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Περίληψη 

       Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού 

Προγράμματος  Μεταπτυχιακών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

       Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει τους τομείς του 

τουρισμού και των αερομεταφορών καθώς και τη μεταξύ τους σχέση. Ο τουρισμός, ως 

παγκόσμιος κλάδος της οικονομίας, και οι αερομεταφορές ως παγκόσμιος κλάδος των 

μεταφορών, είναι δύο στοιχεία στενά συνδεδεμένα καθώς υπάρχει μία μορφή 

αλληλεξάρτησης και εξυπηρέτησης κοινών σκοπών. Στην παρούσα, θα επιχειρηθεί να 

προσδιορισθούν οι στόχοι των δύο τομέων, καθώς και να ερευνηθεί η συμβολή των 

αερομεταφορών στο διεθνή τουρισμό. Επιχειρώντας να ενδυναμωθεί η θεωρητική βάση και 

όσα έχουν γραφτεί στη διεθνή βιβλιογραφία, τα ποιοτικά στοιχεία της Θεσσαλονίκης ως 

διεθνής προορισμός θα διερευνηθούν μαζί με τις δράσεις των τουριστικών φορέων της πόλης 

για την ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού. Επιπλέον, θα διερευνηθεί η συμβολή της διεθνούς 

αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines τόσο στα επιμέρους ποιοτικά στοιχεία της διεθνούς 

προβολής και αναγνωρισιμότητας όσο και η συνεισφορά της στην προσέλκυση διεθνών 

επισκεπτών στη Θεσσαλονίκη. 

       Οι μέθοδοι έρευνας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην παρούσα είναι: 

α. Η άντληση δευτερογενών στοιχείων από διεθνείς και τοπικές πηγές. 

β. Οι συνεντεύξεις με αρμόδιους, όντας αναφερόμενοι τόσο στους τοπικούς τουριστικούς 

φορείς της Θεσσαλονίκης όσο και σε στέλεχος της Turkish Airlines, της οποίας η περίπτωση 

θα αναλυθεί. 
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Abstract 

       This thesis is written within the scope of the Interdepartmental Master Program in 

Business Administration of the University of Macedonia.        

       The purpose of this thesis is to examine the areas of tourism and air transport as well as 

the relationship between them. Tourism, as a global sector of the economy, and aviation, as a 

global transport industry are two elements closely related as there is a form of 

interdependence and service of common goals. The present thesis will attempt to designate 

the targets of the two areas, as well as to study the contribution of air transport in international 

tourism. In an attempt to strengthen the theoretical basis and all that has been written in the 

international bibliography, the qualitative elements of Thessaloniki as an international 

destination will be researched along the actions of the city’s tourism actors for the 

development of the international tourism in Thessaloniki. Furthermore, the contribution of the 

international airline company Turkish Airlines will be examined both in the qualitative 

elements of international visibility and awareness and in attracting international visitors to 

Thessaloniki. 

       The research methods which are going to be used in this thesis are: 

a. Deriving secondary data from international and local sources 

b. Interviews with relevant actors, referring to the local tourism actors of Thessaloniki as well 

as an officer of Turkish Airlines, which will be analyzed as a case study. 
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Τουρισμός και Αερομεταφορές: Μία Επισκόπηση 

       Στην εποχή μας η τουριστική βιομηχανία αποτελεί έναν από τους πιο προσοδοφόρους 

κλάδους παγκοσμίως. Οι άνθρωποι επιλέγουν να ταξιδεύουν σε διάφορα μέρη για 

διαφορετικούς κάθε φορά λόγους. Στα επόμενα κεφάλαια επιχειρώντας μία ολοκληρωμένη 

πλην σύντομη ανάλυση του τουρισμού θα εξεταστεί το τι δημιουργεί την τουριστική ζήτηση 

καθώς και ποια είναι τα κίνητρα και οι λόγοι που κάνουν τα άτομα να ταξιδεύουν. Όπως είναι 

φυσιολογικό η ζήτηση δημιουργεί και την αντίστοιχη προσφορά στον τουριστικό τομέα και 

έτσι θα αναλυθεί η τουριστική προσφορά σε συνάρτηση με τη λειτουργία των δρώντων του 

τουρισμού όπως αυτοί χωρίζονται σε κατηγορίες. Επιπρόσθετα, θα επιχειρηθεί η καταγραφή 

των προεκτάσεων του τουρισμοί σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. 

       Ο τουρισμός σαν κλάδος υφίσταται λόγω του ότι υπάρχει η δυνατότητα της μετακίνησης 

των ανθρώπων από ένα μέρος σε ένα άλλο. Ανάλογα με τη γεωγραφική θέση του επιθυμητού 

προορισμού, οι τρόποι μετακίνησης ποικίλουν από οδικούς, εναέριους ή θαλάσσιους. Το 

μεγαλύτερο δίκτυο μετακίνησης παγκοσμίως είναι οι αερομεταφορές. Ένας καινούριος, 

σχετικά, κλάδος μετακίνησης καθώς τα πρώτα αεροπλάνα δημιουργήθηκαν περί τις αρχές του 

20
ου

 αιώνα, αποτελεί σήμερα ένας από τους κυριότερους δρώντες στο κομμάτι της 

μετακίνησης και φυσικά στον τομέα του τουρισμού. Μεγάλο μέρος της ύπαρξης του 

τουρισμού, παγκοσμίως, και ειδικότερα σε μέρη που κανένα άλλο μεταφορικό μέσον δε 

δύναται να φτάσει (όπως σε ορισμένα νησιά του Ειρηνικού), οφείλεται στις αερομεταφορές 

καθώς σύμφωνα με επίσημα στοιχεία
1

(19) το 54% της διεθνούς επιβατικής κίνησης 

μετακινείται μέσω των αερομεταφορών.  

       Είναι ουσιαστικό στην παρούσα εργασία να εξεταστούν και οι δύο τομείς, αρχικά 

ξεχωριστά, ώστε να αναλυθεί μέχρι το δυνατό επιτρεπτό βάθος τόσο ο τουρισμός όσο και οι 

αερομεταφορές, οι οποίες έχουν επιφέρει ριζικές αλλαγές στις μετακινήσεις, ταυτόχρονα με 

κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές προεκτάσεις. Οι εναέριες μεταφορές δεν είναι μόνο 

μετακίνηση, είναι έσοδα για τις κοινωνίες, είναι μείωση της φτώχειας μέσα από την παροχή 

εργασίας αλλά και κοινωνικής βοήθειας, είναι μέσο δημιουργίας σύγχρονων υποδομών, 

ακόμη και μέσο μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, όπως θα αναλύσουμε και στο 

κεφάλαιο των αερομεταφορών. 

                                                             
1
 Τα νούμερα στις παρενθέσεις αντιστοιχούν στις βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες βρίσκονται αριθμημένες 

στο τέλος της εργασίας. 
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       Συνοπτικά, στην παρούσα εργασία, μη μένοντας μόνο στο θεωρητικό κομμάτι, θα 

αναλυθούν ξεχωριστά οι τομείς του τουρισμού και των αερομεταφορών, προσπαθώντας να 

βρεθεί εάν και σε τι βαθμό υπάρχει επίδραση του δεύτερου τομέα στον πρώτο, εξετάζοντας 

την περίπτωση της Turkish Airlines και του διεθνή τουρισμού στη Θεσσαλονίκη, αρχικά 

αναλύοντας επιμέρους κομμάτια όπως η διεθνής προβολή και αναγνωρισιμότητα του 

προορισμού μέσα από τις δράσεις των τοπικών φορέων και στη συνέχεια αναφερόμενοι στις 

δράσεις του αερομεταφορέα. Με στόχο να υποστηριχθεί όσο γίνεται καλύτερα η εργασία, θα 

χρησιμοποιηθούν τόσο διεθνή όσο και τοπικά στατιστικά στοιχεία για να διαπιστωθεί η 

σύνδεσή τους ή μη με βάση τις θεωρίες και τα αποτελέσματα της μελέτης της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. 
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Κεφάλαιο 1
ο
 – Ο Τουρισμός 

1.1 Εισαγωγή 

       Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού ‘‘ο τουρισμός είναι ένα κοινωνικό, 

πολιτισμικό και οικονομικό φαινόμενο συνδεδεμένο με τη μετακίνηση των ατόμων σε μέρη 

εκτός του συνηθισμένου μέρους της κατοικίας τους, με την απόλαυση να είναι το πιο 

συνηθισμένο κίνητρο’’ (2). Οι τουρίστες μπορούν να χωριστούν σε τοπικούς, αυτοί που 

επισκέπτονται το εσωτερικό της χώρας στην οποία κατοικούν είτε ως διεθνείς, αυτοί που 

ταξιδεύουν από μία χώρα σε μία άλλη. Επιπλέον, ανάλογα με το κίνητρο επίσκεψης οι τύποι 

του τουρισμού ποικίλουν όμως μπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες τον 

επαγγελματικό τουρισμό (business travel) και τον τουρισμό για αναψυχή (leisure tourism).  

       Ο τουρισμός, ως βιομηχανία αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες 

παγκοσμίως και πολλές οικονομίες, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες βασίζονται στον 

τουρισμό για την επιβίωση τους, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και κατά συνέπεια την 

καταπολέμηση της φτώχειας. Δόκιμα παραδείγματα χωρών τέτοιου τύπου είναι χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία. 

       Όπως θα καταστεί σαφές στις επόμενες παραγράφους ο τουρισμός είναι ένας αδιάλειπτα 

εξελισσόμενος κλάδος καθώς οι προεκτάσεις του δεν αφορούν μόνο τους ταξιδιώτες, αλλά 

χώρες, οικονομίες, κουλτούρες, το περιβάλλον και επηρεάζεται αντίστοιχα από πολιτικούς, 

περιβαλλοντικούς και τεχνολογικούς παράγοντες. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως στην 

τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού γίνεται λόγος για ‘‘βιώσιμη 

τουριστική ανάπτυξη’’. 

       Στο κεφάλαιο αυτό θα κάνουμε μία ιστορική αναδρομή στις ρίζες του τουρισμού καθώς 

και στη μέχρι σήμερα εξέλιξη του. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τους λόγους για τους 

οποίους οι άνθρωποι ταξιδεύουν, πρακτικά τι δημιουργεί τη ζήτηση για τουρισμό. Στη 

συνέχεια θα αναφερθούμε στην τουριστική προσφορά, την ταξινόμηση των τουριστικών 

προϊόντων καθώς και στους επιμέρους κλάδους, οι οποίοι τη συνθέτουν.     

  

1.2 Μορφές και Πλεονεκτήματα Τουρισμού 

       Ξεκινώντας την ανάλυση είναι χρήσιμο να οριστεί το τι είναι ο τουρισμός. Σύμφωνα με 

τους Heyns R. et al. (2000, σελ. 11) ‘‘Ο τουρισμός είναι μία τοπική, εθνική και διεθνής 

βιομηχανία που στοχεύει στην ανάπτυξη των καλύτερων χαρακτηριστικών μίας χώρας 

προσφέροντας προϊόντα που μπορεί να είναι εκπαιδευτικά ή ψυχαγωγικά. Ο τουρισμός 

εμπλέκει ανθρώπους και οργανισμούς που εργάζονται μαζί για να φέρουν τους επισκέπτες σε 
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μία περιοχή ή χώρα. Διαφορετικά στοιχεία συνδυάζονται ώστε ο τουρισμός να λαμβάνει 

χώρα. Αυτά τα στοιχεία είναι οι τουρίστες, τα τουριστικά προϊόντα, η μεταφορά, η διαμονή 

και οι τουριστικοί δρώντες.’’(24) Παρακάτω θα αναφερθούν οι μορφές τουρισμού και θα 

γίνει ο διαχωρισμός ανάμεσα σε εγχώριους και διεθνείς τουρίστες. 

 

1.2.1 Μορφές Τουρισμού 

       Ο τουρισμός μπορεί να διακριθεί σε εγχώριο και διεθνή τουρισμό. Οι μορφές του 

τουρισμού (3) μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, από τις οποίες η δεύτερη και η 

τρίτη κατηγορία βρίσκονται υπό το πρίσμα του διεθνούς τουρισμού: 

α. Ο Εγχώριος Τουρισμός 

Αναφέρεται στις δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με επισκέπτες, οι οποίοι προέρχονται 

από τη χώρα αναφοράς του συγκεκριμένου προορισμού. 

