Οι περιοχές Ιονίου και Αδριατικής
που συμμετέχουν στο έργο QNeST
Οι περιοχές της Αδριατικής-Ιονίου που εντάσσονται στο
έργο QNeST περιλαμβάνουν τρεις περιοχές της Ιταλίας
(Marche, Puglia και Veneto), δύο ελληνικές περιοχές
(Ξάνθη, στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης και την Ήπειρο), την Ίστρια στην Κροατία, την
παράκτια- Καρστ Περιφέρεια Σλοβενίας και Μαυροβουνίου.
Συλλογικά, αυτές οι περιοχές σχηματίζουν μια εκτεταμένη
και πολύπλοκη περιοχή με ένα ευρύ φάσμα φυσικών
και οικονομικών χαρακτηριστικών, τα οποία έχουν
καθορίσει τις ανθρωπολογικές και πολιτικές συνθήκες
των επιμέρους περιοχών που βρίσκονται στην Αδριατική,
το Ιόνιο και το Αιγαίο Πέλαγος. Η Μεσόγειος είναι το κοινό
νήμα που ενώνει αυτές τις περιοχές, με την πλούσια
βιοποικιλότητα και τη σημαντική οικολογική κληρονομιά,

καθώς και την πρωτοτυπία του πολιτισμού. Για χιλιετίες οι
ακτές της έχουν δει μια συνεχή ροή ανθρώπων, αγαθών,
πλοίων, ιδεών, θρησκειών και τρόπων ζωής, οι οποίοι,
στην πολλαπλή ποικιλομορφία τους, αποτελούν μια κοινή
ταυτότητα την οποία είναι όλο και πιο απαραίτητο να
υπερασπιστούμε, όχι μόνο επειδή οι ρίζες του πολιτισμού
βρίσκονται εκεί αλλά και επειδή η περιοχή της Μεσογείου
θα συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ενωμένης Ευρώπης.
Η παρουσία σημαντικής πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων πολλών μνημείων
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αποδίδει μεγάλη
αξία στις περιοχές που ενδιαφέρουν το έργο QNeST
και τους δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τη
βεβαιότητα της επιτυχίας.
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Πολιτιστική κληρονομιά και περιβαλλοντικοί πόροι
Η λεπτομερής ανάλυση των περιοχών των χωρών εταίρων
στο έργο QNeST υπογραμμίζει τη σημαντική πολιτιστική
και φυσική τους κληρονομιά διεθνούς σημασίας. Η
εμφανής παρουσία τοποθεσιών που περιλαμβάνονται στη
λίστα της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO δείχνει
την ισορροπημένη παρουσία πολιτιστικών και φυσικών
πόρων. Αντιπροσωπεύονται επίσης «σύγχρονες» και
«παραδοσιακές» κουλτούρες. Οι παράκτιες περιοχές
αυτού του τμήματος της βορειοανατολικής Μεσογείου
παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον χάρη στην καλλιτεχνική
και φυσική τους κληρονομιά, τις παραδόσεις και τα
τοπικά προϊόντα, τα οποία τα διακρίνουν από άλλες
περιοχές και τους δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
αντιπροσωπεύοντας μια ευκαιρία για αειφόρο κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη.
Οικονομικές δραστηριότητες και περιφερειακές
στρατηγικές
Οι δεξιοτεχνίες και η βιομηχανική εμπειρία, οι παραδοσιακές
τεχνικές και οι νέες τεχνολογίες φαίνεται να είναι ένα κοινό
χαρακτηριστικό πολλών τομέων στις χώρες εταίρους
του έργου QNeST. Πολλοί από αυτούς εξακολουθούν να
υποφέρουν από τις συνέπειες της σοβαρής οικονομικής
κρίσης των τελευταίων ετών, από την οποία αγωνίζονται να
αναδυθούν, όπως φαίνεται από στοιχεία για το εισόδημα,
την αποδοτικότητα και την απασχόληση, τα οποία
παραμένουν ανησυχητικά στην Απουλία, την Ήπειρο, το
Μαυροβούνιο και την Ξάνθη στην περιοχή της Ανατολικής
Μακεδονίας και της Θράκης.

Ο τουρισμός στις περιοχές QNeST
Στο γενικό πρότυπο των τουριστικών ροών
στην Ευρώπη, η ισχυρή και συνεχής ανάπτυξη
των βαλκανικών χωρών και της Ελλάδας ως
προορισμών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
τάσεις των τελευταίων ετών. Τα σχήματα 2 και 3
δείχνουν τις ροές αφίξεων και παρουσιών στις
περιοχές που σχετίζονται με το έργο QNeST και
την έντονη αύξηση τους τα τελευταία δέκα χρόνια
και συγκεκριμένα στην Κροατία. Αυτό είναι σαφώς
το αποτέλεσμα της ζήτησης από τους ταξιδιώτες
που δίνουν προσοχή στις περιβαλλοντικές αξίες,
αλλά οφείλεται επίσης στην παρουσία θέρετρων
κολύμβησης με ανταγωνιστικές τιμές, προκαλώντας
έντονη τουριστική πίεση με την τάση να τυποποιεί
την εμπειρία, η οποία στη συνέχεια παίρνει τον
χαρακτήρα του μαζικού τουρισμού και χάνεται έτσι η
ιδιαιτερότητα, η περιβαλλοντική ποιότητα και η αργή
διάβρωση των αυτοχθόνων κοινωνικών δομών.

