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Το  περιοδικο
  «Χρονικά
 »  εκδι
δετάι  άνά
  τετρά
 μηνο  κάι  ει
νάι  το  επι
σημο
περιοδικο
  - ο
 ργάνο της Ετάιρει
άς Μελετώ
 ν Ιστορι
άς κάι Πολιτισμού
  τού νομού

Ημάθι
άς άπο
  το ε
τος 2008.

Σκοπο
 ς της ε
κδοσης τού περιοδικού
  ει
νάι η σύμβολη
  στην ιστορικη
  ε
ρεύνά κάι
στην άνά
 δειξη της τοπικη
 ς ιστορι
άς κάι πολιτισμού
  της Ημάθι
άς.

1. Υπεύθυνοι περιοδικού
Ο  Διεύθύντη
 ς/ντριά  κάι  η  επιτροπη
  εκδο
 σεών  ε
χούν  τη  σύνολικη
  εύθύ
 νη,
διάχει
ριση κάι εποπτει
ά  τού περιοδικού
 ,  με διάρκη
  στο
 χο τη βελτιστοποι
ηση
τών  προς  δημοσι
εύση  ά
 ρθρών  πού  θά  κάτάστη
 σούν  το  περιοδικο

άντάγώνιστικο
  κάι ικάνο
  νά άντάποκριθει
  στις προδιάγράφε
ς  κάι άπάιτη
 σεις
ενο
 ς σύ
 γχρονού κάι επιστημονικού
  εντύ
 πού.

2. Άρθρα
Στά  «Χρονικά
 »  θά  δημοσιεύ
 οντάι  κει
μενά  με  περιεχο
 μενο  πού  σχετι
ζοντάι
κάθοιονδη
 ποτε τρο
 πο με την ιστορι
ά κάι τον πολιτισμο
  τού νομού
  Ημάθι
άς. Τά
σύγκεκριμε
νά ά
 ρθρά γρά
 φοντάι ει
τε άπο
  τούς ύπεύθύ
 νούς τών μο
 νιμών στηλώ
 ν
τού περιοδικού
 , ει
τε άπο
  ά
 λλούς ερεύνητε
ς μετά
  άπο
  σχετικη
  προ
 σκληση η
  κάι
άπο
  ενδιάφε
ρον  τών  ιδι
ών,  άφού
  ελεγχθού
 ν  γιά  την  επιστημονικη
  τούς
άρτιο
 τητά άπο
  την Επιστημονικη
  Επιτροπη
  κάι την Επιτροπη
  Εκδο
 σεών.

2.1. Υποβολή άρθρων
Τά ά
 ρθρά ύποβά
 λλοντάι:
ά. Με
σώ της ηλεκτρονικη
 ς διεύ
 θύνσης της Ε.Μ.Ι.Π.Η. xronika_emipi@yahoo.gr με
την  ε
νδειξη  «Γιά  τά  Χρονικά
 ».  Η  επιβεβάι
ώση  της  ύποβολη
 ς  τού  ά
 ρθρού θά
άποστε
λλετάι στο email πού ε
χει δηλώ
 σει ο σύγγράφε
άς.
β. Η ύποβολη
  τού ά
 ρθρού άπο
  το σύντά
 κτη τού σύνεπά
 γετάι τη διάβεβάι
ώση
τού τελεύτάι
ού ο
 τι η εργάσι
ά τού δεν ε
χει δημοσιεύθει
 ολο
 κληρη η
  με
ρος άύτη
 ς
σε ά
 λλο περιοδικο
 .
γ. Η ύποβολη
  τού ά
 ρθρού σύνεπά
 γετάι την άποδοχη
  εκ με
ρούς τού σύντά
 κτη ο
 τι
άποδε
χετάι  την  άποκλειστικη
  κύριο
 τητά  της  εργάσι
άς  άπο
  το  περιοδικο

