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Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,  

 

Ο Τοµέας Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης διοργανώνει την 39η Συνάντηση Εργασίας στις 20 και 21 Απριλίου 

2018, η οποία είναι αφιερωµένη στη µνήµη του κορυφαίου Έλληνα γλωσσολόγου 

Μιχάλη Σετάτου (1929-2017). 

 

Η απόφαση του Τοµέα να αφιερώσει την 39η Συνάντηση Εργασίας στη µνήµη του 

Μιχάλη Σετάτου συνδέεται αφενός µε την αποτίµηση της συνολικής προσφοράς του 

στη ελληνική γλωσσολογία, αφού γίνεται γενικά αποδεκτό ότι ο εκλιπών είναι ο 

εισηγητής της σύγχρονης γλωσσολογίας στη χώρα µας, και αφετέρου µε την 

αναγνώριση του γεγονότος ότι ο Τοµέας Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ., µε το εύρος των αντικειµένων και την πολυφωνία που τον διακρίνει, είναι σε 

µεγάλο βαθµό δικό του δηµιούργηµα. Με δεδοµένη την ευρύτητα των ενδιαφερόντων 

του εκλιπόντος, προσκαλούµε άρθρα που θα πραγµατεύονται οποιαδήποτε 

θεµατική της Γλωσσολογίας. 

 

Όσοι/ες επιθυµούν να λάβουν µέρος στο συνέδριο µε ανακοίνωση θα πρέπει να 

υποβάλουν τις περιλήψεις τους µέχρι τις 31/1/2018 και αποκλειστικά σε 

ηλεκτρονική µορφή, σε δύο αντίτυπα (ένα επώνυµο και ένα ανώνυµο), στη 

διεύθυνση amgl39@lit.auth.gr. Η ενηµέρωση σχετικά µε την αποδοχή των 

περιλήψεων θα γίνει µέχρι τις 20/2/2018. Τα κείµενα των περιλήψεων πρέπει να 

έχουν έκταση 400-500 λέξεις (µαζί µε τη βιβλιογραφία) και να αποσταλούν σε µορφή 

word και pdf. Το ανώνυµο αρχείο να αποσταλεί χωρίς να υπάρχουν αυτοαναφορές 

στο κείµενο ή τη βιβλιογραφία ή, όπου αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο, να 

δίνεται µε την ένδειξη «Συγγραφέας» και τη χρονολογία δηµοσίευσης. Παρακαλούµε 

η περίληψη να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

γραµµατοσειρά: Times New Roman 12pt  

διάστηµα: µονό  

περιθώρια: όλα 3 εκ.  

για το επώνυµο αρχείο: τίτλος, όνοµα συγγραφέα, φορέας εργασίας, ηλεκτρονική 

διεύθυνση (κεντραρισµένα)  

για το ανώνυµο αρχείο: τίτλος (κεντραρισµένος) 

 



Οι προφορικές ανακοινώσεις που θα γίνουν αποδεκτές δεν θα υπερβούν τις 50 και για 

κάθε µία θα διατεθούν 30 λεπτά (20 λεπτά παρουσίαση και 10 λεπτά συζήτηση). 

Επίσης, θα γίνουν δεκτές έως 15 αναρτηµένες ανακοινώσεις (posters). Κατά την 

αποστολή της περίληψής σας, παρακαλούµε σηµειώστε στο ηλεκτρονικό σας µήνυµα 

αν η ανακοίνωσή σας αφορά προφορική ή αναρτηµένη ανακοίνωση, ή την 

προσυνεδριακή µεταπτυχιακή ηµερίδα (βλ. παρακάτω). 

Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωµα να συµµετάσχει µόνο µε µία ανακοίνωση (ατοµική ή 

οµαδική). 

