
Τμήμα Επιστή
Department o

* Η συμμετοχ
* The particip

Πρ

Oral 

16448 
ΓΕΦΥΡΩΝ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Κατσιώνη
Εθνικό Κα
johnkats1
BRIDGING
I. Katsioni
National A
Η  παρούσ
χωριό  Βυ
δεκαετίας
Μπούλας¨
ακολουθε
προτείνετ
τον  χώρο
Αναλυτικό
σημασία  τ
στα  έθιμα
στόχος  τη
παρουσία
δρώμενα¨
των  δεδο
συγκεκριμ
τους  στη 
δεδομένα
αναφορά 
έρευνας  μ
Δεκέμβριο
διεξήχθη 
στην Αθήν
γονείς.  Στ
παρελθόν
σχετικού 
προφορικ
συγκεκριμ
επανάληψ
συνιστούν
σημαντικό

ήμης Φυσικής Αγ
of Physical Educa

χή στο συνέδριο
pation in the con

Θε
οφορικές

Presentat

ΝΟΝΤΑΣ ΤΟ 
Σ 
ης Ι.  
αι Καποδιστ
1onic@yaho
G TIME AND
is  
And Capodi
σα  εργασία
ζίκι  Αρκαδί
ς  του  1950
¨  και  το 
εί  ανάλογ
ται  για τα ¨
ο,  τοποθετ
ότερα, διερε
των εθίμων
α  αυτά.  Με
ης  εργασία
α  των  δύο α
¨. Στο πλαίσ
ομένων  πο
μένη εποχή
διαπραγμ

α  είναι  βασ
στη συγκε
με  σκοπό  τ
ο του 2006 
κυρίως  στο
να όπου δια
το  πλαίσιο 
ν  για  τα  συ
υλικού  συ
ών  αφηγ
μένες  ηλικίε
ψη  ενός  κ
ν  βασικά  χ
ότητά  τους 

γωγής & Αθλητισ
ation & Sport Sc

ο με προφορική 
ngress with an o

εματική Ε
ς Ανακοινώ

Αγ

Sec
tions of th

ΧΡΟΝΟ ΚΑ

τριακό Παν
oo.gr 
D PLACE. DA

istrian Univ
α  ασχολείτ
ίας,  εστιάζο
0.  Πιο  συγκ
χορευτικό 
γη  προγ
ευετηρικά λ
ημένα  σε 
ευνήθηκε η
ν αυτών για
ε  βασικό  σ
ας  είναι  να
αυτών  χορε
σιο αυτό η π
ου  επιχειρε
τέλεσής το
άτευση  τω
ισμένα  σε 
κριμένη πε
την  διερεύν
έως τον Ιαν
ο  Βυζίκι  όπ
αμένουν  κα
αυτό,  το  έ

υγκεκριμένα
υνδυάζοντα
ήσεων  βα
ες.  Η  ανάλ
αθιερωμένο
χαρακτηρισ
ως  γέφυρ

σμού, Δημοκρίτ
ciences, Democ

ή ανακοίνωση πισ
oral presentatio

Ενότητα: Ε
ώσεις 19ο

γωγής & Α

ction: Da
he 19th In
Educatio

ΑΙ ΤΟ ΧΩΡΟ

νεπιστήμιο 

ANCE EVENT

versity Of A
ται  με  την
οντας  στην
κεκριμένα, 
δρώμενο 

γενέστερη 
λαϊκά χορε
συγκεκριμ

η σπουδαιό
α  την  τοπικ
στοιχείο  τη 
α  αναδείξε
ευτικών πε
προσέγγιση
είται,  στηρ
ους. Επιπρό
ων  κοινωνι
βιβλιογραφ

ερίοδο. Η σ
νηση  των  χ
νουάριο το
που  συμμετ
αταγόμενοι
έντονο  ενδ
α  δρώμενα
ας  και  βιβλ
ασίστηκε 
λυση  των  δ
ου  τυπικο
στικά  των  χ
ες  στο  κύκ

τειο Πανεπιστήμ
critus University 

στοποιείται από 
on is certified thr

1

Επιστήμες
ου Διεθνού
Αθλητισμ
 

nce Scien
nternation
on & Sport

 
 

. ΧΟΡΕΥΤΙΚ

Αθηνών  

TS IN VYZIK

Athens  
ν  μελέτη  δ
ν  περίοδο  γ
το  αποκρ
¨της  Τρίτη
προσέγγι

υτικά δρώμ
μένη  χρονικ
τητά τους σ
κή κοινωνία
κεντρική  θ
ει  τα  στοιχ
ριστάσεων
η είναι ιστορ
ρίζεται  σε 
όσθετα, δίν
ικών  σχέσε
φικές  πηγές
συλλογή έγι
χορευτικών 
υ 2008. Πιο
τείχαν  ντόπ
ι από το χω
ιαφέρον  τω
α,  έδωσε  το
λιογραφική 
σε  επιλογ
δεδομένων 
ύ  και  την 
χορευτικών
κλο  του  χρό

ιο Θράκης
of Thrace 

ό το παρόν ηλεκτ
hrough this elect

ς του Χορ
ύς Συνεδρ
μού 

nces 
nal Congr
t 

ΚΑ ΔΡΩΜΕΝ

KI, ARCADIA

δύο  χορευτ
γύρω  στα  μ
ιάτικο  χορε
ης  Της  Λα
ιση  κατη
μενα¨, σε σχ
κή  στιγμή 
στην διαπρα
α,  καθώς κα
θέση  του  χο
χεία  εκείνα
 ως  ¨ευετη
ρική και η μ
υλικό  που 

νεται έμφασ
εων  στη  τ
ς  και  προφ
ινε  κατά  τη
πρακτικών

ο συγκεκριμ
ιοι  κάτοικο

ωριό από το
ων  ομιλητώ
ο  έναυσμα
ανασκόπη

γή  των  π
παρουσιάζ
ημερολογ

ν  δρωμένων
όνου.  Σε  μί

κτρονικό αρχείο. 
tronic file. 

ρού 
ρίου Φυσ

ress of Ph

ΝΑ ΣΤΟ ΒΥΖ

A. 

τικών  δρω
μέσα  και  τ
ευτικό  δρώ
αμπρής¨.  Η
ηγοριοποίησ
χέση με τον
στον  ετήσ

αγμάτευση 
αι  ο ρόλος 
ορού  στα  δ
α  που  ενι
ρικά  λαϊκά
μορφολογικ
  συλλέχθη
ση στη  σπο
τοπική  κοι
φορικές  αφ
ην διάρκεια
ν  στο  Βυζίκ
μένα, επιτόπ
οι,  και  δευτ
ον έναν ή κα
ών  για  ανα
α  για  τη  συ
ηση.  Η  συ
πληροφορη
ζει  μεταξύ 
γιακή  δέσμ
ν  αναδεικν
ία  πρώτη  π

01/06/2011 

ικής  

hysical 

ΖΙΚΙ 

μένων  στο
α  τέλη  της
ώμενο  ¨της
Η  ανάλυση
σης  που
ν χρόνο και
σιο  κύκλο.
αλλά και η
του  χορού
δύο  έθιμα,
ισχύουν  τη
ά  χορευτικά
κή ανάλυση
ηκε  για  τη
ουδαιότητά
ινωνία.  Τα
ηγήσεις  με
α  επιτόπιας
κι,  από  τον
πια έρευνα
τερευόντως
αι τους δύο
αφορές  στο
υλλογή  του
λλογή  των
ητών  από
άλλων  την
μευση  που
νύοντας  τη
προσέγγιση

ο 
ς 
ς 
η 
υ 
ι 
. 
η 
ύ 
, 
η 
ά 
η 
η 
ά 
α 
ε 
ς 
ν 
α 
ς 
ο 
ο 
υ 
ν 
ό 
ν 
υ 
η 
η 



Τμήμα Επιστή
Department o

* Η συμμετοχ
* The particip

αναδεικνύ
δρωμένων
Λέξεις κλε
 
 
16452 
Ο ΡΟΛΟΣ 
ΣΚΕΠΑΣΤΟ
Λάντζος Β
Εθνικό & 
vlantzos@
THE ROLE
REGION A
V. Lantzos
National &
Η παρούσ
επικοινων
οικογένεια
(1992‐200
που έχουν
συγκεκριμ
και οι κάτ
μελέτη χο
συμπεριφ
«σκούπα»
κάτοικοι α
μεσοχώρι
(συνέντευ
δυνατή) σ
χορευτικέ
αναδεικνύ
Λέξεις κλε
 
 
16640 
ΔΙΑΣΧΙΖΟΝ
ΣΩΤΗΡΙΩΤ
Πατεράκη
Εθνικό & 
Κοινωνικώ
mp5@ote
CROSSING
CELEBRAT
M. Patera
National &
Social and
Το παρόν 
τη διάρκε

ήμης Φυσικής Αγ
of Physical Educa

χή στο συνέδριο
pation in the con

ύεται  επίσ
ν οι κοινων
ειδιά: Χορε

ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
Ο ΘΕΣΣΑΛΟ
Β.  
Καποδιστρ

@gmail.com
 OF DANCE
AND SKEPAS
s  
& Kapodistr
σα εργασία 
νία  των  νέω
ας. Η επιτόπ
01)  επικεντρ
ν εγκαταστ
μένα, οι κάτ
οικοι του Σ
ορευτικών π
φοράς  των 
», το έθιμο 
αναφέρουν
). Η  συλλο
υξη,  παρατή
σε συνδυασ
ς  διαδικασ
ύει τη σημα
ειδιά: "σιντ

