
 

 

Οδηγίες - Instructions 

Harvard Style 

 
Παραπομπές εντός κειμένου (άμεσες) 

Όταν ένα κομμάτι παρθεί αυτολεξεί από μια πηγή, το κομμάτι αυτό μπαίνει σε 

εισαγωγικά « ». Ξεκινάει με μια εισαγωγική φράση όπου αναφέρεται ο συγγραφέας και 

μέσα σε παρένθεση το έτος.  

Για παράδειγμα, ο Παπανίκος (2021) αναφέρει ότι «σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν 

απλά να δείξει το πώς ένας άσχετος και ούτε καν ερασιτέχνης μπορεί να αξιοποιήσει την 

τεχνική του δέντρου απόφασης».  

Σε περίπτωση δύο συγγραφέων, γράφουμε: ο Παπανίκος και ο/η «επίθετο δεύτερου 

συγγραφέα» (2021) 

Σε περίπτωση τριών συγγραφέων και άνω, γράφουμε: ο Παπανίκος και συνεργάτες 

(2021) 
 

References within text (direct) 

When a part is taken word by word from a source, that part should be enclosed in 

quotation marks “ ”. It should begin with an introductory phrase where the author is 

mentioned and in parentheses the year of that publication. 

For example, Papanikos (2021) states that “the purpose of this work was simply to show 

how an irrelevant and not even an amateur can use the decision tree technique”. 

In case of two authors, please write: Papanikos and “Surname of a Second Author” 

(2021). 

In case of three authors and more, please write: Papanikos et al. (2021) 

 
Παραπομπές εντός κειμένου (έμμεσες) 

Στο τέλος της παραγράφου, γράφουμε μέσα σε παρένθεση (Παπανίκος, 2021) ή 

(Παπανίκος και Επίθετο Δεύτερου Συγγραφέα, 2021) ή (Παπανίκος και συνεργάτες, 

2021). 
 

References within text (indirect) 

At the end of the paragraph, please write in parentheses (Papanikos, 2021) or (Papanikos 

and Second Author Surname, 2021) or (Papanikos et al., 2021). 

 
Βιβλιογραφία 

Στο τέλος, καταγράφεται η βιβλιογραφία (ΟΛΕΣ οι πήγες που χρησιμοποιήθηκαν μέσα 

στο κείμενο θα πρέπει να παρατεθούν και στο τέλος στο κεφάλαιο της βιβλιογραφίας. 

Στη βιβλιογραφία δεν επιτρέπεται να υπάρχουν πηγές που δεν έχουν παρατεθεί εντός του 

κειμένου). Οι πήγες στη Βιβλιογραφία καταγράφονται με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με 

τα επίθετα των συγγραφέων. Σε περίπτωση ίδιου συγγραφέα, οι πηγές καταγράφονται με 

χρονολογική σειρά σύμφωνα με το έτος έκδοσης, από το παλαιότερο προς το πιο 

πρόσφατο. 
 

Bibliography 



At the end, the bibliography is listed (ALL sources that were cited in the text should be 

listed at the end in the bibliography chapter. Bibliography is not allowed to have sources 

that are not listed within the main body of the paper). Sources in Bibliography are listed 

alphabetically according to the surnames of the authors. In case of more publications of 

the same author, the sources are listed in chronological order according to the year of 

publication, from the oldest to the most recent. 

 

Παραδείγματα - Examples 

Βιβλίο με έναν συγγραφέα:  

Επίθετο, Χ. (έτος έκδοσης) Τίτλος Βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος Έκδοσης: Εκδότης.  

Βελεστινλής, Ρ. (1998) Τα Δίκαια του Ανθρώπου: Η Ελληνική Διακήρυξη του 1797. 

Αθήνα: Αντ. Ν. Σακκούλας.  
 

Book with one author: 

Surname, K. (Year of publication) Book Title: Subtitle. Place of Publication: Publisher. 

Kropotkin, P. (1912) Modern Science and Anarchism. London: Freedom Press. 

 
Βιβλίο με δύο συγγραφείς:  

Επίθετο, Χ., Επίθετο, Χ. (έτος έκδοσης) Τίτλος Βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος Έκδοσης: 

Εκδότης. 

Κακριδής, Ι., Καζαντζάκης, Ν. (1938/2011) Ομήρου Οδύσσεια. Αθήνα: Εκδόσεις 

Καζαντζάκη. 
 

Book with two authors: 

Surname, K., Surname, K. (year of publication) Book Title: Subtitle. Place of 

Publication: Publisher. 

 
Βιβλίο με τρεις συγγραφείς και άνω: 

Επίθετο, Χ., Επίθετο, Χ., Επίθετο, Χ., Επίθετο, Χ. (έτος έκδοσης) Τίτλος Βιβλίου: 

Υπότιτλος. Τόπος Έκδοσης: Εκδότης.  
 

Book with three authors and more: 

Surname, K., Surname, K., Surname, K., Surname, K. (year of publication) Book Title: 

Subtitle. Place of Publication: Publisher. 

 
Κεφάλαιο βιβλίου:  

Επίθετο συγγραφέα κεφαλαίου, X. (έτος έκδοσης) Τίτλος Κεφαλαίου. Σε Χ. Επίθετο 

(επιμ.), Τίτλος Βιβλίου, σελίδες. Τόπος Έκδοσης: Εκδότης.  
 

Book chapter: 

Surname of Author, K. (year of publication) Chapter Title. In K. Surname (ed.), Book 

Title, pages. Place of Publication: Publisher. 

 
Πρακτικά συνεδρίου: 

Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης) Τίτλος Eισήγησης. Σε Τίτλος Συνεδρίου. Τοποθεσία και 

ημερομηνία συνεδρίου. Τόπος Έκδοσης: Εκδότης, σελίδες.  
 



Conference proceedings: 

Surname, K. (year of publication) Title of Presentation. In Conference Title. Location and 

date of the conference. Place of Publication: Publisher, pages. 

 
Άρθρο σε περιοδικό:  

Επίθετο, X. (έτος έκδοσης) Τίτλος Άρθρου. Τίτλος Περιοδικού αριθμός τόμου(αριθμός 

τεύχους): σελίδες. 

Papanikos, G. T. (2021) Collective Decision-Making in Homer’s Odyssey. Athens 

Journal of Mediterranean Studies 7(1): 59-84.  
 

Article in journal: 

Surname, K. (year of publication) Article Title. Journal Name volume number(issue 

number): pages. 

Papanikos, G. T. (2021) Collective Decision-Making in Homer’s Odyssey. Athens 

Journal of Mediterranean Studies 7(1): 59-84. 

 
Γενικά, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ημερομηνία έκδοσης, χρησιμοποιείται (χ.χ.) ή 

(n.d.) για ξενόγλωσσες πηγές.  
 

Generally, in cases where there is no date of issue, for publications in Greek please use 

(χ.χ.) or (n.d.) for sources of other language. 

 


