Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΙΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΛΑΤΩΝ»

1. Τὸ περιοδικὸ Πλάτων δέχεται γιὰ δηµοσίευση συµβολὲς ποὺ καλύπτουν πρωτίστως
τοὺς χώρους τῆς Κλασικής Φιλολογίας (ἀρχαίας ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς), τῆς
Βυζαντινῆς Φιλολογίας, τῆς Νεοελληνικῆς Γραµµατείας καὶ τῆς Φιλοσοφίας.
Ὡστόσο, εἶναι εὐπρόσδεκτες καὶ συµβολὲς ἀναφερόµενες στὴν Ἀρχαιολογία, στὴν
Ἱστορία καὶ γενικότερα στὸν πολιτισµὸ τῶν προαναφερθεισῶν περιόδων.
2. Οἱ ἐργασίες ποὺ ὑποβάλλονται πρὸς δηµοσίευση στὸν Πλάτωνα πρέπει νὰ
ἀποτελοῦν πρωτότυπες συµβολὲς καὶ νὰ ἐκτείνωνται µεταξὺ 4000 καὶ 7500
λέξεων, ὅταν πρόκειται γιὰ ἄρθρα, καὶ νὰ µὴν ξεπερνοῦν τὶς 4000 λέξεις, ὅταν
πρόκειται γιὰ βιβλιοκρισίες. Γιὰ ἐκτενέστερες µελέτες, οἱ συγγραφείς πρέπει νὰ
ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ µὲ τὴν ὑπεύθυνη ἔκδοσης τοῦ περιοδικοῦ (Καθηγήτρια κ.
Γεωργία Ξανθάκη-Καραµάνου).
3. Κάθε ἐργασία πρέπει νὰ ὑποβάλλεται στὴν ὁριστική της µορφὴ καὶ νὰ
ἀποστέλλεται σὲ δύο τυπωµένα ἀντίτυπα σχήµατος Α4, συνοδευόµενα
ἀπαραιτήτως ἀπὸ δισκέτα ἢ CD (σὲ πρόγραµµα Word for Windows ἢ Word Mac
System καὶ σὲ γραµµατοσειρὰ Times New Roman τῶν 12 στιγµῶν γιὰ τὸ κυρίως
κείµενο καὶ τῶν 10 στιγµῶν γιὰ τὶς ὑποσηµειώσεις καὶ τὴν βιβλιογραφία). Οἱ
ἑλληνόγλωσσες ἐργασίες πρέπει, γιὰ τεχνικούς λόγους, νὰ ἔχουν στοιχειοθετηθῆ
ἠλεκτρονικὰ σὲ µονοτονικὸ σύστηµα. Ὡστόσο, στὴν τελική δηµοσιευµένη τους
µορφὴ θὰ τυπώνονται µὲ τὴν ἱστορικὴ ὀρθογραφία καὶ στὸ πολυτονικό.
4. Οἱ ὑποβαλλόµενες πρὸς δηµοσίευση ἐργασίες κρίνονται ἀπὸ ἀνώνυµους κριτές.
5. Οἱ ἐργασίες πρέπει νὰ ἔχουν γραφῆ στὴν ἑλληνικὴ ἢ σὲ κάποιαν εὐρέως
ὁµιλούµενη εὐρωπαϊκὴ γλῶσσα (ἀγγλική, γαλλική, γερµανική, ἰταλικὴ καὶ
ἱσπανική). Κάθε συγγραφέας φέρει τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ὀρθὴ χρήση τῆς γλώσσας
ποὺ ἔχει ἐπιλέξει νὰ χρησιµοποιήση. Οἱ συγγραφεῖς ποὺ χρησιµοποιοῦν γλῶσσα
διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν µητρική τους, καλὸ εἶναι νὰ ἔχουν ἐλέγξει τὸ κείµενό τους σὲ
συνεργασία µὲ κάποιον φυσικὸ ὁµιλητὴ ἢ ἄριστο γνώστη τῆς χρησιµοποιούµενης
γλώσσας.
6. Ὁ τίτλος τῆς ἐργασίας πρέπει να παρατίθεται µὲ κεφαλαῖα στοιχεῖα στὴν ἀρχὴ τῆς
πρώτης σελίδας καὶ τὸ ὀνοµατεπώνυµο τοῦ συγγραφέα µία γραµµὴ πιὸ κάτω,
συνοδευόµενο ἀπὸ τὴν ἰδιότητά του.
7. Τὸ πρὸς δηµοσίευση κείµενο πρέπει νὰ συνοδεύεται ἀπὸ τὶς ἀπαραίτητες
σηµειώσεις καθὼς καὶ ἀπὸ σύντοµη περίληψη σὲ µία εὐρέως ὁµιλούµενη
εὐρωπαϊκὴ γλῶσσα, ὅταν πρόκειται γιὰ µελέτη γραµµένη στὴν ἑλληνική, ἢ στὴν
ἑλληνική, ὅταν πρόκειται γιὰ ξενόγλωσση συµβολή.
8. Οἱ σηµειώσεις πρέπει νὰ φέρουν συνεχῆ ἀραβικὴ αρίθµηση (1 κ.ἑξ.) καὶ νὰ εἶναι
ὑποσελίδιες.
