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ΕΚΔΟΤΙΚOI KANONEΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 

«ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ» 
  

 

Τα κείμενα των συγγραφέων πρέπει να είναι συντεταγμένα βάσει των 
παραδεδεγμένων επιστημονικών προτύπων και να είναι πρωτότυπα, να μην έχουν 
δημοσιευθεί αλλού. Περαιτέρω, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιάσουν τα 
αποτελέσματά τους με σαφήνεια, ειλικρίνεια, χωρίς να κατασκευάσουν, 
παραποιήσουν ή χειραγωγήσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τα δεδομένα της έρευνας 
στην οποία στηρίζονται.1 Συγγραφείς και ερευνητές πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις 
δημοσίευσης όπως αναπτύσσονται εδώ.  

Τα κείμενα μπορούν να υποβληθούν στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, 
γερμανικά ή ισπανικά. Οι συγγραφείς των κειμένων που δημοσιεύονται στα 
Θησαυρίσματα θεωρείται ότι έχουν εκχωρήσει τα αποκλειστικά δικαιώματα στο 
Ελληνικό Ινστιτούτο. Οι εργασίες δεν αμείβονται. Όλες οι μελέτες υποβάλλονται 
στην κρίση Επιστημονικής Επιτροπής, επικεφαλής της οποίας είναι ο Πρόεδρος 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις ανακοινώσεις τους στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση pubblicazioni@istitutoellenico.org  

Εφόσον το κείμενό τους έχει επιλεγεί για δημοσίευση, θα ειδοποιούνται 
ηλεκτρονικά για τις λεπτομέρειες της δημοσίευσης αυτής στον σχετικό τόμο. 
Οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα Θησαυρίσματα θα γίνεται αποκλειστικά 
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που αναγράφεται εδώ. 

Οι επιμελητές της έκδοσης θα ενημερώνουν τους συγγραφείς για την τελική 
διόρθωση του κειμένου τους προς δημοσίευση, η οποία θα είναι δυνατή για μία και 
μόνη φορά σε μορφή pdf.  Τα αρχεία pdf κάθε άρθρου που θα περιέχεται στον τόμο 
των Θησαυρισμάτων, με τη βιβλιογραφική αναφορά και το ISBN της έκδοσης, θα 
αποστέλλονται με το πέρας της έκδοσης και θα μπορούν να διακινηθούν ελεύθερα 
από τους συγγραφείς τους.  

 
1 Βλ. Wager E & Kleinert S (2011) Responsible research publication: international standards for 
authors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, 
Singapore, July 22-24, 2010. Chapter 50 in: Mayer T & Steneck N (eds) Promoting Research Integrity 
in a Global Environment. Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore (pp 309-16). 
(ISBN 978-981-4340-97-7)  
Πρόσβαση: 
https://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011.p
df 
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Οδηγίες για τη μορφοποίηση των υποσημειώσεων* 
* Παραδείγματα των παραπομπών μπορείτε να βρείτε στην περιοδική έκδοση του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας 

Θησαυρίσματα. 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: 
Τα κείμενα μπορεί να έχουν  έκταση κατ’αρχήν έως είκοσι πέντε (25) σελίδες 

(διάστιχο 1,5 εκ., περιθώρια 3 εκ.). Ωστόσο, κατ’εξαίρεση και μετά από απόφαση της 
Επιστημονικής Επιτροπής, μπορεί να γίνουν αποδεκτά και κείμενα μεγαλύτερης 
έκτασης. 

Κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται από  περίληψη 150 έως 300 λέξεων, ως 
εξής: για τα κείμενα σε ελληνική γλώσσα, η περίληψη πρέπει να είναι στην αγγλική 
ή/και ιταλική γλώσσα ενώ για τα κείμενα σε ιταλική ή άλλη ξένη γλώσσα, η 
περίληψη πρέπει να είναι στην αγγλική ή/και ελληνική γλώσσα.  

Κάθε άρθρο μπορεί να συνοδεύεται από έως πέντε (10) αρχεία ασπρόμαυρης 
εικόνας, με τις λεζάντες τους.  

Η μορφοποίηση των υποσημειώσεων πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες, όπως 
εξειδικεύονται ακολούθως. 