β. Ο Εισερχόμενος Τουρισμός 

Αναφέρεται σε δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με επισκέπτες, οι οποίοι προέρχονται 

από μία χώρα διαφορετική από τη χώρα αναφοράς του προορισμού. 

γ. Ο Εξερχόμενος Τουρισμός 

Αναφέρεται στις δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με επισκέπτες οι οποίοι προέρχονται 

από τη χώρα αναφοράς η οποία είναι διαφορετική από τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο 

προορισμός. 

       Στο παρόν σημείο είναι σημαντικό να διαχωριστεί ο εγχώριος από το διεθνή ταξιδιώτη ή 

τουρίστα. Η έννοια του εγχώριου τουρίστα αναφέρεται στον επισκέπτη ο οποίος προέρχεται 

από τη χώρα αναφοράς και είναι επισκέπτης ενός ή περισσότερων προορισμών στη χώρα 

αυτή. Στον αντίποδα, ο διεθνής ταξιδιώτης, ορίζεται ως εξερχόμενος ταξιδιώτης από τη χώρα 

από την οποία κατάγεται και εισερχόμενος επισκέπτης στη χώρα στην οποία μεταβαίνει. 

Λόγω της παγκοσμιοποίησης και των ροών, το μεγαλύτερο μέρος του τουρισμού ως 

βιομηχανίας και ανάμεσα στον εγχώριο και το διεθνή τουρισμό απαρτίζεται από τις διεθνείς 

τουριστικές ροές όπως θα δειχθεί και σε διαγράμματα που θα παρουσιαστούν στις επόμενες 

υποενότητες του κεφαλαίου.  

 

1.2.2 Πλεονεκτήματα Τουρισμού 

       Ο τουρισμός αποτελεί αφετηρία για μία σειρά πλεονεκτημάτων για τις κοινωνίες που 

εμπλέκονται στις τουριστικές διαδικασίες. Αρχικά, το οικονομικό πλεονέκτημα καθώς οι 

επισκέπτες σε μία περιοχή ή χώρα, καταναλώνουν χρήματα, για τη διαμονή, τη στέγαση, την 

τροφή και τη διασκέδασή τους στο συγκεκριμένο προορισμό. Αυτό έχει ως συνέπεια την 
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οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας. Στη συνέχεια, η ζήτηση για τουρισμό δημιουργεί την 

προσφορά και η προσφορά δημιουργεί θέσεις εργασίας στους διάφορους τομείς του 

τουρισμού συντελώντας περαιτέρω στην οικονομική εξέλιξη της εκάστοτε περιοχής ή χώρας. 

Η προσφορά εργασίας την οποία δημιουργεί η ανάπτυξη του τουρισμού εκτός από 

οικονομικές έχει και κοινωνικές προεκτάσεις καθώς συμβάλλει στην ανακούφιση της 

φτώχειας και την κοινωνική εξέλιξη. 

       Λόγω του γεγονότος ότι ο τουρισμός είναι πηγή εσόδων για ένα κράτος, πολλές φορές 

παρατηρούνται αλλαγές στην πολιτική υποδοχής διεθνών τουριστών με την απλοποίηση των 

διαδικασιών εισόδου τους στη χώρα, οι οποίες αλλαγές έχουν ως στόχο την προσέλκυση 

ακόμη περισσότερων τουριστών και συνεπώς εσόδων και άλλων πλεονεκτημάτων. Οι 

υποδομές των τουριστικών προορισμών είναι ένα σημαντικό κομμάτι στην επιλογή ενός 

προορισμού και έτσι η ύπαρξη τουρισμού σε μία περιοχή είναι ικανή συνθήκη για τη 

δημιουργία ή τη βελτίωση των υποδομών της συγκεκριμένης περιοχής ή χώρας.  

       Εκτός από τα πλεονεκτήματα που έχει ο τουρισμός για τις εκάστοτε κοινωνίες είναι 

σημαντικό να αναφερθούν και τα πλεονεκτήματα του τουρισμού για τους ίδιους τους 

επισκέπτες. Η επίσκεψη σε ένα καινούριο μέρος δίνει την ευκαιρία για εκπαίδευση ειδικά σε 

μέρη με υψηλό ιστορικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. Επιπρόσθετα η ευκαιρία για 

επικοινωνία με ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς διευρύνει τους ορίζοντες των 

ατόμων και αυξάνει την ανεκτικότητά τους προς τη διαφορετικότητα. Όπως θα αναλυθεί και 

παρακάτω στην τουριστική ζήτηση και τα κίνητρα των ατόνων, το κάθε άτομο ταξιδεύει για 

διαφορετικούς λόγους και για την ικανοποίηση διαφορετικών αναγκών με κοινό 

παρονομαστή τον τουρισμό. 

 

1.3 Τουριστική Ζήτηση και Κίνητρα 

       Από την αρχή της ιστορίας του ο τουρισμός χαρακτηρίζεται από μεταβολές στη φύση του 

τόσο στις τουριστικές ροές όσο και στους λόγους επιλογής ενός ταξιδιού. Είναι ένας κλάδος 

που επηρεάζεται από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που αλλάζει συνεχώς τη ζήτηση και 

διαφοροποιεί την προσφορά μέσα από τις ολοένα μεταβαλλόμενες ανάγκες των ατόμων. 

Είναι, λοιπόν, χρήσιμο ξεκινώντας την ανάλυσή μας να εξετάσουμε πρωτίστως το πως 

δημιουργείται η τουριστική ζήτηση καθώς και τα είδη των κινήτρων των ατόμων για 

τουρισμό.  

1.3.1 Η Ζήτηση 
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       Η ζήτηση για τουρισμό άπτεται από την ανάγκη του ατόμου για μετακίνηση από τον 

τόπο που βρίσκεται σε κάποιο άλλο για διάφορους λόγους. Η τουριστική ζήτηση μπορεί να 

χωριστεί σε τρεις κατηγορίες: 

α.  Η πραγματική ζήτηση, η οποία είναι ο πραγματικός αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν 

στον τουρισμό και είναι μετρήσιμη μέσω των στατιστικών (σύνολα αναχωρήσεων και 

αφίξεων). 

β. Η δυνητική ζήτηση, η οποία αναφέρεται στον αριθμό των ατόμων που θα ταξίδευαν 

επιτρεπόντων των συνθηκών.  

γ. Η λανθάνουσα ζήτηση ή η μη ζήτηση. Αναφέρεται στα άτομα τα οποία είναι δυνητικοί 

τουρίστες των οποίων οι ανάγκες δεν καλύπτονται από συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Επίσης, καλύπτει την κατηγορία των ατόμων τα οποία δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν.  

       Η ζήτηση την οποία δημιουργούν τα άτομα άπτεται ενός φάσματος συγκεκριμένων 

παραγόντων, οι οποίοι και την επηρεάζουν καθώς και κινήτρων τα οποία τη μεταβάλλουν 

αναλόγως. Η υποκίνηση των ατόμων να ταξιδέψουν είναι αυτή που πρακτικά δημιουργεί τη 

ζήτηση, συνεπώς η ζήτηση είναι απόρροια της υποκίνησης. Η υποκίνηση μπορεί να χωριστεί 

στην εσωτερική και την εξωτερική υποκίνηση. 

α. Η εσωτερική υποκίνηση 

       Συνδέεται κυρίως με το ψυχολογικό κομμάτι καθώς δημιουργείται από το ίδιο το άτομο 

με βάση τα θέλω και τις ανάγκες του. Η επιλογή να ταξιδέψει κάποιος για τουρισμό 

συνδέεται με την ικανοποίηση προσωπικών αναγκών που ως αποτέλεσμα φέρουν το αίσθημα 

της ευτυχίας ή της πληρότητας στο άτομο.   

β. Η εξωτερική υποκίνηση 

       Είναι αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση 

στάσεων, προτιμήσεων και αντιλήψεων. Το άτομο επηρεάζεται από το κοινωνικό του 

περιβάλλον, τις πολιτικοοικονομικές συνθήκες, την κουλτούρα, τα ήθη και έθιμα. Η 

εξωτερική υποκίνηση συνδέεται με την πραγμάτωση του στόχου της ενσωμάτωσης του 

ατόμου στο σύνολο και την ικανοποίηση που θα αντλήσει πραγματοποιώντας το ταξίδι. 

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τη ζήτηση στον τουρισμό 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 
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1. Ενεργοποιητές της Ζήτησης  

Αναφέρονται στα στοιχεία ή τις δυνάμεις που προκύπτουν από μία ανάγκη και ωθούν 

το άτομο να ταξιδέψει. Συσχετίζονται με λόγους εσωτερικής υποκίνησης, όπως είναι 

λ.χ. η ανάγκη για χαλάρωση, διασκέδαση, ξεκούραση, η επιθυμία για κάτι 

διαφορετικό. 

2. Επηρεαστές της Ζήτησης 

Είναι οι λεγόμενοι παράγοντες έλξης (pull factors) και σχετίζονται με το εξωτερικό 

περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα με την ελκυστικότητα ενός προορισμού. Όπως 

αναφέραμε στην εξωτερική υποκίνηση, εδώ το άτομο επηρεάζεται όχι μόνο από τον 

προορισμό αλλά και από το κοινωνικό του περιβάλλον, τις απόψεις που θα ακούσει. 

Στο σημείο αυτό, βασικό ρόλο παίζουν ανέκαθεν οι τουριστικοί πράκτορες οι οποίοι 

μπορούν να καθοδηγήσουν τα άτομα να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο προορισμό για 

το ταξίδι τους, ειδικά αν οι λόγοι είναι αναψυχής. 

3. Καθοριστές ή Φιλτραριστές Ζήτησης 

Οι παράγοντες αυτοί λειτουργούν με κατασταλτικό τρόπο απέναντι στη ζήτηση που 

εκδηλώνει το άτομο καθώς είναι οι περιορισμοί που τίθονται στο άτομο και μπορεί να 

αναφέρονται σε κοινωνικούς, οικονομικούς, ή ψυχολογικούς παράγοντες. 

1.3.2 Τα Κίνητρα        

       Εκτός από τους λόγους υποκίνησης του ατόμου για να ταξιδέψει είναι σημαντικό να 

εξεταστούν οι λόγοι για τους οποίους το άτομο επιλέγει να ταξιδέψει. Όπως αναφέρθηκε και 

σε προηγούμενη ενότητα, παλιότερα οι λόγοι που ταξίδευαν ήταν αθλητικοί, λόγοι αναψυχής 

ή εκπαιδευτικοί.  

       Ο τουρισμός έχει κυρίως συνδεθεί με την έννοια των διακοπών και της αναψυχής 

εμπεριέχεται όμως στη γενικότερη έννοια του ταξιδιού και στην παρούσα 

παγκοσμιοποιημένη, κυρίως από οικονομικής άποψης, εποχή ένα πολύ σημαντικό κομμάτι 

είναι αυτό της μετακίνησης για λόγους εργασίας. Στο σημείο αυτό, είναι σκόπιμο να 

υπενθυμιστεί πως η τάση αυτή ξεκίνησε τη δεκαετία του ’50 μετά και το τέλος των δύο 

Παγκοσμίων Πολέμων και ο στόχος ήταν η αναζήτηση εργασίας σε ξένες χώρες. Σταδιακά, η 

μετανάστευση των μαζών για επαγγελματικούς λόγους οδήγησε και στη δημιουργία του 

λεγόμενου VFR (Visiting Friends & Relatives), την επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλους στο 

εξωτερικό, τομέα του τουρισμού που γνωρίζει άνθηση μέχρι και στις μέρες μας. 
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       Υπάρχουν αρκετές θεωρίες κινήτρων (McIntosh & Goeldner, 1995, Cohen, 1972, Plog, 

1974), για τις οποίες δε βρέθηκαν εκτενείς πηγές, όμως το επικρατέστερο μοντέλο, στο οποίο 

θα αναφερθούμε με συντομία είναι αυτό της ιεράρχησης αναγκών του Maslow (Maslow, 

1954). Το παρακάτω σχήμα δείχνει παραστατικά πως στη βάση των αναγκών του ατόμου 

βρίσκονται οι φυσιολογικές του ανάγκες για τροφή, νερό και στέγη. Χωρίς την κάλυψη των 

φυσιολογικών αναγκών είναι αδύνατο να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια. Ύστερα από 

τις φυσιολογικές ανάγκες δημιουργείται η επιθυμία για σιγουριά και ασφάλεια. Τα στοιχεία 

αυτά εκπληρώνονται μέσω της υγείας, τη σταθερότητα στην εργασία που δημιουργεί και 

οικονομική σταθερότητα και γενικότερα την ανάγκη του ατόμου να έχει εξασφαλισμένο το 

άμεσο μέλλον του.  

