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ΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Α. ∆ΕΛΤΙΟ "ΚΥΠΡΙΑΚAI ΣΠΟΥ∆AI"
Η Εταιρεα Κυπριακν Σπουδν κδδει τσιο πιστηµονικ# ∆ελτο %π#
τ#ν ττλο ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΑΙ, στ# &πο'ο δηµοσιε(ονται πρωτ*τυπες µελ-τες /ναφερ*µενες σ1 2λους το3ς κλ4δους το5 πιστητο5 πο3 /φορο5ν στ6ν Κ(προ.
Τ# ∆ελτο τ8ς Εταιρεας Κυπριακν Σπουδν διευθ(νεται /π# τριµελ8
:Εκδοτικ6 :Επιτροπ, &ριζ*µενη /π# τ# ∆ιοικητικ# Συµβο(λιου (Καταστατικ#
Εταιρεας Κυπριακν Σπουδν, >ρθρο 24). ΤB µ-λη τ8ς :Εκδοτικ8ς :Επιτροπ8ς
πρ-πει νB εCναι µ-λη τ8ς Εταιρεας, κατB προτµησιν εDδικευµ-να σ1 κδ*σεις.
ΤB µ-λη τ8ς τριµελο5ς :Εκδοτικ8ς :Επιτροπ8ς δ1ν µπορο5ν νB εCναι συγχρ*νως
καJ µ-λη το5 ∆ιοικητικο5 Συµβουλου. Μ-λος το5 ∆ιοικητικο5 Συµβουλου δικαιο5ται νB παρευρσκεται Lς παρατηρητ6ς κατB τJς συνεδρες τ8ς :Επιτροπ8ς
χωρJς δικαωµα ψφου.Ο πιµελητ6ς το5 τ*µου δ1ν µπορε' νB /ποτελε' καJ µ-λος τ8ς τριµελο5ς :Εκδοτικ8ς :Επιτροπ8ς, /λλB δ(ναται νB συµµετ-χει
συµβουλευτικB στJς συνεδρι4σεις τ8ς :Επιτροπ8ς χωρJς δικαωµα ψφου. ΤB Qν*µατα τ8ς Rκ4στοτε :Εκδοτικ8ς :Επιτροπ8ς, καθSς καJ το5 πιµελητο5 θB /ναγρ4φονται στ# σTφυλλο κ4θε τ*µου.
Τ# ∆ελτο Κυπριακν Σπουδν διαρθρTνεται Lς Rξ8ς: α) πιστηµονικ1ς µελ-τες, β) Σ(µµεικτα, γ) Βιβλιοκρισες, δ) σ(ντοµες βιβλιοπαρουσι4σεις, ε) Πεπραγµ-να, Κατ4λογοι µελν τ8ς Εταιρεας, στ) κδ*σεις τ8ς Εταιρεας καJ το5
Μουσεου καJ ζ) 2ροι δηµοσιε(σεως κδ*σεων καJ συντοµογραφες. XΕκαστος
τ*µος κυµανεται µεταξ3 π. 15 καJ 20 τυπογραφικν δοκιµων. Σ1 εDδικ1ς περιπτTσεις (:ΑφιερTµατα, ΠρακτικB Συνεδρων κτλ.) γιB τ6ν ]κταση το5 τ*µου
/ποφασζει τ# ∆ιοικητικ# Συµβο(λιο.
ΤB κεµενα /ποστ-λλονται νυπογρ4φως πρ#ς τν: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, Υπ*ψιν :Εκδοτικ8ς :Επιτροπ8ς, Ταχ. Θυρ. 21436, CY-1508
Λευκωσα, Κ(προς, τηλ. (00357) 22.432.578, Fax: (00357) 22.343.439.

SOCIETY OF CYPRIOT STUDIES, P.O. Box 21436, CY-1508 Lefkosia, Cyprus.
Η πσηµη γλσσα το5 ∆ελτου εCναι b Rλληνικ, ν οc γλσσες τν πιστηµονικν ργασιν δ(νανται, κτ#ς τ8ς Rλληνικ8ς, νB εCναι καJ οc µεζονες εdρωπαϊκ1ς γλσσες (/γγλικ, γαλλικ, γερµανικ, cσπανικ, Dταλικ, τουρκικ6
καθSς πσης b σερβικ6 καJ b ρωσικ).
