
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
 
 
 
 
Κύκλος Συνεδρίων  
 
Μια πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων κ. Νικήτα Κακλαμάνη,  
συνδιοργάνωση του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών με την συμμετοχή των Υπουργείων Πολιτισμού,  Εξωτερικών και 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.  
 
 
ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
 
Το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών το οποίο θα διεξαχθεί στην 
Αθήνα τον Ιούλιο του 2008 είναι το πρώτο ενός κύκλου παγκόσμιων συνεδρίων 
που οργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με επίκεντρο την Ελλάδα  και τον  Ελληνισμό.  
 
Θα ακολουθήσουν  το Συνέδριο Αρχαιολογικών και Βυζαντινών Σπουδών  και το 
Συνέδριο Αποδήμων Επιστημόνων και Ερευνητών των Φυσικών Επιστημών.   
     
Στόχοι αυτού του κύκλου συνεδρίων είναι η προβολή και η πλαισίωση του 
επιστημονικού έργου που γίνεται ανά τον κόσμο για την Ελλάδα ή από επιφανείς 
απόδημους Έλληνες, η δικτύωση μεταξύ τους και η εκάστοτε εκπόνηση ενός τριετούς 
προγράμματος δράσης για τη στενότερη συνεργασία μεταξύ τους. Κάθε τρία χρόνια, 
στο επόμενο συνέδριο για τον κάθε τομέα, θα εξετάζεται η πρόοδος και η επίτευξη 
των στόχων του προγράμματος δράσης και θα τίθενται νέοι στόχοι για την αρχόμενη 
τριετία.  
 
Το Συνέδριο των Νεοελληνικών Σπουδών 
Αθήνα, 2-5 Ιουλίου 2008 
 
Ο ρόλος αυτού του Συνεδρίου είναι σύνθετος και τα ζητήματα τα οποία θα 
συζητηθούν είναι πολλά καθότι οι ‘Νεοελληνικές Σπουδές’ ανά τον κόσμο 
σηματοδοτούν αναπόφευκτα τον πυρήνα ενός διεπιστημονικού και διαπολιτισμικού 
πλέγματος  το οποίο είναι υπό συνεχή διαμόρφωση.   
 
Το Συνέδριο των Νεοελληνικών Σπουδών έχει ως στόχο την   εξασφάλιση της 
συνέργειας όλων των φορέων και όλων των δυνάμεων στην Ελλάδα και σε ολόκληρο 
τον κόσμο που έχουν την αρμοδιότητα, τη βούληση και την ικανότητα να 
διαφυλάξουν και να ενισχύσουν   μέσω της ελληνικής γλώσσας, του επιστημονικού  
έργου περί την Ελλάδα και των συναφών εκδόσεων και βιβλίων  καθώς και της 
όποιας άλλης συμμετοχής και δράσης στις κοινωνίες όπου ζουν, την αγάπη και το 
κύρος που απολαύει σε παγκόσμια κλίμακα και επί σειρά ετών ο ελληνικός 
πολιτισμός.  
 
 
 



 
Στην Οργανωτική Επιτροπή  συμμετέχουν οι:   
 

• Καθ. Δρ. Κωνσταντίνος Δημάδης, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας 
Νεοελληνικών Σπουδών 

• Καθ. Στάθης Γουργουρής, πρόεδρος της Εταιρείς Νεοελληνικών Σπουδών Β. 
Αμερικής   

• Καθ. Δρ. Αντώνης Δρακόπουλος, εξ ονόματος της Εταιρίας Νεοελληνικών 
Σπουδών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας 

• Αναπλ. Καθ. Δρ. Vincente Fernandez Gonzalez  
• Καθ. Δρ. Hans Eideneier 
• Καθ. Δρ. Jaques Bouchard 
• Καθ. Δρ. Δημήτρης Τζιόβας 
• κα. Κατρίν Βελισσάρη, Διευθύντρια Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) 
• κα Άννα Δρίβα, διευθύντρια Πολιτικού Γραφείου κ. Κασσίμη, Υπουργείο 

Εξωτερικών  
• κ. Συρίγος, Ειδικός Γραμματέας Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
• κα Άλκηστις Σουλογιάννη, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων, Υπουργείο 

Πολιτισμού 
• Καθ. Δρ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, εκπρόσωπος  του Ιδρύματος Ελληνικού 

