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ΣΥΝΘΕΣΙΣ
Επιστηµονικό Περιοδικό για τη θεολογία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Το Επιστηµονικό Περιοδικό για τη θεολογία, ΣΥΝΘΕΣΙΣ, εκδίδεται 2
φορές το χρόνο και δηµοσιεύει καταρχήν πρωτότυπα άρθρα και
ερευνητικές µελέτες στην ελληνική γλώσσα.
Οι εργασίες που υποβάλλονται προς δηµοσίευση οφείλουν να
ακολουθούν τις ειδικές προδιαγραφές του περιοδικού, όπως αναφέρονται
στο σχετικό αρχείο.
Οι εργασίες και ένα σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα των συγγραφέων (έως
200 λέξεις) αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση των εκάστοτε
Επιστηµονικών Επιµελητών του τεύχους, όπως δηµοσιεύονται στην
Πρόσκληση υποβολής άρθρων.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

–

Στην πρώτη σελίδα κάθε άρθρου θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει
ο τίτλος της εργασίας, το ονοµατεπώνυµο του συγγραφέα, η
ιδιότητά του και η διεύθυνσή του (ταχυδροµική και ηλεκτρονική) σε
γραµµατοσειρά Times New Roman 12 pt, έντονα, κεφαλαία και µε
στοίχιση στο κέντρο.

–

Μια περίληψη (abstract) του άρθρου έως 150 λέξεις προτάσσεται της
εργασίας. Για τα ελληνικά άρθρα η περίληψη θα είναι στα ελληνικά
και στα αγγλικά ή τα γαλλικά.

–

Ο συγγραφέας θα πρέπει να προτείνει µέχρι και 4 λέξεις κλειδιά
που να αποδίδουν σηµαντικούς όρους του άρθρου.

–

Έκταση κειµένου : µέχρι 10.000 λέξεις, συµπεριλαµβανοµένων και
των υποσηµειώσεων, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην
Πρόσκληση Υποβολής Άρθρων.

–

Το κείµενο πρέπει να είναι πλήρως στοιχισµένο, µε γραµµατοσειρά
Times New Roman, 12, διάστηµα γραµµής 1 και περιθώρια
τουλάχιστον 3cm. Οι σελίδες πρέπει να είναι αριθµηµένες.

–

Οι τυχόν πίνακες, οι εικόνες και τα διαγράµµατα θα πρέπει να
έχουν τίτλο και συνεχή αρίθµηση (π.χ. Πίνακας 1, Πίνακας 2, Εικόνα
1, Διάγραµµα 1), τα οποία θα προηγούνται του πίνακα, της εικόνας ή
του διαγράµµατος και θα είναι κεντραρισµένα και επίσης το
µέγεθός τους να µην υπερβαίνει εκείνο της σελίδας. Οι εικόνες που
θα συνοδεύουν το κείµενο, θα παραδίδονται σε αρχεία µορφής .tiff,
.jpg (ανάλυση 300 dpi) και θα καταγράφονται σε ξεχωριστό
κατάλογο µε συνεχή αρίθµηση µε τις λεζάντες τους.

–

Οι ονοµασίες περιοδικών και οργανισµών να δίνονται πλήρεις και
όχι σε συντοµογραφία

–

Μέγεθος χαρακτήρων : 12΄ για το κείµενο, 10΄ για τις υποσηµειώσεις.

–

Τίτλοι βιβλίων σε πλάγιους χαρακτήρες, ενώ οι τίτλοι µεµονωµένων
ποιηµάτων, άρθρων, κεφαλαίων βιβλίων κ.λπ., σε όρθιους
χαρακτήρες και εντός «διπλών εισαγωγικών».

–

Στην περίπτωση παραθέµατος µέσα σε παράθεµα, χρησιµοποιούµε
µονά ανωφερή εισαγωγικά ως εξής: «αααααα ‘ αααααα‘».

–

Οι δόκιµοι ξένοι όροι σε όρθιους χαρακτήρες, π.χ., fin de siècle.

–

Υποσηµειώσεις : µονό διάστιχο, υποσελίδιες, µε αύξοντα αριθµό
δεικτών.

–

Οι εκθέτες των υποσηµειώσεων µέσα στο κείµενο αριθµούνται
συνεχόµενα και αναφέρονται µετά τη στίξη: τελεία, άνω στιγµή,
κόµµα, κλπ.