:Εργασες στ6ν Rλληνικ6 γλσσα συνοδε(ονται /π# περληψη σ1 µα /π# τJς
µεζονες εdρωπαϊκ1ς γλσσες, ν οc ξεν*γλωσσες ργασες συνοδε(ονται /π#
περληψη στB Rλληνικ4.
Η πιλογ6 τ8ς µορφ8ς τν ργασιν στ6ν Rλληνικ6 παφεται στ#ν συγγραφ-α, µ1 τ6ν προϋπ*θεση 2τι /κολουθε' καθιερωµ-νες µορφ-ς της.
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∆1ν δηµοσιε(ονται στ# gδιο ∆ελτο π-ραν τ8ς µιhς ργασας το5 Dδου
συγγραφ-αi εCναι δυνατ#ν 2µως νB δηµοσιευθε' δε(τερη ργασα το5 Dδου συγγραφ-α, τ6ν &ποα ]χει συγγρ4ψει σ1 συνεργασα µ1 >λλον j >λλους συγγραφε'ς. Σ1 ξαιρετικ1ς περιπτTσεις /ποφασζει b :Εκδοτικ6 :Επιτροπ.
Οc ργασες θB δηµοσιε(ονται στ# τονικ# σ(στηµα, στ# &πο'ο κατατθεται
/π# τ#ν συγγραφ-α. :Αναδηµοσευση στ# ∆ελτο τ8ς Εταιρεας µελ-της, b &ποα
]χει kδη δηµοσιευθε' /λλο5, /ποκλεεται. Εποµ-νως οc /ποστ-λλοντες κεµενα
πρ#ς δηµοσευσιν δεσµε(ονται νB φαρµ*ζουν τ6ν /ρχ6 αdτ. ΤB πνευµατικB
δικαιTµατα τν δηµοσιευµ-νων ργασιν /νκουν στ6ν Εταιρεα. Σ1 περπτωση /ναδηµοσευσης ργασας σ1 >λλο ]ντυπο στ6ν αdτ6 µορφ6 /παιτε'ται b
γραπτ6 ]γκριση το5 ∆ιοικητικο5 Συµβουλου µ1 /παρατητη προϋπ*θεση τ6ν
/ναφορB στ6ν πρTτη ]κδοση.
Μ1 µ-ριµνα τ8ς :Εκδοτικ8ς :Επιτροπ8ς &ρζεται εDδικ#ς πJ το5 θ-µατος τ8ς
ργασας κριτ6ς γιB ργασες %π# δηµοσευσιν, στJς &πο'ες b :Εκδοτικ6 :Επιτροπ6 θB ντοπζει µφαν8 προβλµατα. Οc εDσηγσεις το5 κριτο5 δ1ν δεσµε(ουν %ποχρεωτικB τ6ν :Επιτροπ6 j τ#ν συγγραφ-α. ΜετB τ6 λψη 2λων τν
κρσεων τν κριτν, b :Επιτροπ6 συντ4σσει ]γγραφη εDσγηση–πρακτικ# πρ#ς
τ# ∆ιοικητικ# Συµβο(λιο, %πογραφ*µενο /π# 2λα τB µ-λη της, πισυν4πτει δ1
καJ τJς κρσεις τν κριτν. Η τελικ6 /π*φαση ναπ*κειται στ# ∆ιοικητικ# Συµβο(λιο.
Τ# µ-γεθος τ8ς ργασας καλ#ν εCναι νB µ6ν %περβανει κατ: /νTτατο 2ριο
τB δ(ο τυπογραφικB δοκµια (περ. 10.000 λ-ξεις). Σ1 ξαιρετικ1ς περιπτTσεις
/ποφασζει τ# ∆ιοικητικ# Συµβο(λιο κατ*πιν εDσηγσεως τ8ς :Εκδοτικ8ς :Επιτροπ8ς.
Οc ργασες κατατθενται τ# /ργ*τερον µ-χρι 31 Αdγο(στου Rκ4στου ]τους
γιB τ#ν τ*µο το5 µεθεπ*µενου ]τους. ΤB /ποστελλ*µενα πρ#ς δηµοσευσιν κεµενα δ1ν πιστρ-φονται, εgτε δηµοσιε(ονται εgτε lχι.