Πολιτισμού,  
• κ. Στέφανος Παντερμαλής, εκπρόσωπος του Προέδρου του Συμβουλίου 

Απόδημου Ελληνισμού 
• κ. Νίκος Μανωλόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οργανισμού Μεγάρου 

Μουσικής Αθηνών 
• κ. Ροδόλφος Μασλίας, Σύμβουλος Πολιτισμού Δημάρχου Αθηναίων 
• κα. Στέλλα Παναγιωτοπούλου, Δήμος Αθηναίων (γραμματεία) 
• κα Φάνια Παλληκαράκη, Δήμος Αθηναίων (γραμματεία) 
• κα. Τόνια Μασουρίδου, Δήμος Αθηναίων   

 
 
 



ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 
Κατόπιν της Συνάντησης της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής στο 
Μέγαρο Αθηνών στις  10 Νοεμβρίου 2007 οι Θεματικές Ενότητες 
διαμορφώθηκαν ως εξής:  
 
 

1. Τι είναι οι νεοελληνικές σπουδές 

2. Οι νεοελληνικές σπουδές στις τρεις ηπείρους  

3. Νεοελληνικές σπουδές, διεπιστημονικότητα και νέες 

προσεγγίσεις   

4. Νεοελληνικές σπουδές και έρευνα 

5. Νεοελληνικές, κλασσικές και βυζαντινές σπουδές 

6. Η νεοελληνική ανάμεσα στις γλώσσες του κόσμου 

7. Νέα εργαλεία για τη διδασκαλία της γλώσσας 

8. Βιβλίο και μετάφραση 

9. Νεοελληνικές σπουδές και Διαδίκτυο  

10. Νεοελληνικές σπουδές και επαγγελματικές προοπτικές 
11. Νεοελληνικές σπουδές και Διασπορά 

12. Νεοελληνικές σπουδές και Ελληνική Πολιτεία  

 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΕΕΝΣ) 

www.eens.org 
 
Christstr.18 
D-14059 Berlin 
 
Tel. 0049 (0)30 
8592407 
Fax 0049 (0)30 
31999916 
E-mail: dimadis@zedat.fu-
berlin.de 

 
Προς τις/τους Προέδρους 
των τοπικών/εθνικών εταιρειών νεοελληνικών σπουδών 

Βερολίνο, 20 Νοεμβρίου 2007 
 
 

Θέμα: Παγκόσμιο Συνέδριο Νεοελληνιστών, Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής), 3-5 
Ιουλίου 2008. 

 
Αγαπητές/αγαπητοί συνάδελφοι, 

αποστέλλω συνημμένως στα Ελληνικά και στα Αγγλικά την τελευταία ανακοίνωση 
και τις θεματικές ενότητες του Παγκόσμιου Συνεδρίου Νεοελληνιστών (Αθήνα, 3-5 
Ιουλίου 2008), όπως αυτές διαμορφώθηκαν οριστικά κατά τη συνεδρίαση της 11ης 
Νοεμβρίου 2007 της Οργανωτικής Επιτροπής στην Αθήνα. 

Επιπροσθέτως διευκρινίζω τα ακόλουθα: 

1) Πέρα από τις εισηγήτριες και τους εισηγητές που προτάθηκαν από την 
Οργανωτική Επιτροπή (αυτοί οφείλουν να απαντήσουν έως τις 15 Δεκεμβρίου 
2007 εάν καταρχήν δέχονται την πρόταση), κάθε συνάδελφος νεοελληνιστής, 
μέλος ή μη ευρωπαϊκής τοπικής/εθνικής εταιρείας νεοελληνικών σπουδών, 
μπορεί να προτείνει σε μια από τις θεματικές ενότητες που τον ενδιαφέρουν 
„θέμα εισήγησης“. 

2) Το „θέμα εισήγησης“ πρέπει να υποβληθεί, συνοδευόμενο με ευρεία 
περίληψη 500 περίπου λέξεων, στο Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Νεοελληνικών Σπουδών, κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή, στην 
αναγραφόμενη παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, έως τις 15 Ιανουαρίου 
2008 το αργότερο. Προτάσεις που θα υποβληθούν μετά την εν λόγω 
ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη για τεχνικούς λόγους. 

3) Τελικώς, η Οργανωτική Επιτροπή, βάσει των περιλήψεων, θα αποφασίσει 
ποιες από τις προταθείσες εισηγήσεις θα γίνουν δεκτές και θα περιληφθούν 
στο ημερήσιο πρόγραμμα του Συνεδρίου. 