ΝΤΑΣ ΠΟΛΙ
ΤΩΝ ΣΤΗ ‘ΓΕ
η Μ. , Καρά
Καποδιστρ
ών και Πολ
enet.gr 
G POLITICAL
TION IN ‘HO
aki , P. Kara
& Kapodistr
d Political S
κείμενο ασ
ια του γιορτ

γωγής & Αθλητισ
ation & Sport Sc

ο με προφορική 
ngress with an o

ης  ότι  λα
ικές αντιπα
υτικά δρώμ

Υ ΣΤΗΝ ΕΠΙ
ΟΝΙΚΗΣ 

ιακό Πανεπ
m 
 TOWARDS
STO OF THE

rian Univer
μελετά το ρ
ων  με  απώτ
πια έρευνα
ρώθηκε στο
αθεί στα χω
τοικοι του Κ
κεπαστού α
περιστάσεω
τοπικών  αυ
«γεμάτο», 
με το όνομ
γή των στο
ήρηση,  συμ
σμό με γραπ
σίες  όπως
αντικότητα τ
ιάνκα", "γε

ΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 
ΕΝΕΤΕΙΡΑ’ Σ
άμπαμπας Π
ιακό Πανεπ
ιτικών Επισ

L BOUNDAR
OMELAND’ S
mpampas 
rian Univer
ciences, De
σχολείται μ
τής της Μετ

σμού, Δημοκρίτ
ciences, Democ

ή ανακοίνωση πισ
oral presentatio

αμβάνουν  χ
αραθέσεις.
μενα, Ευετη

ΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤ

πιστήμιο Αθ

S CHOICE OF
ESSALONICA

rsity of Athe
ρόλο και τη
τερο  σκοπό
α που πραγμ
ους πρόσφ
ωριά Κίτρο
Κίτρους προ
από το χωρ
ων οι οποίες
υτών  κοινω
τη «σιντιάν
μα «χορός»
οιχείων βασ
μμετοχή  σε
πτές πηγές. 
ς  αυτές  α
του χορού σ
μάτο", "σκο

ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ
ΣΩΤΗΡΑ ΣΤ
Π.  
πιστήμιο Αθ
στημών, Τμ

RIES AND N
SOTIRA IN S

rsity of Athe
epartment o
με την ανάλ
ταμόρφωση

τειο Πανεπιστήμ
critus University 

στοποιείται από 
on is certified thr

2

χώρα  μέσα

ηρικά έθιμα

ΤΡΟΦΟΥ ΣΤ

θηνών, Τ.Ε.

F PARTNER
A REGION 

ens, D.P.E.S
η συμβολή τ
ό  την  επιλο
ματοποιήθη
υγες Ανατο
ος Πιερίας κ
οέρχονται α
ιό Αίμωνας
ς πραγματώ
ωνιών  και  α
νκα» και τη
» και γινότα
σίστηκε στη
ε  χορευτικέ
Η επεξεργα

αναλύονται 
στη διαιώνι
ούπα" 

Α ΣΥΝΟΡΑ. 
Η Ν. ΑΛΒΑΝ

θηνών, Τ.Ε.
μήμα Κοινω

NATIONAL B
S. ALBANIA

ens, D.P.E.S
of Social An
υση του πα
ης του Σωτή

ιο Θράκης
of Thrace 

ό το παρόν ηλεκτ
hrough this elect

α  στη  τέλε

, Βυζίκι Αρκ

ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΙ

.Φ.Α.Α.  

IN VILLAGE

S.S.  
του χορού ω
ογή  συντρό
ηκε για μεγά
ολικής Ρωμυ
και Σκεπαστ
από τα χωρι
. Η αναφορ
ώνονται στα
αφορούν  σ
ην χορευτικ
αν στην πλα
ην επιτόπια 
ές  περιστάσ
ασία των δε
στις  παρ

ιση του θεσ

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥ
ΝΙΑ. 

.Φ.Α.Α., Πά
νικής Ανθρ

BORDERS. S
A. 

S.S., Panteio
nthropology
ανηγυριού τ
ήρος στην Σ

κτρονικό αρχείο. 
tronic file. 

εση  των  χ

καδίας 

ΙΤΡΟΣ ΠΙΕΡ

ES KITROS I

ως προς την
όφου  και  δ
άλο χρονικό
υλίας  (Βόρε
τό Θεσσαλο
ιά Μπάνα κ
ρά επικεντρ
α πλαίσια τη
συγκεκριμέν
κή πράξη τη
ατεία του χ
α εθνογραφ
σεις,  όπου 
εδομένων μ
ραπάνω  πε
σμού του γά

ΓΥΡΙ ΤΩΝ 

άντειο Πανε
ρωπολογίας

SOTIRIANS’ 

on Universi
y  
των Σωτηρι
Σωτήρα, ένα

01/06/2011 

χορευτικών

ΡΙΑΣ ΚΑΙ 

IN PIERIA 

ν γνωριμία‐
ημιουργίας
ό διάστημα
εια Θράκη)
ονίκης. Πιο
και Καβακλί
ρώνεται στη
ης εθιμικής
να  το  χορό
ην οποία οι
ωριού (στο
ική έρευνα
αυτή  ήταν
με βάση τις
εριπτώσεις,
άμου.   

επιστήμιο 
ς  

DANCE 

ity of 

ιωτών κατά
α χωριό της

ν 

‐
ς 
α 
) 
ο 
ί 
η 
ς 
ό 
ι 
ο 
α 
ν 
ς 
, 

ά 
ς 



Τμήμα Επιστή
Department o

* Η συμμετοχ
* The particip

Ελληνικής
των  συν
συγκεντρώ
τη  ‘γενέτ
‘Σωτηριώτ
Ταυτόχρο
θρησκευτ
κόσμου απ
και  το
διαπραγμ
εκφράζετα
τη  διεκδίκ
εδώ,  ούτ
‘Έλληνες’ 
υποστηρίζ
συλλογικά
συγκρότησ
ενσώματη
συσχετίζετ
είναι  να 
συσχετίζετ
ταυτότητα
πλαίσιο  τ
διαφορά. 
ενώνει  με
από τους 
Λέξεις κλε
 
 
16946 
‘ΑΠΑΓΟΡΕ
ΠΑΡΑΔΟΣ
Πατεράκη
Εθνικό & 
mp5@ote
‘FORBIDD
‘DISCRIMI
M. Patera
National &
Η  παρού
Αλβανίας.
που  επιτ
σοσιαλιστ
στην περιο
κατά  την  
πραγματο
προσεγγίζ
των  τοπικ

ήμης Φυσικής Αγ
of Physical Educa

χή στο συνέδριο
pation in the con

ς μειονότητ
όρων  με 
ώνονται για
τειρα’  του
τες’ από όλο
να  οι  π
ικούς  και  ο
πό την ευρ
ον  αναδ
ατεύσεων. 
αι  στις 6 Αυ
κηση  μιας 
ε  εκεί’.  Πι
στην Αλβα
ζουμε  ότι  κ
ά την αίσθη
σης  της  κο
η  κοινωνικ
ται  άμεσα 
διερευνήσ
ται  με  την
ας.  Επιπλέο
του  χορού  
Για τους Σ

εταξύ  τους,
‘υπόλοιπου
ειδιά: χορός

ΕΥΜΕΝΑ’ ΚΑ
ΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ‘Δ
η Μ.  
Καποδιστρ
enet.gr 
DEN’ AND ‘S
INATION’ IN
aki  
& Kapodistr
ύσα  μελέτ
.  Πιο  συγκε
ελούνταν 
τικής  περιό
οχή των συ
επιτόπια  ε

οποιήθηκε 
ζει  τις  ‘επί
κών  εορτασ

γωγής & Αθλητισ
ation & Sport Sc

ο με προφορική 
ngress with an o

ας, στη περ
την  Ελλά

α να γιορτά
υς.  Σύμφων
ο τον κόσμο
ροσκλήσεις
οικονομικού
ύτερη περιο
εικνύουν 
   Με  το  γ
υγούστου, μ
μάλλον  αμ
ο  συγκεκρ

ανία  όσο  κα
κατά  την  δ
ηση του ‘ομ
οινότητας’ 
ή  πρακτικ
με  την  κατ

σει  πως  το
ν  διαπραγμ
ον  διερευνά
ακολουθών
ωτηριώτες,
  με  τους  ‘υ
υς Αλβανού
ς, ταυτότητα

ΑΙ ‘ΕΠΙΛΕΓΜ
ΔΙΑ‐ΚΡΙΣΗ’ 

ιακό Πανεπ

SELECTED’ T
N LESKOVIK

rian Univer
η  ασχολεί
εκριμένα,  τ
σε  διαφορ
δου  (δεκαε
νόρων (ελλ
εθνογραφικ
στο  Λεσκοβ
ίσημες’  πα
σμών  καθώ

σμού, Δημοκρίτ
ciences, Democ

ή ανακοίνωση πισ
oral presentatio

ριοχή της Δ
άδα.  Κάθε 
άσουν στις 6
να  με  το
ο και ειδικό
ς  που  α
ύς  εκπροσώ
οχή της Δερ

ως  σ
εγονός  αυτ
μεταξύ άλλ
μφίσημης  τ
ιμένα,  οι 
αι ως  ‘Αλβα
ιάρκεια  το
μού ανήκειν
τους.    Σύ
ή  είναι  ε
τασκευή  τη
ο  πανηγύρι
μάτευση  τη
άται  με  πο
ντας  τις  δι
, ο  χορός α
υπόλοιπους
ύς’ διασχίζον
α, σύνορα

ΜΕΝΑ’ ΠΑΡ
ΣΤΟ ΛΕΣΚΟ

πιστήμιο Αθ

TRADITIONA
K IN ALBAN

rsity of Athe
ίται  με  τ
το  ενδιαφέρ
ρετικά  χορ
ετίες  '60,'7
ληνοαλβανι
κή  έρευνα 
βίκι  το  καλ
αραδόσεις 
ς  και  τις  ‘α

τειο Πανεπιστήμ
critus University 

στοποιείται από 
on is certified thr

3

Δερόπολης 
χρόνο  μ

6 Αυγούστο
ους  συνομ
ότερα αυτοί
αποστέλλοντ
ώπους  καθώ
ρόπολης εν
σημαντικό 
τό  κορυφώ
λων και στο
ταυτότητας,
Σωτηριώτε
ανοί’  στην  Ε
υ  πανηγυρ
ν’ ως Σωτηρ
ύμφωνοι  με
μποτισμένο
ης  ταυτότητ
ι  αυτό,  μέ
ης  εθνικής 
οιους  τρόπ
ιακρίσεις  α
αναπαριστά
ς  Έλληνες’ 
ντας πολιτι

ΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 
ΟΒΙΚΙ ΑΛΒΑ

θηνών, Τ.Ε.

