
 

NOSTOS 2017 

Με 170 εκκζτεσ και 45 hosted buyers  

 το 2ο ετιςιο ραντεβοφ του εναλλακτικοφ τουριςμοφ ςτθν Ναφπακτο 

Παροφςα θ ΕΕΤΑΑ με δικό τθσ περίπτερο 

 

Με ςθμαντικά ενιςχυμζνθ τθν παρουςία τόςο εκκετών όςο και hosted buyers 

πραγματοποιικθκε φζτοσ θ NOSTOS 2017, θ μοναδικι εκκεςιακι – ςυνεδριακι εκδιλωςθ 

για τον εναλλακτικό τουριςμό ςτθν Ελλάδα, θ οποία αποτελεί μία πρωτοβουλία του Διμου 

Ναυπακτίασ. Περιςςότεροι από 150 εκκζτεσ και 45 hosted buyers που εκπροςωποφν 

μεγάλεσ αγορζσ τθσ Ευρώπθσ, τθσ Αμερικισ και τθσ Αςίασ διλωςαν παρών ςτον ειδικό 

εκκεςιακό χώρο που είχε δθμιουργθκεί ςτθν πόλθ τθσ Ναυπάκτου ,από τισ 13 ζωσ τισ 16 

Οκτωβρίου 2017. 

Σα εγκαίνια ζγιναν το απόγευμα τθσ Παραςκευισ από τον Διμαρχο Ναυπακτίασ, 

Παναγιϊτθ Λουκόπουλο και τον Γενικό Γραμματζα Σουριςτικισ Πολιτικισ & Ανάπτυξθσ, 

Γιϊργο Τηιάλλα, ενώ παρόντεσ ςτθν εκδιλωςθ ιταν ακόμθ, ο Πρόεδροσ του Σαμείου 

Παρακατακθκών και Δανείων Κωνςταντίνοσ Βαρλαμίτθσ, ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ 

Ελλάδοσ, Απόςτολοσ Κατςιφάρασ, ο Πρόεδροσ τθσ ΠΕΔ Δυτικισ  Ελλάδασ και Διμαρχοσ 

Αγρινίου Γιϊργοσ Παπαναςταςίου,  ο Διευκφνων φμβουλοσ τθσ ΕΕΣΑΑ, Θεόδωροσ 

Γκοτςόπουλοσ, βουλευτζσ τθσ περιοχισ όπωσ και εκπρόςωποι τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων 

Ελλάδοσ (ΚΕΔΕ), του ΕΟΣ αλλά και τοπικών φορζων.  Κατά τθ διάρκεια τθσ τελετισ των 

εγκαινίων, οι ομιλθτζσ αναφζρκθκαν ςτθ ςθμαςία των εναλλακτικών μορφών τουριςμοφ 

για πολλζσ περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ αλλά και ςτισ δυνατότθτεσ που προςφζρουν όςον 

αφορά τθν προςπάκεια που γίνεται για τθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ ςεηόν. Όπωσ 

τόνιςε, μάλιςτα, ο κ. Σηιάλλασ θ NOSTOS είναι ζνα χαρακτθριςτικό δείγμα τθσ προςπάκειασ 

που γίνεται από τθν πλευρά του υπουργείου για τουριςμό ςτθν Ελλάδα 365 θμζρεσ τον 

χρόνο. 

Η NOSTOS 2017 πραγματοποιικθκε για δεφτερθ φορά ςε ειδικά διαμορφωμζνο χώρο ςτθν 

πόλθ τθσ Ναυπάκτου. ε ςχζςθ με το 2016, ο αρικμόσ των εκκετϊν αυξικθκε  ςθμαντικά 

(από 90 ζφκαςαν φζτοσ τουσ 170) και ςε αυτοφσ περιλαμβάνονται περιφζρειεσ, διμοι, 

επιμελθτιρια, αναπτυξιακζσ επιχειριςεισ αλλά και επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται 

ςτο τομζα του τουριςμοφ και ειδικότερα του εναλλακτικοφ τουριςμοφ. 

http://www.nostosexpo.gr/


θμαντικι αφξθςθ, όμωσ, υπιρξε και όςον αφορά τθ ςυμμετοχι hosted buyers που 

εξειδικεφονται ςτο χώρο του εναλλακτικοφ τουριςμοφ. Από 31 το 2016 φζτοσ ζφκαςαν  

τουσ 45, οι οποίοι προζρχονταν  από μεγάλεσ ευρωπαϊκζσ αγορζσ όπωσ είναι θ Γερμανία, θ 

