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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Οδηγίες για τις εικόνες
Η κάθε εικόνα πρέπει να παραδίδεται σε ξεχωριστό αρχείο σε µορφή JPEG ή TIFF.
Οι εικόνες θα πρέπει να είναι αριθµηµένες σε συνεχή αρίθµηση και οι αριθµοί να
αντιστοιχούν στα οικεία σηµεία (εικ. 1, εικ. 2, εικ. 3…), που επισηµαίνονται στη ροή
του κειµένου. Οι εικόνες χρειάζεται επίσης να συνοδεύονται από ξεχωριστό αρχείο
σε µορφή Word 97 µε την ίδια συνεχή αρίθµηση όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία
(όσα υπάρχουν) της κάθε µιας µε την ακόλουθη σειρά:
δηµιουργός, τίτλος, χρονολογία, υλικά και τεχνική, διαστάσεις (σε εκατοστά του
µέτρου, πρώτα το ύψος), φορέας έκθεσης/φιλοξενίας, τόπος όπου εδρεύει καθώς και
(εφόσον κρίνεται απαραίτητο) από λεπτοµερή αναφορά της πηγής απ’ όπου η κάθε
εικόνα αντλήθηκε.
Οι τεχνικές προϋποθέσεις για τη δυνητική χρήση των εικόνων προς τύπωµα
εξαρτάται από πολλές παραµέτρους. Όταν πραγµατοποιείται σάρωση (scanning) η
παράµετρος dpi 300 εξασφαλίζει συνήθως τη δυνατότητα τυπώµατος της εικόνας σε
ικανοποιητικό µέγεθος. Όταν η εικόνα αλιεύεται από άλλη πηγή (πχ. διαδίκτυο) ένας
εµπειρικός τρόπος για να διαπιστώνεται το εάν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τύπωµα
µετρίου µεγέθους συνίσταται στην εξασφάλιση εάν όχι όλων τουλάχιστον των
περισσότερων από τις εξής παραµέτρους: dpi 300, βάρος (τουλάχιστον) 1mb, pixels
(τουλάχιστον) 1.000Χ1.000. Λόγω του βάρους τους οι εικόνες είναι συνήθως
δύσκολο να αποσταλούν µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Εάν ωστόσο αυτό κρίνεται

εφικτό οι εικόνες να αποστέλλονται στη διεύθυνση: ndas78@otenet.gr. Σε αντίθετη
περίπτωση οι εικόνες θα πρέπει είτε να παραδίδονται σε αποθηκευτικό µέσο στην
ταχυδροµική διεύθυνση του περιοδικού (Εκδόσεις futura, Χαρ. Τρικούπη 72, 106 80
Αθήνα) είτε να αποστέλλονται µέσω (δωρεάν) υπηρεσίας αποστολής του διαδικτύου
(large-file transfer service, π.χ. wetransfer.com). Η τελική επιλογή των εικόνων που
θα δηµοσιευθούν αποτελεί ευθύνη του διευθυντή Σύνταξης.
Ο συγγραφέας φέρει την ευθύνη για την πλήρη µνηµόνευση των
εικονογραφικών, βιβλιογραφικών ή άλλων πηγών του και είναι επίσης
υπεύθυνος για την εξασφάλιση (όπου είναι αναγκαίο) του δικαιώµατος χρήσης
τους. Η λήψη των παραπάνω Οδηγιών σηµαίνει και την αποδοχή από τον
συγγραφέα της πολιτικής δηµοσίευσης του περιοδικού.

