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�Ρ�Ι ∆ΗΜ�ΣΙΕΥΣΕΩΣ

ΕΚ∆�ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠ�Υ∆ΩΝ

Α. ∆ΕΛΤΙ� "ΚΥΠΡΙΑΚAI ΣΠ�Υ∆AI"

�Η �Εταιρε�α Κυπριακ�ν Σπ�υδ�ν �κδ�δει �τ�σι� �πιστηµ�νικ# ∆ελτ�� %π#
τ#ν τ�τλ� ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΣΠ�Υ∆ΑΙ, στ# &π�'� δηµ�σιε(�νται πρωτ*τυπες µελ--
τες /να0ερ*µενες σ1 2λ�υς τ�3ς κλ4δ�υς τ�5 �πιστητ�5 π�3 /0�ρ�5ν στ6ν Κ(-
πρ�.

Τ# ∆ελτ�� τ8ς �Εταιρε�ας Κυπριακ�ν Σπ�υδ�ν διευθ(νεται /π# τριµελ8
:Εκδ�τικ6 :Επιτρ�π�, &ρι;*µενη /π# τ# ∆ι�ικητικ# Συµ<�(λι�υ (Καταστατικ#
�Εταιρε�ας Κυπριακ�ν Σπ�υδ�ν, >ρθρ� 24). ΤB µ-λη τ8ς :Εκδ�τικ8ς :Επιτρ�π8ς
πρ-πει νB εCναι µ-λη τ8ς �Εταιρε�ας, κατB πρ�τ�µησιν εDδικευµ-να σ1 �κδ*σεις.
ΤB µ-λη τ8ς τριµελ�5ς :Εκδ�τικ8ς :Επιτρ�π8ς δ1ν µπ�ρ�5ν νB εCναι συγGρ*νως
καJ µ-λη τ�5 ∆ι�ικητικ�5 Συµ<�υλ��υ. Μ-λ�ς τ�5 ∆ι�ικητικ�5 Συµ<�υλ��υ δι-
και�5ται νB παρευρ�σκεται Lς παρατηρητ6ς κατB τJς συνεδρ�ες τ8ς :Επιτρ�π8ς
GωρJς δικα�ωµα ψ�0�υ.�� �πιµελητ6ς τ�5 τ*µ�υ δ1ν µπ�ρε' νB /π�τελε' καJ µ--
λ�ς τ8ς τριµελ�5ς :Εκδ�τικ8ς :Επιτρ�π8ς, /λλB δ(ναται νB συµµετ-Gει
συµ<�υλευτικB στJς συνεδρι4σεις τ8ς :Επιτρ�π8ς GωρJς δικα�ωµα ψ�0�υ. ΤB Q-
ν*µατα τ8ς Rκ4στ�τε :Εκδ�τικ8ς :Επιτρ�π8ς, καθSς καJ τ�5 �πιµελητ�5 θB /να-
γρ40�νται στ# �σT0υλλ� κ4θε τ*µ�υ. 

Τ# ∆ελτ�� Κυπριακ�ν Σπ�υδ�ν διαρθρTνεται Lς RU8ς: α) �πιστηµ�νικ1ς µε-
λ-τες, <) Σ(µµεικτα, γ) Βι<λι�κρισ�ες, δ) σ(ντ�µες <ι<λι�παρ�υσι4σεις, ε) Πε-
πραγµ-να, Κατ4λ�γ�ι µελ�ν τ8ς �Εταιρε�ας, στ) �κδ*σεις τ8ς �Εταιρε�ας καJ τ�5
Μ�υσε��υ καJ ;) 2ρ�ι δηµ�σιε(σεως �κδ*σεων καJ συντ�µ�γρα0�ες. XΕκαστ�ς
τ*µ�ς κυµα�νεται µεταU3 π. 15 καJ 20 τυπ�γρα0ικ�ν δ�κιµ�ων. Σ1 εDδικ1ς περι-
πτTσεις (:Α0ιερTµατα, ΠρακτικB Συνεδρ�ων κτλ.) γιB τ6ν ]κταση τ�5 τ*µ�υ
/π�0ασ�;ει τ# ∆ι�ικητικ# Συµ<�(λι�.