ΣτJς περιπτTσεις /ναφορhς σ(γχρονων γεωγραφικν Qνοµ4των χρησιµοποιο5νται µ*νον οc πσηµοι, /ναγνωρισµ-νοι τ(ποι.
Στο3ς /φιερωµατικο3ς τ*µους προτ4σσεται φωτογραφα το5 τιµωµ-νου
προσTπου καJ ργοβιογραφικ# σηµεωµ4 του µ1 φροντδα τ8ς :Εκδοτικ8ς :Επιτροπ8ς.
Προετοιµασα κειµ-νου:
ΤB πλρη κεµενα µ1 τJς %ποσελδιες σηµειTσεις δ1ν θB %περβανουν τJς περπου 10.000 λ-ξεις καJ θB παραδδονται /ποκλειστικB σ1 δισκ-τα, τ6ν &ποα θB
συνοδε(ει καJ µα κτ(πωση. Ξ-νες λ-ξεις, βραχυγραφες, DδιωµατισµοJ τ8ς λατινικ8ς j τ8ς Rλληνικ8ς (λ.χ. παρ-µβλητοι Dδιωµατισµο, τ(ποι κυπριακ8ς διαλ-κτου) κ.λ.π. τθενται µ1 πλ4γιους χαρακτ8ρες. Πρ#ς το3ς συγγραφε'ς θB /ποστ-λλεται /π# τ#ν πιµελητ6 το5 τ*µου τ# τελευτα'ο τυπογραφικ# δοκµιο. Ο
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συγγραφε3ς θB πιβαρ(νεται µ1 τ# σχετικ# κ*στος στJς περιπτTσεις διορθTσεων καJ κ τν %στ-ρων προσθηκν, οc &πο'ες θB %περβανουν τ6 µα σελδα. Ο
συγγραφε3ς θB λαµβ4νει δωρεBν 50 /ν4τυπα καJ nναν τ*µο το5 ∆ελτου. ΤB
]ξοδα γιB τυχ#ν πιπλ-ον αDτο(µενα /ν4τυπα βαρ(νουν τ#ν συγγραφ-α.
α) Πνακας Βραχυγραφιν:
Χ4ριν &µοιοµορφας & κ4θε συγγραφε3ς καλε'ται νB /κολουθσει τ#ν πισυνηµµ-νο Πνακα Βραχυγραφιν τ8ς Εταιρεας Κυπριακν Σπουδν. ΓιB
>λλες τυχ#ν µ6 /ναφερ*µενες συντοµογραφες /κολουθο5νται οc Dσχ(οντες τ(ποι διεθνςi τ6ν Rνοποησ τους /ναλαµβ4νει & πιµελητς.
ΥποσηµειTσεις:
Οc σηµειTσεις εCναι %ποσελδιες. qΟνοµα καJ πTνυµο το5 συγγραφ-ως γρ4φονται µ1 µικρB γρ4µµατα καJ σ1 πτTση Qνοµαστικ6 (γιB τB RλληνικB Qν*µατα).
Ο ττλος τ8ς αdτοτελο5ς µελ-της δδεται διB µικρν πλαγων γραµµ4των.
Ο ττλος >ρθρου περιοδικο5 j συλλογικο5 ]ργου γρ4φεται ντ#ς µικρν
εDσαγωγικν καJ δι: Qρθων γραµµ4των.
Ο /ριθµ#ς το5 τ*µου, βιβλου κλπ. δδεται &µοι*µορφα δι: Rλληνικο5, /ραβικο5 j λατινικο5 /ριθµο5, κατB τ# σ(στηµα πο3 /κολουθε'ται στ6 συγκεκριµ-νη ]κδοση.
Ο τ*πος κδ*σεως δδεται π4ντοτε στ6 γλσσα τ8ς µελ-της. Παραλεπεται
Lς µ6 /ναγκα'ος & τ*πος κδ*σεως τν περιοδικν, ν /ναφ-ρεται /παραιττως & /ριθµ*ς το5 τ*µου (j τε(χους) καJ b χρονολογα του. Πηγ1ς καJ παραθ-µατα πο3 τυχ#ν παρατθενται στJς δηµοσιευ*µενες µελ-τες, θB γρ4φονται στ#
πρωτ*τυπο (πολυτονικ* j µονοτονικ*) καJ ντ#ς εDσαγωγικνi οc πηγ1ς παρατθενται σ1 πλ4για καJ τB παραθ-µατα σ1 lρθια γρ4µµατα.
