
 

 

43rd Annual Meeting of the Department of Linguistics 

  

School of Philology 

Aristotle University of Thessaloniki 

  

4-6 May 2023 

  

Call for papers 

  

Dear Colleagues, 

The Department of Linguistics, School of Philology, Aristotle University of Thessaloniki, is 
pleased to announce its 43rd Annual Meeting to be held in Thessaloniki on May 4-6, 2023.  

We welcome original submissions on any area of linguistic analysis (phonetics, phonology, 
morphology, syntax, semantics, pragmatics and discourse analysis). We particularly welcome 
contributions in fields related to the development, design and use of linguistic resources of all 
sorts including among others: 

- reference and specialized corpora,  

- lexicographical databases, 

- wordnets,  

- treebanks,  

- semantic networks, 

- maps 

- archives etc. 

for theoretical, comparative, diachronic and experimental research in linguistics. Papers from 
such areas will be selected to be presented in special thematic sessions. 

Invited Speakers 

  

Gaëtanelle Gilquin (Professor of English Language and Linguistics, UCLouvain) 

Io Manolessou (Researcher, Director of the Centre for Modern Greek Dialects, Academy of 
Athens) 

 

Abstract submission guidelines 

 



 

 

Those who wish to participate in the 43rd Annual Meeting with a presentation are invited to 
electronically submit their abstracts as .pdf files to easychair (url to be announced) by 
the 10th of January 2023. Notifications of acceptance will be sent out on the 7th of February 
2023. The abstract should be anonymous and free of self-citations. 

Submissions should be in the following format: 

Title: centered 

Length: One A4 page (excluding bibliography) 

Font: Times New Roman 12pt 

Space: single 

Margins: 1 inch (2.54 cm) all sides 

  

The papers may be oral or poster presentations. Each participant is entitled to submit up to 
two abstracts, only one of which may be single-authored. The papers may be presented either 
in Greek or in English and they will be 20 minutes long, followed by a 10-minute discussion.  

When submitting your abstract, please indicate (within the file that you upload) your 
preferred mode of presentation (oral/poster) and whether you wish to present in the main 
session (5-6 May) or in the pre-conference postgraduate workshop (on which see below). 

  

Pre-conference graduate workshop 

  

A pre-conference postgraduate workshop will be held on the 4th of May 2023. Young 
researchers (e.g. 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 for presentation may be further submitted for 
publication in the Proceedings.  

  

Participation fee 

 

Until the 20th of February: 

Early-bird standard fee (presenters): 55 €  

Early-bird standard fee (participation only): 45 € 

Early-bird student fee (for undergraduate and postgraduate students): 30 € 

 

Until the 15th of April: 

Late registration fee (presenters): 65 € 



 

 

Late registration fee (participation only): 55 € 

Late registration fee (students): 40 € 

  

The fee covers the conference material, coffee & snacks, and the papers’ publication 
in the Proceedings of the 43rd Annual Meeting to be published the following year. 

  

Information 

For more information please contact the Organizing Committee at amgl43@lit.auth.gr and 
consult the conference webpage: 

 

Telephones: (+30) 2310 9 97409 

Fax: (+30) 2310 9 97409 

Mailing address:      43rd Annual Meeting 

Department of Linguistics 

School of Philology 

Aristotle University of Thessaloniki 

54124 Thessaloniki 

  

  

The Organizing Committee 

Alexandros Tantos 

Dimitris Michelioudakis 

  

Student assistants 

Pinelopi Kikilintza 

Chrysanthi Develaska 

Vasilis Varsamopoulos 

   Ledi Bilali 

Konstantina Tsiousia 

 

 



 

 

 

43η Συνάντηση 

Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

  

4-6 Μαΐου 2023 

  

  

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

  

Αγαπητοί/αγαπητές Συνάδελφοι, 

  

Ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης διοργανώνει την 43η Ετήσια Συνάντηση  Εργασίας στις 4-6 Μαΐου 2023 στη 
Θεσσαλονίκη.  

  

Προσκαλούμε πρωτότυπες συμβολές σε οποιαδήποτε θεματική περιοχή της γλωσσολογίας 
(φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία και ανάλυση 
λόγου). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε υποβολές σχετικές με την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό 
και τη χρήση Γλωσσικών Πόρων κάθε είδους, όπως:  

- γενικά και εξειδικευμένα σώματα κειμένων,  

- λεξικογραφικές βάσεις δεδομένων,  

- σημασιολογικά δίκτυα, 

- χάρτες,  

- τράπεζες δένδρων (treebanks), 

- αρχειακό υλικό   

 

για θεωρητική, συγκριτική, διαχρονική και πειραματική έρευνα στη γλωσσολογία. Θα 
υπάρξουν ειδικές θεματικές συνεδρίες απαρτιζόμενες από ανακοινώσεις σε αυτά τα πεδία. 

