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ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ 
(Greek Sociological Review) 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ  
 
 

Πρόςκληςη υποβολήσ κειμζνων 
 
 Η Κοινωνιολογική Επιθεώρηςη (ΚΕ) αποτελεί μία προςπάκεια τθσ Ελλθνικισ 
Κοινωνιολογικισ Εταιρείασ να δθμιουργιςει ζνα αμιγϊσ κοινωνιολογικό περιοδικό 
ςτθ χϊρα μασ, ανταποκρινόμενθ ςτθν  ζλλειψθ διεξόδου για τθν κοινοποίθςθ και 
δθμοςίευςθ τθσ  κοινωνικο-επιςτθμονικισ παραγωγισ, όπωσ και τθσ ανταλλαγισ 
επιςτθμονικϊν απόψεων 
 
Η Κοινωνιολογική Επιθεώρηςη διευκφνεται από υντακτικι Επιτροπι (Ε) και 
επικουρείται από μία ευρφτερθ Επιςτθμονικι Επιτροπι. Επιδίωξθ τθσ Ε του 
περιοδικοφ είναι να αποτελζςει θ ΚΕ ζνα γενικό κοινωνιολογικό περιοδικό το οποίο 
κα δθμοςιεφει κοινωνικο-επιςτθμονικά ερευνθτικά κείμενα που κα αφοροφν ςε 
πλείςτεσ όςεσ όψεισ του παραγόμενου ςτθν Ελλάδα, αλλά και ευρφτερα, 
κοινωνιολογικοφ ζργου. Θα επιδιωχκεί θ ςυγκεκριμζνθ ζκδοςθ να καταςτεί 
ανάλογθ των ζγκυρων περιοδικϊν εκδόςεων αναγνωριςμζνων κοινωνιολογικϊν 
εταιριϊν. Σο περιοδικό προβλζπεται να εκδίδεται ςε εξαμθνιαία βάςθ. Η ΚΕ κα 
δθμοςιεφει κείμενα διαφόρων ειδικοτιτων τθσ επιςτιμθσ τθσ κοινωνιολογίασ, 
διαφορετικϊν και ποικίλλων προςεγγίςεων και τάςεων, όπωσ αρμόηει ςτον πολφ-
παραδειγματικό τθσ χαρακτιρα. Σα κείμενα αυτά ωσ κοινό παρανομαςτι κα ζχουν 
τθν ανάδειξθ τθσ ςυςτθματικισ κοινωνιολογικισ ματιάσ ςτθν εξζταςθ και ερμθνεία 
των υπό μελζτθ ηθτθμάτων, ευρφτερα των κοινωνικϊν φαινομζνων.  
 
Απευκυνόμενοι ςτθν κοινωνιολογικι κοινότθτα τθν προςκαλοφμε να ανταποκρικεί 
ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ υποβολισ εργαςιϊν για δθμοςίευςθ κατόπιν κρίςθσ, 
αλλά και για να ςυμμετάςχει ςτισ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ κειμζνων. υνολικά 
ηθτάμε να ςτθρίξει θ κοινωνιολογικι κοινότθτα τθν Κοινωνιολογική Επιθεώρηςη 
ϊςτε να μπορζςει να ανταποκρικεί και να ανταπεξζλκει ςτο ζργο που αναλαμβάνει 
να διεκπεραιϊςει. 
 
 

Οδηγίεσ για την υποβολή εργαςιών και άλλεσ πληροφορίεσ 
 
Η Κοινωνιολογική Επιθεώρηςη δθμοςιεφει μόνον πρωτότυπεσ εργαςίεσ που 
εντάςςονται  ςτο πεδίο τθσ επιςτιμθσ τθσ Κοινωνιολογίασ, δεν ζχουν δθμοςιευτεί 
ςε άλλο περιοδικό ι βιβλίο και ανταποκρίνονται ςε διεκνϊσ κακιερωμζνεσ 
απαιτιςεισ επιςτθμοςφνθσ. 
Η υντακτικι Επιτροπι φροντίηει για τθν αξιολόγθςθ, διατθρεί το δικαίωμα 
επιλογισ και κακορίηει το χρόνο δθμοςίευςθσ των εργαςιϊν. Για τθν αξιολόγθςθ, τα 
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άρκρα αποςτζλλονται, ανϊνυμα, ςε δφο (2) τουλάχιςτον κριτζσ από εκτενι 
κατάλογο κοινωνιολόγων και άλλων ειδικϊν επιςτθμόνων. Η αναδθμοςίευςθ 
εργαςιϊν που ζχουν δθμοςιευτεί ςτθν ΚΕ απαιτεί άδεια τθσ υντακτικισ Επιτροπισ. 
 