 

*** 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 
1. Τα κείμενα των άρθρων πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή  

εγγράφου Microsoft Word (.doc  ή .docx) . 

 

2. Προτιμήστε γνωστή γραμματοσειρά (π.χ. Calibri, Times New Roman), με οφθαλμό 

12΄ και για τις υποσημειώσεις με οφθαλμό 10΄. Αποφύγετε στο κείμενό σας να κάνετε 

συλλαβισμό, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στη σελιδοποίηση. 
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3. Εφ’ όσον το κείμενό σας είναι γραμμένο ή περιέχει τμήματα γραμμένα σε 

πολυτονικό σύστημα, παρακαλούμε να αποστείλετε και μία εκδοχή του σε μορφή pdf 

(δηλαδή, αποθηκεύετε ένα αντίγραφο του αρχείου σας Word  και  σε μορφή pdf). 

 

4. Οι φωτογραφίες αποστέλλονται τόσο εντός του κειμένου, όπου πρέπει να 

βρίσκονται, όσο και σε ιδιαίτερα αρχεία, με την επέκταση .tiff. Επισυνάψτε μια λίστα 

των φωτογραφιών σας με τις λεζάντες τους, για την αποφυγή λαθών. 

 

5. Οι υποσημειώσεις τίθενται στο κάτω μέρος της σελίδας, αριθμημένες προοδευτικά. 

Οι αριθμητικές αναφορές στις υποσημειώσεις εμφανίζονται στο κείμενο μετά το 

πιθανό σημείο στίξης. 

 

6.  Το επώνυμο του συντάκτη ή του επιμελητή του έργου γράφεται με όρθιους 

χαρακτήρες στην αρχή της παραπομπής: το πλήρες βαπτιστικό εάν είναι γυναίκα και 

μόνο το αρχικό, εάν είναι άνδρας. 

 
M. Romani, Storia economica d’ Italia nel secolo XIX (1815-1882), Bologna 1982. 

Angeliki E. Laiou, Mariage, amour et parenté à Byzance aux XIe-XIIIe siècles, Paris 1992. 

E. Sori (επιμ.), Demografia storica, Bologna 1975. 

G. Sansonetti (a cura di), Scritti kantiani  di F. H. Jacobi, Brescia 1992. 

Angeliki E. Laiou, (ed.), The Economic History of Byzantium from the Seventh through the Fifteenth 

Century, Washington DC 2002. 

 

7. Ο τίτλος του βιβλίου (μονογραφία, συλλογικός τόμος, πρακτικά συνεδρίου ή 

περιοδικό) γράφεται με πλάγιους χαρακτήρες. Ο τίτλος του δοκιμίου που 

περιλαμβάνεται στο περιοδικό ή στον συλλογικό τόμο γράφεται μέσα σε εισαγωγικά 

(«……»).  
 

Angeliki E. Laiou, Mariage, amour et parenté à Byzance aux XIe-XIIIe siècles, Paris 1992, p. 21. 

Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi, a cura di G. Benzoni, Vicenza 1992.  

Serena Pollastri, «Il mercato dei tessuti a Creta alla fine del XIV secolo», Thesaurismata 35 (2005), 

105-128. 



4 

 

A. Trampus, «Passarowitz, la pace con i Turchi e il nuovo concetto di guerra giusta tra dominio 

sull’Adriatico e Stato da mar Venezia e il suo Stato da Mar», Venezia e il suo Stato da Mar.	 Atti del 6o 

Convegno Internazionale (Venezia, 22-24 febbraio 2018), a cura di Ester Capuzzo e B. Crevato-

Selvaggi, Roma 2019, pp. 181-185.  

 

8. Η συντομογραφία σ. / σσ. (p. / pp. σε ξενόγλωσση έκδοση) μπροστά από τον 

αριθμό των σελίδων γράφεται για σελίδες σε μονογραφία και σε συλλογικό τόμο ενώ 

παραλείπεται σε άρθρα περιοδικών.  

 
Angeliki E. Laiou, Mariage, amour et parenté à Byzance aux XIe–XIIIe siècles, Paris 1992, p. 21. 

