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LANGUAGE, SOCIETY, AND ETHNOGRAPHY 

FALL 2018 – SPRING 2019 

 

LESoL welcomes you to its Tuesday evening Seminars, a Series entitled Language, Society, and 

Ethnography to be held in Fall 2018 and Spring 2019. The goal of the series is to forward the ongoing 

dialogue between contemporary sociolinguistics and the social sciences, with an emphasis on 

ethnographic approaches (within linguistics) and linguistically relevant research (within ethnography). 

Seminars will be held at the "Peristiany" Room (Bineion Building) at 9:00PM 

*All LESoL events are open to the public* 

PROGRAM 

 
FALL SEMESTER 2018 
 

Date Speaker Title (in original language) 

16  October Maria Sifianou 
University of Athens 

Αντιλήψεις για την έννοια της ευγένειας 
[Perceptions of politeness] 

 
 
23 October 

 
 
Asimakis Fliatouras 
University of Thrace 
 

Τα τοπωνύμια ως ιδιαίτερη περίπτωση στη 
μελέτη της γλωσσικής επαφής: Το παράδειγμα 
των αρβανίτικων τοπωνυμίων 
[Place-names as a special case in studying language 
contact: The case of Arvanitic place-names] 

 
 
 
30 October 

 
 
 
Dimitris Papazachariou 
University of Pattras 
 

Αποκοπή των άτονων υψηλών φωνηέντων στην 
ποικιλία της Αγιάσου της Λέσβου: Μια μελέτη 
από την σκοπιά της ακουστικής φωνητικής, στο 
πλαίσιο της Γλωσσικής Ποικιλίας (Variation 
studies) 
[Unstressed high vowel elision in the variety of 
Agiassos, Lesbos: An acoustic phonetic approach in the 
context of variation studies] 

 
13 November 

 
George Stampoulidis 
Lunds Universitet 

Η τέχνη του δρόμου ως μορφή έκφρασης και 
επικοινωνίας στο αστικό τοπίο: Η περίπτωση της 
Αθήνας 
[Street art as a form of expression and communication 
in urban landscape: The case of Athens] 

 
 
20 November 

 
 
Anthi Douka 
University of Patras 
 

Τα κειμενικά είδη στο λύκειο. Από την Κριτική 
Ανάλυση Λόγου στην Κριτική Γλωσσική 
Επίγνωση: Ερευνητικός σχεδιασμός και 
αποτελέσματα 
[Text types in senior high school. From critical 
discourse analysis to critical language awareness: 
Research planning and results] 
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27 November 

 
 
 
Irene Theodoropoulou 
Qatar University 

Από τη διαμάχη βορείων και δυτικών προστίων 
της Αθήνας ως τη διαμάχη Συριζανέλ-Νέας 
Δημοκρατίας: Η κοινωνική τάξη ως γλωσσικό 
ύφος και ως λόγος 
[From the conflict between north and west suburbs of 
Athens to the conflict between Syriza/Anel and Nea 
Dimokratia: Social class qua style and discourse]  

 
4 December 

 
Rania Karachaliou 
University of Patras 
 

Κατασκευή αφηγηματικών ταυτοτήτων και 
κοινότητες πρακτικής: Η περίπτωση του 
υβριστικού λόγου 
[Constructing narrative identities and communities of 
practice: The case of insulting discourse] 

 
11 December 

 
Anastasia Stamou 
Aristotle University of 
Thessaloniki 

Κριτικοί γραμματισμοί στην κοινωνιoγλωσσική 
ποικιλότητα της μαζικής κουλτούρας: Ερευνητικά 
δεδομένα και κριτικές προεκτάσεις 
[Critical literacies in the sociolinguistic variation of 
mass-culture: Research findings and critical 
perspectives] 

 
SPRING SEMESTER 2019 
 

 
5 March 

 
Vassia Saloustrou 
King’s College 

Η κατασκευή αντιλήψεων ευγένειας/αγένειας 
και ταυτοτήτων φύλου σε 
συνομιλιακές αφηγήσεις νέων γυναικών 
[Constructing perceptions of im/politeness and gender 
identity in conversational narratives by young women] 

 
12 March 

 
Vasia Tsami 
University of Crete 

Κείμενα μαζικής κουλτούρας, γλωσσική 
ποικιλότητα και κριτικός γραμματισμός: Μια 
εθνογραφική προσέγγιση της σχολικής τάξης 
[Mass-culture texts, linguistic variation, and critical 
literacy: An ethnographic approach of the classroom] 

 
 
19 March 
 

 
 
Roula Kitsiou 
University of Patras 

Η χρήση των συντομευμάτων: Προκλήσεις, 
περιορισμοί και προοπτικές από την εφαρμογή 
της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας στο πεδίο 
της κοινωνιογλωσσολογίας της γραφής 
[The use of abbreviations: Challenges, limitations, and 
perspectives in applying empirically grounded theory 
to the sociolinguistics of writing] 

 
26 March 
 

 
Angeliki Alvanoudi 
James Cook University & 
Aristotle University of 
Thessaloniki 

Κατασκευάζοντας την ετεροκανονικότητα: 
Αναφορική δείξη του φύλου και συνήθειες του 
σκέπτεσθαι στη διεπίδραση  
[Constructing heteronormativity: Anaphoric gender 
deixis and cognitive habits in interaction] 

April/May 2019  Alexandra Georgakopoulou 
King’s College 

ΤΒΑ 

 
7 May 

 
Sophia Tsioli 
University of Thessaly 

Διερευνώντας γλωσσικές, επικοινωνιακές και 
εκπαιδευτικές ανάγκες ατόμων με προσφυγικό 
υπόβαθρο: Mια διεπιστημονική εθνογραφική 
έρευνα 
[Researching the linguistic, communicative and 
educational needs of persons with refugee 
background: An interdisciplinary ethnographic 
investigation] 

 
14 May 

Theo Marinis 
Universität Konstanz & 
University of Reading 
 

The development of multilingualism & 
multiliteracy in children in three states in India: 
Results from the project Multilingualism & 
Multiliteracy  https://www.mam.mml.cam.ac.uk/ 

https://webmail.aegean.gr/owa/redir.aspx?REF=NfdyDpZpGiNHvf3P331fx2PxGEEpT-jsERVa_IUlgSVvd6rgAC3WCAFodHRwczovL3d3dy5tYW0ubW1sLmNhbS5hYy51ay8.
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