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Ερωφίλη 

Τν πεξηνδηθό Ερωφίλη είλαη επηζηεκνληθό ειεθηξνληθό πεξηνδηθό κε θξηηέο (peer 

reviewed journal) κε αληηθείκελν ηε Νενειιεληθή Φηινινγία. Δθδίδεηαη κία θνξά ην 

ρξόλν από ην Σύιινγν Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ θαη Υπνςεθίσλ Γηδαθηόξσλ ηνπ 

Τκήκαηνο Φηινινγίαο ΔΚΠΑ ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τνκέα Νενειιεληθήο Φηινινγίαο. 

Σηόρνο ηνπ πεξηνδηθνύ είλαη λα ζπκβάιεη ελεξγά ζηε δηακόξθσζε ησλ λέσλ ηάζεσλ 

ηεο επηζηήκεο ηεο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο, δίλνληαο ακεξόιεπηα ηελ επθαηξία ζε 

λένπο επηζηήκνλεο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ λα πξνβάινπλ ην εξεπλεηηθό 

έξγν ηνπο. Γεκνζηεύεη απνθιεηζηηθά πξσηόηππα επηζηεκνληθά άξζξα, κεγαιύηεξεο 

θαη κηθξόηεξεο έθηαζεο κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ, ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ θαη 

κεηαδηδαθηνξηθώλ εξεπλεηώλ. Ωο γιώζζεο ηνπ πεξηνδηθνύ νξίδνληαη ε Διιεληθή θαη 

ε Αγγιηθή.  

 

α. Σπληαθηηθή Δπηηξνπή 

Η Σπληαθηηθή Δπηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνύ απαξηίδεηαη από 5 κέιε ηνπ Σπιιόγνπ 

Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ θαη Υπνςεθίσλ Γηδαθηόξσλ κε εηδίθεπζε ηε Νενειιεληθή 

Φηινινγία, πνπ νξίδνληαη γηα θάζε ηεύρνο από ην ΓΣ ηνπ Σπιιόγνπ. Η Δπηηξνπή 

εγγπάηαη ηνλ ζεβαζκό ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ηε δηαθάλεηα όισλ ησλ 

δηαδηθαζηώλ. Δίλαη επίζεο ππεύζπλε γηα ηε ζπγθξόηεζε νκάδαο κεηαπηπρηαθώλ 

θνηηεηώλ θαη ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ επηκέιεηα ησλ ππό 

δεκνζίεπζε άξζξσλ θαη ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ. Η Δπηηξνπή θάζε 

ρξόλν, αθξηβώο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ εθάζηνηε ηεύρνπο, αλαθνηλώλεη ειεθηξνληθά 

ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ άξζξσλ γηα ην επόκελν. Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

κπνξνύλ, αλ επηζπκνύλ:  

1. λα νξίζνπλ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή γηα ην επόκελν ηεύρνο, ε νπνία 

αλαθνηλώλεηαη καδί κε ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο· 

2. λα ππνβάινπλ άξζξν πξνο θξίζε ζην πεξηνδηθό, αξθεί λα κελ είλαη 

ηαπηόρξνλα θαη peer reviewers· ζηελ πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία 

αμηνιόγεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ είλαη ίδηα κε εθείλε πνπ 

ππνβάιινληαη θαη ηα ππόινηπα.    

Έλα κέινο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη σο ππεύζπλνο δηαρείξηζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ηνπ πεξηνδηθνύ. Τα θαζήθνληά ηνπ είλαη: 

1. Να απαληάεη άκεζα ζε όια ηα εηζεξρόκελα ειεθηξνληθά κελύκαηα. 

2. Να απνζηέιιεη (κόλν) ηα αλώλπκα άξζξα ζηνπο peer reviewers θαη λα 

αξρεηνζεηεί ηα επώλπκα.  

3. Να απνζηέιιεη ζηνπο peer reviewers ην «έγγξαθν αμηνιόγεζεο».  

4. Να πξνσζεί ζηνπο ζπγγξαθείο ηηο αλώλπκεο εθζέζεηο αμηνιόγεζεο ησλ peer 

reviewers. 

5. Να πξνσζεί ζηνπο επηκειεηέο ηα ππό δεκνζίεπζε άξζξα.     