4) Ο χρόνος κάθε εισήγησης ορίζεται στα 15 λεπτά χωρίς καμιά υπέρβαση. 



5) Συναφώς διευκρινίζεται ότι το „θέμα εισήγησης“ πρέπει να θέτει επίκαιρα 
ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των νεοελληνικών σπουδών και να 
υποβάλλει προτάσεις. Επομένως οι εισηγητές πρέπει να είναι επαρκώς 
ενημερωμένοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοελληνικές 
σπουδές έξω από την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο. 

6) Τα έξοδα εισιτηρίων και διαμονής (με ημιδιατροφή) των συναδέλφων που θα 
επιλεγούν εν τέλει ως „εισηγητές“ και „συντονιστές“, θα τα καλύψει η 
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. 

7) Κάθε τοπική/εθνική εταιρεία νεοελληνικών σπουδών της Ευρώπης μπορεί να 
στείλει στο Συνέδριο δύο (2) μέλη. Εάν κανένα από τα δύο αυτά μέλη δεν 
είναι „εισηγητής“ ή „συντονιστής“, στην περίπτωση αυτή η Οργανωτική 
Επιτροπή αναλαμβάνει να καλύψει μόνο τα έξοδα διαμονής (με ημιδιατροφή) 
των δύο μελών για τις μέρες του Συνεδρίου. 

8) Εκτός από τα δύο μέλη κάθε τοπικής/εθνικής εταιρείας νεοελληνικών 
σπουδών της Ευρώπης, μπορεί κάθε νεοελληνιστής ή συνάδελφος από 
συγγενικό κλάδο να λάβει μέρος στο Συνέδριο με δικά του έξοδα.  

9) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΝΣ θα φροντίσει επίσης να εξασφαλίσει, με 
τις παραπάνω προϋποθέσεις, τη συμμετοχή στο Συνέδριο συναδέλφων από 
ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες δεν υπάρχουν (ακόμη) τοπικές/εθνικές 
εταιρείες νεοελληνικών σπουδών. 

10) Για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Συνέδριο (ως εισηγητές και ως 
μέλη ή μη μέλη τοπικών/εθνικών εταιρειών νεοελληνικών σπουδών της 
Ευρώπης) η τελευταία ημερομηνία για τη δήλωση συμμετοχής είναι η 30ή 
Ιανουαρίου 2008. 

11) Το Προεδρείο της ΕΕΝΣ είναι πρόθυμο να απαντήσει σε σχετικές με το θέμα 
ερωτήσεις. 

Παρακαλώ να ενημερώσετε το ταχύτερο δυνατόν τα μέλη της Εταιρείας σας 

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς 

Κ. Α. Δημάδης 
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Προς τις/τους Προέδρους 
των τοπικών/εθνικών εταιρειών νεοελληνικών σπουδών 

Βερολίνο, 23 Νοεµβρίου 2007 

Θέµα: Παγκόσµιο Συνέδριο Νεοελληνιστών, Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής), 3-5 Ιουλίου 2008. 
Κυρία/κύριε Πρόεδρε, αγαπητή/αγαπητέ συνάδελφε, 

επανέρχοµαι στο θέµα της διοργάνωσης του Παγκόσµιου Συνεδρίου Νεοελληνιστών (Αθήνα, 
3-5 Ιουλίου 2008) µε ορισµένες εκ νέου διευκρινίσεις: 

1) Η Επιστηµονική Επιτροπή ήταν υποχρεωµένη για καθαρά πρακτικούς λόγους να 
προτείνει στις 10 Νοεµβρίου 2007 ορισµένους συναδέλφους από τις τρεις ηπείρους 
(Αµερική, Αυστραλία και Ευρώπη) ως εισηγητές και συντονιστές στις επιµέρους 
θεµατικές ενότητες του Συνεδρίου, όπως αυτές είχαν προσδιοριστεί στη συνεδρίαση 
της Επιστηµονικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2007. Τα πρόσωπα που προτάθηκαν 
έχουν ήδη ειδοποιηθεί στις 22 Νοεµβρίου µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