Πρ# το5 ]τους ]κδοσης θB /ναγρ4φεται σ1 κθ-τη καJ & /ριθµ#ς τ8ς ]κδοσης στ6ν &ποα παραπ-µπει & συγγραφε(ς, καθSς πσης καJ τB Qν*µατα τυχ#ν
µεταφραστν καJ πιµελητν: π.χ. Ch. Delvoye, Βυζαντιν τχνη (πιµ. ∆ηµ.
Τριανταφυλλ*πουλος, µτφρ. Μ. Παπαδ4κη), :Αθνα 31994, 56.
Παραποµπ1ς σ1 προµνηµονευθε'σες µελ-τες γνονται µ1 µνεα το5 συγγραφ-ως, τJς πρτες λ-ξεις τ8ς µελ-της καJ σ1 παρ-νθεση τ#ν /ριθµ# %ποσηµεωσης,
2που γνεται b πρTτη µνεα.
γ) Παρατθενται κατωτ-ρω παραδεγµατα παραποµπν 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. Σωτηρου, "Ο να#ς το5 :Αποστ*λου Βαρν4βα παρB τ6ν Σαλαµ'να τ8ς
Κ(πρου", ΚΣ Αt (1937) 175–187.
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Εd. Χρυσ*ς, "Τ# βυζαντιν# πρ*σωπο τ8ς Κ(πρου", στ*: Κπρος, Τ
πολιτιστικ# της πρ#σωπο δι& µσου τ'ν α()νων, Πρακτικ& Συµποσ*ου (Λευκωσ*α, 19–21 0Απριλ*ου 2001), (πιµ. :Ιω. Θεοχαρδης) Λευκωσα 2003, 142–150.
∆. Π4λλας, λ8µµα: "ΨηφιδωτB" ΘΗΕ ΙΒt, στ. 1071–1240.
Yποσ. 5: C. P. Kyrris, History of Cyprus with an Introduction to the Geography

of Cyprus, Nicosia 1985, 176–180.
Yποσ. 32: Kyrris, History of Cyprus (%ποσ. 5), 314–318.
δ) Πνακες, φωτογραφες, σχ-δια:
Στ# ∆ελτο δηµοσιε(ονται κατB καν*να στ# τ-λος τ8ς µελ-της τυχ#ν συνοδευτικ1ς φωτογραφες /σπρ*µαυρες κα/ j ]γχρωµες, καθSς καJ σχ-δια, φ:
2σον ]χουν ξασφαλισθε' καJ κατοχυρωθε' κ τν προτ-ρων /π# τ#ν συγγραφ-α τB περJ πνευµατικ8ς Dδιοκτησας /πορρ-οντα δικαιTµατα καJ %ποχρεTσεις.
Συνοδε(ονται πρ#ς δηµοσευσιν µ1 συνεχ8 /ρθµηση καJ πλρη βιβλιογραφικ6
/ναφορB καJ µνεα προελε(σεως. Υποβ4λλονται πσης οc %π*τιτλοι τν φωτογραφιν καJ τν σχεδων µ1 /ντστοιχη /ρθµηση. :Eπσης χωριστ6 /ρθµηση
δνεται στB σχ-δια καJ συνοδε(ονται /π# το3ς %π*τιτλους.
Ο /ριθµ#ς τν /σπρ*µαυρων φωτογραφιν δ1ν %περβανει κατB καν*να
τJς εgκοσι. Ο /ριθµ#ς τν ]γχρωµων φωτογραφιν καθορζεται σ1 συνεργασα
µ1 τ#ν πιµελητ. Σ1 εDδικ1ς περιπτTσεις /ποφασζει τ# ∆ιοικητικ# Συµβο(λιο
κατ*πιν πρ*τασης τ8ς :Εκδοτικ8ς :Επιτροπ8ς καJ το5 πιµελητο5 καJ νηµερTνεται & συγγραφε(ς, & &πο'ος νδ-χεται νB κληθε' νB καταβ4λει τ# κ*στος γιB
τJς πιπλ-ον φωτογραφες. :Eπσης τB σχ-δια δ1ν πρ-πει νB %περβανουν τB 15
κατ’ /νTτερο 2ριο. ΓιB εDδικ1ς περιπτTσεις /ποφασζει τ# ∆ιοικητικ# Συµβο(λιο.