AL MOTIFS.
IA.  

ens, D.P.E.S
ις  χορευτι
ρον  στρέφε
ρευτικά  γεγ
0)  στο  συγ
ικά). Τα δεδ
(παρατήρησ
λοκαίρι  του
των  ‘εθνικ

ανεπίσημες’

ιο Θράκης
of Thrace 

ό το παρόν ηλεκτ
hrough this elect

στη Νότια Α
μετά  το  19
ου (Μεταμό
μιλητές  μα
ί που ζουν σ
ται  επίση
ώς  και  η  με
δυναμώνου

πεδίο 
ώνεται  το  κ
χορό, φέρν
,  που  δεν 
ς  θεωρούν
Ελλάδα. Με
ιού  οι  Σωτ
ριώτες διαμ
ε  την  άπο
ος  με  κοιν
τας  σκοπός
έσα  στο  συ
και  τοπική

πους  τα  όρ
ανάμεσα  στ
το  ‘φαντασ
και  ταυτόχ
κά όρια και

ΜΟΤΙΒΑ. Χ
ΝΙΑΣ. 

.Φ.Α.Α.  

 DANCE TRA

S.S.  
ικές  πρακτ
εται  στις  χο
γονότα  κα
γκεκριμένο 
δομένα της 
ση,  συμμετ
υ  2008.  Η 
κών  χορευ
’  των  οικογ

κτρονικό αρχείο. 
tronic file. 

Αλβανία, σ
991,  οι  Σ
όρφωση του
ας  συγκεν
στην ‘μητέρ
ημα  σε  π
εγάλη συμμ
υν αυτό τον

κοινωνικ
κεντρικό  ζή
νοντας στο 
είναι  αποδ
νται  ‘ξένοι’
ε  βάση  τα 
τηριώτες  θε
μέσου της ‘σ
οψη  ότι  ο 
νωνικά  νο
ς  αυτού  το
υγκεκριμέν
ής  (συλλογ
ρια  διεκδικο
την  ομοιότ
σιακό λόγο
χρονα  τους 
ι εθνικά σύν

ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ

RADITIONS T

τικές  στο 
ορευτικές  π
ατά  τη  διά
χωριό  που
μελέτης συ
τοχή,  αφηγ
συγκεκριμέ

υτικών  φεσ
γενειακών  ε

01/06/2011 

στη περιοχή
Σωτηριώτες
υ Σωτήρος)
ντρώνονται
ρα’ Ελλάδα.
πολιτικούς,
μετοχή  του
ν εορτασμό
οπολιτικών
ήτημα  που
προσκήνιο

δεκτή  ‘ούτε
’,  τόσο  ως
παραπάνω
εμελιώνουν
συμβολικής
χορός  ως

ήματα  και
υ  κειμένου
ο  πλαίσιο,
γικής)  τους
ούνται  στο
ητα  και  τη
ο’ που τους
διαχωρίζει
νορα.  

Σ 

TOWARDS 

Λεσκοβίκι
παραδόσεις
άρκεια  της
υ  βρίσκεται
υλλέχθησαν
ήσεις)  που
ένη  μελέτη
στιβάλ’  και
εορτασμών

ή 
ς 
) 
ι 
. 
, 
υ 
ό 
ν 
υ 
ο 
ε 
ς 
ω 
ν 
ς 
ς 
ι 
υ 
, 
ς 
ο 
η 
ς 
ι 

ι 
ς 
ς 
ι 
ν 
υ 
η 
ι 
ν 



Τμήμα Επιστή
Department o

* Η συμμετοχ
* The particip

(γάμοι,  α
Ακολουθώ
αναφορά 
διαφορετι
πλαίσιο 
απόψεις, 
διαπραγμ
Σύμφωνα 
ανασημασ
επί σκηνή
πολιτισμό
διαμορφώ
τοπικές κα
πολιτισμικ
τόπους όπ
Λέξεις κλε
 
 
16972 
ΕΡΕΥΝΑ Γ
ΚΙΝΗΤΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Θεοδωρο
Εθνικό κα
theodorop
RESEARCH
ACTIVITY 
G. Theodo
National a
Την  τελευ
αλλαγής  τ
δραστηριό
που  ενέχο
αποτελεί 
την κίνησ
ποικίλων 
ενεργά μί
της παρού
Επιστήμης
Πανεπιστη
παραδοσι
μαθήματο
24  φοιτητ
ερωτηματ
παραδοσι
διαφοροπ
αγγλικό ε
ερωτήσεις

ήμης Φυσικής Αγ
of Physical Educa

χή στο συνέδριο
pation in the con

αρραβώνες
ώντας την ά
επικεντρώ
ικά  χορευτ
αυτό,  ‘επι
στρατηγικέ
άτευση  κα

με  την
σιοδοτούντ
ής παρουσιά
ό  σε  αντίθε
ώνουν  και 
αι εθνικές τ
κών  εκφρά
που συγκρο
ειδιά: χορός

ΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡ
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
Σ ΤΩΝ ΦΟΙΤ
πούλου Γ., 
αι Καποδιστ
poulou751@
H OF MOOD
OF GREEK T
oropoulou ,
and Kapodi
υταία  δεκα
της  ανθρώπ
ότητες.  Συν
ουν  τα  στο
έναν  αρκετ
η του σώμα
συναισθημ
α μουσικο‐
ύσας έρευν
ς  Φυσικής
ημίου  Αθ
ιακός  χορ
ος.Στην  t
τές/τριες τη
τολογίων  έ
ιακού χορο
ποίηση της δ
ρωτηματολ
ς  οι  συμμε

γωγής & Αθλητισ
ation & Sport Sc

ο με προφορική 
ngress with an o

)  της  συγ
άποψη ότι ο
ώνεται  στου
τικά  γεγονό
ιλεγμένα’ 
ές  συναντιο
αι  συγκροτ
ν  ανάλυσ
αι  και  οι  π
άσεων με σ
εση  με  τις
διαμορφών

ταυτότητες. 
άσεων  όπω
οτούνται κα
ς, παραδόσ

ΡΗΣΗ ΤΗΣ Α
ΟΤΗΤΑ. Η Β
ΤΗΤΩΝ ΣΤΟ
Τυροβολά 
τριακό Παν
@gmail.com
DS' CHANGE
TRADITION
, V. Tyrovol
strian Univ
αετία  είναι
πινης  συμπ
νεχώς,  παρο
οιχεία  της 
τά  διευρυμ
ατος με τα 
μάτων.  Το ά
κινητική δρ
νας είναι η 

Αγωγής 
θηνών,  πο
ρός»  ύστε
test  retes
ης ειδικότητ
γινε  στο  δ
ύ» στο πλα
διάθεσης τ
λόγιο Panas
ετέχοντες  α

σμού, Δημοκρίτ
ciences, Democ

ή ανακοίνωση πισ
oral presentatio

γκεκριμένη
ο χορός είν
υς  τρόπους
ότα  σε  συγ
και  ‘απαγ
ούνται  στις
τούνται  αμ
ση  των 
παραδόσεις 
σκοπό να εξ
ς  ‘ανεπίσημ
νονται  από
 Στο πλαίσι
ς  ο  χορός 
ι διακινούν
σεις, ταυτότ

ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ
Ο ΜΑΘΗΜΑ
Β., Καρφής

νεπιστήμιο Α
m 
E OF STUDE
AL DANCE A
la, V. Karfis
versity of At
ι  φανερή 
περιφοράς 
ουσιάζοντα
κίνησης  κ

μένο  και  απ
μουσικά α
άτομο έρχετ
ραστηριότη
μέτρηση τη
και  Αθλητ
ου  παρακ
ερα  από 
st,  μεταξ
τας «ελληνι
δίωρο  πρα
αίσιο της ει
τους.Για τη 
s ύστερα απ
απαντούσαν

τειο Πανεπιστήμ
critus University 

στοποιείται από 
on is certified thr

4

ς  περιόδο
ναι στενά σ
ς  με  τους  ο
γκεκριμένη 
ορευμένα’ 
ς  χορευτικέ
μοιβαία  το
δεδομένω
‘επινοούντ

ξυπηρετήσο
μες’  εμπειρ
ό  την  ανθρ
ιο αυτό ανα
στις  συνο

νται πολλαπ
τητες 

ΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
Η ΣΥΜΜΕΤΟ
Α ΤΟΥ ΕΛΛΗ
ς Β., Γκόλτσ
Αθηνών, Τ.

