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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 
 
1. Το όνοµα του συγγραφέα προηγείται του άρθρου και αναγράφεται 

στην ονοµαστική µε πεζά όρθια γράµµατα και στοίχιση  αριστερά.  
2. Ο τίτλος αναγράφεται µε κεφαλαία όρθια γράµµατα, µε στοίχιση στο 

κέντρο.  
3. Οι υπότιτλος (όπου υπάρχει) αναγράφεται µε κενό διάστηµα µίας 

σειράς από τον κύριο τίτλο, µε πεζά όρθια γράµµατα και στοίχιση στο 
κέντρο.  

 
Παράδειγµα 

 

 
Αντώνιος Κ. Παπαδόπουλος 
 

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ 
«ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 
Συµβολή στη µελέτη των µεταβυζαντινών ναών της Ηµαθίας 

 
 
 

(Κείµενο άρθρου)  
 
 

 
 

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 
 
1. Η αρίθµηση των υποσηµειώσεων – παραποµπών θα πρέπει να είναι 

ενιαία σε όλο το κείµενο.  
2. Σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται συντµήσεις – συντοµογραφίες – 

βραχυγραφίες θα πρέπει να συνυποβάλλεται στη συντακτική επιτροπή 
και σχετικός πίνακας, ο οποίος κατά την έκδοση της µελέτης θα 
συµπεριλαµβάνεται στον «Ενιαίο Πίνακα Βραχυγραφιών», που θα 
δηµοσιεύεται στην αρχή του περιοδικού.  

3. Το όνοµα και το επώνυµο του συγγραφέα παρατίθεται ολόκληρο ή 
βραχυγραφηµένο µε πεζά όρθια γράµµατα, στην ονοµαστική. Όταν 
πρόκειται για γυναίκα το όνοµα παρατίθεται απαραίτητα ολόκληρο. 
(π.χ. : Αντώνιος Κ. Παπαδόπουλος ή Α. Παπαδόπουλος, αλλά 
απαραίτητα Μαρία Παπαδοπούλου και όχι Μ. Παπαδοπούλου).  
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4. Τα περιοδικά αναγράφονται συντοµογραφηµένα και ακολουθούν το 
σύστηµα του Byzantinische Zeitschrift. Μέσα στις παρενθέσεις 
σηµειώνεται ο χρόνος έκδοσης και όχι ο τόπος.  

5. Όπου αναφέρεται ξένος τόπος έκδοσης ενός συγγράµατος δεν 
µεταφράζεται στα ελληνικά, αλλά παραµένει ως έχει (π.χ. : London, 
Paris)  

6. Οι αριθµοί των σελίδων της παραποµπής παρατίθενται ολόκληροι 
ακόµη και στις περιπτώσεις που είναι διψήφιοι ή τριψήφιοι και 
ακολουθούν πάντα µετά από την χρονολογία έκδοσης. Όταν πρόκειται 
για µελέτες δηµοσιευµένες σε περιοδικά οι σελίδες παρατίθενται 
απαραίτητα χωρίς την ένδειξη σ. ή σσ. (π.χ. : Χρονικά 6 (2005) 146 – 
182)  

7. Οι βιβλιογραφικές παραποµπές θα πρέπει να ακολουθούν την εξής 
µορφή :  

 
α) Για παράθεση αρχειακού υλικού  - εγγράφων: Η ονοµασία του αρχείου 
παρατίθεται βραχυγραφηµένη, µε όρθια κεφαλαία ή και πεζά γράµµατα. 
Ακολουθεί ο τίτλος ή η περιγραφή του αρχείου, µε πλάγια πεζά γράµµατα 
και ο αριθµός των σελίδων (εφόσον υπάρχει). Παράδειγµα : Γ.Α.Κ.–Ι.Α.Β. 
φ. 7α (1830 - 1963), Αιτήσεις µουχταρτοαζάδων του Ρουµλουκιού προς 
τον Καϊµακάµη Βεροίας για χορήγηση άδειας επιδιόρθωσης ναών, (λυτά 
φύλλα).  
 
β) Για Μονογραφίες: Το όνοµα και το επώνυµο του συγγραφέα 
παρατίθεται ολόκληρο ή βραχυγραφηµένο µε πεζά όρθια γράµµατα. 
Ακολουθεί ο τίτλος της µελέτης µε πεζά πλάγια γράµµατα, ο τόπος και η 
χρονολογία έκδοσης µε πεζά όρθια γράµµατα και οι σελίδες. Τα 
βιβλιογραφικά στοιχεία χωρίζονται κάθε φορά µε κόµµα. Παράδειγµα : 
Αντώνιος Κ. Παπαδόπουλος, Επιγραφές των µεταβυζαντινών ναών της 
περιοχής του «Ρουµλουκιού» και του κάµπου της Ηµαθίας, Θεσσαλονίκη 
1990, 107 – 132.    
 