2) Όσοι προτάθηκαν ως εισηγητές και συντονιστές από την Επιστηµονική Επιτροπή 
είναι υποχρεωµένοι να απαντήσουν έως τις 15 Δεκεµβρίου 2007 το βραδύτερο, στη 
Γραµµατεία της Επιστηµονικής Επιτροπής, µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, στην 
παρακάτω ηλεκτρονική Διεύθυνση (υπόψη κυρίας Στέλλας Παναγιωτοπούλου), ότι 
καταρχήν δέχονται την πρόσκληση να πάρουν µέρος στο Συνέδριο ως εισηγητές ή 
συντονιστές στη θεµατική ενότητα, στην οποία έχουν προταθεί: 
panagcityofathens@yahoo.gr 

3) Εν συνεχεία πρέπει να υποβάλουν µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, στην ίδια 
ηλεκτρονική διεύθυνση, τον τίτλο της εισήγησης µε ευρεία περίληψη 500 περίπου 
λέξεων, έως τις 15 Ιανουαρίου 2008 το αργότερο (βλ. παρακάτω και την 
παράγραφο 7). Προτάσεις που θα υποβληθούν µετά την εν λόγω ηµεροµηνία δεν θα 
ληφθούν υπόψη για τεχνικούς λόγους. Η Οργανωτική και η Επιστηµονική Επιτροπή, 
θα αποφασίσουν, βάσει των περιλήψεων, ποιες από τις προταθείσες εισηγήσεις θα 
γίνουν δεκτές και θα περιληφθούν στο ηµερήσιο πρόγραµµα του Συνεδρίου. 

4) Η Οργανωτική Επιτροπή για αντικειµενικούς λόγους, όπως προκύπτει από τα 
τηρηθέντα πρακτικά της συνεδρίασης της 10ης Νοεµβρίου 2007, θα δεχθεί προτάσεις 
εισηγήσεων από συναδέλφους νεοελληνιστές που κατέχουν θεσµικές θέσεις 
νεοελληνικών σπουδών σε πανεπιστήµια έξω από την Ελλάδα, εφόσον οι 
προτάσεις εισηγήσεών τους εγκριθούν από την Οργανωτική/Επιστηµονική Επιτροπή. 

5) Προς τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει καταρχήν να δηλώσουν έως τις 15 
Δεκεµβρίου 2007, στην παραπάνω αναγραφόµενη ηλεκτρονική δφιεύθυνση της 
Γραµµατείας της Επιστηµονικής Επιτροπής, ότι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε µια 
από τις καθορισµένες θεµατικές ενότητες του Συνεδρίου ως εισηγητές. 



6) Εν συνεχεία και έως τις 15 Ιανουαρίου 2008 το βραδύτερο, πρέπει να υποβάλουν µε 
το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επίσης στην παραπάνω αναγραφόµενη ηλεκτρονική 
δφιεύθυνση, τον τίτλο της εισήγησης που προτείνουν, µε ευρεία περίληψη 500 
περίπου λέξεων. Προτάσεις που θα υποβληθούν µετά την εν λόγω ηµεροµηνία δεν θα 
ληφθούν υπόψη για τεχνικούς λόγους. Τονίζεται ότι και στην περίπτωση αυτή η 
Οργανωτική και η Επιστηµονική Επιτροπή, θα αποφασίσουν, βάσει των περιλήψεων, 
ποιες από τις προτεινόµενες εισηγήσεις θα γίνουν δεκτές και θα περιληφθούν στο 
ηµερήσιο πρόγραµµα του Συνεδρίου. 

7) Η κατάθεση ευρείας περίληψης 500 περίπου λέξεων, βάσει της οποίας θα 
καταρτιστεί ο τελικός κατάλογος των εισηγητών, κρίθηκε σκόπιµη από την 
Οργανωτική Επιτροπή πρώτον, για να µην υπάρξουν επικαλύψεις, και δεύτερον, 
πράγµα που κατεξοχήν προέχει, για να καταστεί δυνατόν, ώστε οι εισηγήσεις να 
καλύπτουν επίκαιρα και γενικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι 
νεοελληνικές σπουδές, χωρίς να παραγνωρίζονται επιµέρους ειδικά ή τοπικά 
ζητήµατα, τα οποία, ωστόσο, πρέπει και αυτά να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο αντιµετώπισης. Στο σηµείο αυτό εφιστά ιδιαίτερα η Οργανωτική 
Επιτροπή την προσοχή τόσο των προταθέντων από την Επιστηµονική Επιτροπή 
συναδέλφων ως εισηγητών όσο και των συναδέλφων που προτίθενται να 
δηλώσουν συµµετοχή στο Συνέδριο ως εισηγητές. 

