ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΜΔ ΘΔΜΑ:
«ΠΟΛΤΦΩΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΗ»
ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «POLYSONG»
Με επηηπρία νινθιεξώζεθε ην Δπηζηεκνληθό πλέδξην κε ζέκα ην Πνιπθσληθό Σξαγνύδη & ηελ
Μνπζηθή παξάδνζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ Γήκν Πσγσλίνπ ην άββαην, 9 Απγνύζηνπ
θαη ώξα 11.00 πκ, ζηελ Αίζνπζα ηνπ Κέληξνπ Πνιπθσληθνύ Σξαγνπδηνύ ζηo Γ.Γ. Κηηζκάησλ
Γήκνπ Πσγσλίνπ.
Σν Δπηζηεκνληθό πλέδξην δηνξγαλώζεθε ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «POLYPHONIC SONG: A
CHANNEL

TO

NETWORKING

AND

DISTINCTION

OF

COMMON

CULTURAL

CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA - (Polysong)»
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα – Ιηαιία 2007 - 2013» θαη
ζπγθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο, ζίγνληαο ην ζέκα ηεο πξνώζεζεο θαη
δηαηήξεζεο ηεο κνπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ησλ πεξηνρώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην
Έξγν.
ηελ εθδήισζε παξεπξέζεζαλ ζπκκεηέρνληεο από δηάθνξνπο νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ,
πέξαλ ησλ Κηηζκάησλ, όπσο ηνλ Ξεξόβαιην, ην Κεθαιόβξπζν, ην Κξπνλέξη, ηελ Καζηάληαλε,
ηελ Μεξόπε, ηελ ηξαηηλίζηα θαη ηνπο Κνπθιηνύο. Η δηάζεζε, κάιηζηα, ηνπ θνηλνύ γηα δηάινγν
κε ηνπο εηζεγεηέο ππήξμε εληππσζηαθή.
Οη εξγαζίεο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ μεθίλεζαλ κε εγγξαθέο θαη θαισζόξηζκα από ηνλ θ.
Καςάιε Κσλζηαληίλν, Γήκαξρν Πσγσλίνπ.
ηελ ζπλέρεηα, θαη ππό ηνλ ζπληνληζκό ηνπ Αληηδήκαξρνπ Γειβηλαθίνπ θ. Μάηζηα Βαζίιε,
δόζεθε ν ιόγνο ζηνλ θ. νπξέιε Νηθόιαν Πξνέδξνπ ηνπ πιιόγνπ ‘ΓΚΡΔΣΙΑ ΑΛΔΝΣΙΝΑ’
πνπ απεύζπλε ραηξεηηζκό θαη έπεηηα παξνπζηάζηεθε ε εηζήγεζε ηνπ θ. Ράπηε Βαζίιε,
ιανγξάθνπ, ελώ ην πλέδξην ζπλερίζηεθε κε ηηο εηζεγήζεηο ησλ θθ. Λώιε Κσλζηαληίλνπ θαη
Σέιιε Παλαγηώηε – κνπζηθνιόγσλ, θαη κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ θ. Παππά Γεώξγηνπ - εξκελεπηή
πνιπθσληθνύ ηξαγνπδηνύ κε ζπνπδέο ζηελ Βπδαληηλή κνπζηθή.
Αθνινύζεζε παξνπζίαζε πνιπθσληθώλ ηξαγνπδηώλ από ην κνπζηθό ζπγθξόηεκα Ήλνξν, θαζώο
θαη από ηα πνιπθσληθά κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα Άλσ Γεξόπνιεο θαη Γεξβηηζηάλεο. ηε
ζπλέρεηα εληππσζηαθή κνπζηθή παξέκβαζε έγηλε από ην πνιπθσληθό ζπγθξόηεκα ησλ
Κηηζκάησλ.
ηόρνο ηνπ πλεδξίνπ ήηαλ ε ελεκέξσζε γηα ηελ αλάδεημε, πξνώζεζε θαη δηαηήξεζε ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ησλ Πεξηνρώλ Παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή θαη ηελ

πνιηηηζηηθή ηνπο παξάδνζε, ζπλδπαζηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ
ηνπξηζκνύ.

