
 

«Εκρηξη» 18,4% στις αφίξεις τουριστών στα 
αεροδρόμια  

 
 

Του Γιώργου Ανδρή 

Εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 18,4% παρουσίασαν οι διεθνείς τουριστικές 

αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας τον Μάιο, αποτυπώνοντας τη δυναμική 

που έχει ανακτήσει φέτος ο ελληνικός τουρισμός, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνονται 

και οι εκτιμήσεις φορέων του κλάδου για 17 εκατ. αφίξεις. Επίσης για πρώτη φορά 

καταγράφεται θετικό πρόσημο στις διεθνείς τουριστικές αφίξεις του Αεροδρομίου της 

Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 10,1% και 14,3% αντίστοιχα.  

Οσον αφορά στο πεντάμηνο και σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάσθηκε ο 

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων οι αφίξεις κινήθηκαν σε θετικό 

έδαφος παρουσιάζοντας αύξηση 6% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2012.  

Ελπιδοφόρος ο Μάιος  

Με αισιόδοξα μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό ξεκίνησε ο Μάιος καθώς οι 

διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας σημείωσαν αύξηση 18,44% με 

μόλις 1 στα 17 αεροδρόμια να σημειώνει αρνητικό πρόσημο σε σχέση με τον 

αντίστοιχο μήνα πέρσι.  

Ειδικότερα η υψηλότερη αύξηση 117,2% σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου 

και ακολουθούν η Καλαμάτα με 36,57%, η Ζάκυνθος με 33,45%, τα Χανιά με 

28,07%, το Ηράκλειο με 27,36%, η Κως με 21,51%, η Σαντορίνη με 21,35%, η 

Κέρκυρα με 19,56, η Κεφαλονιά με 18,67%, το Ακτιο με 15,83%, η Σκιάθος με 

15,57%, η Θεσσαλονίκη με 14,31%, η Αθήνα με 10,09%, η Ρόδος με 9,24%, ο 

Αραξος με 4,59% και η Καβάλα με 1,26%.  

Αντίθετα το αεροδρόμιο της Σάμου σημείωσε πτώση στις αφίξεις κατά 10,2% τον 

Μάιο του 2013 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Όσον αφορά στον αριθμό 

των επισκεπτών τον Μάιο σημειώνεται αύξηση 18,44% καθώς την Ελλάδα 



επισκέφθηκαν επιπλέον 222. 613 τουρίστες και ανήλθαν σε 1. 429. 796 επισκέπτες 

έναντι 1. 207. 153 τουριστών τον αντίστοιχο μήνα πέρσι.  

Θετικά εξελίσσονται τα πράγματα για το ελληνικό τουρισμό στο πρώτο πεντάμηνο 

καθώς από τα 17 αεροδρόμια, που εξετάζει ο ΣΕΤΕ, μόλις σε τρία καταγράφονται 

επιδόσεις με αρνητικό πρόσημο και αφορούν στην Αθήνα, Σάμο και Αραξο με 

ποσοστά πτώσης 5,5%, 7,93% και 14,72% αντίστοιχα.  

Οι υπόλοιποι προορισμοί στο πρώτο πεντάμηνο έκλεισαν με θετικό πρόσημο και τη 

Μύκονο να σημειώνει ρεκόρ αύξησης 125,7% και ακολουθεί η Καλαμάτα με 94,3%, 

η Ζάκυνθος με 33,2%, η Κεφαλονιά με 29,5%, τα Χανιά με 26,3%, η Κέρκυρα με 

23,9%, η Σαντορίνη με 22,7%, η Κως με 20,2%, το Ηράκλειο με 16,2%, η Σκιάθος με 

15,3%, το Ακτιο με 13,6%, η Ρόδος με 1,5%, η Θεσσαλονίκη με 0,2% και η Καβάλα 

με 0,09%.  

2,4 εκατ.  

Όσον αφορά στους επισκέπτες στο πρώτο πεντάμηνο στα 17 κυριότερα αεροδρόμια 

της χώρας σημειώθηκαν 2. 441. 276 αφίξεις τουριστών έναντι 2. 302. 107 επισκεπτών 

το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Οι περισσότερες αφίξεις καταγράφηκαν στην 

Αθήνα με 751. 161 τουρίστες έναντι 794. 913 επισκεπτών και ακολουθούν το 

Ηράκλειο με 395. 313, η Θεσσαλονίκη με 393. 475, η Ρόδος με 269. 585, τα Χανιά 

με 159. 551, η Κέρκυρα με 136. 739 και η Κως με 134. 223 αφίξεις τουριστών.  

 


