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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, 12 Οκτωβρίου 2014 
Εγκύκλιος για τα Πρακτικά του Συνεδρίου 

Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Πρώτα πρώτα, θέλω να σας ευχαριστήσω εκ µέρους του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΕΝΣ 
για τη συµµετοχή σας στο Ε΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Εταιρείας 
µας. 
Όπως γνωρίζετε, η ΕΕΝΣ θα επιδιώξει να καταρτιστούν και να δηµοσιευθούν τα Πρακτικά 
και του φετινού Συνεδρίου µας µέσα σε ένα περίπου χρόνο µετά την κατάθεση των οριστικών 
κειµένων των ανακοινώσεών σας. 
Ως τελευταία ηµεροµηνία για την κατάθεση των κειµένων σας ορίζεται η 31η 
Δεκεµβρίου 2014. 
Για να πετύχουµε τον στόχο αυτό, προϋπόθεση είναι η δική σας συνεργασία σε ό,τι αφορά τις 
απλές οδηγίες, τις οποίες αµέσως παρακάτω παραθέτουµε σχετικά µε την τυπογραφική 
µορφή των κειµένων σας. Σας παρακαλούµε να µελετήσετε προσεκτικά και να εφαρµόσετε 
πιστά τις οδηγίες: 
Γενικές οδηγίες: 

1) Τα Πρακτικά του Ε΄ Συνεδρίου της ΕΕΝΣ θα δηµοσιευθούν σε ψηφιακή µορφή 
(ebook) µε τον προβλεπόµενο Διεθνή Πρότυπο Αριθµό Βιβλίου (ISBN) και θα 
αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΝΣ. Η πρόσβαση σε αυτά θα είναι 
ελεύθερη. Οι συγγραφείς θα λάβουν ηλεκτρονικό ανάτυπο του δηµοσιεύµατός τους. 
Παρακαλούµε να δείτε συµβουλευτικά τους πέντε τόµους των Πρακτικών του Δ΄ 
Συνεδρίου (2010) της ΕΕΝΣ: 
http://www.eens.org/?page_id=2611 
Προς ενηµέρωσή σας σηµειώνουµε ότι ο διαδικτυακός τόπος της ΕΕΝΣ έχει καταστεί 
διεθνές κέντρο ενηµέρωσης για τους νεοελληνιστές και τους ερευνητές συγγενών 
κλάδων σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι από την 1η Ιανουαρίου έως την 11η 
Οκτωβρίου 2014 οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΝΣ ανέρχονται σε 
15.160, ενώ για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2012, όταν αναρτήθηκαν τα 
Πρακτικά του Δ΄ Συνεδρίου, οι χρήστες ήταν 11.526. Σχετικά, δηλαδή, µε τους 
χρήστες του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΝΣ, έχει σηµειωθεί στο µεταξύ σηµαντική 
αύξηση ως προς τον αριθµό τους. 

2) Το κείµενο της ανακοίνωσής σας πρέπει να αποσταλεί σε οριστική µορφή, ως 
ηλεκτρονικό αρχείο rtf και pdf, στην ακόλουθη διεύθυνση: 



Konstantinos Dimadis: dimadis@zedat.fu-berlin.de 
3) Στο αρχείο rtf και pdf θα δώσετε ως όνοµα, µε λατινικούς χαρακτήρες, το 
ονοµατεπώνυµό σας (πρώτα το επώνυµο, κάτω παύλα, όνοµα). Παραδείγµατος χάρη: 
polyviou_kostas.rtf 
polyviou_kostas.pdf 

4) Για την ηλεκτρονική µορφή του κειµένου σας πρέπει να χρησιµοποιήσετε συστήµατα 
συµβατά µε τα τρέχοντα πρότυπα· το ίδιο ισχύει για τις γραµµατοσειρές, οι οποίες 
πρέπει απαραιτήτως να ακολουθούν το πρότυπο Unicode. 

5) Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιµοποιήσετε τη γραµµατοσειρά Super Greek. 
Κατά προτίµηση, να χρησιµοποιήσετε τη γραµµατοσειρά Times New Roman. 

6) Υπογραµµίζεται ότι οι σύνεδροι, µετά την κατάθεση της ανακοίνωσής τους προς 
δηµοσίευση, δεν θα έχουν την ευκαιρία να επιφέρουν αλλαγές στο κείµενό τους. 

Ειδικές οδηγίες: 
7) Ο τίτλος της ανακοίνωσης θα βρίσκεται στο κέντρο, µε πεζά, έντονα στοιχεία (όχι 
πλάγια). 

8) 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. Εδώ, δεν αναγράφεται 
κανένας τίτλος, πριν από ή µετά το ονοµατεπώνυµο (Dr., M.A., καθηγητής κλπ.). 
Επίσης, δεν αναφέρονται τόπος, πανεπιστήµιο ή άλλο ερευνητικό ίδρυµα. 