ΤB κε�µενα /π�στ-λλ�νται �νυπ�γρ40ως πρ#ς τ�ν: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑ-
ΚΩΝ ΣΠ�Υ∆ΩΝ, �Υπ*ψιν :Εκδ�τικ8ς :Επιτρ�π8ς, ΤαG. Θυρ. 21436, CY-1508
Λευκωσ�α, Κ(πρ�ς, τηλ. (00357) 22.432.578, Fax: (00357) 22.343.439.
SOCIETY OF CYPRIOT STUDIES, P.O. Box 21436, CY-1508 Lefkosia, Cyprus.

�Η �π�σηµη γλ�σσα τ�5 ∆ελτ��υ εCναι b Rλληνικ�, �ν� �c γλ�σσες τ�ν �πι-
στηµ�νικ�ν �ργασι�ν δ(νανται, �κτ#ς τ8ς Rλληνικ8ς, νB εCναι καJ �c µε�;�νες εd-
ρωπαϊκ1ς γλ�σσες (/γγλικ�, γαλλικ�, γερµανικ�, cσπανικ�, Dταλικ�, τ�υρκικ6
καθSς �π�σης b σερ<ικ6 καJ b ρωσικ�). 

:Εργασ�ες στ6ν Rλληνικ6 γλ�σσα συν�δε(�νται /π# περ�ληψη σ1 µ�α /π# τJς
µε�;�νες εdρωπαϊκ1ς γλ�σσες, �ν� �c Uεν*γλωσσες �ργασ�ες συν�δε(�νται /π#
περ�ληψη στB Rλληνικ4.

�Η �πιλ�γ6 τ8ς µ�ρ08ς τ�ν �ργασι�ν στ6ν Rλληνικ6 �πα0�εται στ#ν συγγρα-
0-α, µ1 τ6ν πρ�ϋπ*θεση 2τι /κ�λ�υθε' καθιερωµ-νες µ�ρ0-ς της.
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∆1ν δηµ�σιε(�νται στ# gδι� ∆ελτ�� π-ραν τ8ς µιhς �ργασ�ας τ�5 Dδ��υ
συγγρα0-αi εCναι δυνατ#ν 2µως νB δηµ�σιευθε' δε(τερη �ργασ�α τ�5 Dδ��υ συγ-
γρα0-α, τ6ν &π��α ]Gει συγγρ4ψει σ1 συνεργασ�α µ1 >λλ�ν j >λλ�υς συγγρα-
0ε'ς. Σ1 �Uαιρετικ1ς περιπτTσεις /π�0ασ�;ει b :Εκδ�τικ6 :Επιτρ�π�.

�c �ργασ�ες θB δηµ�σιε(�νται στ# τ�νικ# σ(στηµα, στ# &π�'� κατατ�θεται
/π# τ#ν συγγρα0-α. :Αναδηµ�σ�ευση στ# ∆ελτ�� τ8ς �Εταιρε�ας µελ-της, b &π��α
]Gει kδη δηµ�σιευθε' /λλ�5, /π�κλε�εται. �Επ�µ-νως �c /π�στ-λλ�ντες κε�µενα
πρ#ς δηµ�σ�ευσιν δεσµε(�νται νB �0αρµ*;�υν τ6ν /ρG6 αdτ�. ΤB πνευµατικB
δικαιTµατα τ�ν δηµ�σιευµ-νων �ργασι�ν /ν�κ�υν στ6ν �Εταιρε�α. Σ1 περ�πτω-
ση /ναδηµ�σ�ευσης �ργασ�ας σ1 >λλ� ]ντυπ� στ6ν αdτ6 µ�ρ06 /παιτε'ται b
γραπτ6 ]γκριση τ�5 ∆ι�ικητικ�5 Συµ<�υλ��υ µ1 /παρα�τητη πρ�ϋπ*θεση τ6ν
/να0�ρB στ6ν πρTτη ]κδ�ση.

Μ1 µ-ριµνα τ8ς :Εκδ�τικ8ς :Επιτρ�π8ς &ρ�;εται εDδικ#ς �πJ τ�5 θ-µατ�ς τ8ς
�ργασ�ας κριτ6ς γιB �ργασ�ες %π# δηµ�σ�ευσιν, στJς &π�'ες b :Εκδ�τικ6 :Επι-
τρ�π6 θB �ντ�π�;ει �µ0αν8 πρ�<λ�µατα. �c εDσηγ�σεις τ�5 κριτ�5 δ1ν δεσµε(-
�υν %π�GρεωτικB τ6ν :Επιτρ�π6 j τ#ν συγγρα0-α. ΜετB τ6 λ�ψη 2λων τ�ν
κρ�σεων τ�ν κριτ�ν, b :Επιτρ�π6 συντ4σσει ]γγρα0η εDσ�γηση–πρακτικ# πρ#ς
τ# ∆ι�ικητικ# Συµ<�(λι�, %π�γρα0*µεν� /π# 2λα τB µ-λη της, �πισυν4πτει δ1
καJ τJς κρ�σεις τ�ν κριτ�ν. �Η τελικ6 /π*0αση �ναπ*κειται στ# ∆ι�ικητικ# Συµ-
<�(λι�.

