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Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας  

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
 

υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών 
 

Κομοτηνή, 22-24 Νοεμβρίου 2019 
 

 
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

 
 Παρακαλούμε όλα τα κείμενα να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
a.kougkoulos@gmail.com. H μελέτη σας πρέπει να έχει έκταση μέχρι 10 σελίδες, να 
είναι δακτυλογραφημένη σε πρόγραμμα Word (σε αρχείο doc ή docx που θα 
μετατραπεί και σε pdf), με γραμματοσειρά Times New Roman 12΄, μονού 
διαστήματος. Oι  υποσημειώσεις και οι παραπομπές είναι υποσελίδιες, μονού 
διαστήματος, με στοιχεία της ίδιας γραμματοσειράς 10΄ και συνεχή αρίθμηση. Ο 
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δείκτης των υποσημειώσεων εισάγεται μετά το σημείο στίξης. Ως γλώσσα των 
κειμένων ορίζεται η ελληνική, ενώ η μελέτη συνοδεύεται από περίληψη 300 περίπου 
λέξεων στα αγγλικά.  
 Οι τίτλοι βιβλίων, μυθιστορημάτων, θεατρικών έργων, κινηματογραφικών 
ταινιών, εφημερίδων, περιοδικών κ.λπ. αναφέρονται με πλάγια και χωρίς εισαγωγικά. 
Οι τίτλοι διηγημάτων, ποιημάτων, άρθρων, κεφαλαίων βιβλίων κτλ., που εντάσσονται 
σε αυτοτελείς εκδόσεις, αναφέρονται με όρθια και διπλά εισαγωγικά (« »). Όσον 
αφορά στις παύλες, χρησιμοποιούνται: η μικρή παύλα (-) ως ενωτικό χωρίς κενό 
διάστημα πριν και μετά, β. η μεγάλη παύλα (—) στον διάλογο και γ. η μεσαία παύλα 
(–) μαζί με κενό διάστημα πριν και μετά το κείμενο που εσωκλείεται. Όταν υπάρχουν 
εισαγωγικά μέσα σε εισαγωγικά χρησιμοποιούνται διπλά ανωφερή “ ” μέσα σε όρθια 
διπλά « », δηλ. «“ ”». Αν υπάρχουν και τρίτα εισαγωγικά, χρησιμοποιούνται τα μονά 
ανωφερή ‘ ’, δηλ. « “ ‘ ’ ” ». Το ίδιο ισχύει και για τις υποσελίδιες σημειώσεις-
παραπομπές. 
 Τα παραθέματα από λογοτεχνικά ή άλλα έργα γράφονται εντός του κειμένου 
με όρθια στοιχεία, μέσα σε όρθια διπλά εισαγωγικά (« »), αν πρόκειται για σύντομα 
πεζά. Αν πρόκειται για ποιητικά παραθέματα, γράφονται με πλάγια στοιχεία χωρίς 
εισαγωγικά (η αλλαγή στίχου δηλώνεται με λοξή γραμμή / και ένα κενό διάστημα 
στην κάθε πλευρά της). Όσα παραθέματα είναι πάνω από 3 αράδες, διακρίνονται από 
το υπόλοιπο κείμενο με μια κενή γραμμή πάνω και κάτω από το παράθεμα, με 
αριστερή εσοχή 1,50 εκ., όρθια στοιχεία και χωρίς εισαγωγικά. Η παράλειψη 
δηλώνεται με αποσιωπητικά μέσα σε αγκύλες […], χωρίς να παραλείπεται η στίξη, 
όπου αυτή βρίσκεται, πριν και μετά τις αγκύλες. Στο κυρίως κείμενο το τονικό 
σύστημα είναι το μονοτονικό. Τα παραθέματα από μυθιστορήματα και γενικώς 
κείμενα του 19ου αιώνα, γράφονται είτε στο πολυτονικό είτε στο μονοτονικό. Στην 
πρώτη περίπτωση το πολυτονικό παράθεμα πρέπει να δακτυλογραφηθεί εξ αρχής 
πολυτονισμένο, με τη χρήση του ενσωματωμένου στα Windows οδηγού 
πληκτρολογίου για τα πολυτονικά ελληνικά.    
 Για την εξασφάλιση ομοιομορφίας, παραθέτουμε υπόδειγμα του συστήματος 
παραπομπών, ώστε να διευκολυνθεί στις εργασίες του ο οίκος που θα αναλάβει την 
έκδοση των Πρακτικών. 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 
 

