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Ερωφίλη 

 

Πρόσκληση για την υποβολή άρθρων 

στο 2ο τεύχος της Ερωφίλης 

Το επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό Ερωφίλη προετοιμάζει την έκδοση του 2ου τεύχους του 

και απευθύνει πρόσκληση σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και 

μεταδιδακτορικούς ερευνητές των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού να 

αποστείλουν άρθρο (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα). Προθεσμία υποβολής μέχρι τις 28 

Φεβρουαρίου 2021.   

 

Οδηγίες προς τους συγγραφείς 

Όσοι επιθυμούν να αποστείλουν άρθρο στο ηλεκτρονικό περιοδικό Ερωφίλη καλούνται να 

ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες. Άρθρα τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες, δεν 

μπορούν να γίνουν δεκτά. 

1. Το άρθρο πρέπει να είναι αδημοσίευτο και πρωτότυπο.  

 

2. Στην ύλη του περιοδικού δεν εντάσσονται:  

i. άρθρα που δεν εμπίπτουν στον επιστημονικό κλάδο της Νεοελληνικής 

Φιλολογίας,  

ii. άρθρα που αποτελούν απλή βιβλιογραφική επισκόπηση και δεν έχουν να 

προσφέρουν κάτι καινούριο στην έρευνα,  

iii. μη επιστημονικά άρθρα και δοκίμια,  

iv. βιβλιοκρισίες.   

 

3. Η αποστολή του άρθρου γίνεται αποκλειστικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

erofili.phil.uoa@gmail.com  

 

4. Μαζί με το άρθρο υποχρεούστε να στείλετε σκαναρισμένη (σε αρχείο pdf – κατά 

προτίμηση σε ελληνικά ή αγγλικά) πρόσφατη βεβαίωση από το Πανεπιστήμιό σας, που 

να αποδεικνύει ότι είστε εγγεγραμμένοι-ενεργοί σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών ή εκπονείτε τη διδακτορική σας διατριβή ή διεξάγετε μεταδιδακτορική έρευνα.  

 

5. Το άρθρο πρέπει να αποσταλεί σε ένα επώνυμο και ένα ανώνυμο αντίτυπο (αρχείο 

doc/docx). 

 

6. Γλώσσες του περιοδικού ορίζονται τα Ελληνικά και τα Αγγλικά. 

 

7. Η έκταση (μαζί με τις υποσημειώσεις και τη βιβλιογραφία):  

i. των μεγαλύτερων άρθρων (articles): έως 11.000 λέξεις,  

ii. των μικρότερων άρθρων (shorter notes): έως 2.500 λέξεις. 
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8. Γραμματοσειρά: Times New Roman 12pt (10pt για τις υποσημειώσεις). 

 

9. Διάστιχο: α) κυρίως κείμενο:1,5, β) υποσημειώσεις: Μονό. 

 

10. Στοίχιση κειμένου: πλήρης. 

 

11. Περιθώρια: 2,5 (σε όλες τις πλευρές) 

 

12. Διάστημα μεταξύ των παραγράφων: 0 (και πριν και μετά) 

 

13. Για το ανώνυμο αρχείο: τίτλος (κεντραρισμένος) με έντονα στοιχεία (bold). 

 

14. Στα επώνυμα αντίτυπα, τα αναγραφόμενα στοιχεία του συμμετέχοντα, οφείλουν να 

πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Επώνυμο και Όνομα, Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, 

Ιδιότητα [(υπότροφος) μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια ή υποψήφιος/α διδάκτορας ή 

μεταδιδακτορικός/ή ερευνητής/τρια], Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Τηλέφωνο 

επικοινωνίας. Αυτά αναγράφονται στο αρχείο πάνω αριστερά της σελίδας πριν από τον 

τίτλο. 

 

15. Παραγραφοποίηση: Εσοχή (1,27 εκ.) στην πρώτη σειρά της κάθε παραγράφου (χωρίς 

εσοχή:  η πρώτη παράγραφος του άρθρου καθώς και εκείνες που ακολουθούν τους 

τίτλους των κεφαλαίων και των υποκεφαλαίων). Η εσοχή να γίνεται με το Tab και όχι με 

το Space.  

 

16. Πριν τα βασικά σημεία στίξης (τελεία, άνω τελεία, άνω και κάτω τελεία, ερωτηματικό, 

θαυμαστικό) δεν πρέπει να υπάρχει κενό. 