«Χρονικά
 » κάι την Ε.Μ.Ι.Π.Η. μετά
  τη δημοσι
εύση
  της σε άύτο
 .
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δ. Η ύποβολη
  τού ά
 ρθρού σύνεπά
 γετάι την άπάγο
 ρεύση άνάδημοσι
εύση
 ς τού σε
ά
 λλο ε
ντύπο η
  ηλεκτρονικο
  με
σο πάρά
  μο
 νο μετά
  την πάρε
λεύση 2 ετώ
 ν, άπο
  τη
δημοσι
εύση
  τού.  Σε περι
πτώση πού η Ε.Μ.Ι.Π.Η. άνάρτη
 σει το περιοδικο
  η
  το
ά
 ρθρο στον ιστο
 τοπο
  της,  ο σύγγράφε
άς ε
χει  τη δύνάτο
 τητά νά πάράπε
μψει
στη σχετικη
  ηλεκτρονικη
  διεύ
 θύνση.
ε.  Ο  δημιούργο
 ς  με  την  άποστολη
  τού  ά
 ρθρού  δηλώ
 νει  τάύτο
 χρονά  κάι
ύπεύ
 θύνά  ο
 τι  το  ά
 ρθρο  τού  ει
νάι  πνεύμάτικο
  τού  ε
ργο  κάι  πρώτο
 τύπο
δημιού
 ργημά
  τού  κάι  δεν  άντιγρά
 φει  εν  γνώ
 σει  τού  ολικώ
 ς  η
  μερικώ
 ς  ά
 λλο
ύπά
 ρχον δημιού
 ργημά – ε
ργο.
στ.  Ο  δημιούργο
 ς  τού  ά
 ρθρού  δι
νει  τη  σύγκάτά
 θεση
  τού  στην  Ε.Μ.Ι.Π.Η.  νά
άποφάσι
σει γιά το χρο
 νο, τον το
 πο κάι τον τρο
 πο, κάτά
  τούς οποι
ούς το ε
ργο
τού (ά
 ρθρο) θά δημοσιεύθει
.

2.2 Οδηγίες σχετικά με το σχεδιασμό και τη σύνταξη των άρθρων.
Ο σύνολικο
 ς άριθμο
 ς σελι
δών τού ά
 ρθρού με τις εικο
 νες κάι τούς πι
νάκες δε θά
πρε
πει  νά ξεπερνά
  τις  10 σελι
δες Α4.  Η ύπε
ρβάση τού άριθμού
  τών σελι
δών
σύνεπά
 γετάι την ενημε
ρώση τού σύγγράφε
ά ο
 τι το κει
μενο
  τού δεν πληροι
  τις
προδιάγράφε
ς, πού ε
χούν τεθει
 με βά
 ση το πάρο
 ν κάτάστάτικο
 .
Τά  ά
 ρθρά  θά  ει
νάι  γράμμε
νά  με  μονο
  διά
 στιχο,  γράμμάτοσειρά
  Palatino
Linotype,  με
γεθος γράμμάτοσειρά
 ς  12 κάι περιθώ
 ριά τούλά
 χιστον 2,5 cm κάι
στις 4 πλεύρε
ς της σελι
δάς μεγε
θούς Α4. Το κει
μενο πρε
πει νά ει
νάι γράμμε
νο η

νά ει
νάι διάχειρι
σιμο με τον κειμενογρά
 φο «Microsoft Word».
Όλά τά ά
 ρθρά τά οποι
ά ύποβά
 λλοντάι ύποχρεώτικά
  θά πρε
πει  νά περιε
χούν,
κάτά
  σειρά
 :
ά. Ονομάτεπώ
 νύμο σύγγράφε
ά
β. Τι
τλο
γ. Σύ
 ντομη περι
ληψη
δ. Λε
ξεις εύρετηρι
ού
ε. Κει
μενο
στ. Βιβλιογράφικε
ς πάράπομπε
ς
ζ. Πι
νάκες, εικο
 νες, άρχειάκο
  ύλικο
 .
Εά
 ν  ύπά
 ρχούν  φώτογράφι
ες  άτο
 μών,  θά  πρε
πει  νά  σύνοδεύ
 οντάι  άπο
  την
γράπτη
  διάβεβάι
ώση  τού  σύντά
 κτη  ο
 τι  διάτηρει
  το  δικάι
ώμά  χρη
 σης  κάι
δημοσι
εύσης  τού  φώτογράφικού
  η
  άρχειάκού
  ύλικού
 .  Οι  πι
νάκες,  εικο
 νες,
άρχειάκο
  ύλικο
 , θά πρε
πει νά σύνοδεύ
 οντάι άπο
  επεξηγημάτικο
  ύλικο