Τ# µ-γεθ�ς τ8ς �ργασ�ας καλ#ν εCναι νB µ6ν %περ<α�νει κατ: /νTτατ� 2ρι�
τB δ(� τυπ�γρα0ικB δ�κ�µια (περ. 10.000 λ-Uεις). Σ1 �Uαιρετικ1ς περιπτTσεις
/π�0ασ�;ει τ# ∆ι�ικητικ# Συµ<�(λι� κατ*πιν εDσηγ�σεως τ8ς :Εκδ�τικ8ς :Επι-
τρ�π8ς.

�c �ργασ�ες κατατ�θενται τ# /ργ*τερ�ν µ-Gρι 31 Αdγ�(στ�υ Rκ4στ�υ ]τ�υς
γιB τ#ν τ*µ� τ�5 µεθεπ*µεν�υ ]τ�υς. ΤB /π�στελλ*µενα πρ#ς δηµ�σ�ευσιν κε�-
µενα δ1ν �πιστρ-0�νται, εgτε δηµ�σιε(�νται εgτε lGι.

ΣτJς περιπτTσεις /να0�ρhς σ(γGρ�νων γεωγρα0ικ�ν Qν�µ4των Gρησιµ�-
π�ι�5νται µ*ν�ν �c �π�σηµ�ι, /ναγνωρισµ-ν�ι τ(π�ι.

Στ�3ς /0ιερωµατικ�3ς τ*µ�υς πρ�τ4σσεται 0ωτ�γρα0�α τ�5 τιµωµ-ν�υ
πρ�σTπ�υ καJ �ργ�<ι�γρα0ικ# σηµε�ωµ4 τ�υ µ1 0ρ�ντ�δα τ8ς :Εκδ�τικ8ς :Επι-
τρ�π8ς.

Πρ�ετ�ιµασ�α κειµ-ν�υ:

ΤB πλ�ρη κε�µενα µ1 τJς %π�σελ�διες σηµειTσεις δ1ν θB %περ<α�ν�υν τJς πε-
ρ�π�υ 10.000 λ-Uεις καJ θB παραδ�δ�νται /π�κλειστικB σ1 δισκ-τα, τ6ν &π��α θB
συν�δε(ει καJ µ�α �κτ(πωση. m-νες λ-Uεις, <ραGυγρα0�ες, Dδιωµατισµ�J τ8ς λα-
τινικ8ς j τ8ς Rλληνικ8ς (λ.G. παρ-µ<λητ�ι Dδιωµατισµ��, τ(π�ι κυπριακ8ς διαλ--
κτ�υ) κ.λ.π. τ�θενται µ1 πλ4γι�υς Gαρακτ8ρες. Πρ#ς τ�3ς συγγρα0ε'ς θB /π�-
στ-λλεται /π# τ#ν �πιµελητ6 τ�5 τ*µ�υ τ# τελευτα'� τυπ�γρα0ικ# δ�κ�µι�. ��
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συγγρα0ε3ς θB �πι<αρ(νεται µ1 τ# σGετικ# κ*στ�ς στJς περιπτTσεις δι�ρθTσε-
ων καJ �κ τ�ν %στ-ρων πρ�σθηκ�ν, �c &π�'ες θB %περ<α�ν�υν τ6 µ�α σελ�δα. ��
συγγρα0ε3ς θB λαµ<4νει δωρεBν 50 /ν4τυπα καJ nναν τ*µ� τ�5 ∆ελτ��υ. ΤB
]U�δα γιB τυG#ν �πιπλ-�ν αDτ�(µενα /ν4τυπα <αρ(ν�υν τ#ν συγγρα0-α.

