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Ε΄ Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών 
(Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014) 

Το Ε΄ πανευρωπαϊκό Συνέδριο νεοελληνικών σπουδών της ΕΕΝΣ αφιερώνεται στη µνήµη 
της συναδέλφου Isabel García Gálvez (Universidad de La Laguna, Canarias), 
µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΕΝΣ κατά την περίοδο 2006-2010. 

Θέµα του Ε΄ Συνεδρίου: 
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσµο (1204-2014): 

οικονοµία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία 

Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): 
Economy, Society, History, Literature 

Βερολίνο, 20 Ιουλίου 2014 
Τρίτη (τελευταία) εγκύκλιος 

Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι, 
βρισκόµαστε στην τελευταία φάση της προετοιµασίας για την πραγµατοποίηση του Πέµπτου 
πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Νεοελληνικών Σπουδών. 
Σας ευχαριστώ για την έως σήµερα καλή συνεργασία µας. 
1. Το πρόγραµµα του Συνεδρίου 
Δηµιουγήσαµε στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΝΣ ξεχωριστό Τµήµα για το Πέµπτο Συνέδριο: 
Δηµοσιεύσεις / Πρακτικά συνεδρίων ΕΕΝΣ: 
http://www.eens.org/?page_id=3006 
Εδώ έχει αναρτηθεί, ήδη από τον περασµένο Μάρτιο, το πρόγραµµα του Συνεδρίου µαζί µε 
τις περιλήψεις. Στο αναρτηµένο ηλεκτρονικό πρόγραµµα κάθε τίτλος ανακοίνωσης 
λειτουργεί ως σύνδεσµος και οδηγεί στην περίληψη της ανακοίνωσης. 
2. Τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου 
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγµατοποιηθούν στις αίθουσες του Grand Hotel Palace 
(Μοναστηρίου 305-307, Θεσσαλονίκη): 
http://www.grandhotelpalace.gr 
3. Ανακοινώσεις 
Στο Πέµπτο Συνέδριο της ΕΕΝΣ έχουν προγραµµατιστεί να πραγµατοποιηθούν 357 
ανακοινώσεις σε 13 συνεδρίες. Κάθε συνεδρία περιλαµβάνει: 
7 παράλληλες συνεδριάσεις (κατά τις ηµέρες Πέµπτη, Παρασκευή και Κυριακή, 2, 3 και 5 
Οκτωβρίου αντίστοιχα), 
και 8 παράλληλες συνεδριάσεις το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου. 
Οι εργασίες του Συνεδρίου, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, λήγουν την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 
2014, ώρα 13:00. 
4. Διάρκεια κάθε ανακοίνωσης 
Επισηµαίνεται ότι ο διαθέσιµος χρόνος για κάθε ανακοίνωση είναι ακριβώς 20 λεπτά. Στο 
τέλος κάθε συνεδρίασης προβλέπεται χρόνος για συζήτηση. Παρακαλούνται οι σύνεδροι να 