       Στη συνέχεια της πυραμίδας του Maslow συναντάται η ανάγκη του ατόμου να ανήκει σε 

μία ομάδα ή ένα σύνολο ατόμων με αισθήματα οικειότητας, φιλίας και αγάπης. Το άτομο έχει 

την ανάγκη να αισθάνεται αποδεκτό από μία ομάδα άλλων ατόμων. Έπειτα, δημιουργείται η 

ανάγκη για αυτοεκτίμηση μέσω των επιτυχιών, της αυτοπεποίθησης. Στην κορυφή της 

πυραμίδας βρίσκεται την ανάγκη για αυτοπραγμάτωση, η οποία εκφράζεται μέσω της 

δημιουργικότητας, της αποδοχής, των εμπειριών.  

       Ο τουρισμός μπορεί να συνδεθεί με τις δύο τελευταίες κατηγορίες αναγκών καθώς 

μπορεί παραδείγματος χάριν να αυξήσει τις εμπειρίες του ατόμου και να οδηγήσει σε κάποιο 

βαθμό σε μεγαλύτερη αποδοχή από τον κοινωνικό του κύκλο. Επιπλέον, οι εμπειρίες που 

συλλέγει από το ταξίδι το άτομο του χαρίζουν αυτοπεποίθηση και εκπληρώνουν την κορυφή 

της πυραμίδας των αναγκών του. Δυστυχώς για τη συγκεκριμένη σύνδεση της θεωρίας του 

Maslow και την επίδρασή της στον τουρισμό δεν υπήρχαν διαθέσιμες βιβλιογραφικές πηγές 

προς ανάλυση και υποστήριξη του επιχειρήματος. 
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Πυραμίδα Αναγκών του Maslow 

2
 

       Είναι βασικό για τους τουριστικούς δρώντες, οι οποίοι θα αναφερθούν αναλυτικότερα 

στην επόμενη υποενότητα, να μπορούν να διαβάζουν και να ερμηνεύουν τις τουριστικές 

συμπεριφορές και τα κίνητρα πίσω από αυτές, ώστε να μπορούν να προβλέπουν ως ένα 

βαθμό τις διακυμάνσεις της ζήτησης και να μπορούν να προσαρμόζουν ανάλογα το 

τουριστικό προϊόν. Στο σημείο αυτό, είναι σκόπιμο να αναλυθεί και η πλευρά της 

τουριστικής προσφοράς ώστε να εξεταστούν οι επιμέρους τομείς και οι σκοποί τους.  

1.4 Η Τουριστική Προσφορά  

       Έχοντας αναλύσει στην προηγούμενη ενότητα τη ζήτηση, τα κίνητρα και πως αυτά 

διαμορφώνονται και είτε πηγάζουν από, είτε ασκούν επιρροή στο άτομο, σε αυτή την ενότητα 

θα εξεταστεί η τουριστική προσφορά και τα συστατικά στοιχεία αυτής όπως διαμορφώνονται 

από τους συμμετέχοντες στην τουριστική διαδικασία, εξαιρουμένων των τουριστών. Ο 

στόχος της τουριστικής προσφοράς είναι να διαμορφώσει ένα ελκυστικό προϊόν, το οποίο θα 

                                                             
2 Πηγή εικόνας: http://www.researchhistory.org/2012/06/16/maslows-hierarchy-of-needs/ (Πρόσβαση 

Αύγουστος 2016) 

http://www.researchhistory.org/2012/06/16/maslows-hierarchy-of-needs/
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δημιουργήσει αξία στον πελάτη και έτσι θα τον κάνει να το επιλέξει αναμέσα στις υπόλοιπες 

διαθέσιμες επιλογές που έχει. 

       Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τουρισμού (40) τα τουριστικά προϊόντα και 

υπηρεσίες ταξινομούνται ως εξής: 

 Συγκεκριμένα Προϊόντα διαχωριζόμενα σε: 

α. Χαρακτηριστικά προϊόντα, αυτά δηλαδή των οποίων η ύπαρξη και επιβίωση 

εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τον τουρισμό. Απτά πραδείγματα αποτελούν οι 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αεροπορικές εταιρείες, τουριστικά πρακτορεία. 

β. Συνδεδεμένα προϊόντα και υπηρεσίες με την έννοια του ότι ναι μεν επηρεάζονται 

σημαντικά από την ύπαρξη του τουρισμού όμως δεν επαφίονται αποκλειστικά και 

μόνο σε αυτό τον κλάδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων επιχειρήσεων είναι τα 

εστιατόρια. 

 Μη Συγκεκριμένα Προϊόντα, τα οποία αναφέρονται σε προϊόντα των οποίων η 

ύπαρξη δεν είναι σχετική με τον τουρισμό και δεν επιδρούν σε αυτόν. Κάποιες φορές 

ενδέχεται να λειτουργούν όμως συμπληρωματικά στις τουριστικές ανάγκες. Τέτοια 

προϊόντα θεωρούνται τα είδη φαρμακευτικής φύσεως.  

       Στη συνέχεια, είναι σκόπιμο να εξεταστεί η κατηγοριοποίηση σε κλάδους της 

τουριστικής προσφοράς καθώς η μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Οι προαναφερθέντες κλάδοι 

της τουριστικής προσφοράς μπορούν να διαχωριστούν όπως φαίνεται παρακάτω σε: 

1. Διαμονή 

Οι υπηρεσίες διαμονής σε ένα προορισμό μπορούν να αναφέρονται σε ξενοδοχεία, 

ξενώνες, διαμερίσματα κ.ά. Αποτελεί βασικό τμήμα του τουρισμού καθώς καλύπτει 

τη βασική ανάγκη της στέγασης των τουριστών, παρόλο που δεν αρκείται σε αυτό 

εφόσον μπορεί εκτός της στέγασης να προσφέρει φαγητό, διασκέδαση και χαλάρωση 

με τις προστιθέμενες υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν στους τουρίστες. Πολλές 

φορές οι ξενοδοχειακές μονάδες είναι αυτές που αναβαθμίζουν την περιοχή στην 

οποία βρίσκονται και αποτελούν από μόνα τους τουριστικό πόλο έλξης.  

 

2. Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 

Πολλές φορές, ένας από τους κύριους σκοπούς ενός τουρίστα, ανεξάρτητα από το 

λόγο για τον οποίο ταξιδεύει, είναι να βρει ευχάριστες δραστηριότητες με τις οποίες 

θα γεμίσει τον ελεύθερο χρόνο του δημιουργικά. Για τους τουρίστες αναψυχής αυτός 
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είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο ταξιδεύουν. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί 

να περιλαμβάνουν την περιήγηση στα μνημεία μίας πόλης, την επίσκεψη σε κάποιο 

μέρος ενδιαφέροντος, όπως μία παραλία ή ένας ανοιχτός χώρος ή ακόμη και την 

επίσκεψη για αθλητικούς ή καλλιτεχνικούς σκοπούς όπως μία συναυλία ή ένας 

αγώνας ποδοσφαίρου. 

 

3. Μεταφορές 

Τα μέσα μεταφοράς δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο να βρεθεί στον επιλεγμένο του 

προορισμό καθώς και να μετακινηθεί όσο βρίσκεται σε αυτόν. Με όποιον τρόπο και 

αν επιλέξει ο τουρίστας να ταξιδέψει είναι αδιαμφισβήτητο ότι το γεγονός πως η 

μεταφορά του τουρίστα στον τόπο προορισμού είναι μία καθοριστική πρώτη εμπειρία 

που μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το υπόλοιπο κομμάτι του ταξιδιού. 

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το πόσο εύκολα προσβάσιμος είναι ένας προορισμός, 

καθώς και η μεταφορά αυτή καθαυτή αποτελεί ένα κίνητρο που λαμβάνεται πολλές 

φορές υπ’ όψιν στην επιλογή προορισμού. Οι τρόποι μεταφοράς μπορεί να είναι 

οδικοί μέσω αυτοκινήτου ή λεωφορείου, αεροπορικοί μέσω των αερομεταφορών ή 

θαλάσσιοι μέσω των πλεούμενων μέσων μεταφοράς.  

 

4. Κανάλια Διανομής του Τουρισμού 

Οι δρώντες που ενώνουν όλα τα προαναφερθέντα τρία στοιχεία σε ένα είναι τα 

κανάλια διανομής του τουρισμού, τουτέστιν τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, τα 

ταξιδιωτικά γραφεία και τα γραφεία εισερχόμενου τουρισμού. Στο σημείο αυτό είναι 

χρήσιμο να αναφερθεί πως η διαφορά των τριών έγκειται στην λειτουργία την οποία 

επιτελούν.  Οι τουριστικοί οργανισμοί είναι επιφορτισμένοι με την προώθηση της 

εκάστοτε χώρας στο εξωτερικό. Από την πλευρά, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία 

συνδυάζουν υπηρεσίες μεταφοράς, διαμονής, δραστηριοτήτων, και άλλων υπηρεσιών 

για τη δημιουργία πακέτων τα οποία στη συνέχεια πωλούνται στους καταναλωτές 

μέσω των τουριστικών γραφείων.  

Οι τρεις αυτοί τουριστικοί δρώντες είναι αυτοί που αναδεικνύουν τους προορισμούς 

δημιουργώντας πακέτα διακοπών και προσφέροντας την ικανοποίηση των 

διαφοροποιημένων τουριστικών αναγκών. Επιπλέον, οι τουριστικοί οργανισμοί έχουν 

τη δύναμη να κατευθύνουν τη ζήτηση των τουριστών σε προορισμούς που αυτοί 

επιθυμούν μέσω προσφορών και χαμηλών τιμών ή προωθώντας στοιχεία του 
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συγκεκριμένου προορισμού που έχουν απήχηση σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων 

ανάλογα με το λόγο ταξιδίου τους.  

       Όπως θα αναλυθεί και στο επόμενο κεφάλαιο, ο τουρισμός απαιτεί τη συνέργεια και την 

αγαστή συνεργασία τόσο των τουριστικών οργανισμών, όσο και των αεροπορικών εταιρειών, 

των ξενοδοχειακών μονάδων ακόμη και των κυβερνητικών και τοπικών φορέων, ώστε να 

είναι αποτελεσματικός και να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στον εκάστοτε 

προορισμό.  

1.5 Η Σύνδεση Μεταξύ Τουρισμού και Μεταφορών 

       Οι μεταφορές παίζουν τον κυριότερο ρόλο στον τουρισμό καθώς μία περιοχή χωρίς 

πρόσβαση μέσω μεταφορικών μέσων αδυνατεί να υποδεχθεί διεθνείς επισκέπτες. Όπως θα 

αναλυθεί και στο επόμενο κεφάλαιο η προσβασιμότητα ενός προορισμού διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού σε αυτόν. Οι κύριοι τρόποι μετακίνησης, είναι 

οδικώς με τρένα, λεωφορεία ή αυτοκίνητα, μέσω θαλάσσης με πλοία ή μέσω αέρος με 

αεροπλάνα. Λόγω της γεωγραφικής διαμόρφωσης του πλανήτη και των, σε πολλές 

περιπτώσεις, μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων το πιο γρήγορο και οικονομικό, τόσο από 

άποψης τιμής όσο και εξοικονόμησης χρόνου, μέσο πρόσβασης σε ένα προορισμό είναι οι 

αερομεταφορές. Σύμφωνα με την ATAG, περίπου το 40% των διεθνών τουριστών 

μετακινούνται αεροπορικώς (18), γεγονός το οποίο καθιστά καίριο το ρόλο των 

αερομεταφορών στον τουρισμό. 

       Η ύπαρξη των μεταφορικών μέσων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδια την 

ύπαρξη της βιομηχανίας του τουρισμού. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί και ο 

παράγοντας της διοίκησης προορισμού (destination management).  Η διοίκηση προορισμού 

είναι μία ιδέα η οποία κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος σε διεθνές επίπεδο και 

αναφέρεται στην συντονισμένη προσπάθεια των τουριστικών δρώντων μίας περιοχής για την 

προσέλκυση περισσότερων τουριστών. Ένας προορισμός αξιολογείται ως ένα συνολικό 

πακέτο παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή του από τους επισκέπτες. Οι παράγοντες 

αυτοί είναι η προσβασιμότητά του, η διαμονή, οι ευκαιρίες ή ανέσεις τις οποίες προσφέρει, 

και άλλα.  

