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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Eπιστημονική Eπιτροπή Έκδοσης
Η Εθνολογία on line είναι ένα ηλεκτρονικό, ανοιχτό επιστημονικό περιοδικό με κριτές, που εκδίδεται
διαδικτυακά από την Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας, παράλληλα με το έντυπο περιοδικό Εθνολογία.
Από το 2019 εκδίδεται σε δύο τεύχη ετησίως.
Η Εθνολογία on line δημοσιεύει πρωτότυπες μελέτες στην επιστήμη της ανθρωπολογίας και της
εθνολογίας, καθώς και σε συναφή πεδία. Επιπλέον, αποβλέπει στην προώθηση νέων ερευνών, καθώς
και στη διερεύνηση νέων θεματικών και στο άνοιγμα των σπουδών αυτών στο ευρύτερο κοινό.
Η Εθνολογία on line δέχεται συμβολές από τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας, αλλά και
από νέους επιστήμονες/ερευνητές και δόκιμους συγγραφείς μη μέλη της Εταιρείας. Δημοσιεύει σε
τρεις γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.
Οι δημοσιευόμενες εργασίες πρέπει να έχουν, απαραίτητα, θεωρητική και μεθοδολογική υποδομή
καθώς και ευρύτερη προοπτική. Τα προς δημοσίευση άρθρα δεν πρέπει να έχουν υποβληθεί για
δημοσίευση ή να έχουν δημοσιευθεί αλλού. Οι δημοσιευόμενες εργασίες υπογράφονται από τους
συγγραφείς τους, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό τους. Ανώνυμες ή
ψευδώνυμες μελέτες, βιβλιοκρισίες ή ανάλογα κείμενα δεν δημοσιεύονται.
Τα κείμενα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε αρχείο Word (.doc ή .docx), στο
societyforethnology@yahoo.com ή στο alexethn@otenet.gr με την ένδειξη «Εργασία για το
ηλεκτρονικό περιοδικό Εθνολογία on line». Επίσης, αποστέλλονται δύο έντυπα αντίτυπα στη
διεύθυνση: Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας (υπόψη Ελευθ. Αλεξάκη), Ερεσσού 43, 10681, Αθήνα.
Η μέγιστη έκταση άρθρου είναι 14.000 λέξεις (για το κείμενο, τις υποσημειώσεις και τη βιβλιογραφία).
Ο τίτλος του κειμένου και το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα γράφονται στην ελληνική και στην
αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Κάθε άρθρο συνοδεύεται από: α) μία περίληψη με μέγιστη έκταση 250
λέξεις, στην ελληνική και στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα β) έως 10 λέξεις-κλειδιά στην ελληνική και
στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα, γ) ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική και στην αγγλική
ή γαλλική γλώσσα (έως 200 λέξεις).
Το έγγραφο θα πρέπει να έχει διαστάσεις Α4, με γραμματοσειρά Times New Roman. Τα περιθώρια
πρέπει να είναι: επάνω 2,5 εκ., και κάτω 3 εκ., αριστερά και δεξιά 2,5 εκ. Η εσοχή των παραγράφων,
καθώς και οι εσοχές (αριστερή και δεξιά) των παραθεμάτων θα πρέπει να είναι 1εκ. Δεν μπαίνει εσοχή
στην πρώτη παράγραφο μετά τον τίτλο ενότητας ή υποενότητας. Στο σώμα του κειμένου πρέπει να
χρησιμοποιείται μέγεθος γραμματοσειράς 11στ., με πλήρη στοίχιση και 1,5 διάστιχο. Οι βιβλιογραφικές
αναφορές έχουν μονό διάστιχο, με προεξοχή 1εκ. (χωρίς εσοχή στην πρώτη γραμμή κάθε αναφοράς και
με μια εσοχή 1εκ. στις υπόλοιπες γραμμές). Οι υποσημειώσεις έχουν μονό διάστιχο, με γραμματοσειρά
μεγέθους 9στ. και πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ. Δεν μπαίνουν σημειώσεις τέλους. Οι
επικεφαλίδες των ενοτήτων γράφονται με γραμματοσειρά μεγέθους 12στ. και έντονα γράμματα, ενώ
των υποενοτήτων 12στ. και πλάγια γράμματα (χωρίς αυτόματη αρίθμηση ή εσοχή).
Στην πρώτη σελίδα, μπαίνει ο τίτλος του κειμένου, με γραμματοσειρά μεγέθους 14στ. και έντονα
γράμματα, με στοίχιση στο κέντρο και μονό διάστιχο στα ελληνικά και αγγλικά ή γαλλικά. Ακολουθεί
το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα με έντονα γράμματα, με στοίχιση στο κέντρο και γραμματοσειρά
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12στ. και έντονα γράμματα, στα ελληνικά και αγγλικά ή γαλλικά. Στη συνέχεια, μπαίνει η περίληψη
και οι λέξεις κλειδιά με γραμματοσειρά 10στ. και πλήρη στοίχιση στα ελληνικά και αγγλικά ή γαλλικά.
Όλες οι σελίδες πρέπει να φέρουν αρίθμηση κάτω δεξιά.