 

17. Οι εκθέτες των υποσημειώσεων μέσα στο κείμενο αριθμούνται συνεχόμενα. Όταν 

απαντούν στο τέλος περιόδου, σημειώνονται μετά τη στίξη: τελεία, άνω στιγμή, κόμμα, 

κλπ. (π.χ.: .1 και όχι: 1.)   

 

18. Στην περίπτωση παραθέματος μέσα σε παράθεμα, χρησιμοποιούνται ανωφερή 

εισαγωγικά ( ‟…” ). 

 

19.  Διατήρηση του πολυτονικού στα παραθέματα που προέρχονται από πολυτονισμένα 

λογοτεχνικά έργα.    

 

20. Τα ονόματα ξένων συγγραφέων να γράφονται πάντα με λατινικούς χαρακτήρες. 

 

21. Το τελικό -ν στην αιτιατική του αρσενικού του οριστικού άρθρου και της προσωπικής 

αντωνυμίας διατηρείται πάντα· αντίθετα στην αιτιατική του θηλυκού του οριστικού 

άρθρου και της προσωπικής αντωνυμίας διατηρείται μόνο αν ακολουθεί: φωνήεν, κ, π, τ, 

ξ, ψ, μπ, ντ, γκ, τζ, τσ. Επίσης διατηρείται το τελικό -ν στο «δεν», στο «μην» (εκτός αν 
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εντάσσεται σε στερεότυπη έκφραση, π.χ. «οι μη έχοντες») και στο «σαν» (εκτός αν 

εντάσσεται σε στερεότυπη έκφραση). 

 

22. Συντομογραφίες και σύμβολα: 

 

βλ.: βλέπε  

πβ.: παράβαλε  

κ.ε.: και εξής  

επιμ.: επιμελητής 

εφημ.: εφημερίδα 

πρόλ.: πρόλογος 

τχ.: τεύχος 

τ.: τόμος 

αρ.: αριθμός 

σ.: σελίδα 

σσ.: σελίδες 

μτφρ.: μετάφραση 

s.v.: λήμμα λεξικού 

 

 

23. Διαχωρισμός της βιβλιογραφίας σε πρωτογενή και δευτερογενή. 

 

24. Για τις υποσημειώσεις και τη βιβλιογραφία, βλ. παρακάτω:  

 

 

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

 

Doulis (1975) 29-35. 

 

Hardie (2008) 162. 

 

Still – Worton (1996) 21-2. [Προσοχή όχι: 21-22] 

Vitti (1980). 

 

Βλ.: Tziovas (1988) 86, Beaton (1996) 191-2.  

 

Παραπομπή σε δύο (ή περισσότερες) δημοσιευμένες μελέτες ενός συγγραφέα κατά το ίδιο έτος: 

 

Καγκελάρης (2017a) 63. 

Καγκελάρης (2017b) 415.  

 

[Με αντίστοιχο τρόπο και στη βιβλιογραφία (βλ. παρακάτω)] 
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Παραπομπή ενσωματωμένη μέσα σε φράση που περιλαμβάνεται σε κάποια υποσημείωση, π.χ.:  

 

Σύμφωνα με τον Δ. Αγγελάτο (1994: 12-3), «[α]ναδεικνύεται […] ένα τριγωνικό σχήμα που φαίνεται να 

διατρέχει την ποίηση του Παυλόπουλου: Όνειρο-Ποίηση-Ποιητής. Μέσα σ’ αυτό το τρίγωνο δεσπόζει το 

αδιάλυτο ζεύγος Έρως-Θάνατο». 

 

Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο R. Beaton (1996: 191) θεωρεί πως «[α]πό το μεγάλο θίασο των ηρώων» της 

Αργώς ξεχωρίζουν δύο, ο Παύλος Σκινάς και ο Δαμιανός Φραντζής.  

 

Αυτό συνδέεται με εκείνο που η D. Cohn (2001: 141) ορίζει ως «τεχνική απόδοσης της σκέψης ενός 

χαρακτήρα στο δικό του ιδίωμα». 

Να μην γίνεται χρήση των: ό.π., το ίδιο, id.    

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Στη βιβλιογραφία δεν θα περιλαμβάνονται μελέτες που ο μελετητής στο κυρίως 

κείμενο δεν παραπέμπει έστω μια φορά.  

ΒΙΒΛΙΟ  

 i.  Ένας συγγραφέας 

 Vitti, M. (1980), Οδυσσέας Ελύτης: Κριτική μελέτη, Αθήνα: Ερμής. 