       Για όποιον λόγο και αν επιλέξει κάποιος να επισκεφθεί ένα προορισμό είναι σίγουρο πως 

η προσβασιμότητά του βρίσκεται σε υψηλές θέσεις ώστε να προτιμηθεί έναντι άλλων. Οι 

μεταφορές είναι πολύ βασικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας διοίκησης ενός προορισμού, 
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καθώς αποτελούν τη γέφυρα του εκάστοτε προορισμού με τον υπόλοιπο κόσμο και είναι 

καταλύτες για τις τουριστικές ροές των εκάστοτε προορισμών. 

      Αξίζει να αναφερθεί πως η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρέασε δραστικά τους τρόπους 

μεταφορών και συντέλεσε και σε ριζικές αλλαγές στον τουρισμό όσον αφορά την τουριστική 

ζήτηση και την τουριστική προσφορά. Οι ανάγκες και επιθυμίες των επισκεπτών 

μεταβλήθηκαν και δημιουργήθηκε η ανάγκη για νέα προϊόντα. Επιπρόσθετα, με την πάροδο 

του χρόνου όπως θα δειχθεί και στο παρακάτω διάγραμμα των διεθνών τουριστικών ροών, 

αυτές είναι ολοένα και αυξανόμενες.  

1.6 Διεθνείς Τουριστικές Ροές 

       Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να παρατεθούν κάποια στατιστικά στοιχεία, ώστε να 

οπτικοποιηθεί το πως εξελίσσονται οι διεθνείς τουριστικές ροές διαχρονικά. Σαφώς οι 

τουριστικές ροές είναι απόρροια του συνδυασμού της τουριστικής ζήτησης και προσφοράς 

και το πως αυτές μεταβάλλονται, οδηγώντας έτσι και στα αποτελέσματα που θα σχολιασθεί 

παρακάτω. Ελλείψει ιδίων στοιχείων παραθέτουμε το παρακάτω γράφημα της Παγκόσμιας 

Τράπεζας με στοιχεία αφίξεων την 20ετία 1995-2014 για το σύνολο της υφηλίου (39). 
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       Παρατηρείται μία σταθερά αυξητική τάση με εξαίρεση το 2008 που υπήρξε μία κάμψη. 

Παραταύτα αξίζει να σημειωθεί πως οι τουριστικές ροές οι οποίες υπολογίστηκαν γύρω στα 

541 εκατομμύρια τουρίστες, ανήλθαν το 2014 σε 1,16 δις τουριστών. Υπάρχουν πολλοί λόγοι 

οι οποίοι συνετέλεσαν στη ραγδαία αύξηση του τουρισμού. Ενδεικτικά, αναφέρουμε, την 

αύξηση του πληθυσμού, την επίδραση της τεχνολογίας που έκανε τις μεταφορές οικονομικά 

πιο προσιτές απ’ ότι στο παρελθόν, η αύξηση της οικονομικής δυνατότητας των τουριστών, η 

παγκοσμιοποίηση που επιτάσσει τις εργασιακές ροές να κινούνται γρήγορα σε διαφορετικές 

γωνίες του κόσμου, κ.ά.  

1.7 Σύνοψη 

       Ο τουρισμός είναι μία βιομηχανία που μεταλλάσσεται και εξελίσσεται συνεχώς και 

αποτελεί σημείο αναφοράς για μία σειρά κοινωνικών, οικονομικών αλλά και άλλων 

πλεονεκτημάτων. Η πλειονότητα των τουριστικών ροών είναι από διεθνείς επισκέπτες και η 

τουριστική ζήτηση δημιουργείται από τα άτομα τα οποία ταξιδεύουν για διαφορετικούς 

λόγους. Το ταξίδι είναι ένα μέσο ικανοποίησης διαφορετικών επιπέδων αναγκών του ατόμου 

και διαφοροποιείται για τον καθένα. Η τουριστική προσφορά είναι αποτέλεσμα ενός συνόλου 

προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από διαφορετικούς κλάδους και έχουν ως σκοπό 

την κάλυψη των τουριστικών αναγκών και της ζήτησης η οποία προκύπτει. Η επιτυχία ή όχι 

της τουριστικής βιομηχανίας μίας χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των μερών που εμπλέκονται στην τουριστική διαδικασία 

και είναι απόρροια συντονισμένων προσπαθειών. Η ύπαρξη μεταφορών είναι κομβική για την 

ύπαρξη του τουρισμού και οι διεθνείς τουριστικές ροές είναι ολοένα αυξανόμενες και, όπως 

θα δειχθεί και σε επόμενα κεφάλαια, η προσβασιμότητα ενός προορισμού είναι κλειδί για την 

τουριστική του ανάπτυξη καθότι εκτός από την υπηρεσία της μεταφοράς επιβατών οι 

αεροπορικές εταιρείες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο κλειδί στην προώθηση ενός 

προορισμού και στην αύξηση των τουριστικών ροών που δέχεται, θέμα το οποίο θα αναλυθεί 

εκτενέστερα στο κεφάλαιο που ακολουθεί. 
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Κεφάλαιο 2
ο
 – Οι Αερομεταφορές  

2.1 Εισαγωγή 

       Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ποικίλοι τρόποι μετακίνησης (τρένα, πλοία, αεροπλάνα, 

κτλ.) οι αερομεταφορές θεωρούνται θεμελιώδης λίθος στον κλάδο των μεταφορών και αυτό 

γιατί οι αποστάσεις μειώνονται κατά πολύ με τη χρήση των αερομεταφορών και μπορούν να 

φτάνουν γρήγορα σε μέρη που άλλα μεταφορικά μέσα χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο ή 

ακόμη και δε δύναται να εξυπηρετήσουν. Όπως θα εξεταστεί και σε επόμενα κεφάλαια, οι 

αεροπορικές εταιρείες έχουν ενεργό ρόλο στον τουρισμό προβαίνοντας σε προωθητικές 

δραστηριότητες σε συνεργασία με άλλους δρώντες και φορείς του τουρισμού στοχεύοντας σε 

μία αμοιβαία κερδοφόρα κατάσταση της προσέλκυσης τουριστών σε ένα μέρος. 

       Εκτός των αεροπορικών εταιρειών που μεταφέρουν επιβάτες, υπάρχουν και αεροπορικές 

εταιρείες που έχουν ως αντικείμενό τους τη μετακίνηση εμπορευμάτων, οι οποίες όμως δε θα 

εξεταστούν στην παρούσα, καθώς ο σκοπός εξέτασης αφορά καθαρά τη μετακίνηση 

ανθρώπων και όχι αγαθών. 

2.2 Μεταφορική Προσβασιμότητα και Συνδεσιμότητα 

       Ένα από τα στοιχεία που καθιστά ένα προορισμό ελκυστικό ή μη, πέρα από τα πακέτα 

προσφορών, την καλή διαμονή που μπορεί να εγγυάται ή την ψυχαγωγία που μπορεί να 

προσφέρει, είναι κατά βάση η προσβασιμότητα και η συνδεσιμότητα του. Λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν το εύρος και τη διαμόρφωση της υφηλίου, συχνά ο πιο σύντομος, αποτελεσματικός, και 

κάποιες φορές μοναδικός τρόπος για να φτάσει κανείς, στον επιθυμητό προορισμό είναι δια 

της αεροπορικής οδού. 

       Οι αερομεταφορές καλύπτουν διεθνώς το μεγαλύτερο δίκτυο μεταφορών παγκοσμίως 

αυτή τη στιγμή και έτσι αποτελούν τον κύριο ρυθμιστή της προσβασιμότητας ενός 

προορισμού. Οι διαθέσιμοι τύποι πτήσεων είναι οι εξής:  

α. Απευθείας πτήση για τον προορισμό της επιλογής τους ή 

β. Μη απευθείας πτήση που θα τους εξασφαλίσει τον μικρότερο δυνατό χρόνο αναμονής 

Αυτό γίνεται γιατί μία απευθείας πτήση μειώνει τόσο το χρόνο αναμονής και την κούραση 

του ταξιδιού όσο και – αν όχι πάντα – το κόστος. Λόγω του ότι το κόστος μεταφοράς πολλές 
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φορές συναρτάται από το πόσο προσβάσιμος ή συνδέσιμος είναι ένας προορισμός, είναι είτε 

ενθαρρυντικός είτε αποτρεπτικός παράγοντας για την επιλογή ενός προορισμού.  

       Βέβαια, οι αεροπορικές εταιρείες επιθυμώντας να προσφέρουν πιο ολοκληρωμένη 

κάλυψη ακόμη και σε προορισμούς που δεν εξυπηρετούν οι ίδιες, έχουν φροντίσει για τη 

σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με άλλες αεροπορικές ώστε να μειώνουν το κόστος 

μεταφοράς και να αυξάνουν το βαθμό συνδεσιμότητας των προορισμών.  

       Τέλος, είναι σκόπιμο να αναφερθούν οι δύο έννοιες που αναλύονται όχι μόνο από την 

πλευρά του προορισμού αλλά και από την πλευρά των αεροπορικών εταιρειών. Οι 

αεροπορικές εταιρείες διαλέγουν hub, με την έννοια ενός κεντρικού σημείου, το οποίο 

επιλέγεται ως βάση των υπηρεσιών τους και αποφασίζεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη 

στρατηγική του θέση, τον αριθμό των επιβατών που προσβλέπει να εξυπηρετήσει, καθώς και 

τη συνδεσιμότητα που μπορεί να προσφέρει στους προορισμούς τους οποίους εξυπηρετεί. 

Συνοπτικά, η προσβασιμότητα και η συνδεσιμότητα αποτελούν κλειδιά και κριτήρια επιλογής 

τόσο των προορισμών όσο και των αεροπορικών εταιρειών. 

2.3 Η Εξέλιξη των Αερομεταφορών 

       Σύμφωνα με την έκθεση της ICAO το 2005 ‘‘Η αεροπορία παρέχει το μόνο παγκόσμιο 

μεταφορικό δίκτυο, που την καθιστά ουσιαστική για την παγκόσμια επιχειρηματικότητα και 

τον τουρισμό. Διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διευκόλυνση της οικονομικής ανάπτυξης, 

ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες’’ (26). Ο κλάδος των αερομεταφορών θεωρείται 

καινούριος σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Έχοντας διανύσει πολύ δρόμο έως τη 

σημερινή κατάσταση στις αερομεταφορές υπάρχουν διάφοροι λόγοι, οι οποίοι συνετέλεσαν 

στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου.  

       Τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τις αερομεταφορές και αποτελούν αντικείμενο 

ανάλυσης μπορούν, σύμφωνα με τον Sharpley να συνοψιστούν στα παρακάτω (8): 

 Τεχνολογική εξέλιξη των αερομεταφορών  

 Ρύθμιση και απορρύθμιση των αερομεταφορών  

 Κατηγορίες των αερομεταφορών 

 Σχέση μεταξύ αερομεταφορών και αεροδρομίων 

 Στρατηγικές συμμαχίες 

2.3.1 Τεχνολογική Εξέλιξη των Αερομεταφορών  
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        Οι πρώτες δειλές δοκιμές πτήσεων ξεκίνησαν περί τις αρχές του 20
ου

 αιώνα (36) για να 

ακολουθήσει λίγο μετά η δημιουργία των πρώτων αεροπορικών εταιρειών (37). Η 

επανάσταση ήρθε στα μέσα του αιώνα με τη δημιουργία της μηχανής jet (jet engine) η οποία 

άλλαξε τις αερομεταφορές, καθώς έδωσε την δυνατότητα κάλυψης μεγαλύτερων αποστάσεων, 

με καλύτερη αξιοποίηση καυσίμων και ελαχιστοποίηση του χρόνου πτήσης. Επιπλέον, όσο η 

τεχνολογία προχωρούσε οι τιμές των εισιτηρίων γίνονταν ολοένα και πιο προσιτές κάνοντας 

σταδιακά τις αερομεταφορές προνόμιο των μαζών και όχι μόνο συγκεκριμένων ομάδων. Οι 

τεχνολογικές εξελίξεις άνοιξαν το δρόμο και για γενικότερες αλλαγές στη λειτουργία του 

κλάδου των αερομεταφορών. 

