
 

 

Κέρκυρα, 24/11/2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Τα Ιόνια νησιά στην καρδιά των λογοτεχνικών διαδρομών  

 

Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα για το έργο POLYSEMi 
 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα με 

θέμα: «Με τουριστικό οδηγό τη λογοτεχνία» της Πράξης με τίτλο: «Πάρκο λογοτεχνικών ταξιδιών στην 

Ελλάδα και τη Μεγάλη Ελλάδα» και ακρωνύμιο “POLYSEMi”  που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 

27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. και η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Live streaming στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://bit.ly/3746TZT     

 

 

Το έργο POLYSEMi, που χρηματοδοτείται από τον Άξονα 2 του Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία 

2014-2020 αποσκοπεί στην προώθηση της ενίσχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων 

και έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη μιας καινοτόμου μορφής λογοτεχνικού τουρισμού μέσω του Πάρκου 

λογοτεχνικών ταξιδιών στην Ελλάδα και της Magna Graecia (Μεγάλη Ελλάδα), για κοινή, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

 

 

Στο διασυνοριακό εταιρικό σχήμα υλοποίησης της Πράξης POLYSEMI εκτός από την Περιφέρεια Iονίων 

Νήσων συμμετέχουν: 

 Το Πανεπιστήμιο του Μπάρι  

 Ο Δήμος Taranto 

 Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο- Επιτροπή Ερευνών 

 Η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού  

 

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα γίνει αρχικά μία εκτενέστερη παρουσίαση του έργου με σκοπό την ενημέρωση 

του κοινού, ενώ θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις για τον Λογοτεχνικό Τουρισμό και την τοπική λογοτεχνία 

της Κέρκυρας. Κλείνοντας, σπουδαίοι συγγραφείς και ποιητές από διάφορα μέρη της Ελλάδας θα 

παρουσιάσουν δικά τους έργα καθώς και την τοπική λογοτεχνική τους κληρονομιά. 

 

Λίγα λόγια για το έργο “POLYSEMi” 

 

Η λογοτεχνική κληρονομιά είναι ένας τεράστιος πόρος, συχνά διάσπαρτος σε αρχεία και βιβλιοθήκες. Η 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει να επιδείξει σημαντικές λογοτεχνικές προσωπικότητες και μερικά μόνο 

παραδείγματα αυτής της πολύτιμης κληρονομιάς είναι: το Μουσείο Σολωμού, η Αναγνωστική Εταιρία, η 

Πινακοθήκη Άγγελου Γιαλλινά, η Ιόνιος Ακαδημία, το Μουσείο Γρηγόριου Ξενόπουλου, η Ξενοπούλειος 

Παιδική Βιβλιοθήκη, το άγαλμα του Νίκου Καββαδία, το Μουσείο Άγγελου Σικελιανού κ.α.  

 

https://bit.ly/3746TZT


 

 

Το έργο “POLYSEMi” προκειμένου να διασώσει αυτή την κληρονομιά, θέλει να την οργανώσει σε μια 

ψηφιακή βιβλιοθήκη, γνωστή και ως “Πάρκο λογοτεχνικών ταξιδιών”, προσβάσιμη δωρεάν σε τοπικούς 

πληθυσμούς και σε ένα διεθνές κοινό με απώτερο σκοπό να δημιουργηθεί ένα ποιοτικό και βιώσιμο μοντέλο 

Λογοτεχνικού Τουρισμού.  

 

Το “Πάρκο λογοτεχνικών ταξιδιών” θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων καθώς θα προσελκύσει ένα άλλο εναλλακτικό είδος επισκεπτών. Με λίγα λόγια, το διασυνοριακό 

έργο “POLYSEMi”, δημιουργεί ένα είδος ποιοτικού τουρισμού εκμεταλλευόμενο τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στον τομέα του πολιτισμού. Περισσότερες πληροφορίες 

για το έργο: https://polysemi.di.ionio.gr/index.php/el/homepage-el/  

https://polysemi.di.ionio.gr/index.php/el/homepage-el/

