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Οδηγίες για την παρουσίαση των κειµένων 
(κατά παλαιότερο υπόδειγµα της περιοδικής ιστορικής έκδοσης Ίστωρ)

Οι εργασίες (2.000 – 3.000 λέξεων) που αποστέλλονται πρέπει να είναι 
δακτυλογραφηµένες σε 12 στιγµές, σε γραµµατοσειρά Times New Roman, και σε 
διπλό ή 1,5 διάστιχο, για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης και της διόρθωσης. Κάθε 
εργασία οφείλει να έχει εξώφυλλο µε τον συγγραφέα και το θέµα της εργασίας, τα 
προσωπικά στοιχεία του φοιτητή/της φοιτήτριας (Αριθµό Μητρώου, έτος σπουδών,
Θεµατική Ενότητα κτλ.) και (απαραίτητα) τον τόπο και τη χρονολογία εκπόνησης.
Ακολουθούν τα Περιεχόµενα (µε τις σελίδες έναρξης των ενοτήτων), η Εισαγωγή 
(µία – µιάµιση σελίδα), 3-5 Κεφάλαια, ο Επίλογος και η Βιβλιογραφία και οι (τυχόν 
πρωτογενείς) Πηγές. Το κείµενο της φροντιστηριακής εργασίας πρέπει να είναι 
στοιχισµένο και ευθυγραµµισµένο (justified) και η κάθε ενότητα να ξεκινά σε 
ξεχωριστή σελίδα µε την εντολή Page Break. Η σελιδαρίθµηση και η αρίθµηση των 
υποσηµειώσεων είναι συνεχής. Οι υποσηµειώσεις και οι βιβλιογραφικές παραποµπές 
να ενσωµατώνονται στο κείµενο, κατά προτίµηση στο κάτω µέρος της σελίδας 
(footnotes). Η Βιβλιογραφία και οι Πηγές παρατίθενται στο τέλος, σε ξεχωριστή 
σελίδα. Οι βιβλιογραφούµενοι τίτλοι παρατίθενται κατά αυστηρή αλφαβητική σειρά 
(µε βάση το επώνυµο του συγγραφέα, το οποίο και προτάσσεται του ονόµατος) και η
Βιβλιογραφία διαιρείται σε ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση.

Υπόδειγµα βιβλιογραφικών παραποµπών 

ΒΙΒΛΙΑ 
Όνοµα και Επώνυµο Συγγραφέα (στην ονοµαστική πτώση), Τίτλος Βιβλίου, µετ.
Όνοµα και Επώνυµο Μεταφραστή (στην ονοµαστική πτώση), τόµ. (αριθµός τόµου,
όταν πρόκειται για πολύτοµο έργο), εκδ. Εκδοτικός Οίκος (επωνυµία στην 
ονοµαστική πτώση), Τόπος και Χρονολογία Έκδοσης (ή χ.χ. ή χ.τ.χ., όταν λείπει η
Χρονολογία ή και ο Τόπος Έκδοσης), αριθµός έκδοσης ως δείκτης (superscript), σ. ή
σσ. (αριθµός σελίδας ή σελίδων). 
 
Π.χ. George W. Forrest, Η γένεση της αθηναϊκής δηµοκρατίας (Ο χαρακτήρας της 
ελληνικής πολιτικής, 800 – 400 π.Χ.), µετ. Ανδρέας Παναγόπουλος και Ελένη Κόντη,
εκδ. Παπαδήµας, Αθήνα 1994, σ. 56. 
 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Όνοµα και Επώνυµο Συγγραφέα, «Τίτλος Μελέτης ή Ανακοίνωσης», στο: Όνοµα και 
Επώνυµο Επιµελητή Έκδοσης (επιµ.), Τίτλος Συλλογικού Έργου, τόµ. (αριθµός τόµου,
όταν πρόκειται για πολύτοµο έργο), εκδ. Εκδοτικός Οίκος (επωνυµία στην 
ονοµαστική πτώση), Τόπος και Χρονολογία Έκδοσης, αριθµός έκδοσης, σ. ή σσ.
(αριθµός σελίδας ή σελίδων). 
 
Π.χ. Κωνσταντίνος Β. Κριµπάς, «Η συζήτηση για τη γεωργική πολιτική στην 
Ακαδηµία Αθηνών το 1933 και το πρόβληµα της σιτάρκειας», στο: ∆ηµήτρης 
Παναγιωτόπουλος και ∆ηµήτρης Π. Σωτηρόπουλος (επιµ.), Η ελληνική αγροτική 
κοινωνία και οικονοµία κατά τη βενιζελική περίοδο, πρακτικά επιστηµονικού 
συνεδρίου (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 3-5 Νοεµβρίου 2004), Ελληνικά 
Γράµµατα, Αθήνα 2007, σσ. 231-233. 



