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Με τον λογοτεχνικό της πλούτο μπορεί να προσελκύει ειδικό τουρισμό μέσω του
Ευρωπαϊκού έργου “POLYSEMi”

Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε η Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων με θέμα “Με τουριστικό οδηγό τη λογοτεχνία” του έργου “POLYSEMi” που
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και αποσκοπεί
στην προώθηση της ενίσχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων με
εταίρους από Ιταλικής πλευράς το Πανεπιστήμιο του Μπάρι και τον Δήμο Τάραντα και από
Ελληνικής πλευράς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα
Πληροφορικής) και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μέσα από την συμμετοχή της στο έργο αυτό επιδιώκει να
αναδείξει τον λογοτεχνικό της πλούτο, να προσελκύσει ένα εναλλακτικό είδος επισκεπτών
και να αναπτύξει ένα είδος ποιοτικού τουρισμού, ενώ έδωσε στην ημερίδα αυτή την
ευκαιρία και σε άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας να γνωρίσουν το έργο και να αναδείξουν
και αυτοί με τη σειρά τους τη λογοτεχνική τους κληρονομιά.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Αντιπεριφερειάρχης e-GoV & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ιονίων
Νήσων, Δρ Κωνσταντίνος Καποδίστριας τονίζοντας για το “το “Πάρκο Λογοτεχνικών
Ταξιδιών” ότι το διασυνοριακό έργο “POLYSEMi”, δημιουργεί ένα είδος ποιοτικού τουρισμού
εκμεταλλευόμενο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στον
τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλοι θα συμβάλλουμε στις προσπάθειες για μία
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αποτελεσματική διαχείριση του πολιτιστικού μας προϊόντος, με κύριο στόχο τη συνεισφορά
στη δημιουργία μιας δυναμικής Περιφέρειας, που αξιοποιεί επιτέλους -ισως για πρώτη
φορά ουσιαστικά- την πολιτιστική της κληρονομιά”.

Ακολούθησε χαιρετισμός από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου η οποία επισήμανε πως “η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει εμβληματικούς
λογοτέχνες άνδρες, όπως και γυναίκες, με έργα και κύρος εμβέλειας.

Σας θυμίζω τον Γρηγόριο Ξενόπουλο και τον Άγγελο Σικελιανό που διετέλεσαν και ιστορικοί
Πρόεδροι της Ένωσης Λογοτεχνών Ελλάδος, τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, όπως τους
ποιητές της Ελευθερίας Διονύσιο Σολωμό και Ανδρέα κάλβο με θαυμαστές στον έξω κόσμο
και αλλού βέβαια. Οι τόποι που έζησαν, έγραψαν, εμπνευστηκαν, όπως και οι μουσειακοί
χώροι που τους έχουν αφιερωθεί, μπορεί να αποτελέσουν πόλους έλξης.

Έχω ένα ζωντανό παράδειγμα στο νου μου, η επισκεψιμότητα της κατοικίας του Ουγγο
Φώσκολο από Ιταλους επισκέπτες στην Ζάκυνθο. Έχουμε, λοιπόν, μπροστά μας μια
ευκαιρία πολιτιστικής διάδρασης και αναπτυξης στοχευμένη στον τομέα της λογοτεχνίας”.

Χαιρετισμό, επίσης, απεύθυνε η Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Κεντρικής
Κέρκυρας, κα Παναγιώτα Τζάννε, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, κ Ανδρέας Φλώρος,
η Επικεφαλής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, κα Μόνικα Τσιλιμπέρδη, η Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας,
κα Διαμάντω Ρηγάκου καθώς και η Ειδική Συνεργάτης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
& Πολιτισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κα Νικολέτα Γιαννακού.
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Στη συνέχεια, η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κα Μαρία Μανώλα, αναφέρθηκε στο λογοτεχνικό τουρισμό
και η Καθηγήτρια Ιταλικής Γλώσσας και υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Διοίκησης
Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κα Τσαταλμπασόγλου, παρουσίασε την
Επτανησιακή Σχολή, ενώ ακολούθησαν παρουσιάσεις από σπουδαίους σύγχρονους ποιητές
και συγγραφείς από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν ο κ Σπύρος Λ. Βρεττός, Ποιητής από τη Λευκάδα, ο κ Λεωνίδας
Μερτύρης, Ποιητής – Συγγραφέας από την Κέρκυρα, η κα Ειρήνη Π. Βεκρή, Συγγραφέας από
τη Λέσβο και ο κ Ελευθέριος Πολυκρέτης, Ποιητής - Συγγραφέας από την Αμοργό,
αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα έχει να προσφέρει πολλά ακόμα στη λογοτεχνία. Επιπλέον,
στην εκδήλωση την λογοτεχνική κληρονομιά της Αμοργού παρουσίασε η κα Ειρήνη
Γιαννακοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος Αμοργού.

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

Δείτε ολόκληρη την ημερίδα τώρα εδώ: https://bit.ly/3746TZT

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ,30/11/2020 #ODUSSEIA #ODYSSEIAÂ
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