
 Στο πλαίσιο του επιστημονικού colloquium που διοργανώνει η Ειδίκευση Γλωσσολογίας 
του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 την Τρίτη 22-
2-2022 και ώρα 18.30 οι προσκεκλημένοι ομιλητές Αργύρης Αρχάκης, Καθηγητής Τμήματος 
Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Βάσια Τσάμη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Τμήματος 
Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών και Ράνια Καραχάλιου, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια 
Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών θα αναπτύξουν το θέμα «Ρευστός ρατσισμός στον 
αντιρατσιστικό λόγο: Προτάσεις κριτικού γραμματισμού (TRACE/HFRI-FM17-42)». 

 
Σύντομα Βιογραφικά 

 
Ο Αργύρης Αρχάκης είναι Καθηγητής Ανάλυσης Λόγου και Κοινωνιογλωσσολογίας στο Τμήμα 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου διδάσκει από το 1997. Τα πρόσφατα ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα εντοπίζονται κυρίως σε ζητήματα σχέσης λόγου και μετανάστευσης, κριτικού 
γραμματισμού, αφηγηματικών κατασκευών ταυτοτήτων, πολιτικού λόγου. Άρθρα και βιβλία του 
έχουν δημοσιευτεί από έγκριτους διεθνείς και εγχώριους οίκους. Πρόσφατα εκδόθηκε το βιβλίο 
του Από τον εθνικό στον μετα-εθνικό λόγο: Μεταναστευτικές ταυτότητες και κριτική εκπαίδευση 
(Πατάκης 2020). Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού έργου TRACE «Ανιχνεύοντας 
τον ρατσισμό στον αντιρατσιστικό λόγο: Μια κριτική προσέγγιση στον ευρωπαϊκό δημόσιο λόγο 
για τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση» (TRACE/HFRI-FM17-42, ΕΛΙΔΕΚ 2019-2022). 
Προσωπική ιστοσελίδα: http://philology.upatras.gr/teachers/archakis-argiris/ 
 
H Βάσια Τσάμη (Ph.D.) είναι εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ02-
Φιλόλογος). Παράλληλα, εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο πρόγραμμα «ΤRACE: 
Ανιχνεύοντας τον ρατσισμό στον αντιρατσιστικό λόγο: Μια κριτική προσέγγιση στον ευρωπαϊκό 
δημόσιο λόγο για τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση» του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα 
κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση του (ρευστού) ρατσισμού, την 
ανάλυση του χιουμοριστικού λόγου, την ανάλυση του τηλεοπτικού και του διαφημιστικού λόγου, 
καθώς και εκπαιδευτικές εφαρμογές στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού. 
 
Η Ράνια Καραχάλιου (Ph.D.) έχει διδάξει γλωσσολογικά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 
Αιγαίου, Κρήτης και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο 
πρόγραμμα «ΤRACE: Ανιχνεύοντας τον ρατσισμό στον αντιρατσιστικό λόγο: Μια κριτική 
προσέγγιση στον ευρωπαϊκό δημόσιο λόγο για τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση» του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από την 
αφηγηματική κατασκευή ταυτοτήτων, τον υβριστικό λόγο, τον ρευστό ρατσισμό, τον κριτικό 
γραμματισμό και τον συνθηματικό λόγο. 
 
 Ο σύνδεσμος παρακολούθησης της εκδήλωσης είναι ο παρακάτω και θα παραμείνει 
σταθερός για όλες τις διαλέξεις. 
 
https://us06web.zoom.us/j/87681177802?pwd=Q3Jvb2V1bG9xTHBpWEowVWNyOFk2UT09 
 
Meeting ID: 876 8117 7802 
Passcode: 506322 
 
Δρ. Λύδια Μίτιτς, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης 
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