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Ημερίδα πληροφόρησης για
το έργο POLYPHONIA
 

 
 
Η 2η Ημερίδα Πληροφόρησης του

Έργου POLYPHONIA

πραγματοποι-ήθηκε στις 30

Ιανουαρίου 2020, στην αίθουσα

εκδηλώσεων της Εταιρείας

Ηπειρωτικών Μελετών, στα

Ιωάννινα, από τον Επικεφαλής

Εταίρος, ήτοι την Περιφερειακή

Ένωση Δήμων Ηπείρου (ΠΕΔ

Ηπείρου), με μεγάλη επιτυχία.

Χαιρετισμοί και εναρκτήριες ομιλίες

δόθηκαν από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ

Ηπείρου, το Δήμαρχος του Δήμου

Πωγωνίου και το Δήμαρχο του

Δήμου Δερόπολης. Η Ημερίδα

Πληροφόρησης περιλάμβανε

παρουσίαση του Έργου, των

προβλεπόμενων εκροών και αποτε-

λεσμάτων του, από τον Υπεύθυνο

Έργου κ. Δέσκα, ομιλία για τη

σημασία και την ιστορία της

πολυφωνικής μουσικής, από τον

καθηγητή πολυφωνικής μουσικής κ.

Λώλη, καθώς και παρουσίαση της

σχέσης του πολιτιστικού τουρισμού

με την πολυφωνική μουσική, από

τον Περιφερειακό Σύμβουλο και

στέλεχος του Τμήματος Τουρισμού

της Περιφέρειας Ηπείρου κ.

Γκαρτζονίκα. Κατά τη διάρκεια της

εκδήλωσης, η οποία έτυχε θερμής

υποδοχής από τους

παρευρισκόμενους, οι συμμετέ-

χοντες επίσης απόλαυσαν ζωντανή

πολυφωνική μουσική από το

Σύλλογο Πολυφωνικού Τραγουδιού

Πωγωνίου.
 

 

 

 
Το Αποθετήριο της
Πολυφωνικής Μουσικής
 

 
 
Το Αποθετήριο της Πολυφωνικής

Μουσικής θα αποτελέσει μια πλήρη

ψηφιακή βάση δεδομένων της

πολυφωνικής κληρονομιάς της

Περιοχής Παρέμβασης.

Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει

οπτικοακουστικά, ιστορικά και

πολιτιστικά δεδομένα σε ψηφιακή

μορφή, τα οποία σχετίζονται με την

πολυφωνική μουσική, με στόχο τη

διατήρηση και την περαιτέρω

προώθηση της πολυφωνικής

κουλτούρας. Με την πρόσβαση στο

αποθετήριο, ο επισκέπτης θα έχει

την ευκαιρία να ακούσει

πολυφωνικά μουσικά κομμάτια, να

παρατηρήσει φωτογραφίες, να

παρακολουθήσει οπτικοακουστικό

υλικό, καθώς και να διαβάσει

ιστορικά έγγραφα που βρέθηκαν και

συλλέχθηκαν από βιβλιοθήκες,

προσωπικές συλλογές και ιστορικά

ή πολιτιστικά ιδρύματα. Όλα τα

προαναφερθέντα δεδομένα θα

διατηρηθούν και θα παρουσιαστούν

ψηφιακά. Το Αποθετήριο είναι

ενεργό επί του παρόντος

(https://polyphonia.eu/repository/)

για την Ελληνική Περιοχή

Παρέμβασης, ήτοι για την Ήπειρο

και θα ολοκληρωθεί σύντομα με

υλικό από την Περιοχή Παρέμβασης

της Αλβανίας. 

 

 

     

Θεματική Διαδρομή
POLYPHONIA

 
Η Θεματική Διαδρομή του Έργου

POLYPHONIA στοχεύει στην προβολή

σημαντικών ιστορικών, πολιτιστικών και

φυσικών προορισμών πολιτιστικής

κληρονομιάς, εστιάζοντας στη σχέση

μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και

βιώσιμου τουρισμού με επίκεντρο την

πολυφωνική μουσική και τα πολυφωνικά

τραγούδια της Ηπείρου και της Νότιας

Αλβανίας. Η Θεματική Διαδρομή για την

Ελληνική Περιοχή Παρέμβασης έχει

ολοκληρωθεί και είναι διαθέσιμη στον

ακόλουθο σύνδεσμο, ενώ σύντομα θα

ενσωματωθούν πληροφορίες για

τοποθεσίες της Αλβανικής πλευράς:

https://polyphonia.eu/thematic-route/
 

     