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
Η :Εκδοτικ6 :Επιτροπ, πλ6ν το5 ∆ελτου τ8ς Εταιρεας Κυπριακν
Σπουδν πιµελε'ται /ντιστοχως κ4θε κδιδ*µενο ]ργο /π# τ6ν Εταιρεα Κυπριακν Σπουδν καJ τ# Μουσε'ο Λαϊκ8ς Τ-χνης, kτοι µονογραφες, &δηγο3ς
το5 Μουσεου κ. >. Ο πιµελητ6ς σ1 συνεργασα µ1 τ# ∆ιοικητικ# Συµβο(λιο
καθορζουν τJς προδιαγραφ1ς τν κδ*σεων καJ ζητο5ν προσφορ1ς /π# δι4φορα τυπογραφε'α (τρα τουλ4χιστον).
Η κατοχ(ρωση τν πνευµατικν δικαιωµ4των τ8ς Εταιρεας διασφαλζεται διB τ8ς διεθνο5ς νοµικ8ς δεοντολογας, kτοι /ναγραφ8ς ντ#ς τ8ς ]κδοσης
το5 κωδικο5 ISSN j ISBN καJ τ8ς σχετικ8ς ρτρας το5 περJ πνευµατικ8ς Dδιοκτησας ν*µου Κυπριακ8ς ∆ηµοκρατας.
Στ# σTφυλλο το5 ∆ελτου Κυπριακν Σπουδν, καθSς καJ 2λων γενικB
τν κδ*σεων τ8ς Εταιρεας καJ το5 Μουσεου, θB /ναγρ4φεται πSς οc /π*ψεις πο3 κφρ4ζονται /π# το3ς συγγραφε'ς δ1ν /ντιπροσωπε(ουν κατ: /ν4γκην καJ τJς /π*ψεις τ8ς Εταιρεας Κυπριακν Σπουδν.
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AA
ΑΑΑ
AASS
ΑΒΜΕ
Α∆
ΑΕ
ΑΕΜ
ΑΕΜΘ
AJA
AnatStud
AnBoll
ΑπΒ
ArtB
BCH
Β∆
ΒΕΠΕΣ
BF
BHG
BHG Auct
BHG Nov Auct
BHL
BMGS
BNJ
BollA
BSA
Bsl
BSt
Byz
BZ
CA
CCSA

Archäologischer Anzeiger
0Αρχαιολογικ& 0Αν8λεκτα :ξ 0Αθην'ν
Acta Sanctorum
0Αρχε>ον τ'ν Βυζαντιν'ν Μνηµε*ων τ?ς @Ελλ8δος
0Αρχαιολογικν ∆ελτ*ον
0Αρχαιολογικ 0ΕφηµερBς
0Αρχε>ον ΕCβοϊκ'ν Μελετ'ν
0Αρχαιολογικ FEργο στ Μακεδον*α καB Θρ8κη
American Journal of Archaeology
Anatolian Studies
Analecta Bollandiana
0Απ#στολος Βαρν8βας
Art Bulletin
Bulletin de Correspondance Héllènique
Βυζαντινς ∆#µος
ΒιβλιοθHκη @ΕλλHνων Πατρων καB 0Εκκλησιαστικ'ν Συγγραφων
Byzantinische Forschungen
Bibliotheca Hagiographica Graeca, τ#µοι I–III, (:κδ. F. Halkin)
Auctarium Bibliothecae Hagiographicae Graecae, (:κδ. F.
Halkin) Brussels 1969
Novum Auctarium Bibliothecae Hagiographicae graecae, (ed.
