
 

 

Nostos Greek Alternative Tourism Expo 

Επιτυχθμζνθ θ 1θ ζκκεςθ για τον εναλλακτικό τουριςμό 

Παροφςα θ ΕΕΤΑΑ με δικό τθσ περίπτερο 

 

Με μεγάλθ επιτυχία ολοκλθρϊκθκε τθ Δευτζρα 17 Οκτωβρίου θ 1θ “Nostos” Greek 

Alternative Expo, θ ζκκεςθ αποκλειςτικά αφιερωμζνθ ςτον εναλλακτικό τουριςμό που 

πραγματοποιικθκε ςε ειδικά διαμορφωμζνο εκκεςιακό χϊρο ςτθν πόλθ τθσ Ναυπάκτου. 

Περιςςότεροι από 90 εκκζτεσ είχαν τθν ευκαιρία να παρουςιάςουν τισ προτάςεισ για 

εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ ςε ζναν αρκετά μεγάλο αρικμό επιςκεπτϊν που βρζκθκε 

ςτθ Ναφπακτο από ολόκλθρθ τθν Ελλάδα. 

Το παρόν ςτθν Ζκκεςθ ζδωςε και θ Ελλθνικι Εταιρία Τοπικισ Ανάπτυξθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΕΤΑΑ), με δικό τθσ  περίπτερο, ςτο πλαίςιο τθσ προςπάκειάσ τθσ να 

ςυμβάλλει ςτον αναπτυξιακό τομζα που ςχετίηεται με τθν Αυτοδιοίκθςθ και όχι μόνον.  

Επιπλζον, μζςα από τθν παρουςία τθσ Εταιρίασ ςτο 1ο Διεκνζσ ραντεβοφ για τον 

Ελλθνικό Εναλλακτικό Τουριςμό, δόκθκε θ ευκαιρία να ενθμερωκοφν και άλλοι φορείσ, 

εκτόσ εκείνων τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, για το ζργο, τισ δραςτθριότθτεσ και τισ εκδόςεισ  τθσ.   

Το περίπτερο τθσ ΕΕΤΑΑ επιςκζφκθκαν, ο Υπουργόσ παρά τω Πρωκυπουργό Τζρενσ 

Κουϊκ, ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ Απόςτολοσ Κατςιφάρασ, Διμαρχοι, Δθμοτικοί 

Σφμβουλοι, Στελζχθ Αναπτυξιακών Εταιριών και πολφσ κόςμοσ.    

Βαςικό κομμάτι τθσ ζκκεςθσ ιταν θ παρουςία 31 hosted buyers από 25 τουριςτικά 

πρακτορεία και 9 χϊρεσ (Αυςτρία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα, Κφπρο, ερβία, 

Ρωςία, Ιςραιλ), οι οποίοι πραγματοποίθςαν ςυνολικά 674 ςυναντιςεισ! Οι hosted buyers 

ζμειναν ικανοποιθμζνοι από το επίπεδο των ςυναντιςεων που είχαν, ενϊ κα πρζπει να 

ςθμειωκεί ότι υπιρξαν και αρκετζσ ςυμφωνίεσ. Δείγμα των δυνατοτιτων που υπάρχουν 

ςτθν Ελλάδα όςον αφορά ςτθν προϊκθςθ του εναλλακτικοφ τουριςμοφ. 

Η ζκκεςθ διοργανϊκθκε από το Διμο Ναυπακτίασ και τελοφςε υπό τθν αιγίδα του 

Τπουργείου Οικονομικισ Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ, του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Σουριςμοφ 

(ΕΟΣ), τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ, τθσ Γενικισ Γραμματείασ Νζασ Γενιάσ και τθσ 

ΚΕΔΕ. 

«Με δεδομζνο ότι πρόκειται για τθν πρϊτθ διοργάνωςθ τθσ “Nostos” Greek Alternative 

Tourism Expo, είμαςτε ιδιαίτερα ικανοποιθμζνοι από τα αποτελζςματά τθσ και τισ 

εντυπϊςεισ που άφθςε ςτουσ επιςκζπτεσ και τουσ εκκζτεσ» διλωςε ο Διμαρχοσ 

Ναυπακτίασ, Παναγιϊτθσ Λουκόπουλοσ. «Θα ικελα, επίςθσ, να ευχαριςτιςω όλουσ όςοι 



βοικθςαν ςτθ διοργάνωςθ τθσ ζκκεςθσ, όπωσ και τισ επιχειριςεισ τθσ Ναυπάκτου, ιδίωσ τα 

ξενοδοχεία και τα εςτιατόρια, που ςυνειςζφεραν τα μζγιςτα ϊςτε όςοι βρζκθκαν ςτθν 

πόλθ για τθν ζκκεςθ, να δθλϊνουν ότι κα επιςτρζψουν εκ νζου». 

Ιδιαίτερθ επιτυχθμζνεσ ιταν και οι ςυνεδριακζσ εκδθλϊςεισ που πραγματοποιικθκαν ςτο 

πλαίςιο τθσ “Nostos” Greek Alternative Tourism Expo, οι οποίεσ επικεντρϊκθκαν ςτισ 

προοπτικζσ και τισ ευκαιρίεσ που προςφζρουν οι εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ. Από 

τουσ βαςικοφσ άξονεσ των ομιλιϊν ιταν θ ςχζςθ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ με τθν 

τουριςτικι ανάπτυξθ, ιδίωσ ςτον τομζα τθσ δθμιουργίασ των κατάλλθλων υποδομϊν. Ειδικά 

ςτθν περίπτωςθ των εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, όπωσ επιςθμάνκθκε από αρκετοφσ 

ομιλθτζσ, είναι απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία μεταξφ των ενδιαφερόμενων πλευρϊν 

προκειμζνου να δθμιουργθκεί το κατάλλθλο προϊόν. 

Ιδιαίτερθ αναφορά ζγινε ςε μορφζσ εναλλακτικοφ τουριςμοφ όπωσ είναι ο περιπατθτικόσ, ο 

ποδθλατικόσ, ο ιαματικόσ αλλά και ο αγροτουριςμόσ. Μορφζσ τουριςμοφ για τισ οποίεσ 

υπάρχουν πολλζσ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα. 

«H 1θ “Nostos” Greek Alternative Tourism Expo ζδειξε ότι ο εναλλακτικόσ τουριςμόσ μπορεί 

να αποτελζςει κλειδί για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ του ελλθνικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ και 

να βοθκιςει ςτθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικι ςεηόν» ςθμείωςε ο αντιδιμαρχοσ 

Ναυπακτίασ και επικεφαλισ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ τθσ “Nostos” Greek Alternative 

Tourism Expo, Γιάννθσ φψασ. «Σα αποτελζςματα τθσ πρϊτθσ προςπάκειασ μάσ δίνουν 

ϊκθςθ για να ξεκινιςουμε από ςιμερα τθν προςπάκεια προκειμζνου θ επόμενθ 

διοργάνωςθ να γίνει ακόμθ καλφτερθ». 

 

 