• Σε περίπτωση πολλών τίτλων στην ίδια υποσελίδια σημείωση-παραπομπή, 
αυτοί θα διαχωρίζονται μεταξύ τους με μία άνω τελεία (·). Δεν παρατίθεται 
ξεχωριστή βιβλιογραφία στο τέλος του κειμένου. Τα αρχικά των ονομάτων 
γράφονται: Κ. Θ. Δημαράς (με κενό) και όχι Κ.Θ.Δημαράς (χωρίς ενδιάμεσα 
κενά).  

  
 
Λογοτεχνικό έργο: Γ. Μ. Κουτσουρής, Η απορφανισθείσα κόρη. Πρωτότυπον 
κοινωνικόν μυθιστόρημα, Εν Κωνσταντινουπόλει 1889: Τύποις Νομισματίδου και 
Σας, σσ. 255-256.    
 
Μονογραφία: Π. Μουλλάς, Ο χώρος του εφήμερου. Στοιχεία για την παραλογοτεχνία 
του 19ου αιώνα, Αθήνα 2007: Σοκόλης, σ. 140 (σημ. 23).  
 
Διδακτορική διατριβή: Β. Χατζηγεωργίου-Χασιώτη, Ο Στέφανος Ξένος (1821-
1894) και «Ο Βρεττανικός Αστήρ», Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2003: 
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ˗ Τμήμα Φιλολογίας ˗ Τομέας 
Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, σσ. 242-259.  
 
Άρθρο σε περιοδικό: Α. Πολίτης, «Η Κωνσταντινούπολη στην ελληνική πεζογραφία 
κατά τη δεκαετία 1861-1870: Μια παρουσία-απουσία», Σύγχρονα Θέματα 128-129 
(Ιανουάριος - Ιούνιος 2015), σσ. 61-65. 
 
Ανακοίνωση σε πρακτικά συνεδρίου: Λ. Βαρελάς, «Ο Κωνσταντίνος Ράμφος στον 
χώρο του εφήμερου», Νεοελληνική Λογοτεχνία και Κριτική από το Διαφωτισμό έως 
σήμερα. Μνήμη Παν. Μουλλά. Πρακτικά ΙΓ΄ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης, 
Αθήνα 2014: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ˗ Σοκόλης-Κουλεδάκης, σσ. 
687-696. 
 
Μελέτη σε συλλογικό τόμο: H. Tonnet, «Για μια καινούργια ανάγνωση του 
ελληνικού “λαϊκού” μυθιστορήματος του 19ου αι.», στον τόμο M. Morfakidis (επιμ.), 
Φιλόπατρις. Αφιέρωμα στον Αλέξη Eudald Solá, Granada 2004: Centro de Estudios 
Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas ˗ Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, 
σσ. 159-170. 
 
Ξένη μελέτη μεταφρασμένη: U. Eco, Ο Υπεράνθρωπος των Μαζών. Ρητορική και 
ιδεολογία του λαϊκού μυθιστορήματος, μτφρ. Ε. Καλλιφατίδη, Αθήνα 21989: Γνώση, σ. 
94. 
 
Δεύτερη κτλ. έκδοση: Α. Σαχίνης, Το νεοελληνικό μυθιστόρημα. Ιστορία και κριτική, 
Αθήνα 61991: Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», σσ. 73-76. 
 
Άρθρο σε εφημερίδα: Γ. Μαυρογιάννης, «Νεοελληνικαί μυθιστορίαι», εφ. Εστία (19 
Απριλίου 1895), σ.  2.  
 