2.3.2 Ρύθμιση και Απορρύθμιση των Αερομεταφορών 

        Η έννοια της ρύθμισης αναφέρεται στην κυβερνητική παρέμβαση στις αερομεταφορές. 

Η κυβερνητική παρέμβαση εξυπηρετούσε τους εξής σκοπούς (1):        

‘‘α. Τη διασφάλιση της παροχής των αναγκαίων υπηρεσιών.          

β. Τη διασφάλιση της διάφανης λειτουργίας των εταιρειών και του υγιούς ανταγωνισμού, έτσι 

ώστε να μην υπάρχει κερδοσκοπία έναντι των καταναλωτών ή αθέμιτες πρακτικές 

ανταγωνισμού έναντι των υπολοίπων εταιρειών. 

γ. Την εργασία σύμφωνα με τα εργατικά δικαιώματα και τους νόμους του κράτους.  

δ. Τον έλεγχο των κινδύνων που προκύπτουν, με την έννοια της ασφάλειας και της 

προστασίας του περιβάλλοντος.’’ 

        Το καθεστώς της ρύθμισης ήταν το μοναδικό που υπήρχε μέχρι και το 1978 όταν και 

υπογράφηκε η Αεροπορική Πράξη Απορρύθμισης (1978 Airline Deregulation Act), η οποία 

στην ουσία περιόριζε δραστικά την κυβερνητική παρεμβατικότητα σε θέματα ασφάλειας, 

υποδομών και αποτροπής μονοπωλίων στην αγορά. Η απελευθέρωση αυτή επέφερε 

θεμελιώδεις αλλαγές στον κλάδο των αερομεταφορών, επιτρέποντας στις εταιρείες να κάνουν 

απολεσματικότερο σχεδιασμό και έλεγχο κόστους και να προσφέρουν, συνεπώς, καινούρια 

προϊόντα σε διαφορετικές ομάδες, δελεαστικότερες τιμές και πολύ καλύτερο πτητικό δίκτυο. 

Επιπλέον, καινούριες πρακτικές και συστήματα ελέγχου τιμών έκαναν την εμφάνισή τους, για 

να ακολουθήσει αργότερα και η εποχή του Ίντερνετ στον τουρισμό, την οποία συνεχίζουμε 

να βιώνουμε σε πλήρη ανάπτυξη μέχρι και σήμερα (23). 
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       Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθούν οι Πέντε Ελευθερίες του Αέρα (25), οι 

οποίες επίσης επαναστατικοποίησαν τις αερομεταφορές και επέτρεψαν την αύξηση των 

τουριστικών ροών και την ανάπτυξη του τουρισμού: 

1. Πρώτη Ελευθερία του Αέρα: Το δικαίωμα διέλευσης, όσον αφορά τις τακτικές 

διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, από τον εναέριο χώρο έταιρου κράτους κρατών 

χωρίς να προσγειώνονται. 

2. Δεύτερη Ελευθερία του Αέρα: Το δικαίωμα όσον αφορά τις τακτικές διεθνείς 

αεροπορικές μεταφορές ενός κράτους στο έδαφος ενός άλλου κράτους ή κρατών για 

μη εμπορικούς σκοπούς. 

3. Τρίτη Ελευθερία του Αέρα: Το δικαίωμα, όσον αφορά τις τακτικές διεθνείς 

αεροπορικές μεταφορές, που χορηγείται από ένα κράτος σε άλλο κράτος να δεχθεί, 

στο έδαφος του πρώτου κράτους, κίνηση που προέρχεται από το κράτος προέλευσης 

του αερομεταφορέα. 

4. Τέταρτη Ελευθερία του Αέρα: Το δικαίωμα, όσον αφορά τις τακτικές διεθνείς 

αεροπορικές μεταφορές, που χορηγείται από ένα κράτος σε άλλο κράτος μέλος να 

αναλάβει, στο έδαφος του πρώτου κράτους, κίνηση που προορίζεται για το κράτος 

προέλευσης του αερομεταφορέα. 

5. Πέμπτη Ελευθερία του Αέρα: Το δικαίωμα, όσον αφορά τις τακτικές διεθνείς 

αεροπορικές μεταφορές, που χορηγείται από ένα κράτος σε άλλο κράτος να δεχθεί και 

να αναλάβει, στο έδαφος του πρώτου κράτους , η κίνηση που προέρχεται από ή 

προορίζεται για τρίτο κράτος. 

2.3.3 Κατηγορίες των Αερομεταφορών 

 Οι αεροπορικές εταιρείες ανάλογα με τον τύπο τους μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής: 

α. Εταιρείες Πλήρους Εξυπηρέτησης (Full Legacy Carriers) 

Αναφέρονται σε πτήσεις με συγκεκριμένο πρόγραμμα, από και προς συγκεκριμένο 

προορισμό, σε συγκεκριμένη ώρα.  

β. Εταιρείες Χαμηλού Κόστους (Low Cost) 

Οι πτήσεις αυτές έχουν ως μοναδικό στόχο τη μετακίνηση του επιβάτη από ένα προορισμό 

στον άλλο χωρίς εμβόλιμες υπηρεσίες όπως το δικαίωμα μεταφοράς βαλίτσας. Βασίζονται 

κυρίως στο χαμηλό τους κόστος. 
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γ. Εταιρείες Αναψυχής (Leisure Carriers ή Charter Carriers)  

Είναι οι πτήσεις που δεν έχουν σταθερό πρόγραμμα και κυμαίνονται συνήθως ανάλογα με τη 

ζήτηση ενώ προσφέρουν χαμηλότερες τιμές λόγω των υψηλών πληροτήτων και της 

κοστολόγησης ανά αεροπλάνο και όχι ανά θέση όπως στις προγραμματισμένες πτήσεις.  

2.3.4 Σχέση Μεταξύ Αερομεταφορών και Αεροδρομίων 

       Ένα θεμελιώδες στοιχείο των αερομεταφορών αποτελούν οι υποδομές στις οποίες 

βασίζουν το πτητικό τους πρόγραμμα, δηλαδή τα αεροδρόμια. Είναι σημαντικό τα 

αεροδρόμια που εξυπηρετούν οι αερομεταφορές να είναι σε κατάσταση καλή ώστε να 

μπορούν να υποστηρίξουν πλήρως τον όγκο των επιβατών και των αεροσκαφών που δέχονται. 

Επίσης, είναι βασικό να διαθέτουν υποδομές οι οποίες ευνοούν την χωρίς καθυστερήσεις 

απρόσκοπτη λειτουργία των αερομεταφορέων. Σε αυτό το κομμάτι, ουσιαστικό ρόλο 

διαδραματίζει η εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας, η οποία οφείλει να φροντίσει για την 

ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, ώστε να διευκολύνει το έργο τόσο των αερομεταφορέων όσο 

και των επισκεπτών που είτε αφίχθεινται είτε αναχωρούν από τη χώρα. 

2.3.5 Στρατηγικές Συμμαχίες 

       Οι αερομεταφορείς προσπαθούν συνεχώς σε καθεστώς απορρύθμισης, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία τους και να αυξάνουν συνεχώς το 

επιβατολόγιό τους. Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης με ταυτόχρονη μείωση χρόνων 

και λειτουργικού κόστους, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν δημιουργήσει στρατηγικές 

συμμαχίες με στόχο την κάλυψη περισσότερων προορισμών μέσω συμφωνιών πώλησης 

εισιτηρίων για την ίδια πτήση (codeshare flights), καλύτερες ώρες πτήσεων στα αεροδρόμια, 

μείωση κόστους και πραγμάτωση κοινών εργασιών, κ.ά. Ενώ οι συνεργασίες μπορεί να είναι 

τοπικές, διεθνείς ή παγκόσμιες, στις τελευταίες βρίσκουν πλήρη και αποτελεσματική 

εφαρμογή τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 3 

παγκόσμιες μεγάλες στρατηγικές συμμαχίες: 

 Η Star Alliance που ιδρύθηκε το 1997 από 5 αεροπορικές εταιρείες τη Lufthansa, τη 

Scandinavian Airways (SAS), την Thai Airways, την Air Canada και τη United 

Airlines. Σήμερα αριθμεί 28 μέλη  και πετώντας σε 192 χώρες και συνολικά 1.330 

αεροδρόμια αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατηγική αεροπορική συμμαχία παγκοσμίως. 

 Η Skyteam ιδρύθηκε το 2000 από τις Air France, Delta Airlines, AeroMexico και 

Korean Air. Συνολικά, αριθμεί 20 μέλη και εξυπηρετεί πάνω από 1.050 προορισμούς. 
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 Η OneWorld ιδρύθηκε το 1998 στο Μόντρεαλ του Καναδά από τις British Airways, 

American Airlines, Qantas και Cathay Pacific και σήμερα αριθμεί 14 μέλη 

εξυπηρετώντας πάνω από 750 προορισμούς παγκοσμίως. 

2.4 Τα Πλεονεκτήματα και οι Στόχοι των Αερομεταφορών 

       Έχοντας ήδη αναφερθεί στο πως εξελίχθηκαν οι αερομεταφορές μέχρι σήμερα είναι 

χρήσιμο στο σημείο αυτό να εξετάσουμε κάποια μεγέθη, τα οποία καταδεικνύουν την 

προσφορά των αερομεταφορών όχι μόνο στον παγκόσμιο τουρισμό αλλά και στην παγκόσμια 

οικονομία. Σύμφωνα λοιπόν με την ATAG (19) το 2015 ήταν εξαιρετικά προσοδοφόρο 

καθώς: 

 Οι μεταφερόμενοι επιβάτες ξεπέρασαν τα 3 δισεκατομμύρια 

 Πάνω από 34 εκατομμύρια πτήσεις παγκοσμίως 

 Περισσότερες από 50.000 διαδρομές (routes) 

 Με συνολικό παγκόσμιο οικονομικό αντίκτυπο πάνω από 2 δις δολάρια 

Είναι εξίσου εντυπωσιακό το γεγονός ότι 54% όλων των διεθνών τουριστών ταξιδεύουν 

αεροπορικώς. Επιπλέον, έχουμε το παρακάτω σχήμα το οποίο μας δείχνει τη διανομή των 

επιβατών ανά γεωγραφική περιοχή. 

Διαχωρισμός Διεθνούς Επιβατικής Κίνησης
3
 

 

                                                             
3
 Πηγή στατιστικών: http://aviationbenefits.org/media/149668/abbb2016_full_a4_web.pdf (σελ.5) 

http://aviationbenefits.org/media/149668/abbb2016_full_a4_web.pdf
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       Όπως παρατηρείται το 33% της διεθνούς επιβατικής κίνησης αφορά την περιοχή Ασίας-

Ειρηνικού με την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική να αντιπροσωπεύουν μαζί το 50%. 

Επιπλέον, η περιοχή με το χαμηλότερο δείκτη είναι αυτή της Αφρικής καθώς οι δυνατότητες 

ακόμη δεν είναι στο έπακρο εκμεταλλεύσιμες. 

       Οι αερομεταφορές προσφέρουν μία σειρά πλεονεκτημάτων σε διαφορετικούς τομείς. 

Αρχικά, προσφέρει σε παγκόσμιο επίπεδο εργασία σε εκατομμύρια ανθρώπους βοηθώντας 

έτσι στην ανάπτυξη των χωρών και στην ανακούφιση της φτώχειας μέσω της αύξησης του 

τουρισμού. Εκτός από τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, σημαντική είναι η συμβολή 

των αερομεταφορών και στις οικονομίες των χωρών μέσω φόρων και επενδύσεων που 

πραγματοποιούν. 

       Επιπρόσθετα, ο τομέας των αερομεταφορών χρηματοδοτεί πολλές φορές τις απαραίτητες 

υποδομές, χωρίς την υποστήριξη των εκάστοτε κρατών. Ουσιαστική είναι και η συμβολή 

τους στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου καθώς οι εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα και η ηχορύπανση είναι σε συνεχή μείωση με ταυτόχρονη αύξηση της 

αποδοτικότητας των καυσίμων χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας.  

