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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Η  Κερκυραϊκή  ΄Ενωσις  Αθηνών   « Ο  ΑΓΙΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ » 

Συμμετέχουσα  στις  εκδηλώσεις  για  τα  200  χρόνια  από  την  Επανάσταση  του  1821   

Σ α ς  π ρ ο σ κ α λ ε ί 

Στη  διαδικτυακή  παρουσίαση  του  θέματος  :   

« Ο προ-επαναστατικός Καποδίστριας και το Ελληνικό ζήτημα » 

Διεθνής Ρευστότητα και Πολιτική Χειραφέτησης (1814-1821) 

 

Το  θέμα  θα  αναπτύξει  ο πολιτικός επιστήμονας – Διεθνολόγος   Δρ  Στέλιος Αλειφαντής  

Η  παρουσίαση  θα  πραγματοποιηθεί  την  Κυριακή  28  Μαρτίου,  και  ώρα  19.00  και  θα  

προβληθεί  σε  απ’  ευθείας  σύνδεση  μέσω  της διαδικτυακής πλατφόρμας  Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/7923019939?pwd=and0ZldyUEp3SzA5TmE0dWhPemU0Zz09   

Meeting ID: 7923019939 και    Passcode :  574967 

    

 

-    Α. Οδηγίες  σύνδεσης   στην  πλατφόρμα  Ζοοm: 

https://us02web.zoom.us/j/7923019939?pwd=and0ZldyUEp3SzA5TmE0dWhPemU0Zz09
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-   Από  τις  18.30  θα  μπορείτε  να  εισέλθετε  εις  την  ως  άνω  πλατφόρμα   Zoom . 

-   Αρχικά  θα  χρειαστεί  να  « ανοίξετε »  τον  παραπάνω  σύνδεσμο  και  να  

     « κατεβάσετε »   το  πρόγραμμα .   

   -   Ακολούθως,  θα  το  εγκαταστήσετε  και  θα  εισέλθετε  αυτόματα  στο   meeting  

room ,  περιμένοντας  έως  ότου  ξεκινήσει  η  ομιλία  . 

   -  Η  σύνδεση  σας  έχει  προγραμματισθεί  με  κλειστό  το  μικρόφωνο  σας .  

- Στο  τέλος  της  εισήγησης  θα  έχετε  την  δυνατότητα  είτε  να  ανοίξετε  το  

Μικρόφωνο  σας  -  ή  και  την  κάμερα  σας -  ( επιλέγοντας  στα  ενδεδειγμένα 

εικονίδια   κάτω  αριστερά ) ,  είτε  να  γράψετε  ένα  σύντομο  

σημείωμα/ερώτηση  στο  chat . 

- Στην  πλατφόρμα  του  Zoom   έχουν  την  δυνατότητα   να  συμμετάσχουν  έως  

και  100  άτομα . 

- Σε περίπτωση πληρότητας των θέσεων, παρακαλούμε να μεταβείτε στον 

ακόλουθο σύνδεσμο του YouTube:  

https://www.youtube.com/channel/UCNu5qxW_3_PAG2l2fFvgDPA 

Ούτως ή άλλως, υπάρχει η εναλλακτική δυνατότητα απευθείας παρακολούθησης 

των ομιλιών από την πλατφόρμα του YouTube, μέσω του παραπάνω συνδέσμου.  

- Οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα YouTube: 

H σύνδεση στο YouTube θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόλις ξεκινήσει η 

εκδήλωση, στις 19:00. Θα υπάρχει μια καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων 

(περίπου 30’’) από τον πραγματικό χρόνο της ομιλίας, χωρίς όμως να 

δημιουργείται κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας. 

Στο τέλος της ομιλίας, θα έχετε τη δυνατότητα να θέσετε τις ερωτήσεις σας 

γραπτώς στο chat. 

Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να επιλέξετε την παρακολούθηση των 

εισηγήσεων και της συζήτησης σε μία από τις δυο πλατφόρμες (Zoom ή 

YouTube). 

https://www.youtube.com/channel/UCNu5qxW_3_PAG2l2fFvgDPA

