
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ» Τεύχος 67, 2021 

Το 67ο τεύχος του λογοτεχνικού περιοδικού Αντίποδες θα κυκλοφορήσει τον  Οκτώβριο 2021, με 
ειδικό αφιέρωμα στην επέτειο 200 χρόνων από την αρχή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και 
την αποτίναξη του Οθωμανικού ζυγού. 
 
 Το τεύχος αυτό θα περιλαμβάνει επίσης έργα λογοτεχνών και καλλιτεχνών, μελών του 
Συνδέσμου μας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα όπως ποιήματα, διηγήματα, στοχασμούς, μελέτες, 
δοκίμια, βιβλιοκριτικές, κριτικές εκθέσεων, θεατρικών παραστάσεων και κινηματογραφικών 
ταινιών καθώς και έργα εικαστικών τεχνών.  
 
 Τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να είναι αυθεντικά και να μην έχουν δημοσιευθεί η 
προωθηθεί σε άλλους φορείς. Λογοτεχνικά έργα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα καθορισμένα όρια 
που είναι, ποιήματα: 100 στίχοι (γραμμές), διηγήματα και δοκίμια: 2000 λέξεις, στοχασμοί: 800 
λέξεις, μελέτες: 2000 λέξεις, βιβλιοκριτικές και άλλες κριτικές (εκθέσεων, μουσικών εκδηλώσεων, 
θεατρικών παραστάσεων ή κινηματογραφικών έργων): 1000 λέξεις.  
 
 Εδόθη παράταση στην ημερομηνία υποβολής έργων εώς Παρασκευή 23 Ιουλίου, 2021.  
Υποβαλλόμενα έργα που υπερβαίνουν τα ανωτέρω καθορισμένα όρια δεν θα είναι αποδεκτά. Είναι 
απαραίτητο τα έργα να υποβληθούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή Word document 
(επισυναπτόμενο), στη διεύθυνση gacl.editor@gmail.com  
 

EXTENTION OF DATE FOR SUBMITTING CONTRIBUTIONS 

PERIODICAL «ANTIPODES» Issue No. 67, 2021 

The 67th issue of the literary periodical Antipodes will be launched in October 2021. This issue is 
dedicated to the 200th anniversary of the Greek War of Independence 1821. 
 
 As usual, this issue will publish works submitted by our members such as poems, short 
stories, studies, essays, book reviews and οther literary works, in Greek and English and the Visual 
Arts. 
 Works submitted for publication must be original works that have not been published or 
promoted in other publications. Literary works should not be longer than the prescribed limits which 
are: poems: 100 verses (lines), short stories and essays: 2000 words, studies: 2000 words, book 
reviews and other reviews (exhibitions, music, plays, films): 1000 words. 
 
 We have extended the date for submitting contributions to Friday 23rd July, 2021. Works 
that exceed the limits specified above will be rejected. Works submitted for publication must be 
sent only electronically in Word document format (attachment) to gacl.editor@gmail.com       