2

ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 
Όνοµα και Επώνυµο Συγγραφέα, «Τίτλος Άρθρου», Τίτλος Περιοδικού, αριθµός 
τεύχους/ή και τόµου (Χρονολογία Έκδοσης), σ. ή σσ. (αριθµός σελίδας ή σελίδων). 
 
Π.χ. Γιώργος Μαργαρίτης, «Οι περιπέτειες του ηρωϊκού θανάτου, 1912-1920», 
Μνήµων 12 (1989) σσ. 89-91. 
 
Σε περίπτωση ξενόγλωσσου δηµοσιεύµατος, τα ονοµατεπώνυµα, οι τίτλοι και ο
εκδοτικός οίκος παραµένουν στην ξένη γλώσσα, ενώ οι άλλες πληροφορίες (επιµ., 
µετ., σσ., ό.π. κτλ.) γράφονται στα ελληνικά καθώς και ο τόπος έκδοσης, εφόσον 
υπάρχει δόκιµη ελληνική απόδοση (π.χ. Βερολίνο, Λειψία, Λονδίνο, Μόναχο, Νέα 
Υόρκη, Οξφόρδη, Παρίσι, αλλά Grenoble, Princeton, Mons κτλ.). 
 
Π.χ. David Stevenson, 1914-1918: The History of the First World War, Penguin 
Books, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 2004, σσ. 94-96. 
 
Dobrinka Parousheva, «Place of Armenians and Jews in the Philippopoli (Plovdiv) 
professional structure, end of 19th – beginning of the 20th century», Études 
balkaniques 1-2 (1999) σσ. 97-102. 
 
James P. Niessen, «Romanian nationalism: An ideology of integration and 
mobilization», στο: Peter F. Sugar και Ivo J. Lederer (επιµ.), Nationalism in Eastern 
Europe, Seattle και Λονδίνο 1969 (ανατ. 1973), σσ. 273-274. 
 
Ό.Π.
Όταν η παραποµπή γίνεται σε δηµοσίευµα, του οποίου τα πλήρη βιβλιογραφικά 
στοιχεία έχουν ήδη δοθεί σε προηγούµενη υποσηµείωση, τότε η παραποµπή παίρνει 
την ακόλουθη µορφή:

Αρχικό Ονόµατος και Επώνυµο Συγγραφέα (ή Επιµελητή Έκδοσης), ό.π., σ. ή σσ.
(αριθµός σελίδας ή σελίδων). 
 
Π.χ. Γ. Μαργαρίτης, ό.π., σ. 92. 
 
Ή, όταν χρησιµοποιούνται δύο ή και παραπάνω έργα του ιδίου συγγραφέα:
Αρχικό Ονόµατος και Επώνυµο Συγγραφέα (ή Επιµελητή Έκδοσης), Πρώτες λέξεις 
του Τίτλου (ή «Πρώτες λέξεις του Τίτλου»), ό.π., σ. ή σσ. (αριθµός σελίδας ή
σελίδων). 
 
Π.χ. G. Forrest, Η γένεση της αθηναϊκής δηµοκρατίας, ό.π., σ. 18. 
J. Niessen, «Romanian nationalism», ό.π., σ. 275. 
 
Όταν η παραποµπή γίνεται σε δηµοσίευµα, το οποίο έχει αναφερθεί στην αµέσως 
προηγούµενη υποσηµείωση, χωρίς την παρεµβολή άλλης παραποµπής, τότε η
παραποµπή παίρνει την ακόλουθη µορφή: Ό.π. (σε ορθή γραφή και το όµικρον 
κεφαλαίο), σ. ή σσ. (αριθµός σελίδας ή σελίδων, εάν και εφόσον η νέα παραποµπή 
αναφέρεται σε διαφορετικές σελίδες του ιδίου δηµοσιεύµατος). 
 
ΣΣ. Αντί του µετ., µπορεί εναλλακτικά να χρησιµοποιηθεί η συντοµογραφία µτφ.
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Το passim (= και εξής) δηλώνει τη συνεχόµενη παραποµπή (στον ίδιον όρο, στο ίδιο 
πρόσωπο ή ιστορικό γεγονός κτλ.) στο λοιπό σώµα του βιβλίου ή της µελέτης.
Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος βιβλιογράφησης, παραποµπής, και σύνταξης των 
υποσηµειώσεων πρέπει να είναι οµοιόµορφος καθ’ όλο το κείµενο της εργασίας.

Σπυρίδων Γ. Πλουµίδης, Οκτώβριος 2009 
 


