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ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.Π.Ε.Φ. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  

 

Γενικές Παρατηρήσεις: 

 
 Η παραπομπή καταχωρείται με τη μορφή υποσημείωσης στο 

κάτω μέρος της σελίδας (footnote) και με την αντίστοιχη 

αρίθμηση. Στην παραπομπή καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία 

του βιβλίου ή άρθρου. Εάν υπάρχει υπότιτλος, να 

περιλαμβάνεται. 

 

Σημ.: Τα σημεία στίξης έπονται του εκθέτη αρίθμησης των 

υποσημειώσεων. 

 

π.χ.  

Δαφξανοι1. 

 

Βιβλία: 

1. Μονογραφίες 

Επίθετο, όνομα (αρχικό γράμμα), τίτλος (σε πλάγια γραφή), τόπος 

έκδοσης, εκδοτικός οίκος, έτος έκδοσης. 

 

π.χ.  

Arendt, H., Η ανθρώπινη κατάσταση, μτφρ. Ροζάνης, Σ., Αθήνα: Γνώση, 

2009. 

Buber, M., I and Thou, μτφρ. Smith, R. G., New York: Charles Scribner’s 

Sons, 1958. 

Baudrillard, J., Simulacres et simulations, Paris: Galilée, 1981. 
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Paravidino, F., Nature morte dans un fossé, μτφρ. Pizzuti, P., Paris: 
L’Arche, 2006. 
 

2. Συλλογικός τόμος 

Επίθετο, όνομα (αρχικό γράμμα), επιμ., τίτλος (σε πλάγια γραφή), 

τόπος έκδοσης, εκδοτικός οίκος, έτος έκδοσης. 

 

π.χ.  

Μακρυνιώτη, Δ., Κουζέλης, Γ., (επιμ.), Τα όρια του σώματος. 

Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Νήσος, 2004. 

 

3. Άρθρο/Κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο  

Επίθετο, όνομα (αρχικό γράμμα), τίτλος άρθρου (σε εισαγωγικά), στο: 

(επιμ.), τίτλος (σε πλάγια γραφή), τόπος έκδοσης, εκδοτικός οίκος, 

έτος έκδοσης, σ. ή σσ.  

 

π.χ.  

Kunes, J., «Συνείδηση και πνεύμα: Η Φαινομενολογία του πνεύματος του 
Χέγκελ σε σύγκριση με τις αντιλήψεις του Γιακόμπι και του ύστερου 
Φίχτε», στο: Καβουλάκος, Κ., (επιμ.), Η φαινομενολογία του πνεύματος 
του Γκ. Β. Φ. Χέγκελ. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 
2009, σσ. 39-60. 
 

Σημ.: Στην υποσημείωση αναγράφεται/ονται η/οι συγκεκριμένη/ες 
σελίδες του κεφαλαίου στην/στις οποία/ες γίνεται αναφορά, ενώ  στην 
βιβλιογραφία, στο τέλος του κειμένου, θα πρέπει να αναγράφεται το 
σύνολο των σελίδων του κεφαλαίου.  
 

Περιοδικά: 

Επίθετο, όνομα (αρχικό γράμμα), τίτλος άρθρου (σε εισαγωγικά), 

τίτλος περιοδικού (σε πλάγια γραφή), τεύχος, τόμος (εφόσον 

υπάρχει), έτος,  σ. ή σσ. 
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π.χ.  

Braun, G., «Fréderic-Charles Moser et les langues de la diplomatie 

européenne (1648-1750)», Revue d’histoire diplomatique, 113, 1999, σσ. 

261-278. 

 

Σημ.: Στην υποσημείωση αναγράφεται/ονται η/οι συγκεκριμένη/ες 

σελίδα/ες του κεφαλαίου στην/στις οποία/ες γίνεται αναφορά, ενώ  

στην βιβλιογραφία, στο τέλος του κειμένου, θα πρέπει να 

αναγράφεται το σύνολο των σελίδων του κεφαλαίου.  

 

Διδακτορικές Διατριβές: 

Επίθετο, όνομα (αρχικό γράμμα), τίτλος (σε πλάγια γραφή), 

διδακτορική διατριβή, επιβλέπουσα/-ων, τόπος, Ίδρυμα, ημερομηνία 

υποστήριξης, αριθμός τόμων (εάν υπάρχουν). 

 

π.χ. 