τηρήσουν υποχρεωτικά τον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να µη διαταραχθούν η 
ενότητα του Συνεδρίου και η οµαλή εξέλιξη των εργασιών του. 
Εξάλλου, η ΕΕΝΣ θα προχωρήσει αµέσως µετά τη λήξη του Πέµπτου Συνεδρίου στη 
δηµοσίευση των ψηφιακών Πρακτικών, όπως συνέβη και στα προηγούµενα Συνέδριά της. 
Επίσης, κάθε ανακοίνωση πρέπει να αρχίζει στον καθορισµένο από το αναλυτικό πρόγραµµα 
χρόνο. Εάν µαταιωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, µια προγραµµατισµένη ανακοίνωση, δεν 
επιτρέπεται η σύµπτυξη της συνεδρίασης. Συνεπώς, η εκφώνηση της επόµενης ανακοίνωσης 
θα πραγµατοποιηθεί την ώρα που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραµµα. Είναι ευνόητο ότι 
µόνο µε τον τρόπο αυτό µπορεί ένας σύνεδρος να προγραµµατίσει ποιες ανακοινώσεις θα 
παρακολουθήσει, εφόσον στο Συνέδριο εφαρµόζεται αναγκαστικά το σύστηµα των 
παράλληλων συνεδριάσεων. 
5. Εκφώνηση ανακοινώσεων µε τη βοήθεια PowerPoint 
Οι σύνεδροι που θα χρησιµοποιήσουν PowerPoint παρακαλούνται να ελέγξουν εγκαίρως, 
δηλαδή πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, αν η PowerPoint παρουσίαση της 
ανακοίνωσής τους προβάλλεται ικανοποιητικά στην οθόνη. 
Οι σύνεδροι οφείλουν να έχουν µαζί τους τον προσωπικό υπολογιστή τους. 
6. Πρόεδροι των συνεδριάσεων 
92 σύνεδροι θα αναλάβουν τον δύσκολο και αποφασιστικό για την επιτυχία του Συνεδρίου 
ρόλο του προέδρου σε µία από τις 95 συνολικά συνεδριάσεις. Είναι αυτονόητο ότι από τους 
προέδρους κάθε συνεδρίασης εξαρτάται σε µέγιστο βαθµό η οµαλή πορεία των εργασιών του 
Συνεδρίου. Καθυστέρηση στην έναρξη των συνεδριάσεων, ιδιαιτέρως όσον αφορά τις πρώτες 
πρωινές και τις πρώτες απογευµατινές συνεδριάσεις, έχει καταστρεπτικές συνέπειες για τον 
συγχρονισµό των συνεδριάσεων που θα ακολουθήσουν. 
Οι πρόεδροι των συνεδριάσεων είναι επιφορτισµένοι µε την τήρηση του προβλεπόµενου 
χρόνου των 20 λεπτών για κάθε ανακοίνωση και είναι υποχρεωµένοι να διακόπτουν όσους 
συνέδρους δεν φροντίσουν οι ίδιοι να τηρήσουν τον χρόνο που τους δόθηκε. Στην 
ηλεκτρονική µορφή του προγράµµατος του Συνεδρίου (και στην έντυπη µορφή που θα 
παραλάβετε µε την έναρξη του Συνεδρίου) είναι εύκολο να εξακριβώσετε ποιος σύνεδρος 
έχει τοποθετηθεί ως πρόεδρος σε µία από τις 95 συνεδριάσεις. 
Επειδή πρόκειται για ένα διεθνές συνέδριο µε συµµετοχές από χώρες πέντε ηπείρων, η 
Οργανωτική Επιτροπή έχει την υποχρέωση να τονίσει ότι η επιτυχία του Συνεδρίου εξαρτάται 
από τη συνέπεια µε την οποία θα τηρηθεί το πρόγραµµα τόσο από τους συνέδρους όσο και 
από τους προέδρους των επιµέρους συνεδριάσεων. 
Πρόεδροι που δεν δέχονται να προεδρεύσουν για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλούνται να το 
δηλώσουν έως τις 10 Σεπτεµβρίου 2014: 
Konstantinos Dimadis <dimadis@zedat.fu-berlin.de> 
Ας σηµειωθεί ότι δεν επιτρέπονται αλλαγές µεταξύ των προέδρων. 
7. Εγγραφή στο Συνέδριο 
Οι σύνεδροι, οι οποίοι έχουν κάνει κράτηση στο Grand Hotel Palace, θα καταβάλουν τη 
στιγµή της άφιξής τους στην Υποδοχή του ξενοδοχείου το δικαίωµα συµµετοχής τους στο 
Συνέδριο (40,00 €) και θα παραλάβουν τον φάκελό τους. Με την καταβολή του δικαιώµατος 
συµµετοχής και την παραλαβή του φακέλου ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής στο 
Συνέδριο. Οι σύνεδροι πρέπει να ελέγξουν, πριν παραλάβουν το κλειδί του δωµατίου τους, αν 
στο φάκελό τους βρίσκεται η απόδειξη καταβολής του δικαιώµατος συµµετοχής στο 
Συνέδριο. 
Οι σύνεδροι, οι οποίοι δεν θα µείνουν στο Grand Hotel Palace, εφόσον έχουν καταβάλει στην 
ΕΕΝΣ µέσω τραπεζικού λογαριασµού το δικαίωµα συµµετοχής τους στο Συνέδριο, θα 