Γαλλία, θ Ελβετία, θ Αυςτρία, θ Ουγγαρία, θ Δανία, θ ουθδία, θ Ρωςία, θ Ουκρανία, θ 

Λευκορωςία, θ Κροατία, θ ερβία, θ Ρουμανία και θ Σουρκία. Παράλλθλα, παρών διλωςαν 

και εκπρόςωποι από γραφεία τθσ Ελλάδασ που αςχολοφνται με τον ειςερχόμενο τουριςμό 

και εκπροςωποφν μεγάλεσ αγορζσ όπωσ είναι οι Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ και ο Καναδάσ, θ Κίνα, 

θ Ινδία κ.ά. Ο αρικμόσ των προγραμματιςμζνων ςυναντιςεων ξεπζραςε τισ 3000, ενώ θ 

ηιτθςθ που υπιρξε ιταν για 4500 ςυναντιςεισ. 

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 2ο 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 Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, 

Ευάγγελοσ Αποςτόλου, ο Γενικόσ Γραμματζασ Τουριςτικισ Πολιτικισ & Ανάπτυξθσ, 

Γιϊργοσ Τηιάλλασ, ο Πρόεδροσ του Ταμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων, Κωνςταντίνοσ 

Βαρλαμίτθσ, ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ, Απόςτολοσ Κατςιφάρασ, Διμαρχοι, 

Δθμοτικοί Σφμβουλοι, Στελζχθ Αναπτυξιακϊν Εταιριϊν και πολφσ κόςμοσ.    

 

«Σο 2016 ξεκινιςαμε μία προςπάκεια προκειμζνου θ NOSTOS να εξελιχκεί ςε ςθμείο 

αναφοράσ για τον ελλθνικό τουριςμό και ειδικά τισ εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ. Σο 

αυξθμζνο ενδιαφζρον που υπάρχει μασ δίνει τθν ώκθςθ προκειμζνου να ςυνεχίςουμε αυτι 

τθν προςπάκεια» ςθμείωςε ο Διμαρχοσ Ναυπακτίασ, Παναγιϊτθσ Λουκόπουλοσ, κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ Σφπου που πραγματοποιικθκε με αφορμι τθσ ζκκεςθσ. «Η 

Ναυπακτία αποτελεί ζνα από τα πλζον χαρακτθριςτικά παραδείγματα των ευκαιριών που 

προςφζρουν οι εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ. Ζχοντασ και τθ ςτιριξθ ςφςςωμθ τθσ 

τοπικισ κοινωνίασ προςπακοφμε να διευρφνουμε τισ ςχετικζσ δράςεισ μασ, επιδιώκοντασ 

να υλοποιιςουμε ζνα πλάνο ϊςτε θ τουριςτικι ςεηόν να διαρκεί 52 εβδομάδεσ». 

«Αυτό που είναι πολφ ςθμαντικό είναι πωσ ςε ςχζςθ με πζρςι, ζχουμε κάνει αρκετά βιματα 

προκειμζνου θ NOSTOS να πετφχει τουσ ςτόχουσ που ζχουμε κζςει όταν ξεκινιςαμε» 

τόνιςε από τθν πλευρά του ο Γιάννθσ Σφψασ, αντιδιμαρχοσ Ναυπακτίασ και επικεφαλισ 

τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ τθσ NOSTOS 2017. «Η αφξθςθ ςε εκκζτεσ και hosted buyers 

είναι μία βαςικι παράμετροσ επιτυχίασ, ενώ κα πρζπει να τονίςω και τθ ςυμβολι όλων των 

φορζων και επιχειριςεων τθσ πόλθσ τθσ Ναυπάκτου που ζχουν βοθκιςει προκειμζνου και 

θ φετινι προςπάκεια να ςτεφκεί με επιτυχία». 

Βαςικό κομμάτι τθσ NOSTOS 2017 ιταν  οι ςυνεδριακζσ και οι παράλλθλεσ εκδθλώςεισ, οι 

οποίεσ, επίςθσ είχαν αυξθκεί ςε ςχζςθ με πζρςι. Η αρχι ζγινε με το εξειδικευμζνο NOSTOS 

FORUM, μία θμερίδα που πραγματοποιικθκε τθν Παραςκευι, πριν το επίςθμο άνοιγμα τθσ 

ζκκεςθσ και προςζλκυςε ςθμαντικό αρικμό επαγγελματιών του κλάδου, οι οποίοι είχαν τθν 

ευκαιρία να παρακολουκιςουν ενδιαφζρουςεσ παρουςιάςεισ και ομιλίεσ από κορυφαία 

ςτελζχθ. 