[2] 

 

β. Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 

Η Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ Πεξηνδηθνύ απνηειείηαη από 7 έσο 12 θάζε θνξά 

κέιε ΓΔΠ –ηόζν ηνπ Τκήκαηνο Φηινινγίαο ΔΚΠΑ όζν θη άιισλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ– κε εηδίθεπζε ηε Νενειιεληθή Φηινινγία ή/θαη ηε 

Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο ή/θαη ηε Σπγθξηηηθή Φηινινγία. Η Δπηηξνπή εγγπάηαη ηελ 

επηζηεκνληθή πνηόηεηα θαη πξσηνηππία ησλ δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ. Όια ηα κέιε 

ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο απνθηνύλ απηνκάησο θαη ηελ ηδηόηεηα ηνπ peer 

reviewer (νκάδα Α΄) θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΣ ηνπ Σπιιόγνπ νξίδνπλ θαη ηνπο 

ππόινηπνπο peer reviewers (νκάδα Β΄), νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη: α) Οκόηηκνη 

Καζεγεηέο, β) κέιε ΓΔΠ, γ) ΔΓΙΠ, δ) δηδάθηνξεο, ε) κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο.  

Οη peer reviewers νθείινπλ λα ζπκπιεξώλνπλ θαηά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 

εθάζηνηε αλώλπκνπ άξζξνπ ην «έγγξαθν αμηνιόγεζεο» θαη λα απνξξίπηνπλ άξζξα 

πνπ δελ αθνινπζνύλ ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πεξηνδηθνύ. Οη peer reviewers δελ 

κπνξνύλ λα ππνβάινπλ άξζξν πξνο θξίζε ζην πεξηνδηθό. Τν θάζε άξζξν 

αμηνινγείηαη από έλα peer reviewer ηεο νκάδαο Α΄ θαη έλαλ ηεο νκάδαο Β΄. Οη peer 

reviewers (νκάδαο Α΄ & Β΄) επηιέγνληαη βάζεη ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπο ζην εθάζηνηε 

πξνο αμηνιόγεζε άξζξν. Αθνύ νινθιεξώζνπλ ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, 

ζπλεξγάδνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη ζπληάζζνπλ από θνηλνύ κηα αλώλπκε έθζεζε 

αμηνιόγεζεο (όπνπ ζα πξνηάζζεηαη ζπκπιεξσκέλν ην «έγγξαθν αμηνιόγεζεο» θαη 

ζα έπεηαη ην ππό θξίζε άξζξν κε ηπρόλ επηπιένλ ζρόιηα θαη παξαηεξήζεηο ζην 

πεξηζώξην), ηελ νπνία απνζηέιινπλ ζηνλ ππεύζπλν ηεο  Σπληαθηηθήο Δπηηξνπήο. Αλ 

ππάξμεη κεγάιε δηάζηαζε απόςεσλ αλάκεζα ζηνπο δύν peer reviewers ζρεηηθά κε ην 

ππό θξίζε άξζξν, ν ππεύζπλνο ηεο Σπληαθηηθήο Δπηηξνπήο νξίδεη έλαλ ηξίην θξηηή, 

ρσξίο λα ηνπ γλσζηνπνηήζεη ηηο δύν δηαθνξεηηθέο εθζέζεηο αμηνιόγεζεο ησλ αξρηθώλ 

peer reviewers. Ο ππεύζπλνο, αθνύ παξαιάβεη θαη ηελ ηξίηε έθζεζε, δεηά από ηνπο 

δύν θξηηέο (ηνλ ηξίην θαη έλαλ από ηνπο αξρηθνύο) πνπ νη εθζέζεηο ηνπο ζπγθιίλνπλ 

πεξηζζόηεξν, λα ζπληάμνπλ από θνηλνύ ηελ ηειηθή έθζεζε αμηνιόγεζεο ηνπ άξζξνπ. 

       

Μέιε Σπληαθηηθήο Δπηηξνπήο (2019-2020) 

i. Γηαλλνύζηνπ Σνθία 

ii. Γηακάληεο Φξήζηνο 

iii. Γανύηε Παλαγηώηα  

iv. Καγθειάξεο Νίθνο  

v. Σθνπξήο Ισάλλεο 

 

Μέιε Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο 

i. Αγάζνο Θαλάζεο 

ii. Αγγειάηνο Γεκήηξεο 

iii. Βαξειάο Λάκπξνο 

iv. Ισαθεηκίδνπ Λεηώ 
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v. Καξπνύδνπ Πέγθπ 

vi. Κσζηίνπ Καηεξίλα 

vii. Νηνπληά Φξηζηίλα 

viii. Μαπξέινο Νίθνο 