ENTS AFTER
AND MOOD
, P. Gkoltsi,
thens, D.P.E
μία  αυξαν
και  διάθεσ

αι οι  ευεγερ
και  της  μου
ποδεκτό  τρ
κούσματα α
ται σε  επαφ
τα μέσα απ
ης διάθεση
τισμού  του
κολουθούν 
την  παρ

ξύ  δειγμ
ικός παραδο
ακτικό  μάθ
ιδικότητας, 
μέτρηση τη
πό  την προ
ν  σε  μία  κλ

ιο Θράκης
of Thrace 

ό το παρόν ηλεκτ
hrough this elect

ου  ως  ‘τό
συνδεδεμέν
οποίους  οι 
ιστορικο‐π
παραδοσι

ές  επιτελέσ
οπικές  και 
ων,  τα  χ
ται’  στο  πλ
ουν τον ομο
ρίες.  Οι  χο
ρώπινη  εμπ
αδεικνύεται
ριακές  περ
πλά νοήματα

ΗΣ ΤΩΝ ΦΟ
ΟΧΗ ΚΑΙ Η Α
ΝΙΚΟΥ ΠΑΡ
ση Π., Θεοδ
Ε.Φ.Α.Α.  

R KINETIC AC
DS' CHANGE
, A. Theodo
E.S.S  
νόμενη  τάσ
σης  μέσα  α
ρτικές  ιδιότ
υσικής.  Ο 
όπο  εκγύμν
αλλά και επ
φή με  την 
πό όλες τις 
ς φοιτητών

υ  Εθνικού 
την  ειδ

ακολούθησ
μάτων,  έρ
οσιακός χορ
ημα  «Διδα
προκειμέν

ης διάθεσης
οσαρμογή  τ
λίμακα  πέν

κτρονικό αρχείο. 
tronic file. 

όπους  διαν
νος με τη τα
ι  άνθρωποι
πολιτική  πε
ιακά  μοτίβ
σεις  όπου  τ

εθνικές  τ
χορευτικά 
λαίσιο  των 
ογενοποιημ
ορευτικές  ε
πειρία  συγ
ι η σημαντι
ριοχές  που 
α και διεκδ

ΟΙΤΗΤΩΝ ΥΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗ
ΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
δωρόπουλο

CTIVITY. KI
E 
oropoulos  

ση  παρατή
από  μουσικ
τητες δραστ
παραδοσια
νασης  που 
πιτρέπει τη
παράδοση 
αισθήσεις τ
ν/τριών του
και  Καποδ

δικότητα 
ση  ενός 
ρευνα  σ
ρός». Η χορ
ακτική  του 
νου να παρα
ς χρησιμοπ
του στα ελλ
ντε  σημείω

01/06/2011 

ντίδρασης’.
αυτότητα η
ι  δρουν  σε
ερίοδο.  Στο
βα,  αρχές,
τελούν  υπό
ταυτότητες.

γεγονότα
‘επίσημων’
μένο εθνικό
επιτελέσεις
γκροτώντας
κότητα των
συνιστούν
ικήσεις.   

ΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 
Σ 

ΟΥ ΧΟΡΟΥ 
ος Α.  

NETIC 

ήρησης  της
κο‐κινητικές
τηριοτήτων
ακός  χορός
συνδυάζει

ην έκφραση
και βιώνει
του.Σκοπός
υ Τμήματος
διστριακού
«ελληνικός
πρακτικού
υμμετείχαν
ρήγηση των
ελληνικού

ατηρηθεί η
ποιήθηκε το
ληνικά.  Στις
ων  (κλίμακα

. 
η 
ε 
ο 
, 
ό 
. 
α 
’ 
ό 
ς 
ς 
ν 
ν 

ς 
ς 
ν 
ς 
ι 
η 
ι 
ς 
ς 
ύ 
ς 
ύ 
ν 
ν 
ύ 
η 
ο 
ς 
α 



Τμήμα Επιστή
Department o

* Η συμμετοχ
* The particip

Likert). Σε
του  πρακτ
μόνος/η 
χορηγήθη
συμπλήρω
SPSS  16.  Σ
στη  διάθε
πρακτικού
που  έχου
παρουσιά
δραστηριό
στη  βελτί
φοιτητών.
Λέξεις κλε
 
 
17014 
ΟΜΟΓΕΝΟ
«ΑΥΘΕΝΤ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ
Καράμπα
Πάντειο Π
Ανθρωπο
p.karamp
HOMOGE
ARE PRES
OF SIMAN
P. Karamp
Panteion 
Anthropo
Σύμφωνοι
και  τη  δια
στρέφετα
Χαλκιδική
Αρτάκη  τ
Καππαδοκ
της «προσ
αυτό,  υπ
Σημαντριν
συλλογική
Καραμαλί
του  υλικο
Σήμαντρα
Στο  πλαίσ
του  χωριο
από γραπ
ιδωθούν ω
Η προσέγγ

ήμης Φυσικής Αγ
of Physical Educa

χή στο συνέδριο
pation in the con

ε κάθε συμμ
τικού  μαθή
του/της.  Ύ
κε  το  ίδιο
ωνε μόνος/
Σύμφωνα  μ
εση  των  φ
ύ μαθήματο
υν  θετική  δ
άζουν  αρνη
ότητα,  όπω
ίωση  της  δ
. 
ειδιά: χορός

ΟΠΟΙΗΜΕΝ
ΙΚΟΥ» ΣΤΟ 
ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟ
μπας Π. , Π
Πανεπιστήμ
λογίας , Εθ
ampas@gm
NISED “TRA
ENTED IN “
NTRA IN CHA
pampas , M
University o
logy , Natio
ι με την άπ
απραγμάτε
ι στη διαλε
ής.  Στο  συγ
της  Μ.  Ασ
κίας. Το πα
σφυγικής» τ
ποστηρίζουμ
νοί  στοχεύ
ής  προσφυγ
ίνδικές παρ
ού  προέκυψ
α Χαλκιδική
σιο  αυτό  συ
ού,  τα  βίντε
τές πηγές. 
ως εθνογρα
γιση αυτή δ

γωγής & Αθλητισ
ation & Sport Sc

ο με προφορική 
ngress with an o

μετέχοντα χ
ήματος  για 
Ύστερα  από
ο  ερωτηματ
η του/της. 
με  τα  αποτ
φοιτητών/τρ
ος. Μάλιστα
διάθεση  κα
ητική  διάθ
ως  είναι  ο  ε
διάθεσης  κα

ς, διάθεση,

ΝΕΣ «ΠΑΡΑΔ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩ
ΟΓΟΥ ΤΩΝ Σ
Πατεράκη Μ
μιο Κοινωνι
νικό & Καπ
mail.com 
ADITIONS”.
“STAGED” D
ALKIDIKI RE

M. Pateraki 
of Social an
onal & Kapo
ποψη ότι ο 
υση  της  τα
κτική σχέση
γκεκριμένο 
σίας  ενώ 
ρόν κείμενο
ταυτότητας
με  ότι  μέσ
ύουν  στην
γικής  ταυτό
ραδόσεις πο
ψε  από  τη
ς σε δύο φ
υνδυάζουμ
εο  και  τις  φ
Σύμφωνοι 
αφικό υλικό
δίνει την δυ

σμού, Δημοκρίτ
ciences, Democ

ή ανακοίνωση πισ
oral presentatio

χορηγήθηκε
τη  μέτρησ

ό  τη  λήξη 
τολόγιο  για
Για την ανά
τελέσματα  τ
ριών  ύστερ
α, υπάρχει 
αι  μείωση 
θεση.  Επομ
ελληνικός  π
αι  στην  με

 συναίσθημ

ΔΟΣΕΙΣ». Α
ΩΝ «ΕΠΙ ΣΚ
ΣΗΜΑΝΤΡΩ
Μ.  
ικών και Πο
ποδιστριακό

. DEVIATION
DANCE PERF
EGION. 

nd Political 
odistrian Un
χορός είνα
αυτότητας 
η χορού κα
χωριό  εγκ
λίγο  αργό
ο, εστιάζει 
ς των σημερ
σω  των  «ε
ν  διαμόρφ
ότητας  δια
ου για  χρόν
ην  επιτόπια
φάσεις  το  χ
με  δεδομένα
φωτογραφί
με την άπο
ό, συμπεριλα
υνατότητα β

τειο Πανεπιστήμ
critus University 

στοποιείται από 
on is certified thr

5

ε ένα ερωτη
ση  της  διάθ
του  μαθή

α  τη  μέτρη
άλυση των 
της  έρευνα
ρα  από  τη
αύξηση του
του  ποσο

μένως,  γίνε
παραδοσια
είωση  των 

μα 

ΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 
ΚΗΝΗΣ» ΧΟ
ΩΝ ΧΑΛΚΙΔ

ολιτικών Επ
ό Πανεπιστ

NS AND REQ
FORMANCE

Sciences, D
niversity of
αι άμεσα συ
στη  παρού
ι «προσφυγ
καταστάθηκ
ότερα  Καρ
στη μελέτη
ρινών κατοί
επί  σκηνής
φωση  μια
απλέκοντας 
νια είχαν μ
α  εθνογραφ
ειμώνα  του
α  από  τις  σ
ίες  από  χορ
οψη ότι τα ο
αμβάνουμε
βαθύτερης 

ιο Θράκης
of Thrace 

ό το παρόν ηλεκτ
hrough this elect

ηματολόγιο
θεσης  του, 
ήματος  σε 
ηση  της  δι
δεδομένων

ας  παρατηρ
ν  παρακολ
υ ποσοστού
στού  των 
εται  σαφέ
κός  χορός, 
αρνητικών 

ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙ
ΡΕΥΤΙΚΩΝ 
ΙΚΗΣ. 