α) Π�νακας ΒραGυγρα0ι�ν:

o4ριν &µ�ι�µ�ρ0�ας & κ4θε συγγρα0ε3ς καλε'ται νB /κ�λ�υθ�σει τ#ν �πι-
συνηµµ-ν� Π�νακα ΒραGυγρα0ι�ν τ8ς �Εταιρε�ας Κυπριακ�ν Σπ�υδ�ν. ΓιB
>λλες τυG#ν µ6 /να0ερ*µενες συντ�µ�γρα0�ες /κ�λ�υθ�5νται �c DσG(�ντες τ(-
π�ι διεθν�ςi τ6ν Rν�π��ησ� τ�υς /ναλαµ<4νει & �πιµελητ�ς.

�Υπ�σηµειTσεις:

�c σηµειTσεις εCναι %π�σελ�διες. q�ν�µα καJ �πTνυµ� τ�5 συγγρα0-ως γρ4-
0�νται µ1 µικρB γρ4µµατα καJ σ1 πτTση Qν�µαστικ6 (γιB τB RλληνικB Qν*µατα).

�� τ�τλ�ς τ8ς αdτ�τελ�5ς µελ-της δ�δεται διB µικρ�ν πλαγ�ων γραµµ4των.

�� τ�τλ�ς >ρθρ�υ περι�δικ�5 j συλλ�γικ�5 ]ργ�υ γρ40εται �ντ#ς µικρ�ν
εDσαγωγικ�ν καJ δι: Qρθ�ων γραµµ4των.

�� /ριθµ#ς τ�5 τ*µ�υ, <ι<λ��υ κλπ. δ�δεται &µ�ι*µ�ρ0α δι: Rλληνικ�5, /ρα-
<ικ�5 j λατινικ�5 /ριθµ�5, κατB τ# σ(στηµα π�3 /κ�λ�υθε'ται στ6 συγκεκριµ--
νη ]κδ�ση.

�� τ*π�ς �κδ*σεως δ�δεται π4ντ�τε στ6 γλ�σσα τ8ς µελ-της. Παραλε�πεται
Lς µ6 /ναγκα'�ς & τ*π�ς �κδ*σεως τ�ν περι�δικ�ν, �ν� /να0-ρεται /παραιτ�-
τως & /ριθµ*ς τ�5 τ*µ�υ (j τε(G�υς) καJ b Gρ�ν�λ�γ�α τ�υ. Πηγ1ς καJ παραθ--
µατα π�3 τυG#ν παρατ�θενται στJς δηµ�σιευ*µενες µελ-τες, θB γρ40�νται στ#
πρωτ*τυπ� (π�λυτ�νικ* j µ�ν�τ�νικ*) καJ �ντ#ς εDσαγωγικ�νi �c πηγ1ς παρα-
τ�θενται σ1 πλ4για καJ τB παραθ-µατα σ1 lρθια γρ4µµατα.

Πρ# τ�5 ]τ�υς ]κδ�σης θB /ναγρ40εται σ1 �κθ-τη καJ & /ριθµ#ς τ8ς ]κδ�-
σης στ6ν &π��α παραπ-µπει & συγγρα0ε(ς, καθSς �π�σης καJ τB Qν*µατα τυG#ν
µετα0ραστ�ν καJ �πιµελητ�ν: π.G. Ch. Delvoye, Βυ�αντιν� τ��νη (�πιµ. ∆ηµ.
Τριαντα0υλλ*π�υλ�ς, µτ0ρ. Μ. Παπαδ4κη), :Αθ�να 31994, 56.

Παραπ�µπ1ς σ1 πρ�µνηµ�νευθε'σες µελ-τες γ�ν�νται µ1 µνε�α τ�5 συγγρα-
0-ως, τJς πρ�τες λ-Uεις τ8ς µελ-της καJ σ1 παρ-νθεση τ#ν /ριθµ# %π�σηµε�ωσης,
2π�υ γ�νεται b πρTτη µνε�α.

γ) Παρατ�θενται κατωτ-ρω παραδε�γµατα παραπ�µπ�ν σ1 µελ-τες:

Peter van Deun, Sancti Barnabae Laudatio auctore Alexandro monacho et
sanctorum Bartholomei et Barnabae vita e menologio imperiali deprompta [CCSC
26], Turnhout 1993.