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

Βοστώνη] 

 ii. Ένας συγγραφέας (χωρίς να είναι η πρώτη έκδοση) 

 
Κοτζιάς, Α. (20148), Ο Γενναίος Τηλέμαχος. Μυθιστόρημα, Αθήνα: Κέδρος [1η έκδ.: 

1972]. 

 
Zola., E. (1988), Ζερμινάλ, (πρόλ.: Guillemin, H., μτφρ.: Αγγέλου, Έ. – Αγγέλου, Γ.), 

Αθήνα: Ζαχαρόπουλος [1η έκδ.: 1885]. [Προσοχή: Όχι Ζολά]  

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

 iii.  Πολλοί συγγραφείς 

 

Τζούμα, Ά. – Καραβία, Τ. – Καρπούζου, Π. (2019), Ελληνική και Ελληνόγλωσση 

Βιβλιογραφία της Θεωρίας της Λογοτεχνίας (1940-2007), Αθήνα: Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Βιβλιοθήκη Σ. Σαριπόλου.  

 

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. 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ  

 

Cohn, D. (2001), Διαφανή Πρόσωπα: Αφηγηματικοί τρόποι για την παρουσίαση της 

συνείδησης στη μυθοπλασία (μτφρ. – επιμ.: Μπεχλικούδη, Δ. Γ.), Αθήνα: Παπαζήσης.   

 

Beaton, R. (1996), Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία: Ποίηση και πεζογραφία 

1821-1992, (μτφρ.: Ζούργου, Ε. – Σπανάκη, Μ.), Αθήνα: Νεφέλη. 

 

Mastronarde, D. J. (20156), Ευριπίδου Μήδεια. Εισαγωγή, Φιλολογική Επιμέλεια, Σχόλια, 

(μτφρ.: Γιωτοπούλου, Δ., επιμ.: Χριστόπουλος, Μ.), Αθήνα: Πατάκης. 

 

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

Score, (transl.: Whittal, M.), Berkeley – Los Angeles: University of California Press. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ  

 

Μιχαλόπουλος, Α. Ν. – Μιχαλόπουλος, Χ. Ν. (2015), Ρωμαϊκή λυρική ποίηση: Οράτιος 

Carmina, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 

https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/2905/1/

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

 

 

ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  

 

Αγγελάτος, Δ. (1994), «Ταξίδι στο “Μεγάλο Σκοτάδι”: η ποιητική σοφία του Γιώργη 

Παυλόπουλου», Ελί-τροχος 2: 9-21. 

 

Still, J. – Worton, M. (1996), «Eισαγωγή στη διακειμενικότητα», (μτφρ.: Kαραβία, Π. – 

Tσακοπούλου, Κ.), H Άλως 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. 

 

Zellner Η. (2008), «Sappho’s Sparrows», CW 101: 435-42. 

 

Καγκελάρης, Ν. I. (2017a), «Γ. Θεοτοκάς, Αργώ: Οι Φιλικοί Ασημάκης Κροκίδας και 

Μάνθος Οικονόμου πίσω από τον πρώτο Νοταρά (1771-1824)», Μικροφιλολογικά 42: 

62-64. 

Καγκελάρης, Ν. Ι. (2017b), «Η παρουσία του Ευριπίδη στη Μήδεια του Μποστ», Carpe 

Diem 2: 379-417. 

 

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
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Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι συντομογραφίες του L'Année philologique για τους 

τίτλους των ξενόγλωσσων περιοδικών.   

 
 

ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

 

Valverde García, A. (2013), «Las heroínas trágicas griegas en la filmografía de Jules 

Dassin», Metakinema. Revista de Cine e Historia 12, 

http://www.metakinema.es/metakineman12s4a2_Alejandro_Valverde_Garcia_Greek_H

eroine_Dassin.html [ανακτήθηκε: 10/11/2020].  

 

ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΟ  

 

Λιάπης, Β. (2008), «Η Λογοτεχνική Πρόσληψη της Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας τον 

Εικοστό (και τον Εικοστό Πρώτο) Αιώνα», στο Μαρκαντωνάτος, Α. – Τσαγγάλης, Χ. 

(επιμ.), Αρχαία Ελληνική Τραγωδία: Θεωρία και Πράξη, Αθήνα: Gutenberg, σσ. 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. [Προσοχή: α) όχι Οξφόρδη, β) όχι 161-181]. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  
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Θεσσαλονίκη, σ. 22, 

https://digital.lib.auth.gr/record/76457/files/arc-2007-34930.pdf 

[ανακτήθηκε: 16/6/2019].  

 

 

[ανυπόγραφο] (27/2/1980), «Θέατρο Τέχνης», Μακεδονία, σ. 2, 
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University College London.  
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