παραλάβουν το πρωί της Πέµπτης, 2 Οκτωβρίου, ώρα 08:00 έως 10:00, τον φάκελό τους από 
τους δύο συναδέλφους της τεχνικής γραµµατείας του Συνεδρίου (στον χώρο της Υποδοχής 
του ξενοδοχείου). 
8. Έκταση και µορφή των ανακοινώσεων προς δηµοσίευση 
Τα Πρακτικά του Πέµπτου Συνεδρίου της ΕΕΝΣ θα δηµοσιευθούν µόνο σε ψηφιακή µορφή 
και θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΝΣ ως αρχείο PDF. 
Οι ανακοινώσεις που προορίζονται να περιληφθούν στα Πρακτικά του Πέµπτου Συνεδρίου 
της ΕΕΝΣ πρέπει να αποσταλούν σε οριστική µορφή, ως ηλεκτρονικό αρχείο, το αργότερο 
έως τις 15 Δεκεµβρίου 2014 στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Konstantinos Dimadis <dimadis@zedat.fu-berlin.de> 
Ανακοινώσεις που θα αποσταλούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία δεν θα καταστεί δυνατό 
να περιληφθούν στα ψηφιακά Πρακτικά. 
Για την ηλεκτρονική µορφή των ανακοινώσεων πρέπει να χρησιµοποιήσετε συστήµατα 
συµβατά µε τα τρέχοντα πρότυπα· το ίδιο ισχύει για τις γραµµατοσειρές, οι οποίες πρέπει 
απαραιτήτως να ακολουθούν το πρότυπο Unicode. 
Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιµοποιήσετε τη γραµµατοσειρά Super Greek. Κατά 
προτίµηση, να χρησιµοποιήσετε τη γραµµατοσειρά Times New Roman. 
Υπογραµµίζεται ότι οι σύνεδροι, µετά την κατάθεση της ανακοίνωσής τους προς 
δηµοσίευση, δεν θα έχουν την ευκαιρία να επιφέρουν αλλαγές στο κείµενό τους, εφόσον 
η ανακοίνωση κριθεί δηµοσιεύσιµη. 
Η έκταση του τελικού κειµένου κάθε ανακοίνωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις 
(µαζί µε τις υποσηµειώσεις, χωρίς τη βιβλιογραφία). 
Στο κείµενο της ανακοίνωσης είναι υποχρεωτικό να εφαρµόζονται ακριβώς οι εξής απλές 
οδηγίες: 
α) Ο τίτλος της ανακοίνωσης θα βρίσκεται στο κέντρο, µε πεζά, έντονα στοιχεία (όχι 
πλάγια). 
β) Κάτω από τον τίτλο, στο κέντρο, µε διπλό διάστιχο, θα υπάρχει το όνοµα του συγγραφέα, 
µε πεζά απλά στοιχεία (ούτε έντονα ούτε πλάγια). Προσοχή: πρώτα το µικρό όνοµα και 
έπειτα το επίθετο. Δεν αναγράφεται απολύτως κανένας τίτλος πριν από ή µετά το 
ονοµατεπώνυµο (Dr., M.A., καθηγητής κλπ.). Επίσης, δεν αναγράφεται πανεπιστήµιο ή 
τόπος.  
γ) Αν στον τίτλο της ανακοίνωσης παρατίθεται τίτλος λογοτεχνικού ή άλλου βιβλίου, ο τίτλος 
αυτός πρέπει να δοθεί µε απλά πλάγια στοιχεία (όχι έντονα // χωρίς εισαγωγικά). 
δ) Οι υποσηµειώσεις θα είναι υποσελίδιες. 
Ιδιαίτερη παράκληση: Το ψηφιακό αρχείο της ανακοίνωσης πρέπει να το στείλετε ως 
αρχείο rtf και ως αρχείο pdf. Στο αρχείο θα δώσετε ως όνοµα, µε λατινικούς 
χαρακτήρες, µόνο το όνοµά σας (πρώτα το επώνυµο_όνοµα.rtf και επώνυµο_όνοµα.pdf). 
Τέλος, δεν είναι αυτονόητο ότι θα δηµοσιευθούν στα ψηφιακά Πρακτικά όλες οι 
ανακοινώσεις που θα εκφωνηθούν στο Συνέδριο. Αυτό θα εξαρτηθεί από καθαρά 
επιστηµονικά κριτήρια, από το αν, δηλαδή, η επιστηµονική συµβολή µιας ανακοίνωσης την 
καθιστά δηµοσιεύσιµη. 
Με εγκάρδιους χαιρετισµούς,  
εκ µέρους της Οργανωτικής και της Επιστηµονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, 
Κωνσταντίνος Α. Δηµάδης 
Πρόεδρος της ΕΕΝΣ 