πιστημών, Τ
τήμιο Αθηνώ

QUISITIONS
ES BY CULTU

Department
f Athens, D.
υνδεδεμένο
σα  εργασία
γικής» ταυτ
καν  το  ’22 
ραμανλήδες
η των πρακτ
κων των Ση
ς»  χορευτι
ας  «υπερβ
στοιχεία  α

μείνει  στο π
φική  έρευν
υ 2009  και 
συνεντεύξε
ρευτικές  εκ
οπτικά ντοκ
ε το οπτικό 
κατανόηση

κτρονικό αρχείο. 
tronic file. 

ο πριν από 
που  το  συ
κάθε  συμ

ιάθεσης  το
ν χρησιμοπ
ρείται  διαφ
λούθηση  το
ύ των φοιτη
φοιτητών/

ές  πως  μία
  συμβάλει 
συναισθη

ΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΩ

Τμήμα Κοιν
ών, Τ.Ε.Φ.Α

S OF “AUTH
URAL ASSO

t of Social 
.P.E.S.S.  
ος με την σ
α  το  ενδια
τότητας στα
 πρόσφυγε
ς  από  τα 
τικών αναζω
ημάντρων. Σ
ικών  επιτε
βατικού  χ
από  τις  Αρτ
περιθώριο. 
να  που  διε
την άνοιξη

εις  με  τους
κδηλώσεις, 
κουμέντα μ
υλικό στη μ
ς για τους τ

01/06/2011 

την έναρξη
υμπλήρωνε
μμετέχοντα
ου,  που  το
ποιήθηκε το
φοροποίηση
ου  δίωρου
ητών/τριων
/τριων  που
α  κινητική
σημαντικά
μάτων  των

Υ 
ΩΝ ΤΟΥ 

νωνικής 
Α.Α.  

HENTIC” AS 
CIATION 

συγκρότηση
αφέρον  μας
α Σήμαντρα
ες  από  την
Σήμαντρα

ωογόνησης
Στο πλαίσιο
ελέσεων  οι
αρακτήρα»
τακινές  και
Η συλλογή
εξήχθη  στα
η  του 2010.
  κατοίκους
καθώς  και

μπορούν να
μελέτη μας.
τρόπους με

η 
ε 
α 
ο 
ο 
η 
υ 
ν 
υ 
ή 
ά 
ν 

η 
ς 
α 
ν 
α 
ς 
ο 
ι 
» 
ι 
ή 
α 
. 
ς 
ι 
α 
. 
ε 



Τμήμα Επιστή
Department o

* Η συμμετοχ
* The particip

τους οποί
γύρω  του
αναπαρασ
τους  για
παρουσιά
δεκαετίας
προσφυγι
σκηνικές 
ρεπερτόρι
ανάμεσα 
προσφυγι
Λέξεις κλε
 
 
17016 
Η ΔΙΑΠΡΑ
ΦΟΙΤΗΤΩ
ΠΟΛΥΠΟΛ
Καράμπα
Πάντειο Π
Ανθρωπο
p.karamp
THE NEGO
LONDON.
P. Karamp
Panteion 
Anthropo
Ποικίλες έ
από την κ
εθνικών τ
πρόσωπα 
Ελληνοκύπ
ταυτότητα
περιβάλλο
συμμετοχ
τον  Ιούλι
αποτελείτ
συνεντεύξ
Ελληνοκύπ
για  αυτό
αναπαράγ
μια γιορτή
για  να  ε
παραγόντ
δρώμενα,
συγχρονικ
βοήθεια τ
κοινωνική

ήμης Φυσικής Αγ
of Physical Educa

χή στο συνέδριο
pation in the con

ους οι άνθρ
υς.  Στη  πρ
στάσεις  χορ
α  την  «πρ
άζει  ότι  οι 
ς  του  ’90
ική ταυτότη
χορευτικές
ιο  εκτεινόμ
στα  εμπλε

ικό» χαρακτ
ειδιά: «προ

ΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΩΝ ΣΤΟ ΛΟΝ
ΛΙΤΙΣΜΙΚΗ Κ
μπας Π.  
Πανεπιστήμ
λογίας  
ampas@gm
OTIATION O
 BODIES AN
pampas  
University o
logy  
έρευνες έχο
κυρίαρχη ιδ
αυτοτήτων
και  συλλ

πριοι  φοιτ
α  μέσω 
ον του Λονδ
ική παρατή
ιο  του  200
το από άτομ
ξεις  για  να 
πριοι προσ
ό  το  λόγο
γουν συνήθ
ή ή και ακό
επιτελεστεί 
των (όπως η
  έχοντας 
κότητας με 
της τεχνολο
ή  ζωή  στ

γωγής & Αθλητισ
ation & Sport Sc

ο με προφορική 
ngress with an o

ρωποι συγκ
ροκειμένη 
ρευτικών  δ
ροσφυγική»
Σημαντριν
διαμορφώ

ητα επιλέγο
επιτελέσε

μενο  από 
εκόμενα  μ
τήρα  των σ
σφυγική» τ

Η ΤΗΣ ΣΥΛΛΟ
ΝΔΙΝΟ. ΣΩΜ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

μιο Κοινωνι

mail.com 
OF COLLECT
ND IDENTIT

of Social an

ουν αναδείξ
δεολογία  (α
. Σε αυτή τη
λογικότητες
ητές,  διαπρ
των  μουσ
δίνου.   Η μ
ήρηση, η οπ
08,  σε  δύο
μα ηλικίας 
επιβεβαιω

σπαθούν  να
σχηματίζο

θειες και πα
μα μια συν
η  εθνική 

η γλώσσα κα
ως  αποτέλ
την «πατρί
γίας γίνετα
ην  Κύπρο

σμού, Δημοκρίτ
ciences, Democ

ή ανακοίνωση πισ
oral presentatio

κροτούν εικ
περίπτωση
δρωμένων  τ
»  τους  τα
οί  τα  τελε
ώνουν  μια
οντας ένα  ο
εις.  Ωστόσο
τοπική  έω

μέλη  του  σ
σκηνικών χο
ταυτότητα, 

ΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥ
ΜΑΤΑ ΚΑΙ Τ

ικών και Πο

IVE IDENTIT
TIES “IN MO

nd Political 

ξει τη χρήσ
από τα πάνω
ην ανακοίν
ς  (από  τα
ραγματεύο
σικο‐χορευτ
μεθοδολογί
ποία είχε δ
ο  ομάδες  έ
19‐21 και η

ωθούν  τα στ
α  κρατήσου
ουν  «παρέ
αραδόσεις 
ηθισμένη μ
ταυτότητα

αι ο υλικός
λεσμα  την
ίδα». Αυτή 
αι ακόμα πι
ο.  Ταυτόχρ

τειο Πανεπιστήμ
critus University 

στοποιείται από 
on is certified thr

6

όνες για το 
  ο  τρόπος
του  χωριού
αυτότητα. 
ευταία  χρό
α  «υπερβα
ομογενοποι
ο  οι  τυχόν 
ς  και  εθνικ
συλλόγου  γ
ορευτικών ε
«αυθεντικό

ΥΤΟΤΗΤΑΣ Τ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕ

ολιτικών Επ

TY OF GREE
OTION” IN A

Sciences, D

ση των μουσ
ω) με στόχο
ωση εξετάζ
α  κάτω),  σ
νται  τη   πο
τικών  πρα
ία που ακολ
ιάρκεια απ
έρευνας  / 
η δεύτερη 2
τοιχεία  της 
ν  ισχυρή  τ
έες»  μεταξ
που είχανε
μέρα στην σ
α.  Ο  χορό
 πολιτισμός
ν  δημιουργ
η φαντασια
ο άμεση, επ
ρονα,  «οι 

ιο Θράκης
of Thrace 

ό το παρόν ηλεκτ
hrough this elect

πώς αντιλα
ς  που  συν
ύ  τους  ανα
Η  ανάλυ

όνια,  σχεδό
ατικού  χαρ
ιημένο ρεπε
αποκλίσεις
κή  κλίμακα
για  «το  κα
πιτελέσεων
ότητα», οπτ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ
Σ «ΣΕ ΚΙΝΗ

πιστημών, Τ

EK‐CYPRIOT
A MULTICUL

Department

σικών και χ
ο την ενίσχ
ζονται οι τρ
στη  προκε
ολιτισμική 
ακτικών  σ
λουθήθηκε
πό το Σεπτέ
«παρέες» 

23‐26. Παρά
συμμετοχι
ην  επαφή μ
ξύ  τους  γ
 στην Κύπρ
σχολή, μπορ
ς,  μεταξύ 
ς), έχει κεντ
γία  ενός  φ
ακή συγχρο
πιτρέπει τη
παρέες», 

κτρονικό αρχείο. 
tronic file. 

