ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Το περιοδικό Νεύσις δέχεται άρθρα, μελέτες, επισκοπήσεις, βιογραφίες κ.ά., που πραγματεύονται θέματα Ιστορίας
και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Τα κείμενα που υποβάλλονται προς δημοσίευση θα κρίνονται
από τη Συντακτική Επιτροπή και από ειδικούς κριτές. Η κρίση θα κοινοποιείται στον συγγραφέα σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Τα προς κρίση κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, δακτυλογραφημένα σε χαρτί Α4,
με γραμματοσειρά μεγέθους 12 pt, σε διπλό διάστιχο και με μεγάλα περιθώρια. Κάθε άρθρο πρέπει να συνοδεύεται
από σύντομες περιλήψεις στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Οι σημειώσεις και οι βιβλιογραφικές παραπομπές
θα παρατίθενται σε συνεχή αρίθμηση στο κάτω μέρος της αντίστοιχης σελίδας.
1. Οι παραπομπές σε βιβλία περιλαμβάνουν το όνομα του συγγραφέα (με Μικρά-Κεφαλαία γράμματα), τον
τίτλο του βιβλίου (με πλάγια), τον τόπο έκδοσης, τον εκδοτικό οίκο, τη χρονολογία έκδοσης και την σελίδα
παραπομπής, όπως στα παραδείγματα:
O. Pedersen: A survey of the Almagest. Odense, Odense University Press, 1974, σ. 94.
D. C. Lindberg: Οι απαρχές της Δυτικής Επιστήμης. Η φιλοσοφική, θρησκευτική και θεσμική θεώρηση της
ευρωπαϊκής επιστημονικής παράδοσης, 600 π.Χ. – 1450 μ.Χ., μτφρ. Η. Μαρκολέφας. Αθήνα, Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 1997, σ. 349.
Pappus: Pappi Alexandrini collectionis quae supersunt, επιμ. F. Hultsch, 2 τ. Hildesheim, Weidmann, 2004, τ. I, σ.
76.8-12. (Πρώτη έκδοση, 1876-1878.)
2. Οι παραπομπές σε άρθρα δημοσιευμένα σε περιοδικά περιλαμβάνουν το όνομα του συγγραφέα (με ΜικράΚεφαλαία γράμματα), τον τίτλο του άρθρου εντός εισαγωγικών, το όνομα του περιοδικού (με πλάγια), τον
τόμο, το έτος (σε παρένθεση), τις σελίδες που καταλαμβάνει το άρθρο και την συγκεκριμένη σελίδα της
παραπομπής. Με ανάλογο τρόπο γίνονται οι παραπομπές σε άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε συλλογικούς
τόμους. Παραδείγματα:
S. Drake: «The Academia dei Lincei». Science 151 (1966), σ. 1194-1200, στην σ. 1195.
I. B. Cohen: «Isaac Newton’s Principia, the Scriptures, and the Divine Providence». Στο: Philosophy, Science, and
Method, επιμ. S. Morgenbesser, New York, St. Martin’s Press, 1969, σ. 523-548, στην σ. 531.
3. Οι επαναλαμβανόμενες παραπομπές στο ίδιο άρθρο ή βιβλίο περιλαμβάνουν το όνομα του συγγραφέα, τον
τίτλο και την σελίδα παραπομπής.
Τα σχήματα, οι πίνακες, τα διαγράμματα κ.λπ. που τυχόν υπάρχουν πρέπει να είναι ευκρινώς σχεδιασμένα και
περιορισμένα τον αριθμό. Για την ανατύπωση δημοσιευμένων υλικών οι συγγραφείς πρέπει να εξασφαλίζουν σχετική
άδεια από τον εκδότη.

Οι εργασίες πρέπει να αποστέλλονται σε δύο (2) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση:
Για το περιοδικό ΝΕΥΣΙΣ
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