Γ. Σωτηρ��υ, "�� να#ς τ�5 :Απ�στ*λ�υ Βαρν4<α παρB τ6ν Σαλαµ'να τ8ς
Κ(πρ�υ", ΚΣ Αt (1937) 175–187.
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Εd. oρυσ*ς, "Τ# <υ;αντιν# πρ*σωπ� τ8ς Κ(πρ�υ", στ*: Κ�πρ�ς, Τ�
π�λιτιστικ# της πρ#σωπ� δι& µ�σ�υ τ'ν α()νων, Πρακτικ& Συµπ�σ*�υ (Λευκω-
σ*α, 19–21 0Απριλ*�υ 2001), (�πιµ. :Ιω. Θε�Gαρ�δης) Λευκωσ�α 2003, 142–150.

∆. Π4λλας, λ8µµα: "Ψη0ιδωτB" ΘΗΕ ΙΒt, στ. 1071–1240.
�Yπ�σ. 5: C. P. Kyrris, History of Cyprus with an Introduction to the Geography

of Cyprus, Nicosia 1985, 176–180.
�Yπ�σ. 32: Kyrris, History of Cyprus (%π�σ. 5), 314–318.

δ) Π�νακες, 0ωτ�γρα0�ες, σG-δια:

Στ# ∆ελτ�� δηµ�σιε(�νται κατB καν*να στ# τ-λ�ς τ8ς µελ-της τυG#ν συν-
�δευτικ1ς 0ωτ�γρα0�ες /σπρ*µαυρες κα�/ j ]γGρωµες, καθSς καJ σG-δια, �0:
2σ�ν ]G�υν �Uασ0αλισθε' καJ κατ�Gυρωθε' �κ τ�ν πρ�τ-ρων /π# τ#ν συγγρα-
0-α τB περJ πνευµατικ8ς Dδι�κτησ�ας /π�ρρ-�ντα δικαιTµατα καJ %π�GρεTσεις.
Συν�δε(�νται πρ#ς δηµ�σ�ευσιν µ1 συνεG8 /ρ�θµηση καJ πλ�ρη <ι<λι�γρα0ικ6
/να0�ρB καJ µνε�α πρ�ελε(σεως. �Υπ�<4λλ�νται �π�σης �c %π*τιτλ�ι τ�ν 0ωτ�-
γρα0ι�ν καJ τ�ν σGεδ�ων µ1 /ντ�στ�ιGη /ρ�θµηση. :Eπ�σης Gωριστ6 /ρ�θµηση
δ�νεται στB σG-δια καJ συν�δε(�νται /π# τ�3ς %π*τιτλ�υς.

�� /ριθµ#ς τ�ν /σπρ*µαυρων 0ωτ�γρα0ι�ν δ1ν %περ<α�νει κατB καν*να
τJς εgκ�σι. �� /ριθµ#ς τ�ν ]γGρωµων 0ωτ�γρα0ι�ν καθ�ρ�;εται σ1 συνεργασ�α
µ1 τ#ν �πιµελητ�. Σ1 εDδικ1ς περιπτTσεις /π�0ασ�;ει τ# ∆ι�ικητικ# Συµ<�(λι�
κατ*πιν πρ*τασης τ8ς :Εκδ�τικ8ς :Επιτρ�π8ς καJ τ�5 �πιµελητ�5 καJ �νηµερT-
νεται & συγγρα0ε(ς, & &π�'�ς �νδ-Gεται νB κληθε' νB κατα<4λει τ# κ*στ�ς γιB
τJς �πιπλ-�ν 0ωτ�γρα0�ες. :Eπ�σης τB σG-δια δ1ν πρ-πει νB %περ<α�ν�υν τB 15
κατ’ /νTτερ� 2ρι�. ΓιB εDδικ1ς περιπτTσεις /π�0ασ�;ει τ# ∆ι�ικητικ# Συµ-
<�(λι�.

Β. Λ�ΙΠΕΣ ΕΚ∆�ΣΕΙΣ

�Η :Εκδ�τικ6 :Επιτρ�π�, πλ6ν τ�5 ∆ελτ��υ τ8ς �Εταιρε�ας Κυπριακ�ν
Σπ�υδ�ν �πιµελε'ται /ντιστ��Gως κ4θε �κδιδ*µεν� ]ργ� /π# τ6ν �Εταιρε�α Κυ-
πριακ�ν Σπ�υδ�ν καJ τ# Μ�υσε'� Λαϊκ8ς Τ-Gνης, kτ�ι µ�ν�γρα0�ες, &δηγ�3ς
τ�5 Μ�υσε��υ κ. >. �� �πιµελητ6ς σ1 συνεργασ�α µ1 τ# ∆ι�ικητικ# Συµ<�(λι�
καθ�ρ�;�υν τJς πρ�διαγρα01ς τ�ν �κδ*σεων καJ ;ητ�5ν πρ�σ0�ρ1ς /π# δι40�-
ρα τυπ�γρα0ε'α (τρ�α τ�υλ4Gιστ�ν).

