Ήπειρος (Ελλάδα)
Η περιοχή της Ηπείρου βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά
της Ελλάδας και αποτελεί σημείο επικοινωνίας μεταξύ της
Ιταλίας, της Βορειοδυτικής Ελλάδας και των Βαλκανικών
χωρών. Το κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η
γεωμορφολογική ποικιλομορφία, καθώς υπάρχουν 3 κύριες
ζώνες: η παραλιακή ζώνη της Πρέβεζας και της Θεσπρωτίας,
η γεωργική ζώνη που περιέχει την Νοτιοδυτική πλευρά της
περιοχής και η ευρύτερη περιοχή με τις ορεινές-ημιορεινές
περιοχές. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από το ορεινό ανάγλυφο
και την αφθονία υδάτων, σχηματίζοντας το εκπληκτικό φυσικό
περιβάλλον της, και έχει σημαντικό αριθμό περιβαλλοντικά
ευαίσθητων και προστατευόμενων περιοχών υψηλής
οικολογικής και αισθητικής αξίας που την καθιστούν ιδιαίτερα
προνομιακή όσον αφορά τη φυσική κληρονομιά της. Μεταξύ
των τοπίων φυσικής ομορφιάς, υπάρχουν επίσης διάσπαρτα
ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία.

Πολιτιστική κληρονομιά και
περιβαλλοντικοί πόροι
Η περιοχή έχει σημαντικά φυσικά αξιοθέατα, τοπία υψηλής
αισθητικής αξίας και εκτεταμένη παράκτια ζώνη που εκτείνεται
σε 430 χλμ., στην οποία υπάρχουν πολλές παραλίες που
έχουν βραβευθεί με το σήμα της Γαλάζιας Σημαίας. Αυτή
η εξαιρετική παράκτια ζώνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την ανάπτυξη διαφόρων μορφών τουρισμού (ιστορικός,
πολιτιστικός, οικοτουρισμός, φυσικός, κλπ.). Συγκεκριμένα, ο
Αμβρακικός κόλπος που βρίσκεται ανάμεσα στους Νομούς
Άρτας, Πρέβεζας & Αιτωλοακαρνανίας, διακρίνεται για τη
μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική,
γεωμορφολογική και εκπαιδευτική του αξία. Η Περιφέρεια
Ηπείρου, όσον αφορά τους πολιτιστικούς πόρους, έχει
ένα σημαντικό πλεονέκτημα ανταγωνιστικής θέσης λόγω
της ύπαρξης πολλών ιστορικών μνημείων και πολιτιστικής
παράδοσης σε διάφορες τέχνες. Πολλά φεστιβάλ λαμβάνουν
χώρα στην Ήπειρο όλο το χρόνο και θεωρούνται σημαντικό
στοιχείο της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε όλα τα
χωριά, οι κάτοικοι γιορτάζουν τον Προστάτη Άγιο τους, ανήμερα
της ονομαστικής του εορτής, στην πλατεία του χωριού με

παραδοσιακούς χορούς, τοπικά εδέσματα και κρασί. Μια μορφή
τέχνης είναι το Ηπειρώτικο πολυφωνικό τραγούδι, ένα από τα
σημαντικότερα παραδείγματα στο ρεπερτόριο της παγκόσμιας
πολυφωνικής μουσικής, το οποίο είναι μια ζωντανή παράδοση
και ένα στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας των πληθυσμών
των παραμεθόριων περιοχών της Ηπείρου. Τέλος, σε όλη την
Ήπειρο η παραδοσιακή χειροτεχνία όλων των ειδών, από την
πέτρινη τοιχοποιία έως τη λεπτή τέχνη του αργυροχόου, είναι
αξιοθαύμαστη.

Οικονομικές δραστηριότητες και
περιφερειακές στρατηγικές
Η τουριστική δραστηριότητα είναι αρκετά έντονη στην
περιοχή, και οι προορισμοί είναι πολλοί και ποικίλοι,
δημιουργώντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών για διακοπές όλο
το χρόνο. Υπήρξαν πολλές πρωτοβουλίες στην Περιφέρεια
Ηπείρου, καθώς η Περιφερειακή Αρχή έχει ξεκινήσει ένα
στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ για την τουριστική προβολή
της Ηπείρου προκειμένου να επεκτείνει την τουριστική
περίοδο και να δώσει στην Ήπειρο τον τίτλο του “ιδανικού
προορισμού και για τις τέσσερις εποχές”. Έχουν, επίσης,
υλοποιηθεί πολλές δράσεις για την αποκατάσταση του
ιστορικού τοπίου σε συγκεκριμένες τοποθεσίες της αρχαίας
Ηπείρου, όπως η περίπτωση της Εφαρμοσμένης Ιστορικής
Γεωγραφίας από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Επιπλέον, αναπτύχθηκε από την Google ένα πρόγραμμα ψηφιακής κατάρτισης, το οποίο
αναπτύσσει την πρωτοβουλία “Grow Greek Tourism Onli-

ne” και στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων
των τοπικών επιχειρηματιών στην Ήπειρο και την Ελλάδα
εν γένει, με έμφαση στο ψηφιακό μάρκετινγκ.