(λεζά
 ντες).
Οι προάνάφερθει
σες προδιάγράφε
ς (εύρετηρι
ού, πάράπομπώ
 ν, περι
ληψης) δεν
μπορού
 ν  νά  ισχύ
 σούν  στην  περι
πτώση  της  στη
 λης  τών Φορε
ών  Πολιτισμού
 ,
κάθώ
 ς κάι τών Βιβλιοπάρούσιά
 σεών.
Τε
λος, άπάγορεύ
 ετάι ρητά
  η προώ
 θηση διάφημιστικώ
 ν, πολιτικώ
 ν, ιδεολογικώ
 ν
σκοπιμοτη
 τών.
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2.3. Κρίση άρθρων
Κά
 θε  ά
 ρθρο  κρι
νετάι  άπο
  την  Επιστημονικη
  Επιτροπη
  κάι  την  Επιτροπη

Εκδο
 σεών. Σε περι
πτώση διχογνώμι
άς ώς προς τη δημοσι
εύση κά
 ποιού ά
 ρθρού,
άποφάι
νετάι  το  Διοικητικο
  Σύμβού
 λιο  με  την  προύY πο
 θεση  άιτιολο
 γησης  της
σχετικη
 ς άπο
 φάσης.
Τά  με
λη  της  Επιστημονικη
 ς  Επιτροπη
 ς  κάι  της  Επιτροπη
 ς  Εκδο
 σεών
άποφάι
νοντάι εά
 ν το ά
 ρθρο ει
νάι:
ά. άποδεκτο
  γιά δημοσι
εύση χώρι
ς τροποποιη
 σεις
β. άποδεκτο
  γιά δημοσι
εύση με μικρε
ς  η
  σημάντικε
ς  τροποποιη
 σεις. Σε άύτη
 ν
την περι
πτώση, δι
νετάι στο σύντά
 κτη/κτριά τού ά
 ρθρού μιά λι
στά ύποδει
ξεών
γιά διο
 ρθώση κάι επάνύποβολη
 .
γ. μη άποδεκτο
  γιά δημοσι
εύση
Οι  σύγγράφει
ς  τών ά
 ρθρών  θά  ενημερώ
 νοντάι  σε  εύ
 λογο  χρονικο
  διά
 στημά.
Οποιάδη
 ποτε  φιλολογικη
  διο
 ρθώση  θά  γι
νετάι  μετά
  άπο
  σύνεννο
 ηση  με  το
σύντά
 κτη τού ά
 ρθρού.

2.4. Ανάρτηση άρθρων στο διαδίκτυο
Τά τεύ
 χη τών Χρονικώ
 ν θά άνάρτώ
 ντάι στην ιστοσελι
δά της Ε.Μ.Ι.Π.Η. μετά
  τη
σύμπλη
 ρώση ε
τούς άπο
  την κύκλοφορι
ά τούς. Μο
 νο το
 τε οι σύγγράφει
ς ε
χούν
το  δικάι
ώμά  άνάδημοσι
εύση
 ς  τούς  κάι  άφού
  γι
νει  σχετικη
  πάράπομπη
  στον
ιστο
 τοπο της Ε.Μ.Ι.Π.Η. (με την ε
νδειξη: Ανάκτη
 θηκε άπο
 : www.emipi.gr)
Πάρά
 λληλά  με  την  κύκλοφορι
ά  τού  περιοδικού
 ,  θά  δημοσιεύ
 οντάι  στον
ιστο
 τοπο  της  Ετάιρει
άς  τά  περιεχο
 μενά  τού  φύ
 λλού  κάι  οι  περιλη
 ψεις  τών
ά
 ρθρών τού φύ
 λλού.

Ο πάρώ
 ν κάνονισμο
 ς  δημοσιεύ
 τηκε στο 34ο φύ
 λλο τών Χρονικώ
 ν  κάθώ
 ς κάι
στον ιστο
 τοπο της Ε.Μ.Ι.Π.Η. στο πεδι
ο Χρονικά
  Ιστορι
άς κάι Πολιτισμού
 .

Ε.Μ.Ι.Π.Η. , Αρχοντικο
  Μπε
κά (Ολγά
 νού 22) – Μπάρμπού
 τά, 59132, Βε
ροιά
Website:  www  .  emipi.gr -  e-mail: emipi  @  ymail  .  com  

mailto:emipi@ymail.com
mailto:emipi@ymail.com
mailto:emipi@ymail.com
mailto:emipi@ymail.com
mailto:emipi
mailto:.
http://www.emiph.blogspot.com/
http://www.emiph.blogspot.com/

