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Δεύτερη εγκύκλιος 

Ανακοινώνεται ότι λόγω του µεγάλου αριθµού αιτήσεων που υποβλήθηκαν για 
συµµετοχή στο Δ΄ συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών 
µε ανακοίνωση, η διάρκεια του συνεδρίου επεκτάθηκε κατά µία ηµέρα: Έναρξη 
των εργασιών του Συνεδρίου την 9η και λήξη τη 12η Σεπτεµβρίου 2010. 
(Άφιξη των συνέδρων την 8η και αναχώρηση τη 13η Σεπτεµβρίου.) 
Ο µέγιστος χρόνος κάθε ανακοίνωσης είναι 20 λεπτά. 
Η ΕΕΝΣ, σε συνεργασία µε την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, φρόντισε 
και εξασφάλισε για την πενθήµερη διαµονή των συνέδρων στη Γρανάδα 
ευνοϊκές τιµές σε δύο πανεπιστηµιακούς Ξενώνες, σε απόσταση λίγων λεπτών 
της ώρας από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Γρανάδας 
(Facultad de Filosofía y Letras, Univesidad de Granada), όπου θα 
πραγµατοποιηθούν οι εργασίες του Συνεδρίου, και σε µικρή απόσταση από το 
κέντρο της Γρανάδας. Οι τιµές αυτές έχουν καθοριστεί ως ακολούθως: 

Residencia Emperador Carlos V 
Campus Universitario de Cartuja 

C/ Profesor Vicente Callao, 3 ES-18011 Granada 
Τηλ: 0034 958 18 70 00, E-mail: carlosv@resa.es 

http://www.resa.es/esl/residencias/emperador_carlos_v  
Στο εξής: «Ξενώνας Α» 

Στον «Ξενώνα Α» διατίθενται 250 δωµάτια, από τα οποία τα 16 είναι δίκλινα 
(όλα µε ατοµικό ντους και τουαλέτα). 
Τιµή µονόκλινου: 34,- ευρώ (για πέντε διανυκτερεύσεις σύνολο: 170,- ευρώ). 
Τιµή δίκλινου: 51,50 ευρώ (για πέντε διανυκτερεύσεις σύνολο: 257,50 ευρώ). 
Στον «Ξενώνα Α» δεν προσφέρονται πρωινό και γεύµα. Όσοι θελήσουν να 
µείνουν στον «Ξενώνα Α» θα παίρνουν το πρωινό και το µεσηµεριανό γεύµα 
στο εστιατόριο της Φιλοσοφικής Σχολής. 
Τιµή κατά άτοµο: για το πρωινό 2,70 και για το γεύµα 4,50 ευρώ. 



Σύνολο για πέντε διανυκτερεύσεις, µε πρωινό (από Πέµπτη 9 έως και Δευτέρα 
13 Σεπτεµβρίου) και γεύµα (από Πέµπτη 9 έως και Κυριακή 12 Σεπτεµβρίου), 
201,50 ευρώ (για το µονόκλινο) και 
320,50 ευρώ (για το δίκλινο). 

Colegio Mayor Femenino Jesús-María 
Campus de Cartuja s/n ES-18080 Granada 

Τηλ: 0034 958 161554, E-mail: cmjm@colegiomayorjesusmaria.org 
www.colegiomayorjesusmaria.org 

Στο εξής: «Ξενώνας Β» 
Στον «Ξενώνα Β» διατίθενται 128 δωµάτια (µε ατοµικό ντους και τουαλέτα). 
Τιµή µονόκλινου µε πρωινό (από Πέµπτη 9 έως και Δευτέρα 13 Σεπτεµβρίου) 
και γεύµα (από Πέµπτη 9 έως και Κυριακή 12 Σεπτεµβρίου): 45,- ευρώ. 
(Για πέντε διανυκτερεύσεις σύνολο: 225,- ευρώ). 
Οι σύνεδροι των οποίων η ανακοίνωση εγκρίθηκε από την Επιστηµονική 
Επιτροπή παρακαλούνται να δηλώσουν έως τις 30 Απριλίου 2010: 
1) Εάν θα λάβουν µέρος στο Συνέδριο. Η δήλωση θα υποβληθεί επώνυµα και 
ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: 
dimadis@zedat.fu-berlin.de  
2) Υπογραµµίζεται ότι καµιά δήλωση συµµετοχής στο Συνέδριο δεν θα γίνει 
δεκτή µετά την 30ή Απριλίου 2010. Εποµένως: αν ένας/µία σύνεδρος δεν 
υποβάλει έως και τις 30 Απριλίου 2010 δήλωση ότι θα συµµετάσχει στο 
Συνέδριο, η ΕΕΝΣ θα θεωρήσει ότι ο/η εν λόγω σύνεδρος αποσύρει τη 
συµµετοχή του/της στο Συνέδριο. 
3) Μαζί µε τη δήλωση συµµετοχής στο Συνέδριο πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να 
αναφέρουν: 

α) αν επιθυµούν να προβεί η ΕΕΝΣ για λογαριασµό τους στην κράτηση 
δωµατίου, 

β) σε ποιον από τους δύο Ξενώνες θέλουν να γίνει η κράτηση, 
γ) αν χρειάζονται µονόκλινο ή δίκλινο δωµάτιο: για δίκλινα δωµάτια βλ. 