�Η κατ�G(ρωση τ�ν πνευµατικ�ν δικαιωµ4των τ8ς �Εταιρε�ας διασ0αλ�;ε-
ται διB τ8ς διεθν�5ς ν�µικ8ς δε�ντ�λ�γ�ας, kτ�ι /ναγρα08ς �ντ#ς τ8ς ]κδ�σης
τ�5 κωδικ�5 ISSN j ISBN καJ τ8ς σGετικ8ς ρ�τρας τ�5 περJ πνευµατικ8ς Dδι�-
κτησ�ας ν*µ�υ Κυπριακ8ς ∆ηµ�κρατ�ας.

Στ# �σT0υλλ� τ�5 ∆ελτ��υ Κυπριακ�ν Σπ�υδ�ν, καθSς καJ 2λων γενικB
τ�ν �κδ*σεων τ8ς �Εταιρε�ας καJ τ�5 Μ�υσε��υ, θB /ναγρ40εται πSς �c /-
π*ψεις π�3 �κ0ρ4;�νται /π# τ�3ς συγγρα0ε'ς δ1ν /ντιπρ�σωπε(�υν κατ: /ν4-
γκην καJ τJς /π*ψεις τ8ς �Εταιρε�ας Κυπριακ�ν Σπ�υδ�ν.
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ΠΙΝΑm ΒΡΑoΥΓΡΑΦΙΩΝ

AA Archäologischer Anzeiger
ΑΑΑ 0Αρ�αι�λ�γικ& 0Αν8λεκτα :; 0Αθην'ν

AASS Acta Sanctorum
ΑΒΜΕ 0Αρ�ε>�ν τ'ν Βυ�αντιν'ν Μνηµε*ων τ?ς @Ελλ8δ�ς

Α∆ 0Αρ�αι�λ�γικ�ν ∆ελτ*�ν

ΑΕ 0Αρ�αι�λ�γικ� 0ΕAηµερBς

ΑΕΜ 0Αρ�ε>�ν ΕCD�ϊκ'ν Μελετ'ν

ΑΕΜΘ 0Αρ�αι�λ�γικ� FEργ� στ� Μακεδ�ν*α καB Θρ8κη

AJA American Journal of Archaeology
AnatStud Anatolian Studies
AnBoll Analecta Bollandiana
ΑπΒ 0Απ#στ�λ�ς Βαρν8Dας

ArtB Art Bulletin
BCH Bulletin de Correspondance Héllènique
Β∆ Βυ�αντιν�ς ∆#µ�ς

ΒΕΠΕΣ ΒιDλι�θHκη @ΕλλHνων Πατ�ρων καB 0Εκκλησιαστικ'ν Συγ-
γραA�ων

BF Byzantinische Forschungen
BHG Bibliotheca Hagiographica Graeca, τ#µ�ι I–III, (:κδ. F. Halkin)
BHG Auct Auctarium Bibliothecae Hagiographicae Graecae, (:κδ. F.

Halkin) Brussels 1969
BHG Nov Auct Novum Auctarium Bibliothecae Hagiographicae graecae, (ed.

F. Halkin) Brussels 1984
BHL Bibliotheca Hagiographica Latina, τ#µ�ι I–II, Brussels

1898–1901, 21949 (:κδ. Socii Bollandiani)
BMGS Byzantine and Modern Greek Studies
BNJ Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher
BollA Bollettino d’Arte
BSA Annual of the British School in Athens
Bsl Byzantinoslavica
BSt Byzantine Studies
Byz Byzantion
BZ Byzantinische Zeitschrift
CA Cahiers Archéologiques
CCSA Corpus Christianorum Series Apocryphorum
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CCSG Corpus Christianorum Series Graeca
CFHB Corpus Fontium Historiae Byzantinae
CH Cahiers Historiques
CorsiRav Corsi di cultura sull’arte ravennate e bizantina
CPG Clavis Patrum Graecorum
CSCO Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium
CSHB Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae
DACL Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie
∆JΑΕ ∆ελτ*�ν Jριστιανικ?ς 0Αρ�αι�λ�γικ?ς @Εταιρε*ας