9. Οἱ βιβλιογραφικὲς παραποµπὲς πρέπει νὰ παρατίθενται µὲ τὸν ἀκόλουθο τρόπο:
• Τὰ ὀνοµατεπώνυµα τῶν συγγραφέων πρέπει νὰ δίδωνται σὲ πτώση
ὀνοµαστικὴ (προκειµένου γιὰ τὶς ἑλληνόγλωσσες ἐργασίες), µὲ τὸ βαπτιστικὸ
ὄνοµα πρῶτο καὶ τὸ ἐπίθετο ἐν συνεχείᾳ (ἐξαιροῦνται οἱ συγγραφεῖς τῆς
κλασικῆς ἀρχαιότητας, τῶν ὁποίων τὸ ὄνοµα παρατίθεται σὲ γενική πτώση,
σύµφωνα µὲ τὴν παράδοση).
• Οἱ τίτλοι ἔργων (τῆς κλασικῆς, µεσαιωνικῆς και νεώτερης γραµµατείας),
βιβλίων, συλλογικῶν τόµων, περιοδικῶν καὶ ἐφηµερίδων πρέπει να δίδωνται

µὲ πλάγια στοιχεῖα. Ἐπιπλέον, στὶς παραποµπὲς σὲ βιβλία ἢ σὲ συλλογικοὺς
τόµους πρέπει νὰ παρατίθενται ἐκδότης, τόπος ἐκδόσεως, ἔτος ἐκδόσεως καὶ
ἀριθµοὶ σελίδων ποὺ σχετίζονται µὲ τὰ ἑκάστοτε παραθέµατα. Γιὰ
παραποµπὲς σὲ ἀρχαῖα ἑλληνικά, λατινικὰ καὶ βυζαντινὰ κείµενα πρέπει νὰ
χρησιµοποιοῦνται καθιερωµένες στερεότυπες ἐκδόσεις.
• Οἱ τίτλοι ἄρθρων καὶ µελετῶν, δηµοσιευµένων σὲ ἔντυπα τῶν
προαναφερθεισῶν κατηγοριῶν, πρέπει νὰ τίθενται ἐντὸς εἰσαγωγικῶν. Στὶς
παραποµπὲς σὲ ἐπιµέρους ἄρθρα ποὺ ἔχουν δηµοσιευθῆ σὲ περιοδικὰ πρέπει
συµπληρωµατικὰ νὰ δίδωνται ὁ ἀριθµὸς τοῦ τόµου, τὸ ἔτος κυκλοφόρησής
του (ἐντὸς παρενθέσεως) καὶ οἱ οἰκεῖοι ἀριθµοὶ σελίδων. Στὶς παραποµπὲς σὲ
ἐφηµερίδες, πρέπει νὰ δίδωνται ὁ τόπος ἐκδόσεως (ὅταν δὲν πρόκειται γιὰ
τὴν Ἀθήνα), ἡ ἡµεροµηνία κυκλοφορίας τοῦ οἰκείου φύλλου καὶ ἡ συναφὴς
πρὸς τὸ χρησιµοποιούµενο παράθεµα σελίδα.
10. Γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ἐπαναλήψεων, καλὸν εἶναι νὰ χρησιµοποιοῦνται οἱ ἐνδείξεις
αὐτόθι (προκειµένου γιὰ παραποµπὴ σὲ δηµοσίευµα ποὺ ὑπάρχει στὴν ἀµέσως
προηγούµενη σηµείωση) καὶ ἔνθ’ ἀνωτ. (προκειµένου γιὰ παραποµπὴ σὲ ἐργασία
ποὺ ἀπαντᾶται σὲ ἄλλη προγενέστερη ὑποσηµείωση), συνοδευόµενες ἀπὸ τοὺς
οἰκείους ἀριθµοὺς σελίδων.
11. Τὰ παραθέµατα πρέπει νὰ τίθενται ἐντὸς εἰσαγωγικῶν («...»). Ὅταν ὑπάρχουν
εἰσαγωγικὰ στὸ ἀρχικὸ κείµενο τοῦ παραθέµατος, αὐτὰ δηλώνονται µὲ ἀνωφερῆ
εἰσαγωγικά (“...”). Ἰδιαίτερη προσοχὴ πρέπει νὰ δίδεται στὴν ἀπόλυτη ἀκρίβεια
τῶν ἀναφορῶν, καθὼς αὐτὲς θὰ ἐµφανίζονται ἀναλλοίωτες στὴν τυπωµένη τους
µορφή.
12. Οἱ ὑποβαλλόµενες ἐργασίες δὲν ἐπιστρέφονται στοὺς συγγραφεῖς τους,
ἀνεξαρτήτως τοῦ ἂν αὐτὲς δηµοσιευθοῦν. Ὡστόσο, οἱ συγγραφεῖς θὰ
ἐνηµερώνονται ἀπὸ τὴν συντακτικὴ ἐπιτροπὴ ἐγγράφως, καὶ ἐντὸς εὐλόγου
χρονικοῦ διαστήµατος, µόνο γιὰ τοὺς λόγους µὴ ἀποδοχῆς πρὸς δηµοσίευση τῶν
ἐργασιῶν τους ἢ ἂν οἱ συµβολές τους χρειάζονται περαιτέρω ἐπεξεργασία.
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