αμβάνονται
νθέτουν  τι
αδεικνύει  τ
ση  των  δ
όν  από  τα 
ρακτήρα» 
ερτόριο στι
ς  προς  ένα
α,  προκαλε
αθαρό  και 
ν του συλλό
τική εθνογρ

ΝΟΚΥΠΡΙΩΝ
ΣΗ» ΜΕΣΑ 

Τμήμα Κοιν

T STUDENTS
LTURAL SOC

t of Social 

χορευτικών 
χυση πολιτι
ρόποι με το
ιμένη  περ
και  την  ε

στο  πολυπ
ε είναι η εθ
μβριο του 
φοιτητών.
άλληλα πά
ικής παρατ
με  την «πα
για  να  μπ
ρο. Η βραδ
ρεί να γίνει 
άλλων  πο

τρικό ρόλο 
φαντασιακο
ονικότητα, 
ν συνδιαλλ
  ως  κομ

01/06/2011 

ι τον κόσμο
ς  σκηνικές
ις  απόψεις
δεδομένων
μέσα  της
συλλογική

ις επίσημες
α  ευρύτερο
εί  εντάσεις
αυθεντικό

όγου.  
ραφία 

Ν 
ΣΕ ΜΙΑ 

νωνικής 

S IN 
CIETY. 

πρακτικών
σμικών και
υς οποίους
ίπτωση  οι
θνική  τους
πολιτισμικό
θνογραφική
2007 μέχρι
.  Η  πρώτη
ρθηκαν και
ήρησης.  Οι
ατρίδα»  και
πορούν  να
ινή έξοδος,
η ευκαιρία
ολιτισμικών
σε αυτά τα
ού  δεσμού
που με την
λαγή με την
μμάτι  ενός

ο 
ς 
ς 
ν 
ς 
ή 
ς 
ο 
ς 
ό 

ν 
ι 
ς 
ι 
ς 
ό 
ή 
ι 
η 
ι 
ι 
ι 
α 
, 
α 
ν 
α 
ύ 
ν 
ν 
ς 



Τμήμα Επιστή
Department o

* Η συμμετοχ
* The particip

πολυπολιτ
Έτσι, αν κα
την  ένταξ
εντοπίζοντ
διαφορετι
«παρέες» 
επιτελούν
παραδόσε
εμπλουτίζ
Λέξεις κλε
πρακτικές
 
 
17059 
Η ΕΠΑΓΓΕΛ
Γεντή Μ. ,
Δημοκρίτε
mgenti@p
JOB SECU
M. Genti ,
Democritu
Μια από τ
είναι  ο  π
χορευτικέ
αριθμός  σ
αναπτύσσ
εργασίας.
που  βιών
δραστηριό
των  συλλ
χορών  απ
ασφάλεια
Questionn
περιγραφ
one‐way 
επεξεργασ
προσωπικ
επαγγελμα
του  μορφ
στατιστικά
της  ηλικία
παράγοντ
μεταβολώ
είναι στις 
Λέξεις κλε
φορείς 
 
 

ήμης Φυσικής Αγ
of Physical Educa

χή στο συνέδριο
pation in the con

τισμικού  π
αι είναι χαρ
ξη  των  μη 
ται  κάποι
ικό πολιτισ
αυτές, μέσ

ν  μια  «σω
εις  σε  κίν
ζοντας το πο
ειδιά: πολυ
ς 

ΛΜΑΤΙΚΗ Α
, Γουλιμάρη
ειο Πανεπι
phyed.duth
RITY IN TRA
, D. Goulim
us Universit
τις δραστηρ
παραδοσια
ς  δραστηρ
στελεχιακού
σουν  οι  πο
  Σκοπός  τη
νει  το  πρ
ότητες με ε
λόγων  που 
ποτέλεσαν 
ας  πραγματ
naire».  Για
ικής στατισ
Anova  και
σία των δεδ
κό  των  συ
ατική ασφά
φωτικού  επ
ά  σημαντικ
ας.  Το  ανθρ
τα  για  την 
ών.  Εν  κατα
προτεραιότ
ειδιά: επαγγ

γωγής & Αθλητισ
ation & Sport Sc

ο με προφορική 
ngress with an o

εριβάλλοντ
ρακτηριστικ
Κυπρίων  σ
α  περιφερ
μικό υπόβα
σα από απο
ωματική  δ
νηση  και 
ολλαπλό πο
πολιτισμικό

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σ
ης Δ., Φιλίπ
στήμιο Θρά
h.gr 
ADITIONAL 
aris, F. Filip
ty of Thrace
ριότητες αν
ακός  χορός
ριότητες  αυ
ύ  δυναμικο
ολιτιστικοί 
ης  εργασίας
ροσωπικό 
ελληνικούς 
δραστηριο
το  δείγμα
τοποιήθηκε
α  τις  αν
στικής. Ακόμ
ι  υπολογίσ
δομένων πρ
υλλόγων  εί
άλεια μεταξ
πιπέδου  τω
κή  θετική  σ
ρώπινο  δυν
επιβίωση  τ
ακλείδι,  η  ε
τητες των δ
γελματική ι

σμού, Δημοκρίτ
ciences, Democ

ή ανακοίνωση πισ
oral presentatio

τος  βρίσκο
κή η μεγάλη
στους  κύκλο
ρειακά  (μη
αθρο. Σύμφ
οκλεισμούς 
διγλωσσία»,
προκαλούν
ολιτισμικά π
ότιτα, διαπο

ΣΤΟΥΣ ΦΟΡ
ππου Φ.  
άκης, Τ.Ε.Φ

DANCE CLU
ppou  
e, D.P.E.S.S
αψυχής πο
ς.  Ο  αριθμ
υξάνεται  σ
ού  απασχο
σύλλογοί 

ς  ήταν  η  δ
των  πολιτ
παραδοσια
οποιούνται 
α  της  έρευ
ε  με  το 
νάγκες  της
μη πραγματ
στηκε  ο  συ
ροέκυψε ότ
ίναι  μέτρια
ξύ  των φύλ
ων  εργαζομ
συσχέτιση  μ
ναμικό  των
τους  ιδιαίτε
επαγγελματ
διοικήσεων 
ικανοποίησ

τειο Πανεπιστήμ
critus University 

στοποιείται από 
on is certified thr

7

νται  σε  συ
η συνοχή τω
ους  τους.  Ω
η‐τακτικά) 
φωνα με τα 
(exclusions
,  θέτοντας
ν  αμοιβαίε
περιβάλλον
ολιτισμικές

ΡΕΙΣ ΠΑΡΑΔ

Φ.Α.Α.  

UBS 

S.  
ου γνωρίζει 
μός  των  ε
συνεχώς  τα
ολείται  σε  χ
οι  οποίοι

διερεύνηση 
τιστικών  σ
ακούς χορο
στο  χώρο
υνας.  Η  α
ερωτηματο
ς  έρευνας
τοποιήθηκε
υντελεστής 
τι η επαγγελ
α.  Δεν  βρ
λων,  των  δ
μένων.  Ωστ
μεταξύ  της 
ν  πολιτιστικ
ερα  σε  περ
τική  ασφάλ
των πολιτισ

ση, παραδοσ

ιο Θράκης
of Thrace 

ό το παρόν ηλεκτ
hrough this elect

υνεχή  αλλη
ων «παρεών
Ωστόσο  σε 
μέλη  που
παραπάνω
s) και ενσω
ς  τις  μου
ες  διαπολι
ν στο οποίο 
ανταλλαγέ

ΔΟΣΙΑΚΟΥ Χ

σημαντική 
ενήλικων  π
α  τελευταία
χορευτικές 
ι  αποτελού
της  επαγγ

συλλόγων 
ύς. 99 άτομ
των  ελλην

αξιολόγηση 
ολόγιο  «M
ς  χρησιμο
ε t‐test για α
συσχέτιση

λματική ασ
ρέθηκε  δια
ιαφόρων η
όσο  διαπισ
επαγγελμα

κών  συλλόγ
ριόδους  ασ
λεια  του  πρ
στικών συλλ
σιακός χορό

κτρονικό αρχείο. 
tronic file. 

ηλεπίδραση
ν» αυτών, α
αρκετές  π
υ  προέρχο
ω υποστηρίζ
ωματώσεις (
υσικοχορευτ
ιτισμικές  α
πραγματώ

ές, μουσικοχ

ΧΟΡΟΥ  

επιτυχία στ
που  συμμε
α  χρόνια. 
δραστηριό

ύν  σημαντ
γελματικής 
που  περιλ
μα από το π
νικών  παρ
της  επαγ
innesota  S
οποιήθηκαν
ανεξάρτητα
ης  Pearson
σφάλεια που
αφορά  ως 
ηλικιακών  ο
στώθηκε  ό
ατικής  ασφ
γων  αποτελ
στάθειας  κα
ροσωπικού 
λόγων. 
ός, πολιτιστ

01/06/2011 

η  μαζί  του.
αποκλείουν
περιπτώσεις
ονται  από
ζεται ότι οι
inclusions),
τικές  τους
ανταλλαγές
νονται.  
χορευτικές 

την Ελλάδα
ετέχουν  σε
Σημαντικός
ότητες  που
τική  αγορά
ασφάλειας
λαμβάνουν
προσωπικό
αδοσιακών
γελματικής
Satisfaction
ν  στοιχεία
α δείγματα,
.  Από  την
υ βιώνει το
προς  την

ομάδων  και
ότι  υπάρχει
φάλειας  και
λεί  κρίσιμο
αι  συνεχών
πρέπει  να

τικοί 

. 
ν 
ς 
ό 
ι 
, 
ς 
ς 

α 
ε 
ς 
υ 
ά 
ς 
ν 
ό 
ν 
ς 
n 
α 
, 
ν 
ο 
ν 
ι 
ι 
ι 
ο 
ν 
α 



Τμήμα Επιστή
Department o

* Η συμμετοχ
* The particip

17132 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜ
Παναγοπο
Δημοκρίτε
vpanagop
COMPARI
INTRODUC
V. Panago
Democritu
Κατά  το 
αντιμέτωπ
της  διδακ
επικοινων
αλληλουχί
χρόνο.  Οι
σοβαρά  υ
ρυθμοκινη
χορευτικό
δομή  της 
από τα πα
βιβλιογρα
προοδευτ
ρυθμικής 
εξειδικευμ
αφενός  ν
απαιτήσει
σύγκριση 
προγράμμ
μαθητές  Α
προγράμμ
n=50)  κατ
ενώ στο δ
Αφού  λήφ
κάθε χορε
τη διαχείρ
βάσει  πρ
ομαδοποι
τρεις  και 
χορού  Χα
μετρήσεις
τα  αποτελ
μεταξύ  τω
πολλαπλώ
μέτρηση σ
παράγοντ
ομάδα κα
επεξεργασ

ήμης Φυσικής Αγ
of Physical Educa

χή στο συνέδριο
pation in the con

ΤΗΣ ΧΟΡΕΥ
ΜΜΑΤΑ ΕΙΣΑ
ούλου Β. , Σ
ειο Πανεπι
p@phyed.du
SON OF CH
CTORY PRO
opoulou , V.
us Universit
σχεδιασμό 
πος  με  ορισ
κτέας  ύλης 
νίας  μη  λε
χία κινήσεω
ι  παράμετρ
υπόψη  στο
ητική  πλοκ
ό τους σχήμ
χορογραφί

αραπάνω χα
αφία,  δεν π
τικότητας,  η
αγωγής. 