       Επιπλέον, η μεταφορά εμπορευμάτων μέσω των αεροπορικών αντιπροσωπεύει ένα 

σημαντικό ποσοστό και ευνοεί τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις ταυτόχρονα με τη διεθνή 

εμπορική ανάπτυξη. Ειδικότερα, σε μέρη που είναι προσβάσιμα μόνο μέσω των 

αερομεταφορών, οι αερομεταφορές ευνοούν τη μείωση των αποστάσεων, κατά συνέπεια 

συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική δικτύωση μεταξύ των χωρών. 

       Η σημασία των αερομεταφορών για τον τουρισμό είναι από μόνη της ένα ολόκληρο 

κεφάλαιο, το οποίο θα αναλυθεί, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης 

των χωρών μέσα από τα πλεονεκτήματα που ήδη αναφέραμε, αλλά και σε κάποια εμβόλιμα, 

τα οποία θα εξεταστούν αναλυτικότερα στη μελέτη περίπτωσης που ακολουθεί στα επόμενα 

κεφάλαια. 

       Εν συντομία μπορούμε να αναφερθούν οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης, όπως αυτοί 

έχουν θεσπιστεί από τα Ηνωμένα Έθνη, αναφερόμενοι σε όσους αφορούν απευθείας τον 

τομέα των αερομεταφορών. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη 

 Εξάλειψη της Φτώχειας 

 Καινοτομία και Υποδομές 
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 Βιώσιμες Κοινωνίες 

 Οικονομικά Προσιτές και Καθαρές Μορφές Ενέργειας 

 Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 

 Υγεία και Ευεξία 

 Εξάλειψη της Πείνας 

 Ποιοτική Εκπαίδευση 

 Φυλετική Ισότητα 

 Μείωση Κοινωνικών Ανισοτήτων 

 Προστασία του Περιβάλλοντος 

 Προστασία της Άγριας Ζωής 

 Συμμαχίες για την Επίτευξη των Στόχων 

2.5 Στοιχεία Διεθνούς Επιβατικής Κίνησης  

        Πριν την ανάλυση περίπτωσης του διεθνούς τουρισμού της Θεσσαλονίκης, είναι 

σκόπιμο να δειχθούν οι μεταβολές στη διεθνή επιβατική κίνηση στις αερομεταφορές για την 

περίοδο 1970-2015 μέσω του παρακάτω γραφήματος (39). 
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       Γενικότερα, παρατηρείται μία ανοδική πορεία η οποία ήταν αρχικά αργή. Υπήρξαν 

περίοδοι ελαφράς κάμψης, οι οποίες για λόγους οικονομίας χώρου δεν αναπαριστώνται στο 

διάγραμμα ή σταθερότητας η τάση αυτή, έχοντας εκτοξευτεί από το 2010 και έπειτα, 

παραμένει ανοδική. Τη δεκαετία του 1970 η διεθνής επιβατική κίνηση δεν ξεπέρασε τα 500 

εκατομμύρια επιβάτες και παρέμεινε έτσι μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 όπου και 

ξεπέρασε τον πήχυ του 1 δισεκατομμυρίου. Τα διεθνή γεγονότα στις αρχές της δεκαετίας του 

2000 επέφεραν μία κάμψη και είναι μάλιστα χαρακτηριστικά τα προβλήματα που 

αντιμετώπισε ο τομέας των αερομεταφορών γενικότερα και οι αεροπορικές εταιρείες 

ειδικότερα την περίοδο 2001-2003, η οποία και έγινε αφορμή για ριζικές αλλαγές στις 

διαδικασίες ασφαλείας σε όλα τα επίπεδα μίας πτήσης. Τέλος, η βιομηχανία φαίνεται να 

ανακάμπτει πλήρως από το 2005 και έπειτα με την πιο αξιοσημείωτη αύξηση να επέρχεται 

από το 2010 και μετά. 

2.6 Σύνοψη           

       Η μεταφορική προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα είναι στοιχεία-κλειδιά για την 

τουριστική ανάπτυξη και μπορούν να επιτευχθούν σε παγκόσμιο επίπεδο με τη χρήση των 

αερομεταφορών. Παρόλο που ο τομέας των αερομεταφορών θεωρείται καινούριος καθώς 

δημιουργήθηκε μόλις στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, γνώρισε σύντομα μεγάλη άνθηση 

και εξελίχθηκε πολύ γρήγορα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, η οποία επέφερε αλλαγές σε 

ολόκληρη την αεροπορική βιομηχανία, ευνοώντας τόσο την κερδοφορία των αεροπορικών 

εταιρειών όσο και την προσιτότητα του διεθνούς ταξιδιού με ποιοτικές υπηρεσίες για τους 

επιβάτες. Εξετάζοντας τη συμβολή των αερομεταφορών στην παγκόσμια οικονομία και τα 

μεγέθη των μεταφερόμενων επιβατών είναι παραπάνω από εμφανές πως οι αερομεταφορές 

διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στον τουρισμό με κοινωνικές, οικονομικές ακόμη και 

περιβαλλοντικές προεκτάσεις. Λόγω του ότι οι αερομεταφορές είναι το μόνο παγκόσμιο 

δίκτυο μεταφορών η σημασία τους στην επίτευξη παγκόσμιων στόχων αειφόρου ανάπτυξης 

είναι βασική. Με τη διεθνή επιβατική κίνηση να αυξάνεται συνεχώς το μέλλον της 

αεροπορικής βιομηχανίας προδιαγράφεται λαμπρό. Το επόμενο κεφάλαιο εστιάζεται στο 

διεθνή τουρισμό στην πόλη της Θεσσαλονίκης και πως αυτός έχει εξελιχθεί τα τελευταία 

χρόνια. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στα επιμέρους στοιχεία της διεθνούς προβολής και 

αναγνωρισιμότητας της πόλης καθώς και το ρόλο που διαδραματίζουν στο διεθνή τουρισμό οι 

τοπικοί αρμόδιοι φορείς και οι αερομεταφορές και θα αναλυθούν τα αποτελέσματα αυτών 

των προσπαθειών. 
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Κεφάλαιο 3
ο
 – Ο Διεθνής Τουρισμός στη Θεσσαλονίκη 

3.1 Εισαγωγή 

       Ο τουρισμός και οι αερομεταφορές είναι στενά συνδεδεμένες έννοιες μεταξύ τους και 

είναι χρήσιμο να εξεταστεί εάν και σε τι βαθμό αυτό συμβαίνει στην πράξη. Η Θεσσαλονίκη 

αποτελεί παράδειγμα διεθνούς πόλης η οποία βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης όσον αφορά το 

διεθνή τουρισμό καθώς έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια προς την 

τουριστική διεθνοποίηση της πόλης. Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθεί μέσα από την εμπειρία 

των υπευθύνων και σχετικών με τον διεθνή τουρισμό της Θεσσαλονίκης φορέων και ατόμων 

η Θεσσαλονίκη ως διεθνής τουριστικός προορισμός και το προφίλ των διεθνών επισκεπτών 

της. Επίσης, θα εξεταστεί η διεθνής προβολή και αναγνωρισιμότητα καθώς και άλλα βασικά 

στοιχεία για την ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού καθώς και οι δράσεις των τοπικών 

τουριστικών φορέων για την ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού. Θα εξεταστούν επίσης 

στοιχεία των επισκεπτόμενων εθνικοτήτων για να διαπιστωθούν οι μεταβολές των τελευταίων 

χρόνων. Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στις συνεντεύξεις που έχουν παρθεί από τους τοπικούς 

τουριστικούς φορείς και δρώντες, οι οποίοι με την εμπειρία τους θα καταστήσουν ευκρινές το 

τουριστικό προφίλ των διεθνών επισκεπτών της πόλης και κατά πόσο η ύπαρξη των 

αερομεταφορών στην πόλη έχει συντελέσει στην τουριστική ανάπτυξή της.  

3.2 Η Θεσσαλονίκη ως Διεθνής Τουριστικός Προορισμός και το Προφίλ των Διεθνών   

       Επισκεπτών 

       Η Θεσσαλονίκη έχει αρκετούς τουριστικούς φορείς, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό που 

σε προηγούμενο κεφάλαιο είχε αναφερθεί ως διοίκηση ή αλλιώς προώθηση προορισμού. Οι 

τουριστικοί φορείς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα εξεταστούν αναλυτικότερα στην παρούσα 

είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης 

(ΕΤΓΜΘ), η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ) και το Thessaloniki Convention 

Bureau. 

       Μέχρι και τις αρχές του 2010 η Θεσσαλονίκη ήταν ένας διεθνής προορισμός μειωμένου 

ενδιαφέροντος καθώς η συντριπτική πλειονότητα των επισκεπτών ήταν Έλληνες στο ποσοστό 

τους να κυμαίνεται περί το 75% όπως σχολίασε ο κ. Αριστοτέλης Θωμόπουλος
4
, πρόεδρος 

της ΕΞΘ. Όπως εξήγησε η κρίση ήταν αυτή που οδήγησε τους φορείς όπως η ΕΞΘ να 

                                                             
4
 Τα ποσοστά και τα νούμερα που δίνονται είναι σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Θωμόπουλου όπως αυτά 

λέχθηκαν στη συνέντευξη. 
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στραφούν στον εισερχόμενο τουρισμό αφού η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση οδήγησε στην 

κατάρρευση της εσωτερικής αγοράς στην οποία βασίζονταν οι τοπικοί τουριστικοί φορείς και 

επιχειρήσεις. 

       Το 2011 εκλέγεται νέο σώμα στο Δήμο Θεσσαλονίκης και καταρτίζεται πρώτη φορά 

τμήμα τουρισμού με επικεφαλής τον κ. Σπύρο Πέγκα ως τον πρώτο Αντιδήμαρχο Τουρισμού 

και Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Το τμήμα τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης κάνει 

έκτοτε συντονισμένες προσπάθειες, οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω για την ενίσχυση του 

διεθνούς τουριστικού προφίλ της Θεσσαλονίκης και την αύξηση των διεθνών τουριστικών 

ροών. Χωρίς να αρκείται στο ρόλο της ως αστικός προορισμός, η Θεσσαλονίκη σύμφωνα με 

τον κ. Πέγκα προσπαθεί να προσθέτει συνεχώς νέες υποταυτότητες στο προφίλ της ως 

προορισμός. 

       Ο κ. Νίκος Σαπουντζής, ιδιοκτήτης και γενικός διευθυντής της συμβουλευτικής εταιρείας 

διεθνούς τουρισμού και προώθησης προορισμών Tourism Plus, εξηγεί πως τα τελευταία 5 

χρόνια η Θεσσαλονίκη έχει υπερδιπλασιάσει τους αλλοδαπούς τουρίστες της. Το 2010 η 

αναλογία ήταν 75% Έλληνες 25% αλλοδαποί ενώ πλέον είναι 51% αλλοδαποί 49% Έλληνες. 

Όπως είπε χαρακτηριστικά πως από ο αριθμός των διεθνών τουριστών που επισκέπτονται την 

πόλη κυμαίνονται στους 1.100.000 τουρίστες
5
. 

       Σύμφωνα με την κ. Έφη Κουδελή, γενική διευθύντρια του Thessaloniki Convention 

Bureau που ασχολείται με το συνεδριακό κομμάτι της πόλης, η Θεσσαλονίκη δεδομένων των 

συνθηκών έχει καλή απόδοση όμως δεν έχει κατακτήσει ακόμη τη θέση που της αξίζει ως 

συνεδριακός προορισμός, ενώ ο δρ. Κυριάκος Ποζρικίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-

Helexpo στη Θεσσαλονίκη, εξηγεί πως η πόλη είναι ασφαλής, με καλό καιρό και πολύ καλές 

τιμές και καλό φαγητό και πολλά πράγματα να δει κανείς και θα μπορούσε να τοποθετηθεί 

δυναμικά στον ευρωπαϊκό εκθεσιακό και συνεδριακό χάρτη και όχι μόνο. 