Οι εργαςίεσ υποβάλλονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: koinwepith@gmail.com 
 
Σθλζφωνο επικοινωνίασ: (+30) 2106011522 
 
Οι εργαςίεσ δεν πρζπει να ξεπερνοφν ςυνολικά τισ 9000 λζξεισ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των υποςθμειϊςεων και βιβλιογραφίασ), ενϊ κα πρζπει να 
είναι δακτυλογραφθμζνεσ με μζγεκοσ γραμμάτων 12 ςτιγμϊν, ςε διπλό διάςτθμα. 
Σα κείμενα πρζπει να είναι γραμμζνα ςε πρόγραμμα επεξεργαςίασ κειμζνου 
Windows. 
 
ε περίπτωςθ που θ εργαςία περιλαμβάνει διαγράμματα/ςχζδια/πίνακεσ, να 
αποςτζλλονται ςε υψθλισ ποιότθτασ ψθφιακι απόδοςθ. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό 
αποςτείλατε ταχυδρομικά τα πρωτότυπα ςτθ διεφκυνςθ: 
Κοινωνιολογική Επιθεώρηςη,  
ε/φ Σμιματοσ Κοινωνιολογίασ,  
Πανεπιςτθμιοφπολθ Γάλλου,  
Πανεπιςτιμιο Κριτθσ,  
Ρζκυμνο Κριτθσ 74100. 
 
 
Οι παραπομπζσ ςε βιβλία και άρκρα γίνονται μζςα ςτο κείμενο ςε παρζνκεςθ: 
όνομα ςυγγραφζα, ζτοσ ζκδοςθσ και ςελίδα, π.χ. (Giddens 1990: 25-26) ι 
(Μουηζλθσ και Παγουλάτοσ 2003: 53). Επίςθσ όταν υπάρχουν πολλαπλζσ αναφορζσ 
ςτο ίδιο ςθμείο, χωρίηονται με κόμματα.  
 
Οι υποςημειώςεισ παρατίκενται υποςζλιδεσ. Οι δείκτεσ των υποςθμειϊςεων 
(αρικμοί) αναγράφονται με ευδιάκριτουσ αρικμοφσ (χωρίσ παρζνκεςθ) ςτθ λζξθ 
μετά τθ ςτίξθ (π.χ., Κοινωνιολογία,1). 
 
Η βιβλιογραφία παρατίκεται ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ κατά αλφαβθτικι ςειρά. 
 
Η παράθεςη βιβλίου αναγράφεται με τθ ςειρά: ςυγγραφζασ (επϊνυμο και όνομα), 
ζτοσ ζκδοςθσ, τίτλοσ βιβλίου ςε πλάγια γραφι (italics), τόποσ ζκδοςθσ, εκδοτικόσ 
οίκοσ. Παραδειγμα: Castell, Manuel (1997), The Power of Identity, Oxford, Blackwell. 
 
Η παράθεςη άρθρου ςε βιβλίο αναγράφεται με τθ ςειρά: ςυγγραφζασ (επϊνυμο 
και όνομα), ζτοσ, τίτλοσ άρκρου μζςα ςε ειςαγωγικά, όνομα επιμελθτι (όνομα και 
επϊνυμο) με τθν ζνδειξθ (επιμ.), τίτλοσ βιβλίου ςε πλάγια γραφι (italics), τόποσ 
ζκδοςθσ, εκδοτικόσ οίκοσ, ςελίδεσ του άρκρου. Παράδειγμα: Αντωνοποφλου, Μαρία 
(2011), «Για τθ ςχζςθ του Βζμπερ με τον Μαρξ», ςτο Μ. Αντωνοποφλου και . 
Χιωτάκθσ (επιμ.), Μax Weber, O Σφγχρονόσ μασ: Δοκίμια κοινωνικήσ και πολιτικήσ 
θεωρίασ, Ακινα, Νιςοσ, ςς. 25-42.  

https://plus.google.com/u/1/me?tab=mX&authuser=1
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H παράθεςη άρθρου περιοδικοφ αναγράφεται με τθ ςειρά: ςυγγραφζασ (επϊνυμο 
και όνομα), ζτοσ, τίτλοσ άρκρου μζςα ςε ειςαγωγικά (χωρίσ παρζνκεςθ), τίτλοσ 
περιοδικοφ ςε italics (πλάγια γράμματα), αρικμόσ τεφχουσ, ςελίδεσ.  