A. Trampus, «Passarowitz, la pace con i Turchi e il nuovo concetto di guerra giusta tra dominio 

sull’Adriatico e Stato da mar Venezia e il suo Stato da Mar», Venezia e il suo Stato da Mar.	 Atti del 6o 

Convegno Internazionale (Venezia, 22-24 febbraio 2018), a cura di Ester Capuzzo e Bruno Crevato-

Selvaggi, Roma 2019, pp. 181-185.  

Serena Pollastri, «Il mercato dei tessuti a Creta alla fine del XIV secolo», Thesaurismata 35 (2005), 

105-128. 

 

9. Η σειρά είναι γραμμένη σε αγκύλες πριν από τον τόπο δημοσίευσης. Ο τόπος 

δημοσίευσης μεταφράζεται στη γλώσσα του άρθρου. 

Π.χ. όποιος γράφει στα ελληνικά και παραπέμπει σε εργασία που εκδόθηκε στο 

εξωτερικό, θα πρέπει να γράψει στα ελληνικά τον τόπο έκδοσης (εκτός αν δεν 

απαντάται στα ελληνικά). 

 
Maria Tziatzi-Papagianni (έκδ.), Theodori Metropolitae Cyzici Epistulae. Accedunt epistulae mutuae 

Constantini Porphyrogeniti [Corpus Fontium Historiae Byzantinae - Series Berolinensis 48], 

Βερολίνο-Βοστώνη 2012, p. 212. 

Angeliki E. Laiou, Mariage, amour et parenté à Byzance aux XIe-XIIIe siècles, Παρίσι 1992, p. 21. 

A. Trampus, «Passarowitz, la pace con i Turchi e il nuovo concetto di guerra giusta tra dominio 

sull’Adriatico e Stato da mar Venezia e il suo Stato da Mar», Venezia e il suo Stato da Mar.	 Atti del 6o 

Convegno Internazionale (Venezia, 22-24 febbraio 2018), a cura di Ester Capuzzo e Bruno Crevato-

Selvaggi, Ρώμη 2019, pp. 181-185.  
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10. H επανάληψη της παραπομπής σε ακόλουθες γίνεται με την ένδειξη αυτόθι / ibid. 

όταν κάνουμε πανομοιότυπη παραπομπή (στην ίδια σελίδα ή παράγραφο με την 

προηγούμενη υποσημείωση) και ό.π. / ivi όταν κάνουμε πανομοιότυπη με την 

προηγούμενη υποσημείωση παραπομπή, μα σε διαφορετικές σελίδες ή παραγράφους. 

 
Serena Pollastri, «Il mercato dei tessuti a Creta alla fine del XIV secolo», Thesaurismata 35 (2005), 

105-106. 

Αυτόθι  /  Ibid. 

Ό.π., 123 / Ivi, 123. 

 

ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ: 

Προηγείται το όνομα του αρχειακού φορέα, έπεται η αρχειακή σειρά, το φύλλο 

ή τα φύλλα, η ημερομηνία του εγγράφου. Αναλογικά αντίστοιχη παραπομπή γίνεται 

για τους κώδικες. 

 
Archivio di Stato di Venezia, Notai di Candia, b. 10, φ. 24r (23 Ιανουαρίου 1463) ή φφ. 24r-25v (23 

Ιανουαρίου 1463). 

Archivio di Stato di Venezia, Miscellanea Atti Diplomatici e Privati, reg. 10, φ. 2r (5 Νοεμβρίου 1390) 

ή φφ. 2r-15r (5-28 Νοεμβρίου 1390). 

Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, Tractatus clarissimi philosophi et medici, φ. 34r (1474). 

(ή για ιταλικό κείμενο) Biblioteca Nazionale Marciana, Tractatus clarissimi philosophi et medici, f. 

34r (1474). 

(ή για αγγλικό κείμενο) National Library of St Mark, Tractatus clarissimi philosophi et medici, f. 34r 

(1474). 

 

Ένδειξη για συντομογραφία αρχειακού φορέα σε παραπομπή: 

 
Archivio di Stato di Venezia (στο εξής, A.S.V.), Senato, Mar, reg. 4, φφ. 2r-5v (5 Μαΐου 1454). 

 

Biblioteca Nazionale Marciana, (στο εξής, Β.Ν.Μ.), Tractatus clarissimi philosophi et medici, f. 34r 

(1474). 