μένη διαδικ
α  διατηρεί
ις  διδασκα
της χορευτ
ματα  χορού
Α’  και  Β’  τά
ματα  διδασ
τά  το  σχεδι
δεύτερο (2η
φθηκαν υπό
ευτική δομή
ριση του χώ
ρωτοκόλλου
ιημένων  κρ
οι  μαθητέ
ασαπιά.  Εφ
ς με δύο επ
λέσματα  δ
ων  παραγόν
ών  συγκρίσ
σε όλες  τις 
τα  μέτρηση
αι σημαντικ
σία των απ

γωγής & Αθλητισ
ation & Sport Sc

ο με προφορική 
ngress with an o

ΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟ
ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ
Σερμπέζης Β
στήμιο Θρά
uth.gr 
HILDREN’S D
OGRAMS TO
. Serbezis, N
ty of Thrace
του  προγ

σμένα  μεθο
βάσει  της 

εκτικού  χα
ν του σώμα
ροι  που  διέ
ο  σχεδιασμ
κή  των  χορ
μα, την κατη
ίας  και  του
αρακτηριστ
πρέπει  να  κ
η  αρχή  της 
Επίσης,  μι
κασία, στα 
ί  τις  ιδιαιτ
αλίας  των 
τικής απόδο
ύ.  Το  συνο
άξης  Δημοτ
σκαλίας  χορ
ιασμό  του 
η πειραματι
όψη  τα  χαρ
ή, ομαδοπο
ώρου,  του χ
υ  που  δημ
ριτηρίων.  Ο
ς  βιντεοσκ
φαρμόστηκ
αναλαμβαν
ιαπιστώθηκ
ντων  μέτρη
σεων  Sidak 
χορευτικές
  και  σημα
ή αλληλεπί
οτελεσμάτω

σμού, Δημοκρίτ
ciences, Democ

ή ανακοίνωση πισ
oral presentatio

ΟΔΟΣΗΣ ΠΑ
ΟΝ ΕΛΛΗΝΙ
Β., Αγγελού
άκης, Τ.Ε.Φ

DANCE PERF
O GREEK DA
N. Aggelous
e, D.P.E.S.S
γράμματος 
οδολογικά 
ηλικίας  κα

αρακτήρα, 
ατος ιδιαίτε
έπουν  τις  σ
μό  της  διδ
ρών,  τη  δ
ηγορία της χ
υ  κινητικού
τικά, όπως 
καταστρατη
ορθής  χρή
ιας  και  η 
γενικότερα
τερότητές  τ
κινητικών 
οσης παιδιώ
ολικό  δείγμ
τικού,  που 
ρού.  Το  πρ
βασίστηκε 
ική ομάδα, 
ρακτηριστικ
οιήθηκαν σε
χρόνου και
μιουργήθηκ
Οι  μετρήσει
κοπήθηκαν 
κε  ανάλυσ
νόμενους κ
κε  ότι  υπή
ηση  και  φρ
διαπιστώθ

ς φράσεις. 
αντική  αλλη
ίδραση των
ων προέκυ

τειο Πανεπιστήμ
critus University 

στοποιείται από 
on is certified thr

8

ΑΙΔΙΩΝ ΣΕ Δ
ΚΟ ΧΟΡΟ
ύσης Ν.  
Φ.Α.Α.  

FORMANCE
ANCE  
ssis  
S.  
διδασκαλία
προβλήματ
αι  του  επιπ
ο  χορός  έ
ερα οργανω
σχέσεις  αυ
ασκαλίας, 
ημοφιλία, 
χορευτικής 
  και  ρυθμι
αναφέρετα
γούνται  τρ
ήσης  των  μ
διδασκαλί

α πλαίσια τη
της  και  αφ
επιστημών
ών, που πα
μα  της  έρε
παρακολού
ρώτο  πρόγρ
στις  αρχές
n=50) η διδ
κά που απο
ε τρεις παρ
ι  τον  τύπο τ
κε  από  το
ς  που  πρα
ατομικά  σ
η  διακύμα
αι έναν ανε
ήρξε  στατισ
ράση,  ενώ 
θηκε  σημαν
Επίσης, δια
ηλεπίδραση
ν παραγόντω
ψε ότι η βε

ιο Θράκης
of Thrace 

ό το παρόν ηλεκτ
hrough this elect

ΥΟ ΔΙΑΦΟΡ

E IN TWO D

ας,  ο  δάσκ
τα,  με  κυρι
πέδου  των 
έχει  δομή 
ωμένη σε σχ
τές  και  πρ
αφορούν: 
την  αντιπρ
φόρμας στ
ικού  τους  μ
αι στη διεθν
εις  βασικοί
ουσικών  μέ
ία  του  χο
ης διδακτικ
φετέρου  να 
.  Σκοπός  τ
ρακολούθη
ευνας  αποτ
ύθησαν  δύο
ραμμα  (1η 
ς  που  αναφ
δασκαλία έ
οτελούν απ
ράγοντες αξ
της κίνησης
ο  συνδυασ
γματοποιήθ
ε  τρεις  χορ
ανσης  για 
εξάρτητο πα
στικά  σημαν
από  τα  απ
ντική  επίδρ
απιστώθηκε
η  των  παρα
ων φράση 
ελτίωση στ

κτρονικό αρχείο. 
tronic file. 

ΡΕΤΙΚΑ 

DIFFERENT 

καλος  χορο
ιότερο  την 
μαθητών. 
και  νόημα

χέση με το χ
ρέπει  να  λα
τη  μελορυ
ροσωπευτι
την οποία α
μοτίβου.  Εκ
νή σχετική 
ί  κανόνες: 
έτρων  και 
ορού  εντάσ
κής επιστήμ
α  ανταποκρ
της  εργασί
ησαν δύο δι
τέλεσαν  10
ο  διαφορετ
  πειραματι
φέρθηκαν  π
έγινε με τυχ
παραίτητα  σ
ξιολόγησης 
ς. Η αξιολό
σμό  των  ε
θηκαν  ήταν
ρευτικές  φ
επαναλαμ

αράγοντα (
αντική  αλλη
ποτελέσματ
ραση  του 
ε κύρια επί
αγόντων  μέ
και μέτρησ
η χορευτικ

01/06/2011 

ού  έρχεται
οργάνωση
Ως  μορφή

α,  και  μια
χώρο και το
αμβάνονται
υθμική  και
κότητα,  το
ανήκουν, τη
κτός,  όμως,
με το θέμα
η αρχή  της
η  αρχή  της
σσεται,  ως
μης, πρέπει
ρίνεται  στις
ας  ήταν  η
ιαφορετικά
00  (n=100)
τικά  ετήσια
ική  ομάδα,
παραπάνω,
χαία σειρά.
στοιχεία  σε
σχετικά με

όγηση έγινε
επί  μέρους
ν  συνολικά
ράσεις  του
μβανόμενες
3x3x2) Από
ηλεπίδραση
α  του  τεστ
παράγοντα
ίδραση του
έτρηση  και
ση. Από την
ή απόδοση

ι 
η 
ή 
α 
ο 
ι 
ι 
ο 
η 
, 
α 
ς 
ς 
ς 
ι 
ς 
η 
ά 
) 
α 
, 
, 
. 
ε 
ε 
ε 
ς 
ά 
υ 
ς 
ό 
η 
τ 
α 
υ 
ι 
ν 
η 



Τμήμα Επιστή
Department o

* Η συμμετοχ
* The particip

των μαθη
μεγαλύτερ
μελλοντικ
χορούς αλ
Λέξεις κλε
προγράμμ
 
 
17335 
ΤΑ ΧΟΡΕΥ
Φιλίππου
Δημοκρίτε
ffilippo@p
DANCING 
F. Filippou
Democritu
Στις παρα
φυσικές  α
υπερφυσι
δυνάμεις 
τις έχει με
τις  αποδιώ
χρονιά,  η 
αποτελού
κρίσιμες 
διακωμωδ
Θεοφανίω
καταγραφ
που  διαβ
σύγκριση 
δυνατότητ
κοινοτικό 
πραγματο
θέμα,  βιβ
εθνοτοπικ
και  ημιδο
τόσο  στην
καλύτερη 
Αλεξάνδρε
τα χωριά 
στην  Ημα
περιόδους
Μικρασιά
(Ρουγκάτσ
(Λαγκατσά
Χριστουγέ
ότι: α. στα
στρατιωτι