 

 

 

 



 

 

Προσκεκλημένες ομιλήτριες 

 

Gaëtanelle Gilquin (Professor, UCLouvain) 

Ιώ Μανωλέσσου (Ερευνήτρια Α’, Διευθύνουσα του Κέντρου Ερεύνης Νεοελληνικών 
Διαλέκτων και Ιδιωμάτων, Ακαδημία Αθηνών)  

 

Οδηγίες για την περίληψη 

  

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 43η Συνάντηση Εργασίας θα πρέπει να υποβάλουν 
τις περιλήψεις τους μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2023 και αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή 
ως αρχείο .pdf  στην πλατφόρμα easychair  
(https://easychair.org/my/conference?conf=amgl43). 

Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα γίνει μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 
2023. Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να αποσταλεί σε μορφή pdf. Η περίληψη θα 
πρέπει να είναι ανώνυμη και να μην υπάρχουν αυτοαναφορές στο κείμενο και/ή τη 
βιβλιογραφία.  

Παρακαλούμε η περίληψη να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

  

τίτλος: κεντραρισμένος 

έκταση: μία σελίδα Α4 (εκτός της βιβλιογραφίας) 

γραμματοσειρά: Times New Roman 12pt 

διάστημα: μονό 

περιθώρια: όλα 2,54 εκ. 

  

Προσκαλούμε ανακοινώσεις είτε γραπτές/αναρτημένες (πόστερ) είτε προφορικές. Κάθε 
σύνεδρος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει με το πολύ δύο ανακοινώσεις, εκ των οποίων μόνο 
μία μπορεί να είναι ατομική. Για κάθε ανακοίνωση θα διατεθούν 30 λεπτά (20 λεπτά 
παρουσίαση και 10 λεπτά συζήτηση). Οι γλώσσες του συνεδρίου είναι τα Ελληνικά και τα 
Αγγλικά.  

Κατά την αποστολή της περίληψής σας, παρακαλούμε σημειώστε εντός της περίληψης αν η 
ανακοίνωσή σας αφορά προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση, ή την προσυνεδριακή 
μεταπτυχιακή ημερίδα (βλ. παρακάτω).  
 

  

Προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα 

  



 

 

Καλούνται νέοι ερευνητές (μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες) 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. 

  

Συμμετοχή 

 

Μέχρι 20 Φεβρουαρίου (early bird): 

Κανονική (με ανακοίνωση): 55 € 

Κανονική (χωρίς ανακοίνωση): 45 € 

Φοιτητική (για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές): 30 € 

 

Μέχρι 15 Απριλίου: 

Κανονική (με ανακοίνωση): 65 € 

Κανονική (χωρίς ανακοίνωση): 55 € 

Φοιτητική (για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές): 40 € 

  
 

Η τιμή περιλαμβάνει το υλικό του συνεδρίου, τον καφέ, τα ελαφρά γεύματα του συνεδρίου 
και τα Πρακτικά της 43ης Συνάντησης που θα εκδοθούν την επόμενη χρονιά. 

  

  

Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Οργανωτική Επιτροπή 
στην ακόλουθη διεύθυνση, amgl43@lit.auth.gr, και να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα του 
συνεδρίου (υπό κατασκευή). 

  

Τηλέφωνα επικοινωνίας:            (+30) 2310 9 97409 

Fax: (+30) 2310 9 97409 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  43η Συνάντηση 
                                                Τομέας Γλωσσολογίας 

                                                Τμήμα Φιλολογίας 

                                                Φιλοσοφική Σχολή 

                                                Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 



 

 

                                                54124 Θεσσαλονίκη 

  

Η Οργανωτική Επιτροπή 

Αλέξανδρος Τάντος 

Δημήτρης Μιχελιουδάκης 

  

Μεταπτυχιακοί συνεργάτες 

Πηνελόπη Κικιλίντζα 

Χρυσάνθη Δεβελάσκα 

Βασίλης Βαρσαμόπουλος 

Λέντι Μπιλάλι 

Κωνσταντίνα Τσιούσια 