Σθ ςκυτάλθ πιραν  τα NOSTOS CONFERENCES, τα οποία φιλοξζνθςαν εξειδικευμζνα 

ςτελζχθ και εκπροςώπουσ φορζων και επικεντρώκθκαν  ςε κζματα όπωσ είναι θ νεοφυισ 

επιχειρθματικότθτα, θ αξιοποίθςθ των ευκαιριών του αγροτουριςμοφ και το κζμα τθσ 

επιμικυνςθσ τθσ ςεηόν ώςτε να μπορζςουμε να φκάςουμε ςτο επίπεδο να κάνουμε λόγο 

για τουριςμό 12 μθνών. 

Ακόμθ, φζτοσ υπιρξε θ ενότθτα NOSTOS Food Tourism, θ οποία ζδωςε ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

ςτον γαςτρονομικό τουριςμό και τθν Ελλθνικι Κουηίνα. το πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

εκδιλωςθσ, καταξιωμζνοι chefs και επαγγελματίεσ του κλάδου παρουςίαςαν  τισ νζεσ 

τάςεισ ςτθν παραδοςιακι μαγειρικι προτείνοντασ μοναδικζσ τοπικζσ γεφςεισ και προϊόντα 

που παράγονται ςε όλθ τθ χώρα και αποτελοφν ςθμείο αναφοράσ για τθ μεςογειακι 

διατροφι. 

Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ πραγματοποιικθκαν δραςτθριότθτεσ και επιδείξεισ 

ακλθμάτων όπωσ mountain bike, ιππαςία, τοξοβολία και kite surf ςε ειδικά 

διαμορφωμζνουσ εξωτερικοφσ χώρουσ τθσ ζκκεςθσ. Επίςθσ, το πρόγραμμα περειλάμβανε 

και εκδθλώςεισ γφρω από τθ γαςτρονομία αλλά και ςυναυλίεσ καλλιτεχνών. 

Η NOSTOS 2017 διοργανώκθκε υπό τθν αιγίδα των υπουργείων Σουριςμοφ, Εςωτερικών, 

Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Πολιτικισ, Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & 

Σροφίμων, τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ, τθσ Γενικισ Γραμματείασ Νζασ Γενιάσ, του 

Visitgreece.gr, τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδασ, τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων 

Ελλάδοσ, τθσ Ζνωςθσ Περιφερειών Ελλάδασ, τθσ ΕΕΣΑΑ, τθσ Ομοςπονδίασ Ελλθνικών 

υνδζςμων Γραφείων Σουριςμοφ & Σουριςτικών Πρακτορείων (fedHATTA), τθσ Ζνωςθσ 

Πλοιοκτθτών Ελλθνικών καφών Σουριςμοφ και τθσ υνομοςπονδίασ Επιχειρθματιών 

Σουριςτικών Καταλυμάτων Ελλάδοσ (ΕΣΚΕ). 

Λίγα λόγια για τθ Nostos 2017 

Η NOSTOS διοργανώκθκε από τον Διμο Ναυπακτίασ και αποτελεί τθ ςθμαντικότερθ 

εκδιλωςθ ςτο χώρο του εναλλακτικοφ τουριςμοφ ςτθν Ελλάδα και φιλοδοξεί να αποτελεί 

διεκνζσ ςθμείο αναφορά για τον κλάδο και τουσ επαγγελματίεσ που δραςτθριοποιοφνται 

ςτθ Μεςόγειο και τθν Νοτιοανατολικι Ευρώπθ. 

Η ετιςια ςυνάντθςθ αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ, τθ ςυνεργαςία και τθ δικτφωςθ όλων, όςοι 

φιλοδοξοφν να αξιοποιιςουν τισ δυναμικζσ νζεσ τάςεισ ςτον τουριςμό. το πλαίςιο τθσ 

NOSTOS, εκτόσ του εκκεςιακοφ τομζα (NOSTOS EXPO) πραγματοποιοφνται μία ςειρά από 

εκδθλώςεισ όπωσ είναι το NOSTOS Forum και το NOSTOS Food Tourism, ενώ ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ δίνεται ςτθν πραγματοποίθςθ Β2Β ςυναντιςεων μεταξφ εξειδικευμζνων hosted 

buyers από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό και των ενδιαφερόμενων επιχειριςεων και 

εκπροςώπων περιφερειών. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