Τοπικά προϊόντα που συνδέονται με τη Μεσογειακή
διατροφή
Η γαστρονομία είναι μια έκφραση της πολιτιστικής
κληρονομιάς μιας περιοχής και ενός στρατηγικού πόρου
για τον τουρισμό, επειδή επισημαίνουν τη βαθιά σύνδεση
μεταξύ των τροφίμων, του τοπίου, του πολιτισμού και της
ταυτότητας. Πράγματι, αυξάνεται η παρουσίαση πιάτων
με τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, τις παραδόσεις, τον
πολιτισμό και τα τοπικά προϊόντα των περιοχών. Σημαντικός
ρόλο στην ανακάλυψη των πολιτιστικών, αισθητικών
και υγειονομικών οφελών των τροφίμων διαδραματίζει
η μεσογειακή διατροφή, η οποία καταγράφηκε από την
Unesco (16 Νοεμβρίου 2010) στον κατάλογο της άυλης
πολιτιστικής παγκόσμιας κληρονομιάς. Τα προϊόντα που
συνδέονται με τη Μεσογειακή Διατροφή και σχετίζονται
με τις περιοχές του έργου QNeST χαρακτηρίζοντας μια
ποιοτική κουζίνα είναι πολλά. Τα ψάρια, ειδικότερα, είναι
βασικός παράγοντας για τη μακροζωία και την υγεία των
ανθρώπων της Μεσογείου και είναι ένα κοινό στοιχείο
στην τοπική γαστρονομία. Ωστόσο, μεταξύ των πολλών
προϊόντων που σχετίζονται με τη Μεσογειακή Διατροφή,
το κρασί και το ελαιόλαδο είναι τα πιο διαδεδομένα και
αντιπροσωπευτικά του τομέα της επεξεργασίας τροφίμων
και του γαστρονομικού τομέα στο σύνολό του, ο οποίος
εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονη ανάπτυξη. Πράγματι,
διάφοροι επενδυτές εστιάζουν στην αλυσίδα εφοδιασμού
του κλάδου, επιδιώκοντας να βελτιώσουν το φάσμα
των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και να
προσελκύσουν τουρίστες που όχι μόνο αγαπούν την
τοπική γαστρονομία, αλλά ενδιαφέρονται επίσης για τις
άλλες ιδιότητες της περιοχής που επισκέπτονται.

Πολιτιστικές διαδρομές και δρομολόγια
Στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου υπάρχουν πολλές
διαδρομές και δρομολόγια ιστορικού και θρησκευτικού
χαρακτήρα (Via Traiana, Via Egnazia, Via Romea, Via
Longobardorum), αλλά επίσης και νατουραλιστικού
ενδιαφέροντος (πάρκα, προστατευόμενες περιοχές,
υγρότοποι) και οικονομικής αξίας (διαδρομές τροφίμων και
κρασιού, ελαιολάδου και κρασιού, συμπεριλαμβανομένης
της ευρωπαϊκής διαδρομής «Οι δρόμοι της ελιάς»). Οι
πολιτιστικές διαδρομές διασφαλίζουν μια τουριστική
προσφορά εξαιρετικά βιωματικού χαρακτήρα, με βάση
την κληρονομιά μιας περιοχής. Υπογραμμίζουν τα
περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και οικονομικά περιουσιακά
στοιχεία της περιοχής, τα οποία έχουν την εγγενή ικανότητα,
ιδίως σε υπανάπτυκτες και περιθωριοποιημένες περιοχές,
να συγκεντρώσουν έναν αριθμό παραγόντων έλξης, οι
οποίοι, μεμονωμένα, μπορεί να φαίνονται ασήμαντοι και να
αδυνατούν να προκαλέσουν τους τουρίστες να επενδύσουν
χρόνο και χρήμα στην επίσκεψή τους, πόσο μάλλον να
διασφαλίσουν το σεβασμό της πολιτιστικής ακεραιότητας
και της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής. Επιπλέον, οι
πολιτιστικές διαδρομές ευνοούν στενές συνδέσεις μεταξύ
ολοκληρωμένων οικονομικών δραστηριοτήτων: γεωργία,
χειροτεχνία, φιλοξενία. Ενθαρρύνουν τις μορφές εταιρικής
σχέσης και συνεργασίας μεταξύ γειτονικών περιοχών,
προωθώντας τον τουρισμό και την οικονομική ανάπτυξη.