       Η Θεσσαλονίκη είναι ένας προορισμός που ευνοεί τον τουρισμό πόλης, ο οποίος διαρκεί 

συνήθως από 2-4 ημέρες. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε από πολλούς συνεντευξιαζόμενους η 

Θεσσαλονίκη λειτουργεί και ως κέντρο στη Β. Ελλάδα για τους επισκέπτες που περιηγούνται 

στις πέριξ περιοχές όπως η Χαλκιδική. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Αριστοτέλης 

Θωμόπουλος, πρόεδρος της ΕΞΘ, η Θεσσαλονίκη προς το παρόν περιορίζεται στο κομμάτι 

της αναψυχής καθώς η διαφήμιση που γίνεται φέρνει τουρίστες αναψυχής και αναδεικνύονται 

                                                             
5 Τα ποσοστά και τα νούμερα που δίνονται είναι σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Σαπουντζή όπως λέχθηκαν στη 

συνέντευξη. 
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νέες εθνικότητες. Από πλευράς ΕΞΘ υπάρχει μία δραστηριοποίηση στην προσέλκυση 

διεθνών τουριστών λόγω του ότι υπάρχει μία συνεχής μείωση εταιρικών ταξιδιωτών για 

επαγγελματικό τουρισμό καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Θωμόπουλου, προέδρου της 

ΕΞΘ η οικονομική κρίση συρρικνώνει τους κύκλους εργασιών πολλών επιχειρήσεων και με 

απαρχή το 2003 και έπειτα παρατηρείται μία έλλειψη κονδυλίων, τα οποία θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για παραγωγικές επενδύσεις και περαιτέρω υποδομές.    

       Σε ερώτηση εάν αναφορικά με τουριστικούς όρους, η Θεσσαλονίκη είναι περισσότερο 

διεθνής τώρα απ΄ότι στο παρελθόν ο κ. Σπύρος Πέγκας, αντιδήμαρχος πολιτισμού και 

τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, αναφέρει πως οι εθνικότητες  έχουν αυξηθεί πάρα πολύ 

σε σχέση με το παρελθόν και είναι εμφανές μέσα στην πόλη ο νέος χαρακτήρας της και η 

προσέλευση τουριστών και όλοι το λένε αυτό. Σύμφωνα με τον ίδιο αυτό οφείλεται στο ότι 

πλέον γίνεται μία δομική και στέρεη ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος με αναφορά  σε  

συγκεκριμένες αγορές και με ποικιλία τουριστών, η οποία δίνει μεγάλη ευελιξία ανάπτυξης 

κινήσεων. 

       Επιπρόσθετα, η κ. Έφη Κουδελή εξηγεί πως η Θεσσαλονίκη πέρασε μία έντονη περίοδο 

εσωστρέφειας στο παρελθόν αλλά τα τελευταία χρόνια ανακαλύπτει τον παλιό, ουσιαστικό, 

πολυπολιτισμικό εαυτό της γεγονός που την καθιστά ακόμα πιο ιδιαίτερη και ανταγωνιστική. 

Λόγω της εξωστρέφειας η πόλη είναι πιο ελκυστική και αυτό αποδίδει καρπούς σταδιακά, 

όπως παρατηρείται τόσο στο γενικότερο τουρισμό όσο και στο συνεδριακό.    

       Το προφίλ των διεθνών επισκεπτών στη Θεσσαλονίκη ποικίλλει. Από τη σκοπιά των 

ιδιοκτητών ταξιδιωτικών γραφείων της Θεσσαλονίκης παρατηρείται μία τάση των διεθνών 

τουριστών να αναζητούν εναλλακτικούς προορισμούς και δεύτερες πόλεις, όχι μόνο την 

επίσκεψη σε γνωστές πρωτεύουσες. Σύμφωνα με την κ. Ελένη Παρασκευοπούλου, 

ιδιοκτήτρια του ταξιδιωτικού γραφείου Travel Look, οι διεθνείς τουρίστες πλέον επενδύουν 

στην εμπειρία και η Θεσσαλονίκη είναι η αναγέννηση μίας ιστορίας η οποία συνδέει πολλές 

διαφορετικές ομάδες.  

       Επιπλέον, ο κ. Αλέξανδρος Κατσόπουλος, ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου People 

of the World, θεωρεί πως αγορές όπως αυτές της Ευρώπης και της Αμερικής είναι 

κορεσμένες από τον κλασικό τρόπο ταξιδίου και οδηγούνται σε ταξίδια βιωματικού 

χαρακτήρα, έχοντας την ανάγκη για προσωποποιημένες υπηρεσίες. Ο κ. Γιώργος Παλαντζιάν, 

ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου Palandjian World υποστηρίζει πως ζητείται κάτι 

εναλλακτικό και διαφορετικό μέσω ενός μίγματος δημοφιλών αλλά και λιγότερο γνωστών 
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προορισμών όπως ακριβώς η Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, η Θεσσαλονίκη, προτιμάται επίσης ως 

ασφαλής προορισμός και λιγότερο ακριβός όπως είναι το ζητούμενο από άλλες ομάδες 

διεθνών τουριστών όπως εξηγεί ο κ. Γιώργος Κωνσταντινίδης, ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού 

γραφείου Air Maritime.  

       Η κ. Σοφία Αλεξανδρίδου, διευθύντρια πωλήσεων του ταξιδιωτικού γραφείου 

Cosmorama στη Θεσσαλονίκη, εξηγεί πως η πόλη έχει αλλάξει αρκετά και έχει προσθέσει 

στο διεθνή χαρακτήρα της και αυτό οφείλεται και στη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης 

σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια. Επιπρόσθετα ο κ. Αχιλλέας Τοπούζας, αερολιμενάρχης 

στον Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης ‘‘Μακεδονία’’, θεωρεί πως το αεροδρόμιο της 

πόλης είναι ελκυστικό και πως μεγάλη είναι και η συμβολή των τουριστικών φορέων μέσω 

συμφωνιών και συμμετοχών σε εκθέσεις με στόχο την ανάδειξη της πόλης ως τουριστικό 

προορισμό και την προσέλκυση περισσότερων διεθνών τουριστών.  

3.2.1 Διεθνής Προβολή και Αναγνωρισιμότητα 

       Η διεθνής προβολή και αναγνωρισιμότητα ενός προορισμού αποτελεί κλειδί για την 

αύξηση των εισροών διεθνών τουριστών σε ένα προορισμό. Είναι χρήσιμο να εξεταστεί η 

άποψη των ιθύνοντων στον τουρισμό της Θεσσαλονίκης όσον αφορά την επάρκεια της 

διεθνής προβολής και αναγνωρισιμότητας της πόλης σε διεθνές επίπεδο.  

       Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Πέγκας από το Δήμο Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει 

αρκετή προβολή, χρειάζεται σίγουρα περισσότερη, όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά 

σε σχέση με το παρελθόν. Σύμφωνα με τον κ. Πέγκα αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη 

διαφορετική πολιτική προσέγγιση και τη διεθνοποίηση που έχει υπάρξει μετά την ανάληψη 

καθηκόντων του δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρη και της ομάδας του. Στα πλαίσια 

αυτής της διεθνοποίησης υπήρξε η διεκδίκηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων και 

τίτλων όπως η ανάδειξη της πόλης ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας το 2014. 

       Στην πλευρά των τουριστικών γραφείων της Θεσσαλονίκης οι απόψεις διίστανται. 

Σύμφωνα με την άποψη του κ. Παλαντζιάν η διεθνής προβολή της πόλης είναι καλύτερη από 

ότι στο παρελθόν και χρήζει βελτίωσης μέσω της συνεργασίας τόσο των δημοσίων όσο και 

των ιδιωτικών φορέων για μία συντονισμένη προσπάθεια προώθησης της Θεσσαλονίκης και 

της Β. Ελλάδας. Ο κ. Κατσόπουλος προσθέτει πως γίνεται προσπάθεια απόδοσης ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών βασιζόμενη στην πολυπολιτισμικότητα της Θεσσαλονίκης όμως κάτι τέτοιο 

δεν έχει απήχηση σε ηλικιακά γκρουπ κάτω των 35 ετών. Εξηγεί επίσης πως υπάρχει ανάγκη 



28 

 

για μια κεντρική στρατηγική καθώς στην παρούσα φάση υπάρχει διάσπαση κονδυλίων και 

δεν γίνονται ενέργειες σε μεγαλύτερη κλίμακα. 

       Αντίθετα, ο κ. Δημήτρης Μαντούσης, ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου Caravel 

Travel, υποστηρίζει πως αυτή τη στιγμή η διεθνής προβολή της πόλης είναι αρκετή καθώς 

έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες από πλευράς ΕΤΓΜΘ, ΕΞΘ και Δήμου Θεσσαλονίκης, 

ενώ σημειώνει και την παντελή έλλειψη βοήθειας από πλευράς ΕΟΤ. Η κ. Παρασκευοπούλου 

θεωρεί πως η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης της Θεσσαλονίκης είναι μεγάλη στο 

άνοιγμα της πόλης στον κόσμο, ενώ η κ. Αλεξανδρίδου συμφωνεί πως έχει γίνει πολλή 

περισσότερη προβολή απ’ ότι στο παρελθόν και χρειάζεται ακόμη περισσότερη, παρόλο που 

σημειώνει ότι απαιτείται ένα κόστος το οποίο ενδεχομένως να μη μπορεί προς το παρόν να 

καλυφθεί. 

       Ο κ. Στέφανος Χατζημανώλης, ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου Silver Star 

Holidays, εξηγεί πως τα τελευταία 50 χρόνια η διαφήμιση αφορούσε συγκεκριμένες περιοχές 

της νότιας Ελλάδας, όπως κάποια νησιά των Κυκλάδων και την Αθήνα. Η Θες/νίκη και η Β. 

Ελλάδα δεν είχε τουριστική προβολή. Ουσιαστικά, ξεκίνησε τα τελευταία 5 χρόνια και τα 

αποτελέσματα φάνηκαν πολύ γρήγορα. Επιπλέον, διατείνεται πως η προβολή δεν πρέπει να 

γίνεται αποσπασματικά, αλλά σε βάθος χρόνου και χρειάζεται εξειδικευμένη συνέχεια. Η 

πόλη πρέπει να αποκτήσει διαφημιστικά χαρακτηριστικά, όπως η διασκέδαση, τα μουσεία της, 

τα μνημεία της. Εάν αυτό συνοδευθεί με ανάδειξη από πλευράς δημοσιότητας τότε η 

Θεσσαλονίκη θα μπορέσει να γίνει περισσότερο ελκυστική. Ο κ. Σάκης Παπαδόπουλος, 

ταξιδιωτικός ρεπόρτερ και αρχισυντάκτης του ένθετου περιοδικού ‘‘Όμορφα Ταξίδια’’, 

υποστηρίζει πως είναι αναγκαία η δημιουργία ισχυρού Οργανισμού τουρισμού που θα 

αναλάβει την προβολή και προώθηση της πόλης με σύγχρονο και ευέλικτο τρόπο. 

       Η κ. Ανατολή Καπνίδου, διευθύντρια πωλήσεων του ξενοδοχείου Capsis, θεωρεί πως 

χρειάζεται ένας φορέας να εκπροσωπήσει δυναμικά την πόλη σε μεγάλες εκθέσεις με 

συντονισμένες δράσεις προσέλκυσης tour operator και αεροπορικών εταιρειών με 

ταυτόχρονη διοργάνωση workshops ώστε να προβληθεί τόσο η ιστορία όσο και το σύγχρονο 

προφίλ της πόλης. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει διαμόρφωση του τουριστικού προφίλ και 

των δυνατών σημείων της πόλης και χτίσιμο εικόνας/ταυτότητας σε ρεαλιστικές αγορές με 

ουσιαστικές δράσεις που θα δημιουργήσουν κύμα ενδιαφέροντος ώστε να υπάρχουν και 

ουσιαστικά αποτελέσματα. 
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       Με την εξωτερική ματιά του κ. Utku Yazan, διευθυντή των Τουρκικών Αερογραμμών 

στο γραφείο Θεσσαλονίκης, συγκρίνοντας την κατάσταση πριν από 5,5 χρόνια με τη 

σημερινή έχουν γίνει δράσεις για την προβολή και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας όμως 

δεν είναι αρκετές. Προσθέτει πως το Υπουργείο Τουρισμού μπορεί να συντελέσει στη 

γενικότερη αύξηση του διεθνούς τουρισμού όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην 

Ελλάδα μη έχοντας ως ζητούμενο τους 6 μήνες του καλοκαιρινού τουρισμού καθώς 

υπάρχουν δυνατότητες για χειμερινό, γαστρονομικό, θρησκευτικό, συνεδριακό, εκθεσιακό 

και άλλα είδη τουρισμού. 