–

Οι υποσηµειώσεις θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη µορφή
(ενδεικτικά παραδείγµατα):

Βιβλία ενός συγγραφέα
Επίθετο, Όνοµα. Έτος έκδοσης. Τίτλος έργου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.
Παράδειγµα:
Λιοδάκης, Γιώργος.1994. Γαιοπρόσοδος, επιτόκια και αγροτικές τιµές :
οικονοµικές πλευρές του αγροτικού ζητήµατος. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή.
Βιβλία δυο ή τριών συγγραφέων
Επίθετο, Όνοµα, Όνοµα Επίθετο, και Όνοµα Επίθετο. Έτος έκδοσης.
Τίτλος έργου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.
Παράδειγµα:
Κουσκούκης, Κωνσταντίνος Ε., και Α. Καρπούζης. 2005. Σύγχρονη κλινική
δερµατολογία και αφροδισιολογία. Αθήνα: Πασχαλίδης.
Βιβλία τεσσάρων ή περισσότερων συγγραφέων
Επίθετο, Όνοµα, κ.ά. Έτος έκδοσης. Τίτλος έργου. Τόπος έκδοσης:
Εκδότης.
Παράδειγµα:
Ιωακείµογλου, Η., κ. ά. 1998. Ανεργία: µύθοι και πραγµατικότητα. Αθήνα:
Εναλλακτικές Εκδόσεις.
Άρθρα στα περιοδικά
Επίθετο, Όνοµα. «Τίτλος άρθρου.» Τίτλος περιοδικού. Τόµος, Τεύχος (Έτος
Έκδοσης): Σελίδες.
Παράδειγµα:
Γκαλέας, Θ. «Η αναγκαιότητα της χρήσης της ελληνικής ιατρικής
ορολογίας, όπως αποδεικνύεται στην πράξη παγκοσµίως.» Επιθεώρηση
Υγείας. 7, 39 (1996): 43-45.
Κεφάλαιο βιβλίου
Επίθετο, Όνοµα. «Τίτλος κεφαλαίου.» Στο Τίτλος βιβλίου, Όνοµα Επίθετο
επιµελητή/των, Σελίδες. Τόπος έκδοσης: Εκδότης, Έτος έκδοσης.
Παράδειγµα:
Μπόση, Μ. «Η εξέλιξη της τροµοκρατίας σε διεθνές επίπεδο: νέες µορφές
και δεδιµένα.» Στο Οι διεθνείς σχέσεις στη µεταψυχροπολεµική εποχή: από
τη γεωπολιτική στη γεωοικονοµία και οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, Νίκος
Λιούσης και Σωτήρης Ντάλης, επιµ., σ. 241. Αθήνα: Παπαζήσης, 1999.

Άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού
Επίθετο, Όνοµα. «Τίτλος άρθρου». Τίτλος περιοδικού Τόµος, Τεύχος
(Έτος): Σελίδες αν είναι διαθέσιµες.

–

Ηλεκτρονική διεύθυνση (Ηµεροµηνία Πρόσβασης).

Παράδειγµα:
Lyons,Patrice A. "Access to Digital Objects: A Communications Law
Strategy." DLib Magazine 1 (October 1995).
http://www.dlib.org/dlib/october95/10lyons.html (Ανακτήθηκε 30 Οκτ. 2007).

Συντοµογραφίες και σύµβολα
Ενδεικτικά:
βλ. : Βλέπε
πρβλ. : Παράβαλε
ό.π. : όπως παραπάνω
εξ. : εξακολουθεί
εφηµ. : εφηµερίδα
φ. : φύλλο
τχ. : τεύχος
αρ. : αριθµός
σ. µία σελίδα ή σελίδες
µετ. : µετάφραση
<> : ο τίτλος µιας στήλης εφηµερίδας ή περιοδικού
[ ] : όταν παρενθέτουµε δική µας φράση µέσα σε κείµενο άλλου
συγγραφέα, π.χ. «…… […]……»
18ος αιώνας : η κατάληξη θα µπαίνει ως εκθέτης.

NB. Για περισσότερες λεπτοµέρειες οι συγγραφείς θα πρέπει να
απευθύνονται στους επιστηµονικούς επιµελητές του εκάστοτε τεύχους,
όπως έχουν οριστεί από τη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού.

