
 

 

Ήθη, δρώμενα και έθιμα του Δωδεκαημέρου στην Ήπειρο:  
Ανθρωπολογικές και Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις 

 
 
       Η συνάντηση χωρίζεται σε τρία μέρη: 
      Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Εισηγήσεις – Διάρκεια 30 λεπτά (10 λεπτά έκαστος εισηγητής)   
      Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αφηγήσεις-παρουσιάσεις ηθών/ εθίμων/ δρωμένων από τους συμμετέχοντες- 
      Διάρκεια 45 λεπτά (μέγιστος χρόνος αφήγησης/παρουσίασης έκαστου συμμετέχοντα 4-5 λεπτά) 
      Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ερωτήσεις συμμετεχόντων–απαντήσεις εισηγητών (μέγιστος χρόνος 4-5 λεπτά) 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής  

      Για την καλύτερη οργάνωση της συνάντησης και την τήρηση των χρόνων θα ισχύσουν  
     τα ακόλουθα: 
 
1. Για την συμμετοχής σας απαιτείται αποκλειστικά προηγούμενη εγγραφή στον  ακόλουθο σύνδεσμο 
https://forms.gle/bdgbAQGCvZLnuFkF7 μέχρι την Παρασκευή, το απόγευμα, 18/12/2020. Σε αυτόν 
τον σύνδεσμο, σε περίπτωση που επιθυμείτε στο Β ΜΕΡΟΣ της συνάντησης να αφηγηθείτε ή να 
παρουσιάσετε κάποιο βιωμένο έθιμο ή δρώμενο (π.χ. τελετή ποδαρικού, κάλαντα), μπορείτε να 
συμπληρώστε το σχετικό πεδίο στη φόρμα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι εξάντλησης του 
χρόνου του Β ΜΕΡΟΥΣ). Μέγιστος χρόνος παρουσίασης 4-5 λεπτά. 
2. Αναφορικά με τις ερωτήσεις του Γ ΜΕΡΟΥΣ θα τηρηθεί ξανά σειρά προτεραιότητας μέχρι 
εξαντλήσεως του χρόνου της συνάντησης. Ειδικότερα, οι ερωτήσεις θα γράφονται στο πλαίσιο (chat) 
του συντονιστή της συνάντησης και ακολούθως θα διατυπώνονται από τον συντονιστή προς τους 
εισηγητές.  
3. Σε περίπτωση που κάποιος/οια συμμετέχων/ουσα επιθυμεί να παρουσιάσει μέσω power point, 
φωτογραφιών, ηχητικού ντοκουμέντου ή άλλου μέσου κάποιο βιωμένο έθιμο ή δρώμενο, το οποίο 
απαιτεί επεξεργασία και χρόνο εγκατάστασης, είναι απαραίτητο να το έχει αποστείλει από τις 
προηγούμενες ημέρες στο email του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών.  
      Σε όσους δηλώσουν συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας θα τους σταλεί το link της συνάντησης το 
πρωί του Σαββάτου, 19-12-2020.  
     Δεν αποτελεί προηγούμενη εγκατάσταση της πλατφόρμας Zoom στον υπολογιστή σας.  
     Η συμμετοχή στην συνάντηση είναι δωρεάν 
 
     Πληροφορίες στα τηλέφωνα στο εμαιλ: panepirotikospatras@yahoo.gr και στο 6947507235 
     Τεχνική υποστήριξη: 6977834065 & 6949461907 
 
     Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα μικρής αλλαγής των χρόνων ανάλογα με την πορεία των  
     εγγραφών και τις ανάγκες της διαδικτυακής συνάντησης. 

 
Καλώς να ανταμώσουμε! 


