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Συνάντηση Εργασίας ‘Το Φύλο στη Γλώσσα και τον Δημόσιο Λόγο’ 

Μάιος 2021 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η Φοιτητική Ένωση για το Φύλο και την Ισότητα (ΦΥΛ.ΙΣ.) του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων του Τομέα Σεμιναρίων και Συνεδρίων, συνεχίζοντας μια σειρά ανοιχτών 

επιστημονικών συναντήσεων πάνω στο ευρύ φάσμα της προβληματικής του φύλου και των 

έμφυλων ζητημάτων, διοργανώνει Συνάντηση Εργασίας με αντικείμενο «Το Φύλο στη Γλώσσα 

και τον Δημόσιο Λόγο». Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο Σαββατοκύριακο του 

Μαΐου. 

Στους σκοπούς μας είναι, εντός του κυρίου προγράμματος και παράλληλα με άλλες δράσεις, να 

προσφέρουμε τη δυνατότητα σε νέες ερευνήτριες και νέους ερευνητές από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό να προβάλουν τη δουλειά τους και να έρθουν σε επαφή με άτομα που 

δραστηριοποιούνται ερευνητικά σε όμορα πεδία. Η δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας 

προσώπων και συλλογικοτήτων πιστεύουμε ότι θα συμβάλει ερευνητικά καθώς οι 

συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με την τρέχουσα ερευνητική 

δραστηριότητα που διεξάγεται στον ακαδημαϊκό χώρο, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει ώστε τα 

ερευνητικά αποτελέσματα να έχουν μεγαλύτερη διάχυση στην κοινωνία. 

Στις θεματικές της Συνάντησης εμπίπτουν χωρίς να εξαντλούνται σε αυτές οι εξής: γλώσσα, φύλο 

ή/και σεξουαλικότητα· γλώσσα και έμφυλες ταυτότητες· το φύλο στη μετάφραση· γλωσσικός 
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σεξισμός και αντισεξιστική χρήση της γλώσσας· το φύλο στην γλώσσα των ΜΜΕ· το φύλο στη 

γλώσσα των διαφημίσεων.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή χωρίς κάποιον τυπικό περιορισμό στην ιδιότητα των ομιλητών και 

ομιλητριών· ιδιαίτερα ενθαρρύνονται να υποβάλουν περίληψη της δουλειάς τους φοιτήτριες και 

φοιτητές ανεξάρτητα από το επίπεδο σπουδών τους. Προσκαλούμε, λοιπόν, εργασίες χωρίς 

περιορισμό στις θεωρητικές προσεγγίσεις των παραπάνω θεμάτων. 

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην Συνάντηση με προφορική ανακοίνωση, παρακαλείστε να 

αποστείλετε ηλεκτρονικά την περίληψη της ανακοίνωσής σας στη διεύθυνση 

seminars.phylis@gmail.com με θέμα του μηνύματος: Συνάντηση Εργασίας – Υποβολή 

περίληψης.  

Κάθε ανακοίνωση θα έχει διάρκεια 20 λεπτών αυστηρά και θα ακολουθεί συζήτηση 10 λεπτών. 

Μπορείτε να αποστείλετε έως δύο περιλήψεις, 1 ατομική και 1 ομαδική ή 2 ομαδικές. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου, ενώ οι ομιλητές 

και ομιλήτριες των οποίων οι περιλήψεις έγιναν δεκτές θα ενημερωθούν έως την 31η Μαρτίου. 

Ως γλώσσα της Συνάντησης ορίζεται η ελληνική. 

Οδηγίες για την υποβολή περίληψης:  

● Το αρχείο θα πρέπει να έχει όνομα το ονοματεπώνυμο της συντάκτριας / του συντάκτη. 

● Η περίληψη πρέπει να κατατεθεί σε μορφή αρχείου .doc ή .docx. 

● Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12, διάστιχο 1,5. 

● Στην αρχή του αρχείου: τίτλος ανακοίνωσης, όνομα και ιδιότητα συντάκτη / 

συντάκτριας, ίδρυμα / φορέας εργασίας κεντραρισμένα. 

● Το κυρίως κείμενο της περίληψης θα ακολουθεί σε πλήρη στοίχιση.  

● Η βιβλιογραφία θα πρέπει να παρατίθεται σε σύστημα Vancouver. 

● Η περίληψη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 400 λέξεις (συμπεριλαμβανομένης της 

βιβλιογραφίας). 

 

Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. 

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. 
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