
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  

«ΗΘΗ, ΔΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ  
ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»  

 
 
 

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών, βαίνοντας αισίως στο 102ο έτος κοινωνικής 
δράσης και πολιτισμικής δημιουργίας, εκτός των άλλων, έχει σκοπό τη διάδοση και 
διάσωση του λαϊκού πολιτισμού της Ηπείρου, καθώς και των στοιχείων εκείνων που 
συνθέτουν την ιστορική πορεία των περιοχών της μέσα στο χρόνο.  

Οι θησαυροί της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αναβαπτίζονται και γαλβανίζονται 
μέσα στο χρόνο, παραδίδονται στις επόμενες γενιές και κάνουν την αφήγηση όσων 
τους βίωσαν και τους βιώνουν μια δεξαμενή εμπειριών ιστορικής σημασίας.  

Πολλά από τα ήθη και τα έθιμα με την αστυφιλία και τη σταδιακή ερήμωση των 
χωριών μεταφέρθηκαν στις νέες πατρίδες των Ηπειρωτών, γεγονός που επέφερε την 
αλλαγή τους ή ακόμα και το «μαρασμό» τους.  

Με αφορμή τις εορτές του Δωδεκαημέρου σας προσκαλούμε να βιώσουμε ένα μέρος 
του ηπειρωτικού λαϊκού Πολιτισμού μας, διαδικτυακά. 

Καλώς να ανταμώσουμε!  

 

Σκοπός της συνάντησης 
 

Σκοπός της διαδικτυακής αυτής συνάντησης είναι σε πρώτο επίπεδο να 
προσεγγίσουμε τα ηπειρώτικα ήθη, δρώμενα και έθιμα του δωδεκαημέρου από 
ανθρωπολογική και κοινωνιολογική σκοπιά, να μιλήσουμε για την κοινωνική τους 
προέλευση και την (μετ)εξέλιξή τους. Επίσης, να αναφερθούμε στη σημασία και την 
αξία που έχουν για την κοινωνική ζωή του ανθρώπου, το νόημα της ζωής και την 
ταυτότητά μας.  

Σε δεύτερο επίπεδο, αποσκοπούμε να βιώσουμε ή/και να αναβιώσουμε σχετικές 
μνήμες μέσα από την προβολή και την αφήγηση ηθών/εθίμων και δρωμένων, 
συζητώντας και σχολιάζοντας ακολούθως.   

 
 



 

 

Πρώτη Ενότητα: Εισηγήσεις 

 Στάθης Μπάλιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών: «Τα ήθη και τα έθιμα, η 
σημασία τους για την ανθρώπινη ζωή και την ταυτότητα των ανθρώπων και οι 
αλλαγές τους στον χρόνο»  

 
 Σωτηρόπουλος Λεωνίδας, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, Ομότιμος Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Πατρών «Η βιωματική διάσταση των εθίμων»  

 Δρ. Ανδρομάχη Μπούνα, Διδάσκουσα Κοινωνιολογίας στη Νομική Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Τα έθιμα του Δωδεκαημέρου στο Κεράσοβο 
Κονίτσης. Ο συμβολικός κόσμος και η νοηματοδότησή του στον ελληνικό οικιακό 
χώρο».  

 
Δεύτερη Ενότητα: Αφηγήσεις 

Διήγηση εθίμων που σχετίζονται με γιορτές ή εκδηλώσεις δωδεκαημέρου από τους 
συμμετέχοντες στη συζήτηση. Ο λόγος στους παλαιότερους. 

 
 

Τρίτη Ενότητα: Ερωτήσεις – Συζήτηση 
 
 

Η διαδικτυακή συνάντηση θα είναι προσβάσιμη στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 
από τις: 

 Δρ. Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου, Φιλόλογο - Διερμηνέα ΕΝΓ & Μεταδιδακτορική 
Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Πατρών 

 Λαμπρινή Παπαπροκοπίου, Επίσημη Διερμηνέα Ελληνικής Νοηματικής 
Γλώσσας / Υπεύθυνη Κέντρου Ελληνικής Νοηματικής (Κ.ΕΛ.ΝΟ.) / Μέλος του 

Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών   

 
                                                                 Συντονιστής: 

 
Αλέξανδρος Χάιδας, Πρόεδρος του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών  

 

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020 
Ώρα έναρξης: 18.00  Ώρα λήξης: 20:00 

 
Πληροφορίες: panepirotikospatras@yahoo.gr 

Τεχνική Υποστήριξη: 6977834065 / 6949461907 
 

 

 

 

Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών  
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1919 
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