Κεφάλαιο βιβλίου ενός συγγραφέα: Κ. Γ. Κασίνης, «Οι ελληνικές μεταφράσεις 
ξένων μυθιστορημάτων. Η περίπτωση του γαλλικού μυθιστορήματος (ΙΘ΄ αι.)», στο 
βιβλίο του Διασταυρώσεις, Α΄. Μελέτες για τον ΙΘ΄ & Κ΄ αι., Αθήνα 42008: 
Χατζηνικολής, σσ. 44-46. 
 
Μελέτη σε περιοδικό, σε τόμο του οποίου περιλαμβάνονται πρακτικά συνεδρίου: 
Α. Γκότοβος, «“Ηπειρωτική συμφωνία”: Λογοτεχνία συνόρων», Φηγός 9 (Φθινόπωρο 
- Χειμώνας 2000), Πρακτικά «Συνάντησης Ηπειρωτών Λογοτεχνών», σσ. 15-35. 
 
Μελέτη πρωτοδημοσιευμένη σε περιοδικό και αναδημοσιευμένη σε τόμο του 
ίδιου συγγραφέα: Π. Μουλλάς, «Λογοτεχνία και παραλογοτεχνία», Κονδυλοφόρος 1 
(2002), σσ. 27-40 [= Ο ίδιος, Ο χώρος του εφήμερου. Στοιχεία για την παραλογοτεχνία 
του 19ου αιώνα, Αθήνα 2007: Σοκόλης, σσ. 63-81]. 
 
Επανάληψη παραπομπής:  
α. Σε αυτοτελές έργο (βιβλίο κτλ.): την πρώτη φορά: Σ. Ντενίση, Το ελληνικό 
μυθιστόρημα και ο sir Walter Scott (1830-1880), Αθήνα 1994: Καστανιώτης, σ. 237. 
Τις επόμενες: Σ. Ντενίση, Το ελληνικό μυθιστόρημα …, ό.π., σ. 243. 
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β. Σε άρθρο: την πρώτη φορά: Γ. Γκότση, «Η ελληνική μυθιστορία Αποκρύφων του 
19ου αιώνα», Αντί 641 (1 Αυγούστου 1997), σσ. 6-8. Τις επόμενες: Γ. Γκότση, «Η 
ελληνική μυθιστορία …», ό.π., σ. 10. 
 
Η συντομογραφία ό.π. (όπου παραπάνω) γράφεται παντού με όρθια στοιχεία. 
 
 
Αναφορές σε ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις ή ηλεκτρονικά προσβάσιμες 
δημοσιεύσεις: Αναφέρεται πλήρως ο δικτυακός τόπος-ιστοσελίδα (URL) και η 
ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης. 
Π.χ. μετά τα βιβλιογραφικά στοιχεία: Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://srv-
web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=44767&seg=11869 (τελευταία πρόσβαση 
23/02/2018).  
 
  
 
 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

αι.  αιώνας   ό.π.   όπου παραπάνω 
αρ.  αριθμός  πβ.   παράβαλε 
βλ.  βλέπε  ΠΙΝ.  πίνακας 
εικ.  εικόνα  π.χ.   παραδείγματος 
     χάριν 
επιμ.  επιμέλεια /   σ.   σελίδα   
 επιμελητής έκδοσης σσ.  σύνολο σελίδων 
εφ.  εφημερίδα  σημ.   υποσημείωση 
κ.α.  και αλλού  στ.   στίχος   
κ.ά.  και άλλα / και άλλοι τ.   τόμος / τόμοι 
κ.εξ.  και εξής  φ./φφ φύλλο/α  
     εφημερίδας 
κεφ.  κεφάλαιο/α   χ.τ.ε.  χωρίς τόπο  
     έκδοσης 
κτλ.  και τα λοιπά  χ.χ.   χωρίς χρονολογία 
μτφρ. μετάφραση     
     
 
   

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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