ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΕΝΣ)
www.eens.org
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, 21 Δεκεµβρίου 2013
Δεύτερη εγκύκλιος
Α) Ανακοινώνεται ότι λόγω του µεγάλου αριθµού αιτήσεων που υποβλήθηκαν για συµµετοχή
στο Ε΄ Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών µε ανακοίνωση, η
διάρκεια του Συνεδρίου θα είναι, όπως και του Δ΄ Συνεδρίου της ΕΕΝΣ, τετραήµερη:
Έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου την 2α και λήξη την 5η Οκτωβρίου 2014.
Β) Οι σύνεδροι των οποίων η ανακοίνωση εγκρίθηκε από την Επιστηµονική Επιτροπή
παρακαλούνται να δηλώσουν έως τις 25 Ιανουαρίου 2014:
1) Εάν θα λάβουν µέρος στο Συνέδριο. Η δήλωση θα υποβληθεί επώνυµα/προσωπικά και
ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
dimadis@zedat.fu-berlin.de
2) Υπογραµµίζεται ότι καµιά δήλωση συµµετοχής στο Συνέδριο δεν θα γίνει δεκτή µετά την
25η Ιανουαρίου 2014. Εποµένως: αν ένας/µία σύνεδρος δεν υποβάλει έως και τις 25
Ιανουαρίου 2014 δήλωση ότι θα συµµετάσχει στο Συνέδριο, η ΕΕΝΣ θα θεωρήσει ότι ο/η εν
λόγω σύνεδρος αποσύρει τη συµµετοχή του/της στο Συνέδριο.
Γ) Ο µέγιστος χρόνος κάθε ανακοίνωσης είναι 20 λεπτά. Παρακαλούνται οι σύνεδροι να
λάβουν υπόψη τους τον χρόνο που τους διατίθεται για την εκφώνηση της ανακοίνωσής
τους.
Δ) Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγµατοποιηθούν στις αίθουσες του:
Grand Hotel Palace (5*) (Μοναστηρίου 305-307, 546 28 Θεσσαλονίκη),
Τηλ.: +30 2310 549000 - Φαξ: +30 2310 549149
email: sales@grandhotelpalace.gr
www.grandhotelpalace.gr
Ε) Η ΕΕΝΣ φρόντισε και εξασφάλισε για την (πενθήµερη) διαµονή των συνέδρων στη
Θεσσαλονίκη κατά το δυνατόν ευνοϊκές τιµές διανυκτέρευσης στο Grand Hotel Palace. Οι
τιµές αυτές έχουν καθοριστεί ως ακολούθως:
Τιµή δωµατίου µε πρωινό ανά ηµέρα:
1) Deluxe δωµάτιο για µονόκλινη χρήση: 50,00 €
2) Deluxe δωµάτιο για δίκλινη χρήση: 70,00 €
3) Deluxe δωµάτιο για τρίκλινη χρήση (extra bed): 90,00 €
Οι παραπάνω τιµές περιλαµβάνουν όλους τους φόρους.
Οι κρατήσεις στο Grand Hotel Palace πρέπει να γίνουν το αργότερο έως τις 31 Μαΐου
2014. Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των διαθέσιµων δωµατίων στο Grand Hotel Palace δεν

µπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους συνέδρους. Οι κρατήσεις, εποµένως, θα γίνουν
προσωπικά από τον κάθε σύνεδρο, σύµφωνα µε τους όρους του Ξενοδοχείου (βλ.
συνηµµένες φόρµες κράτησης στα Ελληνικά και στα Αγγλικά).
Για τον λόγο αυτό, η ΕΕΝΣ προτείνει για τη διαµονή των συνέδρων και τα ακόλουθα
ξενοδοχεία:
Mediterranean Palace www.mediterranean-palace.gr
Egnatia Palace www.egnatiapalace.gr
Egnatia Hotel www.egnatia-hotel.gr
Aegeon Hotel www.aegeon-hotel.gr
(Για τις τιµές, βλ. συνηµµένο pdf - HOTEL.)
ΣΤ) Οι σύνεδροι, ανεξάρτητα από το αν θα µείνει κάποιος στο Grand Hotel Palace ή όχι,
µπορούν να έχουν µεσηµεριανό γεύµα ή/και βραδινό στο Grand Hotel Palace. Συνεπώς, τόσο
αυτοί που θα κάνουν κράτηση στο Grand Hotel Palace όσο και αυτοί που δεν θα µείνουν στο
Grand Hotel Palace, εφόσον ενδιαφέρονται για την προσφορά αυτή, πρέπει να το δηλώσουν
εγκαίρως στο Grand Hotel Palace µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και µε την κατάλληλη
συνηµµένη φόρµα. Το ίδιο ισχύει για τον καφέ και τα αναψυκτικά κατά τα διαλείµµατα των
εργασιών του Συνεδρίου (βλ. συνηµµένες φόρµες).
Ζ) Δικαίωµα εγγραφής στο Συνέδριο: Το ποσό της εγγραφής στο Συνέδριο (40,- €) θα
πληρωθεί σε µετρητά (όχι µε κάρτα/Credit Card) στον υπεύθυνο της Υποδοχής του Grand
Hotel Palace. Οι σύνεδροι θα λάβουν εξοφλητική απόδειξη της ΕΕΝΣ από την Υποδοχή του
Grand Hotel Palace.
Η πληρωµή της εγγραφής θα γίνει µόνο σε ευρώ.
Η) Έως τον προσεχή Ιούνιο θα έχει αναρτηθεί το πλήρες ηµερήσιο πρόγραµµα των
εργασιών του Συνεδρίου στον ιστότοπο της ΕΕΝΣ (www.eens.org) µαζί µε τις περιλήψεις
των ανακοινώσεων που υπέβαλαν οι σύνεδροι.
Θ) Η ενηµέρωση όσον αφορά οποιαδήποτε έκτακτη ανακοίνωση σχετικά µε τη διεξαγωγή
του Συνεδρίου θα γίνεται αποκλειστικά από τον ιστότοπο της ΕΕΝΣ (πεδίο: Ε΄ Συνέδριο της
ΕΕΝΣ).
Είµαστε στη διάθεσή σας, αν χρειαστείτε οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Σας εύχοµαι κάθε καλό για τον νέο χρόνο,
Κωνσταντίνος Α. Δηµάδης
Πρόεδρος της ΕΕΝΣ