Παραδείγματα: Gavaki, Efrosini (2003) “Immigrant Women’s Portraits: The 
Socio-Economic Profile of the Greek Canadian Women”, Επιθεώρηςη Κοινωνικών 
Ερευνών, Νο 110, ςς. 55-76. 

Μουηζλθσ, Νίκοσ και Παγουλάτοσ, Γιϊργοσ (2003) «Κοινωνία Πολιτϊν και 
Ιδιότθτα του Πολίτθ ςτθ Μεταπολεμικι Ελλάδα», Ελληνική Επιθεώρηςη Πολιτικήσ 
Επιςτήμησ, Νο 22, Δεκζμβριοσ, ςς. 5-29. 
 
Οι εργαςίεσ ςυνοδεφονται από: 
α) περίλθψθ ςτα ελλθνικά ζωσ 10 γραμμζσ,  
β) περίλθψθ ςτα αγγλικά ζωσ 10 γραμμζσ,  
γ) πλιρεσ ονοματεπϊνυμο του/των ςυγγραφζα/ων, όπωσ και τίτλο τθσ μελζτθσ ςτα 
αγγλικά,  
δ) ιδιότθτα/εσ του/των ςυγγραφζα/ων,  
ε) ζωσ ζξι λζξεισ-κλειδιά και  
ςτ) ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα που κα ζχει τθν ακόλουκθ μορφι: 

 Πλιρεσ Όνομα & Επϊνυμο 

 Σίτλοι πουδϊν 

 Επιςτθμονικι εξειδίκευςθ και τομείσ ενδιαφζροντοσ 

 Απαςχόλθςθ 

 τοιχεία επικοινωνίασ: ταχυδρομικι διεφκυνςθ, διεφκυνςθ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), αρικμοί τθλεφϊνων. 

 
θμειϊνεται πωσ εργαςίεσ που δεν ακολουκοφν το πλαίςιο οδθγιϊν ι/και δεν είναι 
επιμελθμζνεσ γλωςςικά, δεν μποροφν να δθμοςιευκοφν ακόμα και ζχουν κρικεί 
κετικά. 
 

       
 
― Η Κοινωνιολογική Επιθεώρηςη αποτελεί περιοδικι ζκδοςθ τθσ «Ελλθνικισ 
Κοινωνιολογικισ Εταιρίασ» (ΕΚΕ)· δείτε ςχετικά: http://www.hellenicsociology.gr/el. 
Σο Δ τθσ ΕΚΕ για τθν περίοδο 2012-2013 απαρτίηουν οι: Αργφρθσ ΚΤΡΙΔΗ 
(πρόεδροσ), ωκράτθσ ΚΟΝΙΟΡΔΟ (αντιπρόεδροσ), Λάουρα ΜΑΡΑΣΟΤ-ΑΛΙΠΡΑΝΣΗ 
(γραμματζασ), Άκθσ ΛΕΛΕΔΑΚΗ (ταμίασ), Χρφςα ΖΑΧΟΤ (μζλοσ), Ηρακλισ ΜΑΤΡΙΔΗ 
(μζλοσ), Νίκοσ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ (μζλοσ), Γιϊργοσ ΧΑΛΑΡΗ (μζλοσ), Αλεξάνδρα ΧΑΛΚΙΑ 
(μζλοσ). 
― Η υντακτική Επιτροπή τθσ Κοινωνιολογικήσ Επιθεώρηςησ αποτελείται από 
τουσ: ωκράτθ Κονιόρδο (διευκυντισ), Χρφςα Ζάχου, Νίκο Φωτόπουλο και Μανϊλθ 
Αλεξάκθ (βιβλιοκριςίεσ). 
― Η Κοινωνιολογική Επιθεώρηςη εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο «ΕΠΙΚΕΝΣΡO», με 
υπεφκυνο τον Πζτρο Παπαςαραντόπουλο, http://www.epikentro.gr. 

http://www.hellenicsociology.gr/el
http://www.epikentro.gr/

