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V poslední přednášce Suzanne Brown-Flemingová z U.S. Holocaust Memorial 
Museum ve Washingtonu D.C. představila svůj výzkum týkající se uprchlíků, kte-
rým po skončení druhé světové války nebyl povolen vstup do USA. Suzanne Brown-
-Flemingová na konkrétních příkladech ukázala neobjektivní důvody pro odmít-
nutí uprchlíků, jako například fyzický vzhled, národnost, náboženství atd. Brown-
-Flemingová na základě svého archivního výzkumu sledovala osobní výpovědi ža-
datelů o přijetí do USA, i tvrdé hodnotící posudky některých přijímacích úředníků. 
Analyzovala dotazníky vyplněné Židy, přicházejícími z poválečné Evropy, kteří 
nezískali povolení ke vstupu do USA, protože úřady je nepovažovali za uprchlíky. 
Jiné archivní materiály dokládaly odmítavý postoj amerických úřadů k přijímání 
uprchlíků „žluté rasy“, jak tomu bylo v případě odmítnutí dětí kalmyckého původu 
(potomci mongolských kmenů, sovětským režimem považovaní za nebezpečné). 
Suzanne Brown-Flemingová tak ve své přednášce zdůraznila nutnost pohlížet na 
migrační krize nejen pohledem čísel, ale i skrze osudy jednotlivců.

Po skončení jednotlivých přednášek následovala diskuse moderovaná Kateřinou 
Královou z Institutu mezinárodních studií FSV UK. Debata byla otevřená pro po-
sluchače v sálu, z nichž mnozí byli účastníky již čtvrtého ročníku prestižního 
mezinárodního letního semináře Nationalism, Religion and Violence in Europe 
(Nacionalismus, náboženství a násilí v Evropě), kteří v hojném počtu využili příle-
žitosti položit své otázky přítomným renomovaným historikům. V příštím roce 
v organizaci semináře Prahu opět vystřídá řecká Soluň.
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Στις αρχές Μαΐου του 2016, ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ 
διοργάνωσε, υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ και του Ινστιτούτου 
Νεοελλ ηνικών Σπουδών, την ετήσια συνάντησή του. Πρόκειται για μία από τις δύο 
μεγάλες επιστημονικές συναντήσεις με εστίαση στην ελλ ηνική γλώσσα σε ολόκλη-
ρη την διαχρονία της. Σε αντίθεση με το Διεθνές Συνέδριο Ελλ ηνικής Γλωσσολογίας, το 
οποίο διοργανώνεται ανά δύο χρόνια σε ένα από τα ελλ ηνικά ή ξένα πανεπιστήμια, 
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η συνάντηση αυτή είναι ετήσια και διεξάγεται στο ΑΠΘ (τα τελευταία χρόνια, στις 
καινούργιες αίθουσες του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων). Αν και οι 
περισσότεροι ομιλητές προέρχονται συνήθως από τα ελλ ηνικά πανεπιστήμια και 
ερευνητικά ιδρύματα, το συνέδριο στη Θεσσαλονίκη ελκύει επίσης το ενδιαφέρον 
ξένων γλωσσολόγων, ενώ οι επίσημες γλώσσες του είναι η ελλ ηνική και η αγγ λική. 
Γενικότερα, η ετήσια συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του ΑΠΘ αποτελεί μια 
από τις κυριότερες πηγές ενημέρωσης για γλωσσολόγους που ενδιαφέρονται για τις 
πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο της ελλ ηνικής (καθώς και γενικής) γλωσσολογίας, 
καθώς και την ευκαιρία να παρουσιάσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα.

Η φετινή συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας ήταν η 37η στη σειρά. Το κυρίως 
συνέδριο έλαβε χώρα στις 13 και 14 Μαΐου, ενώ στις 12 Μαΐου προηγήθηκε η προσυνε-
δριακή ημερίδα για μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Συμμετείχαν έξι προσκε-
κλημένοι και πάνω από εβδομήντα άλλ οι ομιλητές από την Ελλ άδα και από άλλ ες χώ-
ρες (Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Γερμανία, Αγγ λία, Ουκρανία, Σλοβενία κτλ.) Δυστυχώς 
μία από τις ομιλίες ακυρώθηκε λόγω ατυχήματος του προσκεκλημένου ομιλητή. Την 
τελευταία ημέρα του συνεδρίου παρουσιάστηκαν και γραπτές ανακοινώσεις.

Πολλ ές φορές η οργανωτική επιτροπή προτείνει στους ομιλητές θέμα συζήτησης, 
π.χ. η 30ή συνάντηση το 2009 αφιερώθηκε στη μνήμη του πασίγνωστου Έλλ ηνα 
γλωσσολόγου Μανόλη Τριανταφυλλ ίδη. Η φετινή συνάντηση, αν και δεν εστιάστηκε 
σε συγκεκριμένο γλωσσολογικό ζήτημα, συμπεριλάμβανε ωστόσο δύο θεματικές ημε-
ρίδες. Και οι δυο τους αφορούσαν την εφαρμοσμένη γλωσσολογία και τιτλοφορούντο 
«Ο ρόλος της γλωσσολογίας στη γλωσσική διδασκαλία και την κλινική πρακτική» και 
«Τα υπολογιστικά μοντέλα ανάλυσης φυσικής γλώσσας και οι εφαρμογές τους στη 
γλωσσική τεχνολογία». Η επιλογή αυτή φαίνεται εύστοχη, μια και πρόκειται για ζη-
τήματα που ελκύουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των σύγχρονων γλωσσολόγων. Οι ανα-
κοινώσεις των θεματικών ημερίδων συζητούσαν τα προαναφερθέντα θέματα από την 
οπτική (κυρίως) της ελλ ηνικής γλώσσας και παρουσίασαν, μεταξύ άλλ ων, την πλούσια 
ερευνητική δραστηριότητα πάνω σε θέματα διδασκαλίας της νέας ελλ ηνικής γλώσσας.

Όπως κάθε χρόνο, οι επιλεγμένες ανακοινώσεις του συνεδρίου θα εκδοθούν στα 
Πρακτικά της Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του ΑΠΘ, τα οποία έχουν 
κατά κανόνα ως τίτλο Μελέτες για την Ελλ ηνική Γλώσσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 
πρακτικά αυτά αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα γλωσσολογικά δημοσιεύματα 
με θέμα την ελλ ηνική γλωσσολογία, που εκδίδονται στην Ελλ άδα. Ως γνωστόν, τα 
πρακτικά του συνεδρίου του 2006 και των μεθεπόμενων ετών είναι διαθέσιμα και σε 
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Νεοελλ ηνικών Σπουδών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους γλωσσολόγους που συμμετείχαν στο φετινό συ-
νέδριο είχε και η 13η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, η οποία έλαβε χώρα κατά την διάρκεια 
του συνεδρίου σε μία από τις αίθουσες της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης όπου 
παρουσίασε της δραστηριότητές του και το Κέντρο Ελλ ηνικής Γλώσσας.


