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Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Η ΕΕΝΣ, κατά την επέτειο των 15 ετών από την ίδρυσή της, πέτυχε να 
διοργανώσει από τις 9 έως τις 12 Σεπτεµβρίου 2010 στο Πανεπιστήµιο της 
Γρανάδας το µεγαλύτερο σε αριθµό συµµετοχών και το ευρύτερο από 
θεµατολογική άποψη διεθνές συνέδριο στην ιστορία των νεοελληνικών 
σπουδών, όπως αυτές διαµορφώνονται µετά τον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο 
στα πανεπιστήµια της Ελλάδας και παγκοσµίως. Ασφαλώς, η αξιολόγηση του 
Συνεδρίου θα γίνει µε την ανάρτηση των ανακοινώσεων στο Διαδίκτυο έως το 
τέλος Ιανουαρίου του 2011 και µε την ψηφιακή δηµοσίευση των Πρακτικών 
µέσα στο 2011. 
Για συµµετοχή µε ανακοίνωση στο Τέταρτο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της ΕΕΝΣ 
υποβλήθηκαν 461 αιτήσεις. Από αυτές η 16µελής διεθνής Επιστηµονική 
Επιτροπή ενέκρινε 368 συµµετοχές µε ανακοίνωση. Το πρόγραµµα του 
Συνεδρίου περιέλαβε 331 ανακοινώσεις, από τις οποίες εκφωνήθηκαν 309 από 
τους παρόντες στο Συνέδριο οµιλητές. 
Η ΕΕΝΣ, ακολουθώντας µε συνέπεια µια από τις βασικές αρχές της, ενίσχυσε 
και στο συνέδριο αυτό τόσο ηθικά όσο και οικονοµικά σηµαντικό αριθµό νέων 
ερευνητών (µεταπτυχιακών, διδακτορικών και µεταδιδακτορικών φοιτητών), 
προκειµένου αυτοί να συµµετάσχουν στο Τέταρτο Συνέδριο µε ανακοίνωση. 
Συγκεκριµένα, η ΕΕΝΣ κάλυψε τη διαµονή τους στους πανεπιστηµιακούς 
ξενώνες στη Γρανάδα και τους απάλλαξε από το δικαίωµα εγγραφής. Στο ίδιο 
πλαίσιο, η ΕΕΝΣ κάλυψε µέρος των µεταφορικών εξόδων σε πολύ 
περιορισµόνο αριθµό νέων στην ηλικία συναδέλφων, οι οποίοι δεν έχουν ακόµα 
επαγγελµατική απασχόληση ή προέρχονται από χώρες της Ευρώπης, όπου 
επικρατούν πολύ δύσκολες οικονοµικές συνθήκες. 
Εκείνο που αποµένει να γίνει πλέον είναι πρώτον, η ανάρτηση των 
ανακοινώσεων στον ιστότοπο της ΕΕΝΣ και δεύτερον, η ψηφιακή 
δηµοσίευση των Πρακτικών του Τέταρτου Συνεδρίου της ΕΕΝΣ. 



