Η περιοχή της Θράκης
(Ελλάδα)
Η περιοχή της νοτιοδυτικής Θράκης κατοικήθηκε

από τη Νεολιθική εποχή. Έχουν εντοπιστεί οικισμοί και
αντικείμενα στις πεδιάδες της Ξάνθης που χρονολογούνται
από το 4500 π.Χ. Η γενική ανάπτυξη της περιοχής κατά
τα χρόνια της Τουρκοκρατίας σχετίζεται με την καλλιέργεια
καπνού μετά τον 17ο αιώνα. Τον 18ο αιώνα, η Γενισέα και η
Ξάνθη έγιναν γνωστές παγκοσμίως λόγω της καλλιέργειας
καπνού. Η βόρεια πόλη της Ξάνθης είναι ένα από τα
πιο υποτιμημένα μέρη στην Ελλάδα. Αυτός ο όμορφος
προορισμός έχει τη μεγαλύτερη και καλύτερα διατηρημένη
παλιά πόλη της χώρας και έχει επίσης επηρεαστεί από
πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς στο παρελθόν του,
εμφανείς στην αρχιτεκτονική, τον τρόπο ζωής και την
ποικιλομορφία του.

Πολιτιστική κληρονομιά και περιβαλλοντικοί
πόροι
Η περιοχή έχει σημαντικά φυσικά αξιοθέατα, τοπία υψηλής
αισθητικής αξίας και πολλά αντικείμενα πολιτιστικής
κληρονομιάς της περιοχής, τα οποία περιλαμβάνουν επίσης
μια σειρά «άυλων» στοιχείων όπως παραδόσεις, τελετές,
πρακτικές και έθιμα, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση
της πολιτιστικής ταυτότητας μιας συγκεκριμένης περιοχής ή
μιας συγκεκριμένης κοινότητας. Συγκεκριμένα, οι Θρακικές
Λαογραφικές Γιορτές – το Καρναβάλι της Ξάνθης, το
μεγαλύτερο και πιο φημισμένο καρναβάλι στη Βόρεια Ελλάδα,
οι Γιορτές της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης, κατά τη διάρκεια
των οποίων οι δρόμοι της παλιάς πόλης της είναι γεμάτοι
μουσική, φαγητό, ποτά και χιλιάδες επισκέπτες, το Φεστιβάλ
Νεολαίας και το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής «Ξάνθη, Πόλη
των ονείρων».

Οικονομικές
δραστηριότητες
περιφερειακές στρατηγικές

και

Η παρουσία τουρισμού είναι αρκετά έντονη στην περιοχή.
Στρατηγικές πολιτικές σε πολύπλοκα λειτουργικά
περιβάλλοντα όπου οι οργανισμοί προσπαθούν να
προσαρμοστούν σε μια αλληλεξαρτώμενη παραγωγική
διαδικασία σε έναν δυναμικό συνδυασμό ανταγωνισμού και
συνεργασίας. Κατά τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο
έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον και έχει διευρυνθεί ο κύκλος
των τουριστών του πολιτιστικού τουρισμού, αλλάζοντας
την καταναλωτική κουλτούρα και τη συνείδηση για τη
σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τουριστικούς
προορισμούς. Η περιοχή φιλοξενεί ένα διεθνές συνέδριο
για την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων
εμπορικής αλιείας και υποστηρίζει τους τοπικούς αλιείς.
Αυτή η περιοχή της Ελλάδας συνδυάζει πολλούς τύπους
υπαίθριων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν πεζοπορία,
σπηλαιοεξερεύνηση, καγιάκ, παρατήρηση πουλιών,
ιππασία και αγροτουρισμό μεταξύ άλλων. Ο ποταμός
Νέστος και το Δέλτα του Νέστου είναι δώρα των θεών για
υπαίθριες δραστηριότητες, από ράφτινγκ έως παρατήρηση
πουλιών. Τα καταπράσινα δάση της λίμνης Βιστωνίδα και
της Ξάνθης είναι εξίσου μαγευτικά.

Τουριστικά αξιοθέατα
Η περιοχή έχει σημαντικά φυσικά αξιοθέατα, τοπία υψηλής
αισθητικής αξίας. Στην περιοχή της Ξάνθης, ο πολιτιστικός
τουρισμός αναπτύσσεται ως μία από τις πιο επιτυχημένες
βιομηχανίες. Ο λόγος της ανάπτυξής της είναι πρωτίστως το
δυναμικό της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία θεωρείται
ως στρατηγική πηγή γενικής κοινωνικοοικονομικής
ανάπτυξης της περιοχής. Η Ξάνθη διατηρεί διαφορετικούς
τύπους τουριστικών ιδιοτήτων που επηρεάζουν την
ελκυστικότητα των τουριστικών προορισμών της, όπως
είναι τα πολιτιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους.
Διαθέτει επίσης σύνδεση με τη θάλασσα. Οι πόλεις
που βρίσκονται στην ακτογραμμή για δραστηριότητες
κολύμβησης είναι τα Άβδηρα, το Εράσμιο, το Μυρωδάτο,
τα Μάγγανα, η Μάνδρα και το Πόρτο Λάγος. Η περιοχή
είναι γνωστή για τα μοναστήρια και τις εκκλησίες της.
Πολλοί επισκέπτες φτάνουν στις μονές της Παναγίας για
να προσκυνήσουν τη χάρη της . Υπάρχουν πολλά μουσεία
για να ανακαλύψετε και σε αυτήν την περιοχή, όπως το
Λαογραφικό Μουσείο, στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης.

Τοπικά προιόντα που συνδέονται με τη
Μεσογειακή Διατροφή
Γνωστή και πολύ δημοφιλής τόσο εντός όσο και εκτός των
ελληνικών συνόρων, η τοπική κουζίνα χαρακτηρίζεται από
απλές γεύσεις και χάρη στην εξαιρετική ποιότητα των πρώτων
υλών, προσφέρει μια ποικιλία από νόστιμα παραδοσιακά
πιάτα, συμπληρώνοντας την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα
της περιοχής. Στην περιοχή παράγονται εξαιρετικά τοπικά
προϊόντα της Μεσογείου, όπως κρασί, βρώσιμα σταφύλια,
μούστος σταφυλιών, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, βρώσιμες
ελιές και προϊόντα ελαιολάδου, μαρμελάδες και παραδοσιακά
γλυκά φρούτων, προϊόντα δημητριακών (ζυμαρικά κ.λπ.).

Πολιτιστικές διαδρομές και δρομολόγια
Ενδιαφέρουσες τουριστικές διαδρομές έχουν σχεδιαστεί
από το Υπουργείο Τουρισμού, από ευρωπαϊκά έργα
και διάφορες δράσεις από την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης, δήμους και ιδιωτικές εταιρείες,
όπως το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Πρόγραμμα Διαδρομών
«Οι άθλοι του Ηρακλή» (που στοχεύει στη δημιουργία
τουριστικής - ιστορικής – πολιτιστικής διαδρομής με
αναφορά στη ζωή, τα ταξίδια και τους άθλους του πιο
σημαντικού ήρωα της ελληνικής μυθολογίας, του Ηρακλή.
Αξιοσημείωτη είναι και η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδρομή
«Οι δρόμοι του καπνού» (η πρόταση πραγματοποιήθηκε
για να χαρτογραφηθεί η τουριστική διαδρομή που σχετίζεται
με τον «δρόμο καπνού» στην Ευρώπη και την περιοχή της
Μεσογείου) , όπως και διάφορες θρησκευτικές διαδρομές.

