and Analytical Studies, Documents, 

Score, (transl.: Whittal, M.), Berkeley – Los Angeles: University of California Press. 
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ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ / E-BOOK 

 

Μηραιφπνπινο, Α. Ν. – Μηραιφπνπινο, Χ. Ν. (2015), Ρωμαϊκή λςπική ποίηζη: 

Οπάηιορ Carmina, Αζήλα: Σχλδεζκνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ, 

https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/2905/

1/00_master_document-KOY.pdf [αλαθηήζεθε: 9/6/2019]. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ Δ ΠΔΡΙΟΓΙΚΟ / JOURNAL ARTICLE 

 

Πεξπζηλάθεο, Η. Ν. (1990), «Τν Άμηνλ Δζηί ηνπ Οδ. Διχηε: Δπηδξάζεηο απφ ηελ 

αξραία ειιεληθή ινγνηερλία», Ελληνικά 41: 95-110. 

 

Still, J. – Worton, M. (1996), «Eηζαγσγή ζηε δηαθεηκεληθφηεηα» (κηθξ.: Kαξαβία, Π. 

– Tζαθνπνχινπ, Κ.), H Άλωρ 3-4: 21-68. 

 

 

Tziovas, D. (1988), «Rereading Theotokas’s Argo: The mythical journey and the 

crisis of Greek identity», Modern Greek Studies Yearbook 4: 83-97.  

 

 

Saetta-Cottone, R. (2004), «La parodie du Télèphe entre les Acharniens et les 

Thesmphories», Methodos 4, http://methodos.revues.org/223?file=1  [αλαθηήζεθε: 

10/ 05/ 2019].  

 

 (Journals should be referred to by abbreviations used in L'Année philologique) 

 

ΑΡΘΡΟ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟ ΣΟΜΟ / ARTICLE IN A BOOK 

 

Ληάπεο, Β. (2008), «Ζ Λνγνηερληθή Πξφζιεςε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Τξαγσδίαο 

ηνλ Δηθνζηφ (θαη ηνλ Δηθνζηφ Πξψην) Αηψλα» ζην Μαξθαλησλάηνο, Α. – 

Τζαγγάιεο, Χ. (επηκ.), Απσαία Ελληνική Σπαγωδία: Θεωπία και Ππάξη, Αζήλα: 

Gutenberg, ζζ. 265-447. 

 

 

Hardie, P. (2008), «Cosmology and National Epic in the Georgics (Georgics 2. 458 - 

3.48)», in Volk, K. (ed.), Oxford Reading in Classical Studies: Vergil's Georgics, 

Oxford: Oxford University Press, pp. 161- 81. 

 

ΑΡΘΡΟ Δ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ/ NEWSPAPER ARTICLE  

 

Βεξβεξνπνχινπ, Ε. (7/2/2005), «Οη δάθλεο ηνπ ζεάηξνπ, νη πηθξνδάθλεο ηεο 

πνιηηηθήο», Θεζζαλονίκη, ζζ. 22, 

https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/2905/1/00_master_document-KOY.pdf
https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/2905/1/00_master_document-KOY.pdf
http://methodos.revues.org/223?file=1
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https://digital.lib.auth.gr/record/76457/files/arc-2007-34930.pdf 

[αλαθηήζεθε: 16/6/2019].  

 

[αλππφγξαθν] (27/2/1980), «Θέαηξν Τέρλεο», Μακεδονία, ζζ. 2, 

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=124&dc=27&db=2&da=1980 

[αλαθηήζεθε: 16/6/2019].  

 

 
ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ/ THESIS 

 

Μνπζηαθάηνπ, Κ. (2012), Ιδέερ και ππόζωπα ζηο έπγο ηος Γιώπγος Θεοηοκά: 

Από ηο δοκίμιο ζηο μςθιζηόπημα, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Δ.Κ.Π.Α. 

 

Lambrou, I. (2015), Homer and the Epic Cycle: Dialogue and Challenge, PhD 

Thesis, University College London.  
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