ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Στὸ περιοδικὸ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ γίνονται δεκτὰ ἄρθρα στὴν Ἑλληνική, Ἀγγλική, Γαλλική, Γερµανική,
ἢ Ἰταλικὴ γλώσσα, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ἐπιγραφική, τοπογραφία καὶ ἱστορία. Τὰ
πρὸς δηµοσίευσιν ὑποβαλλόµενα ἄρθρα πρέπει νὰ εἶναι πρωτότυπα καὶ νὰ µὴν ἔχουν δηµοσιευθεῖ
προηγουµένως.
Τὰ ἄρθρα θὰ ὑποβάλλονται σὲ ἠλεκτρονικὴ µορφὴ µὲ γραµµατοσειρὰ UNICODE, καὶ εἶναι ἐπιθυµητὸ
νὰ συνοδεύονται ἀπὸ κατατοπιστικὴ περίληψη στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα. Τὰ ἀρχαῖα κείµενα (ἐπιγραφές,
πάπυροι, χωρία ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων) θὰ δίδονται στὸ πολυτονικὸ σύστηµα καὶ µὲ
ἐπιγραφικὴ γραµµατοσειρά. Οἱ φωτογραφίες καὶ τὰ σχέδια τοῦ ἄρθρου πρέπει νὰ συνοδεύονται ἀπὸ
λεζάντες, καὶ νὰ ἀποστέλλονται ἠλεκτρονικὰ σὲ µορφὴ jpeg ἢ tiff.

ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ. Ὁ συγγραφέας µπορεῖ νὰ προτείνει ὁ ἴδιος τὶς λέξεις – κλειδιὰ γιὰ τὴν
ἀναζήτηση τοῦ ἄρθρου στὸ διαδίκτυο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ. Στὴν ἀρχὴ ἢ στὸ τέλος τῶν ὑποβαλλοµένων ἄρθρων πρέπει
νὰ σηµειώνονται καὶ οἱ βραχυγραφίες ποὺ χρησιµοποιεῖ ὁ συγγραφέας ἐκτὸς τῶν καθιερωµένων. Ὁ
τρόπος παραποµπῆς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀκολουθεῖ στὶς ἐκδόσεις της ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία.
Μονογραφία: συγγραφέας, τίτλος (µὲ πλάγιους χαρακτῆρες), τόπος καὶ χρόνος ἐκδόσεως, σελίδες,
ἀρ. λήµµατος, εἰκόνες ἢ πίνακες, λ.χ.
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ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ. Οἱ βραχυγραφίες τῶν ξενόγλωσσων περιοδικῶν δίδονται κατὰ τὴν Année
Philologique ἢ τὴν Archäologische Bibliographie. Οἱ βραχυγραφίες ἔργων ἢ σειρῶν, ὅπως λ.χ. IG,
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Ἡ παραποµπὴ στὶς ἐπιγραφὲς δίδεται κατὰ τὸν ἀκόλουθο τρόπο: ΙG I3 68.12-14. Στοὺς ἀρχαίους
συγγραφεῖς κατὰ τὸν τρόπο συντοµογραφίας τοῦ Oxford Classical Dictionary, ἀλλὰ µὲ ἑλληνικοὺς
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