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Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ στηρίζει την πολύχρονη προσπάθεια του «Πολυφωνικού Καραβανιού» και συμπορεύεται με τα στε-
λέχη της ενεργά μαζί του και πλάι του. Ας είμαστε όλοι εκεί, στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη στη 

 
Mεγάλη Γιορτή Πολυφωνικού Τραγουδιού 2021 
Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, 8 μμ, Θέατρο Πέτρας  

Με δωρεάν είσοδο και με τη στήριξη της ΠΣΕ 
  

Το Πολυφωνικό Καραβάνι προσκαλεί στη μεγαλύτερη πολυφωνική σύναξη το 2021 στην Ελλάδα! Συμμετέχουν δεκαέξι πολυ-
φωνικοί όμιλοι, από όλες τις γενιές τoυ πολυφωνικού τραγουδιού. Με τραγούδια από όλες τις περιοχές της ηπειρώτικης πολυφωνίας 
αλλά και με πολυφωνίες της Αλβανίας και της ελληνόφωνης Kάτω Ιταλίας. Μια μονάκριβη, ιδιαίτερα γενναιόδωρη γιορτή πολυφωνίας 
που αναδεικνύει όλο τον πλούτο και την ποικιλία της κοινότητας πολυφωνίας και του πολυφωνικού τραγουδιού! 

Συμμετέχουν οι πολυφωνικοί όμιλοι και τα σχήματα: «Κυράδες της Άνω Δερόπολης», «Άνω Πωγώνι», «Χαονία», «Πολυφωνικό 
της Ηπείρου» (Β. Κώτσου), Λαογραφικού Συλλόγου Βορειοηπειρωτών «Χάονες», Πολιτιστικής Ένωσης Βουθρωτού, «Δελβινιώτικα», 
«Ισοκράτισσες», Κοσοβίτσα, «Πεντάτονο», «Πολύφωνο», Εργαστήρι Πολυφωνίας ΠΣΕ, σχήματα Συνδέσμου Ηπειρωτών Ζωγράφου, 
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, «LΟΤ KURBETI» (Αλβανία), «Ιώ» (Βώλακας, Κάτω Ιταλία). Μαζί τους, η εξαίρετη ηπειρώτικη κομπανία 
του Τάσου Μαγκλάρα σε πολυφωνικά τραγούδια με οργανική συνοδεία και ηπειρώτικους σκοπούς και τραγούδια. 

 Η Μεγάλη Γιορτή Πολυφωνικού Τραγουδιού 2021 πραγματοποιείται στον απόηχο της παγκόσμιας αναγνώρισης του Πολυ-
φωνικού Καραβανιού που, πριν λίγους μήνες, εγγράφηκε στον διεθνή κατάλογο Καλών Πρακτικών Διαφύλαξης Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO, αποτελώντας την πρώτη εγγραφή από μεριάς της Ελλάδας και την, μόλις, 25η διαχρονικά, από τα 180 
κράτη που συμμετέχουν στη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της ΑΠΚ του διεθνούς οργανισμού! Η παγκόσμια αναγνώριση αντανακλά 
στο σύνολο της κοινότητας πολυφωνίας, στο ίδιο το Ηπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδι.  

Οι Μεγάλες Γιορτές Πολυφωνικού Τραγουδιού διοργανώνονται από την «Άπειρος» - Πολυφωνικό Καραβάνι και για εικοστή 
χρονιά φιλοξενούνται από το Φεστιβάλ Πέτρας και τον Δήμο Πετρούπολης. Χάρη στην εθελοντική συμμετοχή των πολυφωνικών 
ομίλων, την ίδια συμμετοχή και προσφορά των μελών του Πολυφωνικού Καραβανιού και τη χορηγία της “EΡΓΟΡΟΗΣ”, η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί φέτος με δωρεάν είσοδο! Αυτό ισχύει ειδικά φέτος, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της περιόδου, γιορτάζοντας 
την παγκόσμια αναγνώριση του Πολυφωνικού Καραβανιού.  

Μετά από ένα εξαντλητικό δεκαοκτάμηνο υγειονομικής κρίσης, η εκδήλωση διοργανώνεται με έγνοια και φροντίδα για τα 
ισχύοντα μέτρα αλληλοπροστασίας. Η είσοδος θα γίνει με την προμήθεια δωρεάν δελτίων εισόδου στην είσοδο του θεάτρου, θα 
ξεκινήσει στις 8 μμ και θα  τελειώσει ενώ κυκλοφορούν ακόμη μέσα μαζικής μεταφοράς, διευκολύνοντας την επιστροφή των 
συμμετεχόντων.  

 Η Μεγάλη Γιορτή Πολυφωνικού Τραγουδιού 2021 γίνεται με τη στήριξη της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, η 
οποία έθεσε υπό την αιγίδα της και το Μεγάλο Πολυφωνικό Καραβάνι που ταξίδεψε από τις 31 Ιουλίου ως και τις 9 Αυγούστου 
2021, σε σαράντα σταθμούς σε όλη την παραμεθόρια Ήπειρο καθώς και σε Θεσσαλία, Μακεδονία, Αλβανία με μεγάλη επιτυχία, επι-
βεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι το Πολυφωνικό Καραβάνι είναι ένα ταξίδι παντός καιρού!  Οι δύο αυτές διοργανώσεις της 
«Απείρου» συναντιούνται και στο πρόγραμμα δράσης «Άπειρος Πολυφωνία» που στηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.  

Το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, στις 8 μμ, οι «φωνές της πέτρας» σμίγουν στην Πέτρα, σε μια υποσχετική, γενναιόδωρη γιορτή 
πολυφωνίας, την πιο μεγάλη φέτος στην Ελλάδα, με ελεύθερη είσοδο, που αξίζει να την χαρούμε και να την τιμήσουμε όλοι αντάμα! 

 