Τουριστικά αξιοθέατα
Η περιοχή έχει σημαντικά φυσικά αξιοθέατα, τοπία
υψηλής αισθητικής αξίας και εκτεταμένη παράκτια ζώνη
που εκτείνεται σε 430 χλμ., στην οποία υπάρχουν πολλές
παραλίες που έχουν βραβευθεί με το σήμα της Γαλάζιας
Σημαίας. Αυτή η εξαιρετική παράκτια ζώνη μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη διαφόρων μορφών
τουρισμού (ιστορικός, πολιτιστικός, οικοτουρισμός,
φυσικός, κλπ.). Η Περιφέρεια Ηπείρου, όσον αφορά τους
πολιτιστικούς πόρους, έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα
ανταγωνιστικής θέσης λόγω της ύπαρξης πολλών
ιστορικών μνημείων και πολιτιστικής παράδοσης σε
διάφορες τέχνες. Όσον αφορά τον τουρισμό ευεξίας, η
περιοχή της Ηπείρου διαθέτει μεγάλο αριθμό φυσικών
ιαματικών πηγών. Υπάρχουν είκοσι επτά ιαματικές πηγές,
από τις οποίες λειτουργούν μόνο τέσσερις, τα ιαματικά
λουτρά Καβάσιλα και Αμάραντος στην Κόνιτσα, καθώς και
οι ιαματικές πηγές του Χανόπουλου και του Παλιοσάραφα
στην περιοχή της Άρτας και της Πρέβεζας αντίστοιχα.

Τοπικά προϊόντα που συνδέονται με τη
Μεσογειακή Διατροφή
Γνωστή και ευρέως προτιμώμενη εντός και εκτός των
ελληνικών συνόρων, η κουζίνα της Ηπείρου αφορά απλές
γεύσεις και χάρη στην εξαιρετική ποιότητα των πρώτων
υλών, η τοπική γαστρονομία προσφέρει μια ποικιλία
από νόστιμα παραδοσιακά πιάτα, συμπληρώνοντας την
ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Στην περιοχή
της Ηπείρου παράγονται εξαιρετικά μεσογειακά τοπικά
προϊόντα, όπως δημητριακά ολικής αλέσεως, ελαιόλαδο,
ελιές, γιαούρτι, μέλι, τυρί, φρέσκα λαχανικά και φρούτα.
Ειδικότερα, καταβλήθηκε προσπάθεια για την προώθηση
των τοπικών προϊόντων της περιοχής της Ηπείρου,
και συγκεκριμένα η πρωτοβουλία «Ελληνικό πρωινό»
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε. Επιπλέον, υπάρχουν
δύο ευρέως γνωστά προϊόντα αλιείας της περιοχής της
Άρτας, η γαρίδα του Αμβρακικού κόλπου, γνωστή ως
«γάμπαρη» και τα χέλια. Στην Ήπειρο, λόγω της πλούσιας
παράδοσης του κρασιού στην περιοχή, υπάρχουν πολλοί
αμπελώνες και οινοποιεία που οι τουρίστες μπορούν να
επισκεφθούν και να παρακολουθήσουν την παραδοσιακή
παραγωγή κρασιού. Η προετοιμασία ενός τοπικού ποτού
που ονομάζεται “τσίπουρο”, σε πολλές ορεινές περιοχές,
αποτελεί ιδιαίτερη γιορτή.

Πολιτιστικές διαδρομές και δρομολόγια
Εστιατόρια, ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές
εταιρείες, καταστήματα, καθώς και φορείς τουριστικών
δραστηριοτήτων, όπως πολιτιστικές διαδρομές και εκδρομές,
γευσιγνωσία φαγητού και κρασιού, συμμετοχή σε γεωργικές
δραστηριότητες, εξειδικευμένα συνέδρια και σεμινάρια
θα πρέπει να συνεργαστούν στενά για την επίτευξη της
προώθησης της μοναδικότητας της παράδοσής τους,
απευθυνόμενοι προς τον επισκέπτη προσφέροντας ένα
ολοκληρωμένο και αξέχαστο ταξίδι. Η Πολιτιστική Διαδρομή
της Ηπείρου είναι ένα έργο που στοχεύει στην προβολή των
τοπικών αρχαίων θεάτρων και ξεκίνησε επίσημα τον Οκτώβριο
του 2018. Περιλαμβάνει πέντε αρχαιολογικούς χώρους μαζί
με οκτώ αρχαία θέατρα, μουσικών και άλλων παραστάσεων,
όπως τα θέατρα της Νικόπολης, Δωδώνης, Κασσιόπης,
Αμβρακίας και Γιτάνας. Το έργο αυτό είναι επίσης το πρώτο
στην Ελλάδα που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020 (Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Ηπείρου), με προϋπολογισμό 37 εκατ. Ευρώ.
Αυτή η πολιτιστική διαδρομή χρησιμεύει και ως πιλότος για το
σχεδιασμό πολιτιστικών διαδρομών σε άλλες περιοχές.