Wittgenstein, L., Tractatus logico philosophicus, διδακτορική διατριβή, 

επιβλέπων Russell, B., Cambridge: University of Cambridge, 1929. 

 

Αδημοσίευτες ανακοινώσεις σε συνέδρια: 

Επίθετο, όνομα (αρχικό γράμμα), τίτλος ανακοίνωσης (σε εισαγωγικά), 

στο: Συνέδριο τίτλος συνεδρίου (σε πλάγια γραφή), τόπος, 

ημερομηνία. 

 

π.χ. 

Chartrain, C., Kunert, S., «Engagement militant, féminisme et 

convergence des luttes chez les Panthères roses», στο: 

διεθνές συνέδριο Genre, codes et quotidien, Rouen: université Mont-

Saint-Aignan, 16-17 Ιουνίου 2005. 

 

Καταχωρήσεις σε λεξικό ή εγκυκλοπαίδεια: 

Επίθετο, όνομα (αρχικό γράμμα), συντομογραφία s. v. σε πλάγια 

γραφή (sub verbo), τίτλος της καταχώρησης (σε εισαγωγικά), στο: 
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επίθετο, όνομα (αρχικό γράμμα), τίτλος λεξικού ή εγκυκλ. (σε πλάγια 

γραφή), τόπος έκδοσης, εκδοτικός οίκος, ημερομηνία έκδοσης, σ. 

 

π.χ. 

Beaune, C., s. v. «Couronne», στο: Gauvard, C.,  Libera de A., Zink, M., 

Dictionnaire du Moyen Âge, Paris: Puf, 2004, σ. 357. 
 
Ψηφιακό αρχείο:  

Αναφέρεται ο ενιαίος εντοπιστής πόρων [url] και η ημερομηνία της 

τελευταίας επίσκεψης. Αν ο url είναι πολύ εκτενής, αναφέρουμε το 

όνομα του δικτυακού τόπου, σε περίπτωση που έχουμε τη 

δυνατότητα να εντοπίσουμε τη δημοσίευση μέσω της εσωτερικής 

μηχανής αναζήτησης του διαδικτυακού τόπου. 
 
π.χ. 

Αβγδεχ, Κ., Ασφφ κφψσξσ, www.wnvwjv.com, τελευταία επίσκεψη: 

12/01/2017. 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές: 

- στο τέλος του κειμένου, η πλήρης βιβλιογραφική λίστα των 

αναφορών, σε αλφαβητική σειρά 

 

π.χ. 

Arendt, H., Η ανθρώπινη κατάσταση, μτφρ. Ροζάνης, Σ., Αθήνα: Γνώση, 
2009. 
Dewey, J., Démocratie et éducation, Paris: L’âge d’homme, 1983. 
 
 
Σημ.: Προσφέρεται η δυνατότητα για διαχωρισμό της Βιβλιογραφίας 

σε Βιβλιογραφικές αναφορές & Συμπληρωματική Βιβλιογραφία 
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Ειδικές επισημάνσεις: 

 
 Σε περίπτωση που παρατίθεται αυτούσιο απόσπασμα από βιβλίο 

ή άρθρο, εισάγεται μέσα σε εισαγωγικά (για τις εσοχές του 
αποσπάσματος και για λοιπές μορφοποιήσεις βλ. το αρχείο 
«Οδηγίες μορφοποίησης κειμένων») και προστίθενται στην 
υποσημείωση, τα στοιχεία της πηγής & ο αριθμό της σελίδας 
στην οποία βρίσκεται το απόσπασμα, σύμφωνα με τις οδηγίες. 
 

 Σημειώνουμε: ‘σ.’ (μία σελίδα) & ‘σσ.’ (περισσότερες σελ.) με 
παύλα ενδιάμεσα εάν οι σελίδες είναι συνεχόμενες ή με κόμμα 
εάν όχι. 

 
 
 Σε περίπτωση αναφοράς που ακολουθεί αμέσως μετά από 

προηγούμενη αναφορά στο ίδιο βιβλίο ή άρθρο, σημειώνουμε 
την ένδειξη ‘Στο ίδιο’  (πλάγια γραφή) συνοδευόμενη από αριθμό 
σελίδας (αν παραθέτουμε αυτούσιο απόσπασμα ή εάν η 
αναφορά  το απαιτεί). 

 
π.χ.  

Στο ίδιο, σ. 85. 
 