Πολιτιστική Εταιρική
Ταυτότητα (Brand)
POLYPHONIA

 
Η ανάπτυξη του Πολιτιστικού Brand

POLYPHONIA αποτελεί ένα στρατηγικό

εργαλείο στο διεθνές ανταγωνιστικό

περιβάλλον που εγγυάται τη

μοναδικότητα της πολιτιστικής ταυτότη-

τας, η οποία βασίζεται στην άυλη

κληρονομιά της πολυφωνικής μουσικής,

μέσω ενός συγκεκριμένου τουριστικού

προϊόντος. Ο ορισμός, αλλά και η

προβολή του τι αντιπροσωπεύουν ο

πολιτισμός της Περιοχής Παρέμβασης

και το εν λόγω τουριστικό προϊόν, το

οποίο θα είναι ανταγωνιστικό και θα

προσφέρει στους τουρίστες συγκεκρι-

μένες εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και

εμπειρίες, συνιστούν στρατηγικό

τουριστικό πλεονέκτημα. Η ανάπτυξη

του συγκεκριμένου Πολιτιστικού Brand

τονίζει μια ισχυρή, κοινή και ξεχωριστή

ταυτότητα για την Περιοχή Παρέμβασης,

προωθώντας με σεβασμό τον πολιτισμό

της Διασυνοριακής Περιοχής και έχοντας

διάρκεια ακόμη και μετά το πέρας του

Έργου. Το Πολιτιστικό Brand

POLYPHONIA περιλαμβάνει ένα σύνολο

μεθόδων μάρκετινγκ και επικοινωνίας,

που είναι σε θέση να διαφοροποιήσουν

το τουριστικό προϊόν POLYPHONIA

(προορισμούς, διαδρομές, δραστηριότη-

τες κλπ.) και να δημιουργήσουν

εντυπώσεις που θα μείνουν ανεξίτηλες

στο μυαλό των τουριστών. Το

Πολιτιστικό Brand έχει ολοκληρωθεί και

θα είναι διαθέσιμο σύντομα στην

επίσημη ιστοσελίδα του Έργου.
 

     

Μελέτη για τη διατήρηση
της πολυφωνικής μουσικής
και την ανάπτυξη του
πολιτιστικού τουρισμού

 
Η Μελέτη με θέμα τη διατήρηση της

πολυφωνικής μουσικής και τη χρήση της

ως πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος,

έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά στο

Ελληνικό τμήμα της Περιοχής

Παρέμβασης του Έργου. Ειδικότερα, η

Μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση της

σημασίας της διατήρησης της

παράδοσης της πολυφωνικής μουσικής

στην περιοχή της Ηπείρου και των πιο

αποτελεσματικών μεθόδων προς αυτήν

την κατεύθυνση, καθώς και των τρόπων

αξιοποίησής της, προκειμένου να

αναπτυχθεί ο πολιτιστικός τουρισμός

στην περιοχή. Η μελέτη θα ολοκληρωθεί

για ολόκληρη την Περιοχή του Έργου,

ενσωματώνοντας σύντομα πληροφορίες

για το Aλβανικό τμήμα της Περιοχής

Παρέμβασης του Έργου.
 

 

  
Το Έργο POLYPHONIA συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των
συμμετεχουσών χωρών του Προγράμματος Interreg IPA II
CBC “Ελλάδα – Αλβανία 2014 - 2020”.

Το περιεχόμενο αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις θέσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της
Αναθέτουσας Αρχής.
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POLYPHONIA
Ανάπτυξη του  Θεματ ικού Τουρισμού,  μέσω της
διατήρησης της  Πολυφωνικής  Μουσικής ,  ως μοναδικό
στοιχε ίο  της  Διασυνοριακής  Πολιτ ιστ ικής  Κληρονομιάς
 
Το Έργο Διασυνοριακής Συνεργασίας POLYPHONIA, το οποίο
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg IPA CBC “Ελλάδα –
Αλβανία 2014 – 2020”, στοχεύει στη διατήρηση και την ενίσχυση
της πολυφωνικής μουσικής των περιοχών της Ηπείρου και της
Νότιας Αλβανίας, ως ζωτικής σημασίας πολιτιστικό στοιχείο του
χώρου παρέμβασης, καθώς και στην αποτελεσματική του
αξιοποίηση στον τομέα του θεματικού τουρισμού.

Αλλά πώς θα πετύχει το Έργο POLYPHONIA αυτόν τον στόχο;
 
 

 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
             

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολιτική GDPR
Από τον Μάιο του 2018 έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι νέοι νόμοι για την προστασία δεδομένων.
Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα δεδομένα σας θα
χρησιμοποιηθούν μόνο για να σας κρατήσουμε ενήμερους σχετικά με τα τελευταία νέα του Έργου
POLYPHONIA, όπως επίσης και για να σας καλέσουμε στις εκδηλώσεις του Έργου POLYPHONIA. Δε
θα δώσουμε ποτέ κανένα από τα δεδομένα σας (όνομα, διεύθυνση, email, κ.λπ.) σε τρίτους, ούτε θα
στείλουμε email αυτόκλητα.
Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, εκτός αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον emails σχετικά με το Έργο
POLYPHONIA. Εάν συμβεί αυτό, τότε παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας απαντώντας σε αυτό το
email, αναφέροντας αυτό το γεγονός. Εάν δεν επικοινωνήσετε μαζί μας, υποθέτουμε ότι επιθυμείτε να
συνεχίσετε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με το POLYPHONIA και θα διατηρήσουμε την
ηλεκτρονική διεύθυνσή σας στη λίστα μας. 

 
 
Επικοινωνία: Περιφερειακή Διεύθυνση Δήμων Ηπείρου

Τμήμα Ανάπτυξης και Προγραμματισμού

polyphonia@pedepirus.gr
 

 

 

https://greece-albania.eu/projects/thematic-tourism-development-through-the-preservation-polyphonic-music-unique-element-the-cross-border-cultural-heritage
https://polyphonia.eu/repository/
https://polyphonia.eu/thematic-route/
mailto:polyphonia@pedepirus.gr