8) Ο χρόνος κάθε εισήγησης ορίστηκε (προς το παρόν) στα 15 λεπτά χωρίς καµιά 
χρονική υπέρβαση. 

9) Η Οργανωτική Επιτροπή θα προβεί σε περαιτέρω ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων 
σχετικά µε τις εισηγήσεις που θα εγκριθούν, τον χρόνο διάρκειας των εισηγήσεων και 
για άλλα συναφή θέµατα αµέσως µετά τις 15 Φεβρουαρίου 2008. 

10) Τα έξοδα εισιτηρίων και διαµονής µε ηµιδιατροφή (για τέσσερις διανυκτερεύσεις) των 
συναδέλφων που θα επιλεγούν εν τέλει ως „εισηγητές“ και „συντονιστές“, θα τα 
καλύψει ο Δήµος Αθηναίων και οι χορηγοί του Συνεδρίου. 

11) Επιπλέον (εκτός δηλαδή από τα πρόσωπα που θα είναι εισηγητές και συντονιστές 
στο Συνέδριο) κάθε εθνική/τοπική εταιρεία νεοελληνικών σπουδών της Ευρώπης 
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να αποστείλει στο Συνέδριο δύο (2) µέλη της, 
χωρίς εισήγηση αλλά µε δικαίωµα παρεµβάσεων. Στην περίπτωση αυτή η 
Οργανωτική Επιτροπή αναλαµβάνει να καλύψει µόνο τα έξοδα διαµονής µε 
ηµιδιατροφή (για τέσσερις διανυκτερεύσεις). 

12) Οι εθνικές/τοπικές εταιρείες νεοελληνικών σπουδών της Ευρώπης πρέπει να 
γνωστοποιήσουν στο Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών 
Σπουδών (ΕΕΝΣ) τα ονόµατα (µε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις) των µελών τους 
που θα επιλέξουν, για να λάβουν µέρος στο Συνέδριο χωρίς εισήγηση, έως τις 15 
Ιανουαρίου 2008 το αργότερο, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
dimadis@zedat.fu-berlin.de 

13) Το Προεδρείο της ΕΕΝΣ θα φροντίσει, χωρίς να µπορεί αυτή τη στιγµή να 
δεσµευθεί µε κανενός είδους υπόσχεση, να πληρωθεί τουλάχιστον µέρος του 
(αεροπορικού) εισιτηρίου σε ορισµένες περιπτώσεις µελών εθνικών/τοπικών 
εταιρειών νεοελληνικών σπουδών, που θα επιλεγούν από τις ίδιες τις εταιρείες 
τους, για να λάβουν µέρος στο Συνέδριο χωρίς εισήγηση, και προέρχονται από 
χώρες µη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

14) Εξάλλου, το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΕΝΣ θα φροντίσει να εξασφαλίσει, µε τις 
παραπάνω προϋποθέσεις, τη συµµετοχή στο Συνέδριο συναδέλφων από ευρωπαϊκές 
χώρες, στις οποίες δεν υπάρχουν τοπικές/εθνικές εταιρείες νεοελληνικών σπουδών. 



15) Γενικά, για όσους επιθυµούν να λάβουν µέρος στο Συνέδριο χωρίς εισήγηση (ως µέλη 
ή µη µέλη τοπικών/εθνικών εταιρειών νεοελληνικών σπουδών της Ευρώπης) η 
τελευταία ηµεροµηνία για τη δήλωση συµµετοχής είναι η 15η Ιανουαρίου 2008 στη 
Γραµµατεία της Επιστηµονικής Επιτροπής (υπόψη κυρίας Στέλλας 
Παναγιωτοπούλου): panagcityofathens@yahoo.gr 

16) Το Προεδρείο της ΕΕΝΣ είναι πρόθυµο να απαντήσει σε σχετικές µε το θέµα 
ερωτήσεις. 

Κυρία/κύριε Πρόεδρε, αγαπητή/αγαπητέ συνάδελφε, παρακαλώ να ενηµερώσετε το 
ταχύτερο δυνατόν τα µέλη της Εταιρείας σας και εν συνεχεία το Προεδρείο της ΕΕΝΣ. 

Με εγκάρδιους χαιρετισµούς 
Κ. Α. Δηµάδης 


