
Θέμα: «Ροδόπη (Επετηρίδα του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.), τόμος 
3ος. Πρόσκληση υποβολής επιστημονικών εργασιών» 
 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
ευχαρίστως σας ενημερώνουμε ότι οι προεργασίες για την ηλεκτρονική έκδοση της 
«Ροδόπης», Επετηρίδας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, έχουν 
ολοκληρωθεί. Επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα της Επετηρίδας:  
https://rhodope.helit.duth.gr/ 
 
Προχωρούμε πλέον στη συγκέντρωση υλικού προς δημοσίευση στον τόμο «Ροδόπη 3 
(2022)», τον πρώτο που θα εκδοθεί ηλεκτρονικά. Γίνονται δεκτά πρωτότυπα επιστη-
μονικά άρθρα, βιβλιοκρισίες, καθώς και άριστες Διπλωματικές Μεταπτυχιακές 
Εργασίες. 
Δικαίωμα υποβολής έχουν όλα τα μέλη της ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής 
κοινότητας. 
Οι συμβολές μπορούν να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση 
rhodope@helit.duth.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και θα αναρτώνται αμέσως 
μόλις περάσουν επιτυχώς από ανώνυμη επιστημονική κρίση. Εργασίες που θα 
υποβληθούν προς το τέλος του έτους 2022, εφόσον εγκριθούν, θα δημοσιευθούν στον 
τόμο του επόμενου έτους, αν έχει «κλείσει» ο τρέχων τόμος. 
Παρακαλούμε, πριν υποβάλετε το κείμενό σας, να διαβάσετε προσεκτικά τις Οδηγίες 
για τους συγγραφείς, που μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:  
https://rhodope.helit.duth.gr/odigies-gia-tous-syngrafeis/ 
 
  

Εκ μέρους της Εκδοτικής Επιτροπής  
 

Subject: “Rhodope” (Journal of the Department of Greek Philology of Democritus 
University of Thrace), vol. 3. Call for contributions. 

Dear colleagues,  

We are pleased to announce the launch of “Rhodope”, the digital journal of the 
Department of Greek Philology, School of Classics and Humanities, Democritus 
University of Thrace. Please visit our new website: https://rhodope.helit.duth.gr/. 

We are now collecting contributions for “Rhodope 3 (2022)”, the first volume to be 
published digitally. We accept original scholarly articles, book reviews and high-
quality post-graduate dissertations. 

All members of the Greek and international academic community are eligible to submit 
their work.  

The journal is open to electronic submissions at rhodope@helit.duth.gr all year round 
and contributions are published upon successful assessment through blind peer review. 
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Papers submitted at the end of 2022 will be published (subject to review) in the volume 
of the following year if the current one is full. 

Please read carefully the Guidelines for authors before submitting your work: 
https://rhodope.helit.duth.gr/en/writing-guidelines/.   

      On behalf of the Editorial Board  
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