ήμης Φυσικής Αγ
of Physical Educa

χή στο συνέδριο
pation in the con

τών που πα
ρα  ήταν  κα
κές  έρευνες
λλά και σε δ
ειδιά: χορευ
ματος  

ΥΤΙΚΑ ΛΑΙΚΑ
υ Φ. , Γουλιμ
ειο Πανεπι
phyed.duth
 FOLK RITU
u , D. Goulim
us Universit
αδοσιακές  κ
αλλαγές,  πο
ικές  και  μα
του και αφ
ε το μέρος 
ώξει,  ιδιαίτ
 σοδειά  ή 
σαν  διάφο
αυτές  πε

δήσεις,  φαγ
ων)  κατέχει 
φή των ευετ
βιούν  στην 
του  περιε
τα  για  δια
περιβάλλο

οποιήθηκε 
βλιογραφία
κούς πολιτι
ομημένες  σ
ν  πληρέστε
κατανόηση
ειας), τα χω
της Νάουσ

αθία.  Στις  π
ς ήρθαν  κα
άτες,  Πόντι
σια),  οι  Βλ
άρια) είναι 
έννων ευετη
α Ρουγκάτσ
ική  δομή  β

γωγής & Αθλητισ
ation & Sport Sc

ο με προφορική 
ngress with an o

αρακολούθ
αι  τα  σκορ 
ς  μπορούν 
διαφορετικό
υτική απόδ

Α ΔΡΩΜΕΝΑ
μάρης Δ., Σ
στήμιο Θρά
h.gr 
ALS IN IMA
maris, A. St
ty of Thrace
κοινωνίες ο
ου  συνέβαι
αγικές  δυνά
φετέρου έπρ
του. Επιπλέ
τερα  σε  συ
η  υγεία  το

ορες  πρακτ
ριόδους  κ
γητό.  Το  Δ
ξεχωριστή

τηρικών δρ
Ημαθία  κ

εχομένου  κ
απιστώσεις 
ον  και  τις  π
με:  την  αν
ς,  τη  βιντε
στικούς συ
συνεντεύξει
ερη  πληροφ
η  του  περιε
ωριά των Πι
ας είναι οι 
περιοχές  αυ
αι  εγκαταστ
ιοι,  Βορειο
άχοι  (Λιγου
οι πολιτισμ
ηρικά δρώμ
ια το περιε
β.  Στα  Ρουγ

σμού, Δημοκρίτ
ciences, Democ

ή ανακοίνωση πισ
oral presentatio

θησαν το πρ
τους  στις  ε
να  πραγμα
ό δομικό επ
οση, δομικά

Α ΣΤΗΝ ΗΜ
Σταυρίδης Α
άκης, Τ.Ε.Φ

ATHIA COUN
tavridis  
e, D.P.E.S.S
ο κόσμος μη
ιναν  σε  διά
άμεις  οι  οπ
ρεπε με διά
έον, τις κακ
γκεκριμένε
ου.  Μέσο  γ
τικές  και  σ
και  οι  οπο
ωδεκαήμερ
  θέση  στο 
ωμένων πο
κατά  την  π
και  της  δο
που  αφορ

πιθανές  αλλ
ασκόπηση,
εοσκόπηση 
λλόγους.  Τ
ς  με  παλιο
φόρηση  κα
εχομένου  τ
ιερίων (Ριζώ
πολιτισμικ

υτές,  εκτός 
τάθηκαν διά
οθρακιώτες
υτσάρια),  ο
μικές ομάδε
μενα. Από τ
εχόμενο και
γκάτσια  ο  χ

τειο Πανεπιστήμ
critus University 

στοποιείται από 
on is certified thr

9

ρώτο πρόγρ
επιμέρους  χ
ατοποιηθού
πίπεδο του 
ά επίπεδα τ

ΜΑΘΙΑ 
Α.  
Φ.Α.Α., 12ο Δ

NTY 

S., 12th elem
η έχοντας  τ
άφορες  χρο
ποίες  αφεν
άφορους τρ
κές δυνάμε
ες  χρονικές 
για  τον  εξε
υμπεριφορ
οίες  περιλ
ρο  (παραμο
λαϊκό  εορτ

ου πραγματ
περίοδο  τω
μής  των  δ
ρούν  τη  θέ
ληλοσυνδέσ
  της  σχετικ
της  επιτέλ

Τέλος, μια σ
ούς  τελεστέ
ι  στη  διασα
των  δρωμέν
ώματα και Δ
κές περιοχές
από  τους 
άφοροι  ελλ
ς  και  Σαρ
οι  Πόντιοι 
ες που πρα
την ανάλυσ
ι η δομή τη
χορός,  και 

ιο Θράκης
of Thrace 

ό το παρόν ηλεκτ
hrough this elect

ραμμα ήταν
χορευτικές 
ύν  συγκρίσε
χορού, όπω
του χορού, 

Δημοτικό Σ

mentary sch
τη  γνώση ν
νικές  περιό
νός  ήταν  έξ
ρόπους να τ
ις έπρεπε ν
περιόδους
υμενισμό  τ
ές  που  πρ
λάμβαναν 
ονή  Χριστο
τολόγιο  της
τοποιούν οι
ων  Χριστουγ
δρωμένων  θ
ση  και  τη 
σεις.  Η  συλ
κής  με  το 
λεσης  των 
σειρά από ε
ές  των  δρω
αφήνιση  απ
νων.  Το  Ρο
Δάσκιο), η Β
ς που μπορ
γηγενείς,  σ
ληνικοί πλη
ακατσάνοι.
(Μωμογέρ
γματοποιού
ση των δεδο
ς όλης επιτ
μάλιστα  ο 

κτρονικό αρχείο. 
tronic file. 

ν μεγαλύτερ
φράσεις.  Ω
εις  σε  περι
ως το μοτίβο
σχεδιασμό

Σχολείο Βέρ

hool of Ver
να εξηγήσει
όδους,  τις  α
ξω  και  πάν
τις εξευμεν
να τις αποτ
ς,  για  να  πά
των  δυνάμε
ραγματοποι
μεταμφιέσ
υγέννων  – 
ς  Βόρειας  Ε
ι πολιτισμικ
γέννων  κα
θα  μας  πα
λειτουργία

λλογή  των  δ
υπό  διαπρ
δρωμένων
ελεύθερες 
ωμένων  μα
αποριών  όσ
ουμλούκι  (π
Βέροια, η Ν
ρούμε να δ
σε  διάφορε
ηθυσμοί όπ
.  Οι  Ρουμ
ια)  και  οι 
ύσαν την π
ομένων δια
τέλεσης παρ
  αυστηρά 

01/06/2011 

ρη, εφόσον
Ωστόσο,  σε
ισσότερους
ο. 
ς 

ροιας  

ia  
ι  λογικά  τις
απέδιδε  σε
νω  από  τις
νίσει και να
τρέψει ή να
άει  καλά  η
εων  αυτών
ιούνταν  τις
σεις,  χορό,
παραμονή
Ελλάδας.  Η
κές ομάδες
θώς  και  η
αράσχει  τη
α  τους  στο
δεδομένων
αγμάτευση
ν  από  τους
συζητήσεις

ας  βοήθησε
ο  και  στην
περιοχή  της
Νάουσα και
ιακρίνουμε
ες  χρονικές
πως Βλάχοι,
μλουκιώτες
Δασκιώτες
ερίοδο των
πιστώνεται
ρουσιάζουν
δομημένος

ν 
ε 
ς 

ς 
ε 
ς 
α 
α 
η 
ν 
ς 
, 
ή 
Η 
ς 
η 
η 
ο 
ν 
η 
ς 
ς 
ε 
ν 
ς 
ι 
ε 
ς 
, 
ς 
ς 
ν 
ι 
ν 
ς 



Τμήμα Επιστή
Department o

* Η συμμετοχ
* The particip

χορός, συ
λέγαμε, τη
Λαγκατσά
διακωμωδ
μάλλον συ
Λέξεις κλε

ήμης Φυσικής Αγ
of Physical Educa

χή στο συνέδριο
pation in the con

νοδευμένο
ης όλης επι
άρια  ο  υπό
δήσεις αποτ
υμπληρωμα
ειδιά: χορευ

γωγής & Αθλητισ
ation & Sport Sc

ο με προφορική 
ngress with an o

ς αποκλεισ
ιτέλεσης. Αν
όλοιπος  θία
τελούν τον 
ατικό χαρακ
υτικά δρώμ

σμού, Δημοκρίτ
ciences, Democ

ή ανακοίνωση πισ
oral presentatio

1

στικά από ο
ντίθετα, στ
ασος  με  τις
κεντρικό π
κτήρα.  
μενα, ευετη

τειο Πανεπιστήμ
critus University 

στοποιείται από 
on is certified thr

10

οργανική μο
ους Μωμογ
ς  μιμήσεις,
υρήνα της ε

ρικά δρώμε

 

ιο Θράκης
of Thrace 

ό το παρόν ηλεκτ
hrough this elect

ουσική, απο
γέρους, στα
τους  αυτο

επιτέλεσης 

ενα, Δωδεκα

κτρονικό αρχείο. 
tronic file. 

οτελεί την 
α Λιγουτσάρ
οσχεδιασμο
και οι χορε

αήμερο 

01/06/2011 

καρδιά, θα
ρια και στα
ούς  και  τις
ευτές έχουν

α 
α 
ς 
ν 