9) Στο επίθετο του συγγραφέα θα υπάρχει αστερίκος (*) ως εκθέτης. Παράδειγµα: 
Ευγένιος Αλεξανδρόπουλος* 
Ο αστερίσκος θα αποτελεί την πρώτη υποσελίδια σηµείωση. Το σύνολο των λέξεων 
της σηµείωσης µε τον αστερίκο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 100. 
-Εδώ θα επαναλαµβάνεται το όνοµα του συγγραφέα µε τον ακαδηµαϊκό ή/και τον 
επαγγελµατικό τίτλο του (Dr., M.A., καθηγητής κλπ.), εφόσον ο συγγραφέας το 
επιθυµεί, και θα αναφέρεται, αναλόγως µε την περίπτωση, το πανεπιστήµιο ή το 
ερευνητικό ίδρυµα ή ο εκπαιδευτικός φορέας, όπου ανήκει ο συγγραφέας. 
-Εφόσον είναι υποχρεωτικό, θα δηλώνεται επίσης α) αν η συµµετοχή του συγγραφέα 
µε ανακοίνωση στο Ε΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της ΕΕΝΣ πραγµατοποιήθηκε µε την 
οικονοµική υποστήριξη του πανεπιστηµίου από το οποίο προέρχεται, ή µε τη 
συνδροµή άλλου φορέα, και β) αν η ανακοίνωση εντάσσεται σε συγκεκριµένο 
ερευνητικό πρόγραµµα ή αποτελεί αποτέλεσµα έρευνας στο πλαίσιο εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής. 
-Εξάλλου, ο συγγραφέας έχει τη δυνατότητα να παραθέσει στο τέλος της σηµείωσης 
µε τον αστερίσκο τα βιβλιογραφικά στοιχεία του τελευταίου δηµοσιεύµατός του και 
να δώσει την ηλεκτρονική διεύθυνσή του (email) ή/και τον σύνδεσµο της ιστοσελίδας 
του. 

10) 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). Παράδειγµα τίτλου: 
Νίκου Καζαντζάκη: Χριστός 

11) Η έκταση του τελικού κειµένου καλό είναι να µην υπερβαίνει τις 5.000-5.500 λέξεις 
(µαζί µε τις υποσελίδιες σηµειώσεις). 

12) Οι σηµειώσεις θα είναι υποσελίδιες. Θα ακολουθήσουµε το λεγόµενο αµερικανικό 
σύστηµα. Συγκεκριµένα: 



α) Για βιβλίο, η παραποµπή στις σηµειώσεις, επί παραδείγµατι, είναι: 
(Bien 2007, 24) 
(Η παραποµπή τίθεται µέσα σε παρενθέσεις, όπου το 2007 είναι ο χρόνος έκδοσης του 
βιβλίου και το 24 η σελίδα στην οποία παραπέµπουµε.) 
Στο τέλος του κειµένου της ανακοίνωσης θα παρατίθεται η Βιβλιογραφία. Εδώ, θα 
καταχωρίζονται αλφαβητικά και θα αναλύονται βιβλιογραφικά οι παραποµπές από τις 
υποσελίδιες σηµειώσεις. Δηλαδή, για το παραπάνω παράδειγµα θα έχουµε: 
Bien, Peter: Kazantzakis: Politics of the Spirit. Volume 2. Princeton University Press 
2007. 
(Πρώτα το επίθετο του συγγραφέα, µετά το όνοµα. Ο τίτλος του βιβλίου είναι µε 
πλάγια στοιχεία.) 
Η Βιβλιογραφία θα περιλαµβάνει αποκλειστικά τα δηµοσιεύµατα που αναφέρονται 
στο κείµενο της ανακοίνωσης. 
β) Για δηµοσίευµα σε περιοδικό, η παραποµπή στις σηµειώσεις, επί 
παραδείγµατι, είναι: 
(López Villalba, 203-216) 
(Η παραποµπή τίθεται µέσα σε παρενθέσεις, όπου το 203-216 είναι οι σελίδες στις 
οποίες παραπέµπουµε.) 
Στη Βιβλιογραφία, θα αναλύεται βιβλιογραφικά η συντοµογραφία της παραποµπής 
από την υποσελίδια σηµείωση. Δηλαδή, για το παραπάνω παράδειγµα θα έχουµε: 
López Villalba, Teresa: “Federico García Lorca, poeta en Grecia”. Erytheia 13 (1992): 
203-216. 
(Όπου ο τίτλος του δηµοσιεύµατος τίθεται εντός εισαγωγικών {ελληνικών 
εισασωγικών, εάν το δηµοσίευµα είναι στην ελληνική γλώσσα}. Ο τίτλος του 
περιοδικού είναι µε πλάγια στοιχεία.) 
γ) Για δηµοσίευµα σε συλλογικό τόµο, η παραποµπή στις σηµειώσεις, λόγου 
χάρη, είναι: 
(Βάρναλης 2011, 171) 
(Η παραποµπή τίθεται µέσα σε παρενθέσεις, όπου το 2011 είναι ο χρόνος έκδοσης του 
συλλογικού τόµου και το 171 είναι η σελίδα του τόµου στην οποία παραπέµπουµε.) 
Στη Βιβλιογραφία, θα αναλύεται βιβλιογραφικά η συντοµογραφία της παραποµπής 
από την υποσελίδια σηµείωση. Δηλαδή, για το παραπάνω παράδειγµα θα έχουµε: 
Βάρναλης, Κώστας: «Νίκου Καζαντζάκη: Χριστός». Στο: Roderick Beaton (Επιµ.), 
Εισαγωγή στο έργο του Καζαντζάκη. Επιλογή κριτικών κειµένων. Ηράκλειο: 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης 2011: 169-175. 
(Όπου ο τίτλος του δηµοσιεύµατος τίθεται εντός εισαγωγικών {ελληνικών 
εισασωγικών, εάν το δηµοσίευµα είναι στην ελληνική γλώσσα}. Ο τίτλος του 
συλλογικού τόµου είναι µε πλάγια στοιχεία. Το 169-175 είναι οι σελίδες που 
καταλαµβάνει το δηµοσίευµα µέσα στον συλλογικό τόµο.) 

Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία σας και σας ενηµερώνουµε ότι είµαστε στη 
διάθεσή σας για συµπληρωµατικές, αν χρειάζεται, διευκρινίσεις. 
Με εγκάρδιους χαιρετισµούς, 
εκ µέρους του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΕΝΣ, 
Κωνσταντίνος Α. Δηµάδης 