F. Halkin) Brussels 1984
Bibliotheca Hagiographica Latina, τ#µοι I–II, Brussels
1898–1901, 21949 (:κδ. Socii Bollandiani)
Byzantine and Modern Greek Studies
Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher
Bollettino d’Arte
Annual of the British School in Athens
Byzantinoslavica
Byzantine Studies
Byzantion
Byzantinische Zeitschrift
Cahiers Archéologiques
Corpus Christianorum Series Apocryphorum
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CCSG
CFHB
CH
CorsiRav
CPG
CSCO
CSHB
DACL
∆ΧΑΕ
∆ΙΕΕ
DNP
DOP
∆ωδ
∆ωδΧρον
ΕΑ
ΕΕΒΣ
ΕΕΚΕΙΣ
ΕΕΘΣ
ΕΕΤΑΚ
ΕΕΦΣ
ΕΚΕΕ
ΕΚΜΙΜΚ
ΕΜΜΕ

ÉO
ΕΦ
ΗΧ
IstM
JbAC
JHS
JÖB
JRS
ΚΑ
ΚΧ
ΚΣ
ΚυΧ
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Corpus Christianorum Series Graeca
Corpus Fontium Historiae Byzantinae
Cahiers Historiques
Corsi di cultura sull’arte ravennate e bizantina
Clavis Patrum Graecorum
Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium
Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae
Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie
∆ελτ*ον Χριστιανικ?ς 0Αρχαιολογικ?ς @Εταιρε*ας
∆ελτ*ον @Ιστορικ?ς καB 0Εθνολογικ?ς @Εταιρε*ας @Ελλ8δος
Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike
Dumbarton Oaks Papers
∆ωδ)νη
∆ωδεκανησιακ& Χρονικ&
0Εκκλησιαστικ 0ΑλHθεια
0ΕπετηρBς @Εταιρε*ας Βυζαντιν'ν Σπουδ'ν
0Επιστηµονικ 0ΕπετηρBς Κυπριακ?ς @Εταιρε*ας @Ιστορικ'ν
Σπουδ'ν
0Επιστηµονικ 0ΕπετηρBς Θεολογικ?ς Σχολ?ς
0Επιστηµονικ 0ΕπετηρBς ΤµHµατος 0ΑρχαιοτHτων Κπρου
0Επιστηµονικ 0ΕπετηρBς Φιλοσοφικ?ς Σχολ?ς
0ΕπετηρBς Κντρου 0Επιστηµονικ'ν 0Ερευν'ν
0Επετηρ*δα Κντρου Μελετ'ν @ΙερLς Μον?ς Κκκου
ΕMρετHριον Μεσαιωνικ'ν Μνηµε*ων τ?ς @Ελλ8δος
Échos d’Orient
0Εκκλησιαστικς Φ8ρος
0Ηπειρωτικ& Χρονικ&
Istanbuler Mitteilungen
Jahrbuch für Antike und Christentum
Journal of Hellenic Studies
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
Journal of Roman Studies
Κυπριακ 0Αρχαιολογ*α
Κρητικ& Χρονικ&
ΚυπριακαB ΣπουδαB
Κυπριακ& Χρονικ&
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LCI
ΛΣ
LThK
ΜΕΕ
ΜΚΕ
MM
ΝΕ

OC
OCA
OCP
ODB
PG
PL
PLP
QDAP
RAC
RACr
RbK
RE
RÉB
RÉG
RN
RQ
RSBN
SC
SH
ΘΗΕ
TM
VV
ZLU
ZRVI
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Lexikon der christlichen Ikonographie
Λακωνικ& ΣπουδαB
Lexikon für Theologie und Kirche
Μεγ8λη @Ελληνικ 0Εγκυκλοπαιδε*α
Μεγ8λη Κυπριακ 0Εγκυκλοπαιδε*α
Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana, τ#µοι 6,
Vienna 1800–1890 (:κδ. Fr. Miklosich, J. Müller)
Νος @ΕλληνοµνHµων
Oriens Christianus
Orientalia Cristiana Analecta
Orientalia Cristiana Periodica
The Oxford Dictionary of Byzantium
Patrologia cursus completus, Series graeca (:κδ. J. P. Migne)
Patrologia cursus completus, Series latina (:κδ. J. P. Migne)
Prosopographisches Lexikon der Paläologenzeit
Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine
Reallexikon für Antike und Christentum
Rivista di archeologia Cristiana
Reallexikon zur byzantinischen Kunst
Real Enzyklopädie
Revue des Études Byzantines
Revue des Études Grecques
Revue Numismatique
Römische Quartalschrift
Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici
Sources Chrétiennes
Subsidia Hagiographica
Θρησκευτικ καB 0Ηθικ 0Εγκυκλοπαιδε*α
Travaux et Mémoires
Vizantinskij Vremennik
Zbornik za Likovne Umetnosti
Zbornik Radova Visantoloskog Instituta