παραπάνω την περιορισµένη δυνατότητα στον «Ξενώνα Α»· στην περίπτωση 
δίκλινου δωµατίου είναι εξαρχής απαραίτητη η ακριβής δήλωση των στοιχείων 
διαβατηρίου του δεύτερου (συνοδεύοντος) προσώπου, ακόµα και αν πρόκειται 
για σύνεδρο µε ανακοίνωση που ενέκρινε η Επιστηµονική Επιτροπή,  

δ) αν δεν επιθυµούν να προβεί η ΕΕΝΣ για λογαριασµό τους σε 
κράτηση δωµατίου σε έναν από τους δύο Ξενώνες. 
4) Διευκρινίζεται ότι η κράτηση των δωµατίων στους Ξενώνες Α και Β θα γίνει 
µε τη σειρά υποβολής της δήλωσης συµµετοχής στο Συνέδριο. Αν επί 
παραδείγµατι καλυφθεί ο αριθµός των δωµατίων στον «Ξενώνα Β», οι 
δηλώσεις για κρατήσεις που θα ακολουθήσουν, θα γίνουν αναγκαστικά στον 
«Ξενώνα Α». 



5α) Το ποσό της εγγραφής στο Συνέδριο (40,- ευρώ) και β) το ποσό σε ευρώ 
που θα αντιστοιχεί, αναλόγως µε την περίπτωση, στην κράτηση δωµατίου 
πρέπει να έχουν διαβιβασθεί (όχι απλώς να έχουν κατατεθεί) ως σύνολο στον 
παρακάτω τραπεζικό λογαριασµό έως τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2010:  
Δικαιούχος: Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas 
Όνοµα Τράπεζας: Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 
IBAN: ES24 0182 2112 2302 0155 4278 
BIC (SWIFT): BBVAESMMXXX 
6) Επιπλέον, έως τις 10 Μαΐου πρέπει να έχει φτάσει στην παρακάτω 
ταχυδροµική διεύθυνση αντίγραφο της κατάθεσης στον παραπάνω 
τραπεζικό λογαριασµό του προβλεπόµενου, ανάλογα µε την περίπτωση, 
συνολικού ποσού για την εγγραφή και την κράτηση δωµατίου: 
Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas 
Gran Vía, 9 - 2º 
ES-18001 GRANADA 
Η µη εµπρόθεσµη κατάθεση του συνολικού ποσού (για την εγγραφή και για 
την κράτηση δωµατίου σε έναν από τους δύο Ξενώνες) στον παραπάνω 
τραπεζικό λογαρισµό και η µη παραλαβή εκ µέρους της ΕΕΝΣ έως και τις 10 
Μαΐου του αντιγράφου κατάθεσης του προβλεπόµενου ποσού στον παραπάνω 
τραπεζικό λογαρισµό, συνεπάγεται αδυναµία της ΕΕΝΣ να εξασφαλίσει στους 
συνέδρους δωµάτιο σε έναν από τους δύο Ξενώνες: την εποµένη της 10ης 
Μαΐου 2010 η ΕΕΝΣ θα αποδεσµεύσει, βάσει συµβολαίων, τα δωµάτια που δε 
θα της χρειάζονται στους δύο Ξενώνες. 
7) Σύνεδροι που ενδεχοµένως χρειάζονται την οικονοµική υποστήριξη της 
ΕΕΝΣ, για να µπορέσουν να πάρουν µέρος στο Συνέδριο, παρακαλούνται να 
απευθύνουν προσωπικά το αίτηµά τους, µε ηλεκτρονικό µήνυµα, στη 
διεύθυνση: 
dimadis@zedat.fu-berlin.de  
Η ΕΕΝΣ, στο πλαίσιο των οικονοµικών δυνατοτήτων της, θα εξετάσει κάθε 
τέτοια περίπτωση ξεχωριστά, χωρίς να δεσµεύεται εκ των προτέρων ότι θα 
ικανοποιήσει όλα τα αιτήµατα που θα υποβληθούν. 
Μετά τη 10η Μαΐου και το αργότερο ως τις 15 Ιουνίου θα ακολουθήσει η τρίτη 
και τελευταία εγκύκλιος µε πληροφορίες για πρακτικής φύσεως λεπτοµέρειες 
σχετικά µε το Συνέδριο. Επίσης, έως τον προσεχή Ιούνιο θα έχει αναρτηθεί το 
πλήρες ηµερήσιο πρόγραµµα των εργασιών του Συνεδρίου στην ιστοσελίδα 
της ΕΕΝΣ (www.eens.org) µαζί µε τις περιλήψεις των ανακοινώσεων που θα 
πραγµατοποιηθούν.  
Όσον αφορά οποιαδήποτε έκτακτη ανακοίνωση σχετικά µε τη διεξαγωγή του 
Συνεδρίου, η ενηµέρωση θα γίνεται αποκλειστικά από την ιστοσελίδα της 
ΕΕΝΣ, την οποία σας συνιστούµε να παρακολουθείτε. 



Τέλος, σηµειώνεται για τους συνέδρους, οι οποίοι θα επιλέξουν κατά τις ηµέρες 
του Συνεδρίου διαµονή σε ξενοδοχείο, ότι το Σαββατοκύριακο 11 και 12 
Σεπτεµβρίου η πόλη της Γρανάδας θα δεχθεί µεγάλο αριθµό επισκεπτών για 
θρησκευτικούς λόγους, πράγµα που σηµαίνει ότι η εξασφάλιση ξενοδοχείου την 
τελευταία στιγµή θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. 
Είµαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε. 
Με εγκάρδιους χαιρετισµούς, 
Κωνσταντίνος Α. Δηµάδης 