Παρακάτω θα βρείτε όλες τις πρακτικές πληροφορίες που αφορούν τα δύο 
αυτά θέµατα. 
1) Οι ανακοινώσεις που εκφωνήθηκαν στη διάρκεια του Τέταρτου 
Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών 
Σπουδών θα αναρτηθούν, σε πρώτη φάση, στη σελίδα της Εταιρείας 
αυτοτελώς, όπως ακριβώς είχαν αναρτηθεί και οι ανακοινώσεις του Τρίτου 
Συνεδρίου (Βουκουρέστι 2006). 
2) Ανακοινώσεις που ενέκρινε η Επιστηµονική Επιτροπή, δεν κατέστη όµως 
δυνατόν να εκφωνηθούν για αντικειµενικούς λόγους, θα αναρτηθούν επίσης 
στον ιστότοπο της ΕΕΝΣ και θα περιληφθούν στα ψηφιακά Πρακτικά του 
Τέταρτου Συνεδρίου της Εταιρείας, εφόσον υποβληθούν εγκαίρως. 
3) Τα κείµενα πρέπει να αποσταλούν σε οριστική µορφή, µε το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, στη διεύθυνση: 
synedrio2010@eens.org 
Τελευταία προθεσµία για την αποστολή των ανακοινώσεων είναι η 1η 
Νοεµβρίου 2010. 
4) Υπογραµµίζεται ότι οι σύνεδροι, µετά την κατάθεση της ανακοίνωσής τους 
προς ανάρτηση, δεν θα έχουν την ευκαιρία να επιφέρουν αλλαγές στο κείµενό 
τους. 
5) Τα Πρακτικά του Τέταρτου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών θα δηµοσιευθούν µόνο σε ψηφιακή µορφή 
και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Εταιρείας ως αρχεία pdf. 

Υποδείξεις σχετικά µε τη µορφή που πρέπει να έχουν τα κείµενα των 
ανακοινώσεων για την ανάρτησή τους στον ιστότοπο της ΕΕΝΣ. Οι 
υποδείξεις αυτές γνωστοποιήθηκαν στους συνέδρους ήδη µε την Τρίτη 
Εγκύκλιο του Συνεδρίου, της 7ης Ιουνίου 2010, και επαναλαµβάνονται 
εδώ προς διευκόλυνσή τους: 
Α) Για την πληκτρολόγηση 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. 
Β) Η έκταση του τελικού κειµένου κάθε ανακοίνωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει 
περισσότερο από 10% το όριο των 5.000 λέξεων (µαζί µε τις σηµειώσεις, αλλά 
χωρίς τη βιβλιογραφία). 
Γ) Ο τίτλος της ανακοίνωσης πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο, µε πεζά, έντονα 
στοιχεία (όχι πλάγια). 



Δ) Κάτω από τον τίτλο, στο κέντρο, µε διπλό διάστιχο, παρατίθεται το όνοµα 
του συγγραφέα, µε πεζά απλά στοιχεία (όχι έντονα ούτε πλάγια). Προσοχή: 
πρώτα το µικρό όνοµα και έπειτα το επίθετο. Δεν αναγράφεται απολύτως 
κανένας τίτλος πριν από ή µετά το ονοµατεπώνυµο. Δεν σηµειώνεται 
πανεπιστήµιο ή τόπος. 
Ε) Αν στον τίτλο της ανακοίνωσης υπάρχει τίτλος λογοτεχνικού ή άλλου 
βιβλίου, ο τίτλος αυτός πρέπει να αναγράφεται µε απλά (όχι έντονα) πλάγια 
στοιχεία και χωρίς εισαγωγικά. 
Στ) Οι σηµειώσεις θα είναι υποσελίδιες. 
Ζ) Ιδιαίτερη παράκληση: Το ψηφιακό αρχείο της ανακοίνωσης πρέπει να το 
στείλετε ως αρχείο rtf και ως αρχείο pdf και να φέρει µε λατινικούς 
χαρακτήρες µόνο το όνοµα του συντάκτη (αντίστοιχα, επώνυµο_όνοµα.rtf και 
επώνυµο_όνοµα.pdf). 
Κλείνοντας, υπενθυµίζω ότι δεν είναι αυτονόητο πως θα δηµοσιευτούν στα 
ψηφιακά Πρακτικά όλες οι ανακοινώσεις που εκφωνήθηκαν στη Γρανάδα (η 
τελική απόφαση θα ληφθεί βάσει επιστηµονικών, αλλά και τεχνικών 
παραγόντων, εφόσον τηρηθούν οι προδιαγραφές που περιγράφηκαν παραπάνω). 
Με εγκάρδιους χαιρετισµούς, 
εκ µέρους του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΕΝΣ, 

 
(Κωνσταντίνος Α. Δηµάδης) 
 