Ιδιαίτερες μορφοποιήσεις, όπως αυτόματη αρίθμηση, προσθήκη διαστήματος μετά/πριν από
παράγραφο ή αυτόματη αλλαγή παραγράφου, καλό είναι να αποφεύγονται. Επίσης, οι σύνδεσμοι που,
ενδεχομένως, παρατίθενται (στη βιβλιογραφία ή αλλού στο κείμενο) πρέπει να είναι
απενεργοποιημένοι.
Φωτογραφικό υλικό ή χάρτες και διαγράμματα πρέπει να επισυνάπτονται ως ξεχωριστά αρχεία.
Για τις παραπομπές και τη βιβλιογραφία χρησιμοποιούμε το σύστημα παραπομπών Harvard.
Ενδεικτικά:
Α) Ενδοκειμενική παραπομπή
[…] (Αλεξάκης, 2006: 50) ή σύμφωνα με τον Αλεξάκη (2006: 50)
Β) Αναφορά στη βιβλιογραφία/λίστα βιβλιογραφικών αναφορών
Αλεξάκης, Ε. (2006). Ταυτότητες και ετερότητες. Σύμβολα, συγγένεια, κοινότητα στην Ελλάδα-Βαλκάνια.
Αθήνα: Δωδώνη.
Dalton, G. 1969. Theoretical Issues in Economic Anthropology. Current Anthropology, 10 (1): 63-102.
Charmaz, K. (2000). Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods. Στο N. Denzin & Y.
Lincoln (επιμ.), Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage, σσ. 509-535.

Κείμενα που υποβάλλονται και δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες ή δεν εμπίπτουν στους
σκοπούς του περιοδικού δεν θα εξετάζονται.
Λεπτομερείς οδηγίες για την υποβολή άρθρων στο περιοδικό βρίσκονται στη σελίδα του
περιοδικού Εθνολογία on line στον ιστότοπο της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας
(https://www.societyforethnology.gr).
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NOTES FOR CONTRIBUTORS
Editorial Scientific Board

Ethnologhia on line is an online open-access, peer-reviewed academic journal published by the Greek
Society for Ethnology, in addition to the print journal Εθνολογία. Since 2019, it is published
semiannually (two issues per year).
Ethnologhia on line publishes original studies at the forefront of anthropology and ethnology and
related fields. Moreover, aims at promoting new research, exploring new themes and opening up to a
broader public.
Ethnologhia on line welcomes contributions from the members of the Greek Society for Ethnology as
well as from new and established scholars and researches from all over the world. It publishes
contributions in three languages: Greek, English and French.
Contributions should have theoretical and methodological foundation and broader perspective.
Ethnologhia online publishes original contributions, not previously published elsewhere. Articles for
publication should not be under consideration elsewhere. Authors are responsible for the content of their
published work. Anonymous or alias essays, book reviews or similar contributions are not to be
published here.
Articles should be submitted as Word documents (.doc/.docx) to the emails
societyforethnology@yahoo.com or alexethn@otenet.gr, with the indication “Paper for Ethnologhia
on line.” Authors should also send two copies in paper form to the following address: Greek Society for
Ethnology (for Dr Eleftherios Alexakis) Eressou 43, 10681, Athens, Greece.
Articles should be no longer than 14.000 words, including references and notes. The title and author's
name should be written in Greek and English or French. Each article should be accompanied by: a) a
summary of approximately 250 words in Greek and English or French, b) up to 10 keywords in Greek
and English or French and c) a brief biographical note in Greek and English or French (up to 200 words).
The document should be in A4 paper size. Please use Times New Roman throughout, with margins
2.5cm (top), 3cm (bottom) and 2,5cm wide (left/right). Indents should be 1cm throughout. For
quotations use indents of 1cm on both sides. Use no indent in the first paragraph after a
heading/subheading. In the main body of the text, use font size 11pt, with full alignment and 1.5 line
spacing. References/bibliography are single-spaced with a hanging intend of 1cm (no indent for the first
line-indent of 1cm ofr the rest). Footnotes must be single-spaced in 9pt font and should be kept to a
minimum. Please use footnotes, not endnotes. Section headings should be in 12pt bold, while
subheadings in 12pt italics (without automatic numbering or indentation). All pages must be numbered
at the bottom right.
The first page must contain: a) the title of the text, in 14pt bold, single spaced and centered, in Greek
and English or French, b) the author's full name in 12pt bold, centered, in Greek and English or French,
c) the abstract and keywords in 10pt, full alignment, in Greek and English or French.
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Avoid using any other complex text formatting (e.g. automatic numbering sections/subsections,
paragraph spacing etc.). Make sure that all links listed (in the bibliography or elsewhere in the text) are
disabled.
Illustrations, tables and figures should be supplied as separate files.
For referencing and bibliography use the Harvard Style (See sample below).
A) In text reference:
[…] (Leach, 1961: 50) or according to Leach (1961: 50)
B) Bibliography/References:
Leach, E. 1961. Rethinking Anthropology. Λονδίνο: Athlone Press.
Charmaz, K. (2000). Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods. In N. Denzin & Y.
Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 509-535.
Dalton, G. 1969. Theoretical Issues in Economic Anthropology. Current Anthropology, 10 (1): 63-102.
Sumbitted contributions may not be accepted for peer review, if they do not comply with the
instructions or with the aims of the journal.
Detailed instructions on how to submit to the Journal are available on the Ethnologhia on line
page at the Greek Society for Ethnology website (https://www.societyforethnology.gr).
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