γ) Για µελέτες σε Περιοδικά και Εφηµερίδες: Όταν πρόκειται για µελέτες 
δηµοσιευµένες σε περιοδικά, το όνοµα και το επώνυµο του συγγραφέα 
παρατίθεται ολόκληρο ή βραχυγραφηµένο µε πεζά όρθια γράµµατα. 
Ακολουθεί ο τίτλος της µελέτης µέσα σε εισαγωγικά, µε πεζά όρθια 
γράµµατα, στη συνέχεια ο τίτλος του περιοδικού και ο αριθµός του τόµου 
ή τεύχους, µε πεζά πλάγια γράµµατα. Έπειτα παρατίθεται η χρονολογία 
του περιοδικού µε αραβικούς αριθµούς µέσα σε παρένθεση και 
ακολουθούν οι σελίδες. Τα βιβλιογραφικά στοιχεία χωρίζονται κάθε φορά 
µε κόµµα. Παράδειγµα : Αντώνιος Κ. Παπαδόπουλος, «Επιγραφές των 
µεταβυζαντινών ναών της περιοχής του “Ρουµλουκιού” και του κάµπου της 
Ηµαθίας», Μελετήµατα Ηµαθίας 1 (2009) 107 – 132.  Οι ίδιοι κανόνες 
ισχύουν και στην περίπτωση που πρόκειται για άρθρο δηµοσιευµένο σε 
εφηµερίδες, µε τη µόνη διαφορά ότι παρατίθεται ολόκληρη η ηµεροµηνία 
έκδοσης του φύλλου. Παράδειγµα : Αντώνιος Κ. Παπαδόπουλος, 
«Επιγραφές των µεταβυζαντινών ναών της περιοχής του “Ρουµλουκιού” 



7 

 

και του κάµπου της Ηµαθίας», Ηµαθιώτικα Νέα (15 Ιανουαρίου 1992) 6 – 
7.    
 
δ) Για µελέτες σε συλλογικούς τόµους – Πρακτικά Συνεδρίων : Το όνοµα 
και το επώνυµο του συγγραφέα παρατίθεται ολόκληρο ή βραχυγραφηµένο 
µε πεζά όρθια γράµµατα. Ακολουθεί ο τίτλος της µελέτης µε πεζά πλάγια 
γράµµατα και στη συνέχεια µέσα σε εισαγωγικά ο τίτλος του συλλογικού 
τόµου µε πεζά όρθια γράµµατα. Έπονται ο τόπος και η χρονολογία 
έκδοσης µε πεζά όρθια γράµµατα και οι σελίδες. Τα βιβλιογραφικά στοιχεία 
χωρίζονται κάθε φορά µε κόµµα. Παράδειγµα : Αντώνιος Κ. 
Παπαδόπουλος, Επιγραφές των µεταβυζαντινών ναών της περιοχής του 
«Ρουµλουκιού» και του κάµπου της Ηµαθίας, «Η Ηµαθία κατά την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας 1430 – 1912»,  Πρακτικά Επιστηµονικής Ηµερίδας, 
επιµ.  Α. ∆ηµητρίου, (Βέροια 14 Νοεµβρίου 2002), Βέροια 2005, 107 – 
132.  

 
 

4) Όταν η ίδια παραποµπή επαναλαµβάνεται στο κείµενο, παρατίθεται 
συντετµηµένη, ως εξής : Αναγράφεται µόνο το επώνυµο του συγγραφέα 
(εκτός αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός µε το ίδιο επώνυµο), η πρώτη 
ή οι πρώτες λέξεις της µελέτης µε πεζά πλάγια γράµµατα, η βραχυγραφία  
ό.π. και οι σελίδες. Παράδειγµα : Παπαδόπουλος, Επιγραφές, ό.π., 107 – 
132.  
 
5) Όταν ακολουθούν διαφορετικά έργα του ίδιου συγγραφέα, δεν 
επαναλαµβάνεται το όνοµά του, αλλά γράφεται η ένδειξη : ο ίδιος. 
Παράδειγµα : Αντώνιος Κ. Παπαδόπουλος, Επιγραφές των µεταβυζαντινών 
ναών της περιοχής του «Ρουµλουκιού» και του κάµπου της Ηµαθίας, 
Θεσσαλονίκη 1990, 107 – 132.  Ο ίδιος, Ο κοινωνικός βίος στη Βέροια, 
κατά τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας, Βέροια 1985, 23 – 29.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