 
 Σε περίπτωση αναφοράς που ακολουθεί μεν μία προηγούμενη 

αναφορά στο ίδιο βιβλίο ή άρθρο, αλλά όχι αμέσως, 
σημειώνουμε το όνομα του.της συγγραφέα ακολουθούμενο από 
την ένδειξη ‘ό.π’  (πλάγια γραφή) και τον αριθμό σελίδας (αν 
απαιτείται). 

 
π.χ.  

Arendt, H., ό.π.  
 

Σημ. 1: Εάν στις παραπάνω αναφορές περιλαμβάνεται και αριθμός 
σελίδας που είχε αναφερθεί προηγουμένως, δεν χρειάζεται να 
αναγραφεί εκ νέου. Σε αντίθετη περίπτωση, προσθέτουμε τη νέα 
σελίδα. 
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Σημ. 2: Εάν υπάρχουν δύο κείμενα από τον/την ίδιο/α συγγραφέα,  
κάθε επόμενη φορά σημειώνουμε και τον τίτλο (σύμφωνα με τις 
οδηγίες για την αναγραφή των τίτλων). 
 
 
 Όταν ο/η συγγραφέας αναφέρεται κατά κόρον σε ένα/ή 

περισσότερα κείμενο/α, εφόσον έχει ήδη γίνει η πρώτη 
υποσημείωση στα εν λόγω κείμενα, τότε τις επόμενες φορές 
αναφέρεται, σε παρένθεση, εντός του κειμένου, ο τίτλος (σε 
συντομογραφία & πλάγια γραφή). 

δηλ. 

Η πρώτη αναφορά, σε υποσημείωση θα εμφανίζεται ως εξής: 
 
Dewey, J., Démocratie et éducation, Paris: L’âge d’homme, 1983. (εφεξής 

σε παρένθεση εντός του κειμένου: D.&E.) 

 

Η δεύτερη και οι επόμενες αναφορές, μέσα στο κυρίως κείμενο, σε 

παρένθεση ως εξής: 

(D.&E., 18-26)  

 

 Σε περίπτωση που η/ο συγγραφέας επιθυμεί να αναφέρει την  
πρώτη έκδοση ενός βιβλίου, αυτή αναγράφεται στο τέλος της 
υποσημείωσης και της βιβλιογραφίας, στο τέλος του άρθρου, με 
την εξής μορφή: 

 
π.χ. 

Dumont, L., Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique 

sur l’idéologie moderne, Paris: Seuil, συλλ. Points, 2003. (1η έκδοση 1983). 

 

 Μέχρι τρεις συγγραφείς στον αριθμό:  
Τα ονόματα  διαχωρίζονται με κόμμα και η σειρά διατηρείται  
όπως ακριβώς στην αρχική καταγραφή της αναφοράς  

 
π.χ. 
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Rouget, B., Sagot-Duvauroux, D., Pflieger, S., Le marché de l’art 

contemporain, prix et stratégies, Paris: La Documentation française, 1991.  

 
 Για περισσότερους/ες από τρεις συγγραφείς καταγράφεται ο/η 

πρώτος συγγραφέας και έπειτα χρησιμοποιείται η λατινική 
συντομογραφία ‘et al.’  

 
π.χ. 

Abecassis, F., et al., La France et l’Algérie: leçons d’histoire. De l’école en 

situation coloniale à l’enseignement du fait colonial, Lyon: INRP, 2008. 

 

Σημ.: Διατηρούμε τo  ‘et al’ σε όλες τις γλώσσες 

 

 Στην περίπτωση που έχουμε διπλή αναφορά, αυτή θα 
αναγράφεται ως «αναφ. στο:», και η κάθε αναφορά θα 
ακολουθεί τις οδηγίες της κατηγορίας στην οποία ανήκει 
(περιοδικό, βιβλίο κ.ο.κ.ε.) 
 

π.χ. για περιοδικά: 

 

Sommers, C., H., Teaching the Virtues», Imprimis, 20, 1991, αναφ. στο: 

Gould, J., B., «Better Hearts: Teaching Applied Virtue Ethics», Teaching 

Philosophy, 25, 2002. 

 

Σημ.: Στην υποσημείωση αναγράφεται/ονται η/οι συγκεκριμένη/ες 

σελίδες του κεφαλαίου στην/στις οποία/ες γίνεται αναφορά, ενώ  στην 

βιβλιογραφία, στο τέλος του κειμένου, θα πρέπει να αναγράφεται το 

σύνολο των σελίδων του κεφαλαίου. 