∆ΙΕΕ ∆ελτ*�ν @Ιστ�ρικ?ς καB 0Εθν�λ�γικ?ς @Εταιρε*ας @Ελλ8δ�ς

DNP Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike
DOP Dumbarton Oaks Papers
∆ωδ ∆ωδ)νη

∆ωδJρ�ν ∆ωδεκανησιακ& Jρ�νικ&

ΕΑ 0Εκκλησιαστικ� 0ΑλHθεια

ΕΕΒΣ 0ΕπετηρBς @Εταιρε*ας Βυ�αντιν'ν Σπ�υδ'ν

ΕΕΚΕΙΣ 0Επιστηµ�νικ� 0ΕπετηρBς Κυπριακ?ς @Εταιρε*ας @Ιστ�ρικ'ν
Σπ�υδ'ν

ΕΕΘΣ 0Επιστηµ�νικ� 0ΕπετηρBς Θε�λ�γικ?ς Σ��λ?ς 

ΕΕΤΑΚ 0Επιστηµ�νικ� 0ΕπετηρBς ΤµHµατ�ς 0Αρ�αι�τHτων Κ�πρ�υ

ΕΕΦΣ 0Επιστηµ�νικ� 0ΕπετηρBς Φιλ�σ�Aικ?ς Σ��λ?ς 

ΕΚΕΕ 0ΕπετηρBς Κ�ντρ�υ 0Επιστηµ�νικ'ν 0Ερευν'ν

ΕΚΜΙΜΚ 0Επετηρ*δα Κ�ντρ�υ Μελετ'ν @ΙερLς Μ�ν?ς Κ�κκ�υ

ΕΜΜΕ ΕMρετHρι�ν Μεσαιωνικ'ν Μνηµε*ων τ?ς @Ελλ8δ�ς

ÉO Échos d’Orient 
ΕΦ 0Εκκλησιαστικ�ς Φ8ρ�ς

ΗJ 0Ηπειρωτικ& Jρ�νικ&

IstM Istanbuler Mitteilungen
JbAC Jahrbuch für Antike und Christentum
JHS Journal of Hellenic Studies
JÖB Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
JRS Journal of Roman Studies
ΚΑ Κυπριακ� 0Αρ�αι�λ�γ*α

ΚJ Κρητικ& Jρ�νικ&

ΚΣ ΚυπριακαB Σπ�υδαB

ΚυJ Κυπριακ& Jρ�νικ&
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LCI Lexikon der christlichen Ikonographie
ΛΣ Λακωνικ& Σπ�υδαB

LThK Lexikon für Theologie und Kirche
ΜΕΕ Μεγ8λη @Ελληνικ� 0Εγκυκλ�παιδε*α

ΜΚΕ Μεγ8λη Κυπριακ� 0Εγκυκλ�παιδε*α

MM Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana, τ#µ�ι 6,
Vienna 1800–1890 (:κδ. Fr. Miklosich, J. Müller)

ΝΕ Ν��ς @Ελλην�µνHµων

OC Oriens Christianus
OCA Orientalia Cristiana Analecta
OCP Orientalia Cristiana Periodica
ODB The Oxford Dictionary of Byzantium
PG Patrologia cursus completus, Series graeca (:κδ. J. P. Migne)
PL Patrologia cursus completus, Series latina (:κδ. J. P. Migne)
PLP Prosopographisches Lexikon der Paläologenzeit
QDAP Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine
RAC Reallexikon für Antike und Christentum
RACr Rivista di archeologia Cristiana
RbK Reallexikon zur byzantinischen Kunst
RE Real Enzyklopädie
RÉB Revue des Études Byzantines
RÉG Revue des Études Grecques
RN Revue Numismatique
RQ Römische Quartalschrift
RSBN Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici
SC Sources Chrétiennes
SH Subsidia Hagiographica
ΘΗΕ Θρησκευτικ� καB 0Ηθικ� 0Εγκυκλ�παιδε*α

TM Travaux et Mémoires
VV Vizantinskij Vremennik
ZLU Zbornik za Likovne Umetnosti
ZRVI Zbornik Radova Visantoloskog Instituta

OPOI ∆HMOΣIEYΣEΩΣ 259

18. Katastatiko Etairias Kypr.  4/16/08  9:22 AM  Page 259


