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Η διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς κατά τη διάρκεια
της Πανδημίας COVID-19
 

 
 
Η πανδημία COVID-19 είχε

δραστικό αντίκτυπο στη ζωή των

ανθρώπων παγκοσμίως. Για να

αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού,

όλοι έπρεπε να αλλάξουν την

καθημερινή τους ζωή, τις συνήθειες

και τις συνθήκες εργασίας τους. Εκ

των πραγμάτων, επηρεάστηκε

επίσης η πρόοδος του έργου

POLYPHONIA. Δε σταμάτησε,

ωστόσο έπρεπε να

προσαρμόσουμε τον τρόπο με τον

οποίο δουλεύαμε μέχρι τώρα και να

δημιουργήσουμε νέους τρόπους για

να συνεχίσουμε την απρόσκοπτη

υλοποίηση του Έργο και των

στόχων του. Η επικοινωνία και η

αφοσίωση όλων των Δικαιούχων

του Έργου στην υλοποίηση του

Έργου συνεχίστηκαν και έτσι

κατέστη δυνατόν να

χρησιμοποιήσουμε το χρόνο της

καραντίνας δημιουργικά και

παραγωγικά για την πρόοδο του

Έργου POLYPHONIA, όπως θα

δείτε και στη συνέχεια.
 

 

 

 
POLYPHONIA: Θεματική
Διαδρομή –
Εμπλουτισμένη με νέο
υλικό από τους Αλβανούς
εταίρους
 

 
 
Η Θεματική Διαδρομή του

POLYPHONIA, η οποία

προσδιορίζει τη σύνδεση μεταξύ

της πολιτιστικής κληρονομιάς και

του βιώσιμου τουρισμού, με

έμφαση στην πολυφωνική μουσική

και τα πολυφωνικά τραγούδια της

Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας,

στοχεύει στην προώθηση κρίσιμων

προορισμών ιστορικής, πολιτιστικής

και φυσικής κληρονομιάς. Η

Θεματική Διαδρομή για ολόκληρη

την περιοχή παρέμβασης του

Έργου, συμπεριλαμβανομένων

σημαντικών τοποθεσιών από την

Ήπειρο - με ιδιαίτερη έμφαση στο

Πωγώνι - τη Δερόπολη, το

Αργυρόκαστρο και την Αυλώνα έχει

πλέον ολοκληρωθεί και διατίθεται

στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://polyphonia.eu/thematic-

route/ 

 

 

     

Μελέτη για τη διατήρηση
της πολυφωνικής μουσικής
και την ανάπτυξη του
πολιτιστικού τουρισμού –
Εμπλουτισμένη με νέο υλικό
από τους Αλβανούς
εταίρους

 
Η Μελέτη σχετικά με τη διατήρηση της

πολυφωνικής μουσικής και την

αξιοποίησή της, ως Πολιτιστικό

Τουριστικό προϊόν, εστιάζοντας σε

ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης του

Έργου, έχει πλέον ολοκληρωθεί,

ενσωματώνοντας σημαντικές

πληροφορίες από τους Αλβανούς

Εταίρους. Συγκεκριμένα, η Μελέτη

στοχεύει στη διερεύνηση της σημασίας

της διατήρησης της τεράστιας

παράδοσης της πολυφωνικής μουσικής

στις περιοχές της Ηπείρου, της

Δερόπολης, του Αργυρόκαστρου και της

Αυλώνας, δημιουργώντας δεσμούς

μεταξύ του συγκεκριμένου προϊόντος και

του πολιτιστικού τουρισμού.

Η μελέτη θα είναι διαθέσιμη σύντομα

στην επίσημη ιστοσελίδα 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
 
Οι περιοχές της Ηπείρου, της Δερόπολης, του Αργυρόκαστρου και
της Αυλώνας συνεχίζουν την προσφορά τους με αφοσίωση ως
προς τη διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών τους πόρων, με
ιδιαίτερη έμφαση στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της
πολυφωνικής μουσικής. Το Έργο POLYPHONIA, στο πλαίσιο του
Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία, 2014-2020»,
συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια, με κύριο στόχο τη διατήρηση
και ενίσχυση της πολυφωνικής μουσικής της Ηπείρου και της
Νότιας Αλβανίας, αλλά και την αξιοποίησή της, ως θεμελιώδες
εργαλείο για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

Ποια είναι τα τελευταία νέα του POLYPHONIA;
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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
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