 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 

Πριν από το κυρίως συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί προσυνεδριακή µεταπτυχιακή 

ηµερίδα στις 19 Απριλίου 2018. Καλούνται νέοι ερευνητές (Α´ και Β´ κύκλου 

µεταπτυχιακών σπουδών) να υποβάλουν την περίληψή τους σε οποιοδήποτε χώρο της 

Γλωσσολογίας. Δεν θα γίνουν δεκτά άρθρα που παρουσιάζουν µόνο βιβλιογραφική 

επισκόπηση. Όσα άρθρα γίνουν δεκτά για παρουσίαση µπορούν να υποβληθούν στη 

συνέχεια για δηµοσίευση στα Πρακτικά. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Το δικαίωµα συµµετοχής έχει οριστεί στα 40 € και ειδικά για φοιτητές/τριες (σε 

προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο) στα 20 €, και καταβάλλεται την ηµέρα 

εγγραφής. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στη Γραµµατεία του Τοµέα 

Γλωσσολογίας: 

Τηλ:   2310 997409  

E-mail:  amgl39@lit.auth.gr 

Ταχ. Διευθ.:  39η Συνάντηση Εργασίας  

  Τοµέας Γλωσσολογίας  

  Τµήµα Φιλολογίας  

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης  

  54124 Θεσσαλονίκη 

 

Ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://www.lit.auth.gr/amgl39/amgl39_gr/ 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή, 

 

Γιώργος Παπαναστασίου, 

Δηµήτρης Κουτσογιάννης,  

Νίκος Αµβράζης 
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1st CALL 

Dear Colleagues, 

 

The Department of Linguistics, School of Philology, Aristotle University of 

Thessaloniki, is pleased to announce its 39th Annual Meeting to be held in 

Thessaloniki on April 20-21, 2018, dedicated to the memory of the great Greek 

linguist Michalis Setatos (1929-2017). 

 

Our Department’s decision to dedicate its 39th Annual Meeting to the memory of 

Michalis Setatos is related both to the assessment of his lifetime contribution to 

Greek linguistics, since it is widely accepted that the dearly departed has introduced 

modern Linguistics in our country, and to the acknowledgment that the Department 

of Linguistics of the School of Philology of A.U.Th., with its breadth of subjects and 

pluralism, is largely his own creation. Given the wide range of interests of the late 

Setatos, we would welcome papers that deal with any subject of Linguistics. 

 
Those who wish to participate in the 39th Annual Meeting with a presentation are 

invited to submit two copies of their abstracts (one anonymous and one signed) to 

amgl39@lit.auth.gr by January 31, 2018. Notification of acceptance will be 

communicated by February 20, 2018. Abstracts must not exceed 400-500 words 

(including references) and must be submitted in both doc/docx and pdf form. The 

anonymous copy should be free of self-citations. If necessary, the word “Author” can 

be used instead, along with the publication date of the article. Submissions should be 

in the following format: 

Font: Times New Roman 12pt 

Space: single 

Margins: 3 cm  

For the signed copy: title, author(s), affiliation, email address (centered) 

For the anonymous copy: title (centered) 

 

A total of 50 oral presentations will be included in the conference program. All papers 

will be allocated 30 minutes (20 minutes for the presentation and 10 minutes for 

discussion). In addition, a total of 15 poster presentations will be accepted. Please 

indicate in your email whether your abstract is submitted for an oral or poster 

presentation, or for the pre-conference graduate workshop.  

Each participant is entitled to only one (individual or co-authored) presentation.  



 

PRE-CONFERENCE POSTGRADUATE WORKSHOP 

A pre-conference postgraduate workshop will be held on April 19, 2018. Young 

researchers (postgraduate and doctoral students) are encouraged to submit an 

abstract on any area of Linguistics. State-of-the-art and review papers will not be 

accepted for presentation. The papers that will be accepted may be further 

submitted for publication in the conference Proceedings. 

 

PARTICIPATION FEE 

Standard fee: 40 €. Student fee (for undergraduate and postgraduate students): 20 

€. Fees are payable on registration. 

 

INFORMATION 

For further information you can contact us through: 

Tel.:  +30 2310 997409 

E-mail: amgl39@lit.auth.gr 

Address: 39th Annual Meeting 

  Department of Linguistics  

  School of Philology  

  Aristotle University of Thessaloniki  

  Thessaloniki GR-54124  

 

Conference site: http://www.lit.auth.gr/amgl39/amgl39_gr/ 

 

The Organizing Committee, 

 

Giorgos Papanastassiou, 

Dimitris Koutsogiannis, 

Nikos Amvrazis 

 


