ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ
Στο Περιοδικό Intellectum μπορούν να υποβληθούν άρθρα για δημοσίευση. Τα
υποβαλλόμενα άρθρα οφείλουν να είναι αδημοσίευτα, πρωτότυπα και επιστημονικά.
Αποκλείονται κείμενα που πολιτικολογούν ή προσπαθούν να προωθήσουν
συγκεκριμένα ιδιοτελή συμφέροντα. Το περιοδικό αποσκοπεί στην πολυφωνία του
δημόσιου διαλόγου και είναι ανοιχτό σε όλα τα ρεύματα ιδεών χωρίς προκαταλήψεις.
Κάθε ενυπόγραφο κείμενο απηχεί την άποψη του συγγραφέα του και μόνο. Η
Συντακτική Επιστημονική Επιτροπή (ΣΕΕ) μπορεί να προχωρήσει στη δημοσίευση
άρθρων ή επιστολών κατά την κρίση της, χωρίς όμως να αλλοιώνει το νόημά τους.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με
οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια του
εκδότη.
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intellectum@intellectum.org. Τα άρθρα που αποστέλλονται στη ΣΕΕ διανέμονται
κατόπιν στους αρμόδιους κριτές. Οι κριτές ορίζονται από τη ΣΕΕ σύμφωνα με το
διεθνώς καθιερωμένο «τυφλό σύστημα». Τα ονόματα των συγγραφέων δεν
γνωστοποιούνται στους κριτές, ούτε τα ονόματα των κριτών στους συγγραφείς. Όλες
οι απορριπτικές αποφάσεις αιτιολογούνται.
Τα υποβαλλόμενα άρθρα πρέπει να περιέχουν:
1. Αρχική σελίδα, με τον τίτλο του άρθρου, το όνομα του συγγραφέα και τα πλήρη
στοιχεία του. Χρήσιμο θα ήταν επίσης κι ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
2. Περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 60
λέξεις. Η περίληψη ανακεφαλαιώνει συνοπτικά τον στόχο της εργασίας, τη μέθοδο, τα
αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.
3. Κυρίως κείμενο.
4. Πίνακες και γραφήματα (εάν υπάρχουν) σε ξεχωριστή σελίδα το καθένα, με
διαδοχική αρίθμηση και σύντομη επεξήγηση.
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5. Σημειώσεις τέλους με διεθνώς αποδεκτό σύστημα. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η χρήση
του πρωτοκόλλου παραπομπών του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Παραδείγματος
χάριν:
Κ. Τσάτσος, ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, (Θεσσαλονίκη: Intellectum), (4η εκδ.,
2005), σ. 102–105.
Π. Καβάφης, «H Ψυχολογία των Μαζών», (2001) 12 Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις, σ.
1405-8.
Σ. Παπουτσής, Η Εξέλιξη της Αρχιτεκτονικής την Περίοδο 1960-1970 στο Βασιλείου και
Κόμματος (επιμ.), ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
(Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τσιαρτσιάνη) (1995), σ. 104–120, σ. 119.
Βιβλιογραφικές παραπομπές στο περιοδικό Intellectum θα πρέπει να γίνονται ως εξής:
D. Oderberg, «Επιστημονική Απάτη και Εμβρυονικά Κύτταρα», (2006) 1 Intellectum, σ.
5-19.
Για αναλυτικότερες οδηγίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του περιοδικού
www.intellectum.org.
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