       Κατά τη γνώμη του δρ. Κυριάκου Ποζρικίδη η πόλη δεν είναι τόσο αναγνωρίσιμη στο 

εξωτερικό παρά το γεγονός πως σαν πόλη είναι ένα πολύ καλό τουριστικό προϊόν και για 

συνεδριακό προορισμό λόγω της μικρής απόστασης από χώρες της Ευρώπης. Τέλος, 

σύμφωνα με τον κ. Νίκο Σαπουντζή, ιδιοκτήτη και γενικό διευθυντή της συμβουλευτικής 

εταιρείας διεθνούς τουρισμού και προώθησης προορισμών Tourism Plus, η Θεσσαλονίκη έχει 

κάνει πολλά πράγματα στην προσέλκυση αλλοδαπών τουριστών από όλο τον κόσμο και σε 

αυτό έχουν βοηθήσει και οι αεροπορικές συνδέσεις. Ο κ. Σαπουντζής διατείνεται πως έχουν 

γίνει πολλές δράσεις μέσω των τουριστικών φόρεων της πόλης όπως ο Δήμος Θεσσαλονίκης, 

η ΕΤΓΜΘ, η ΕΞΘ, κ.ά. Θεωρεί πως θα πρέπει να υπάρξει σύμπραξη και σύμπνοια των 

φορέων καθώς πολλές φορές υπάρχει χωριστή στρατηγική και αυτό είναι το μεγάλο λάθος 

που πάει πίσω την πόλη. Κλείνει λέγοντας πως κατά τα άλλα η πόλη έχει μπει σε μια τροχιά 

ανάπτυξης και η κατάσταση πηγαίνει προς το καλύτερο. 

       Τέλος, είναι χρήσιμο να αναφερθεί πως η συντριπτική πλειονότητα των 

συνεντευξιαζομένων ανέφερε πως η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη μίας κεντρικής και 

οργανωμένης στρατηγικής για την προβολή της πόλης. Αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί 

λόγω των αρκετών τουριστικών φορέων και των διαφορετικών σχεδίων που υπάρχουν, καθώς 

και των ανά περιόδους τεταμένων σχέσεων ανάμεσα στους τουριστικούς φορείς. (11) 

3.2.2 Προσβασιμότητα και Υποδομές 

       Όπως αναλύθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο η προσβασιμότητα αποτελεί πολύ 

σημαντικό στοιχείο για την ανάδειξη ενός προορισμού και την προσέλκυση διεθνών 

επισκεπτών σε αυτό. Στο θέμα αυτό ο κ. Αχιλλέας Τοπούζας, αερολιμενάρχης στον Κρατικό 

Αερολιμένα Θεσσαλονίκης ‘‘Μακεδονία’’, εξηγεί πως η ανάπτυξη είναι ένας στόχος και 

μπορεί να υπάρξει προσβασιμότητα από περισσότερους προορισμούς ειδικά από τις ηπείρους 

Ευρώπης και Ασίας που όπως είπε παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Προσέθεσε πως με την 
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επέκταση του αεροδιαδρόμου θα υπάρξει και η δυνατότητα για υπερατλαντικές πτήσεις και η 

πόλη θα συνδέεται άμεσα και με εύκολο τρόπο με ασιατικές πρωτεύουσες και κράτη. 

       Ο κ. Βύρων Θεολόγης, πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-

Θράκης (ΕΤΓΜΘ), θεωρεί πως η προσβασιμότητα είναι σε καλό επίπεδο τους θερινούς μήνες, 

χωρίς να ισχύει το ίδιο για τη χειμερινή σεζόν. Ανέφερε πως δεν υπάρχει διανυκτέρευση 

αεροπλάνων στη Θες/νίκη λόγω της χαμηλής ζήτησης της πόλης. Όπως είπε χαρακτηριστικά 

‘‘Όλες οι ενέργειες μας στοχεύουν στο να είναι η πόλη προσβάσιμη μέσω όσο γίνεται 

περισσότερων πτήσεων. Σε όλες τις αγορές που στοχεύουμε μας ρωτάνε εάν υπάρχει 

αεροπορική σύνδεση. Εάν δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση είναι τελειωμένη η ιστορία του 

τουρισμού’’. 

       Κατά τη γνώμη της κ. Ανατολής Καπνίδου, διευθύντριας πωλήσεων του ξενοδοχείου 

Capsis,  η προσβασιμότητα δεν είναι επαρκής καθώς υπάρχει εξάρτηση σε μεγάλο βαθμό από 

συνδέσεις με ανταπόκριση για Θες/νίκη που έχουν ενδιάμεσο σταθμό ενώ αντίθετα ο κ. 

Δημήτρης Μαντούσης θεωρεί πως είναι επαρκής παρόλο που πάντα υπάρχει ζήτηση για κάτι 

καινούριο και περισσότερες συνδέσεις. Όμως πιστεύει πως υπάρχει επάρκεια σύνδεσης με τις 

κύριες  ευρωπαικές πόλεις.     

       Σύμφωνα με την άποψη του κ. Θωμόπουλου η προσβασιμότητα δεν είναι στο 

ιδανικότερο σημείο επάρκειας. Προσθέτει πως υπάρχουν αρκετές συνδέσεις στις οποίες δεν 

υπάρχει η απαιτούμενη πελατεία και θεωρεί πως το μείζον πρόβλημα δεν είναι οι 

προσβασιμότητες καθώς όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η προσβασιμότητα ‘‘Είναι το 

εργαλείο και το όχημα όμως δεν έχουμε κτίσει πάνω σε αυτό. Έχουμε συνδέσεις να 

δουλέψουμε το ερώτημα είναι τι κάνουμε με αυτές.’’ Συνοψίζει λέγοντας πως υπάρχει 

μείωση συνδέσεων λόγω έλλειψης της απαιτούμενης επιβατικής κίνησης. 

       Επιπρόσθετα, οι υποδομές μιας πόλης είναι βασικό στοιχείο καθώς αντανακλούν το 

χαρακτήρα μίας πόλης και επηρεάζουν την τουριστική εμπειρία σε μεγάλο βαθμό. Στο θέμα 

αυτό η κ. Έλενα Μπινιάρη, διευθύντρια πωλήσεων του ξενοδοχείου Hyatt, θεωρεί πως σε 

γενικές γραμμές οι υποδομές επαρκούν παρόλο που τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει 

ιδιαίτερη φροντίδα σε θέματα μεταφορών και συγκοινωνίας των τουριστών καθώς όπως 

ανέφερε χαρακτηριστικά είναι κομμάτια που πάσχουν όπως και η καθαριότητα, η οποία όπως 

ανέφερε δεν είναι σε επίπεδο άλλων ευρωπαϊκών πόλεων.   
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       Η κ. Έφη Κουδελή διατείνεται πως οι υπάρχουσες υποδομές της πόλης επαρκούν και θα 

μπορούσαν να φιλοξενούνται περισσότερα διεθνή συνέδρια στην πόλη. Ο δρ. Κυριάκος 

Ποζρικίδης θεωρεί πως η πόλη χρειάζεται ένα νέο εκθεσιακό κέντρο που θα είναι 

περισσότερο λειτουργικό. Σύμφωνα με τον ίδιο και οι γενικότερες υποδομές χρειάζονται 

βελτίωση με την επέκταση αεροδιαδρόμου και τη λειτουργία του μετρό στην πόλης, λόγω του 

ότι απαιτείται όπως αναφέρει μέσο σταθερής τροχιάς για πρόσβαση από το αεροδρόμιο στο 

εκθεσιακό κέντρο της πόλης στο κέντρο. 

       Ο κ. Σάκης Παπαδόπουλος θεωρεί πως η εικόνα της πόλης χρήζει βελτίωσης πρώτα από 

την τουριστική οργάνωση της πόλης που αφορά τη δημιουργία γραφείων τουριστικών 

πληροφοριών, την καλύτερη σηματοδότηση, τη βελτίωση ωραρίων λειτουργίας των μουσείων  

και αρχαιολογικών χώρων, την έκδοση κάρτας πόλης για ευκολότερη μετακίνηση και 

περιήγηση στους χώρους ενδιαφέροντος. Δημιουργία ισχυρού Οργανισμού τουρισμού που θα 

αναλάβει την προβολή και προώθηση της πόλης με σύγχρονο και ευέλικτο τρόπο.  

       Κατά την άποψη του κ. Βύρωνα Θεολόγη η καθαριότητα, η στάθμευση, το 

κυκλοφοριακό, και τα ωράρια των αρχαιολογικών χώρων είναι προβληματικά θέματα για την 

πόλη. Διατείνεται πως το ωράριο, η φύλαξη και ο φωτισμός των αρχαιολογικών χώρων 

πρέπει να βελτιωθούν και πρέπει να αναδειχθεί ότι υπάρχει στην πόλη είτε είναι βυζαντινό, 

οθωμανικό ή εβραϊκό λόγω του ότι η Θες/νίκη είναι και ήταν μία πολυπολιτισμική πόλη και 

αυτό θα πρέπει να είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, ο κ. Αλέξανδρος 

Κατσόπουλος διατείνεται πως το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις συγκοινωνίες για 

μεμονωμένους τουρίστες καθώς η μετακίνηση με ταξί είναι κακής ποιότητας και ακριβή και 

γενικότερα δεν υπάρχει στοχευμένη εξυπηρέτηση στον τομέα των συγκοινωνιών. 

        Όσον αφορά το θέμα του αεροδρομίου ο κ. Αχιλλέας Τοπούζας εξηγεί πως οι υποδομές 

του αεροδρομίου αποτελούν μεγάλο πρόβλημα λόγω του ότι όπως ανέφερε ‘‘Το 2016 θα 

κλείσει με περίπου 6 εκατομμύρια επιβάτες σε ένα κτίριο που έχει δυναμικότητα 3-3,5 

εκατομμύρια’’. Προσέθεσε πως υπάρχει επιβάρυνση των υποδομών και χρήζουν ανάπτυξης, 

επενδύσεων και νέων εγκαταστάσεων. Κλείνει αναφέροντας πως υπήρχε σχέδιο για την 

ανανέωση του αεροδρομίου που ξεκίνησε το 1997 και περιλάμβανε νέο αεροσταθμό και 

χωρητικότητα 8 εκατομμύρια επιβατών με 22 φυσούνες και επιπλέον θέσεις στάθμευσης 

αεροσκαφών. Παρά το γεγονός ότι είχαν οι σχετικές μελέτες είχαν ολοκληρωθεί και είχαν 

εξασφαλιστεί τα απαραίτητα κονδύλια για τη συνέχιση του έργου το όλο εγχείρημα 

ματαιώθηκε το 2005. 
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3.2.3 Ο Ρόλος των Αεροπορικών Εταιρειών 

       Σύμφωνα με τη θεωρία που αναλύθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια η ύπαρξη των 

αεροπορικών εταιρειών είναι κομβικός παράγοντας. Ο κ. Αχιλλέας Τοπούζας, 

αερολιμενάρχης στον Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης ‘‘Μακεδονία’’, θεωρεί πως ‘‘οι 

μεγάλες αεροπορικές εταιρείες αποτελούν πηγή κύρους και πηγή ασφάλειας για ένα 

αεροδρόμιο’’. Ο κ. Σπύρος Πέγκας, αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού του Δήμου 

Θεσσαλονίκης διατείνεται πως ‘‘Οι αεροπορικές  εταιρείες είναι το Α και το Ω και όσο 

περισσότερες αεροπορικές συνδέσεις υπάρχουν τόσο μεγαλύτερη είναι και η προσέλευση των 

επισκεπτών’’. 

       Στην ερώτηση εάν οι αεροπορικές εταιρείες συμβάλλουν στην αύξηση του διεθνούς 

τουρισμού στη Θεσσαλονίκη ο κ. Δημήτρης Μαντούσης, ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού 

γραφείου Caravel Travel, πιστεύει πως οι αεροπορικές εταιρείες είναι το πιο σημαντικό 

εργαλείο για την αύξηση του διεθνούς τουρισμού ενώ σύμφωνα με την κ. Ελένη 

Παρασκευοπούλου, ιδιοκτήτρια του ταξιδιωτικού γραφείου Travel Look, θεωρεί πως οι 

αεροπορικές εταιρείες αποτελούν τη γέφυρα που οδηγεί στο άνοιγμα οριζόντων. Ο κ. 

Στέφανος Χατζημανώλης, ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου Silver Star Holidays, 

διατείνεται πως οι αεροπορικές εταιρείες έχουν την καίρια συμβολή στην ποσοστιαία 

ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού καθώς στην περίπτωση της γεωγραφικής θέσης της 

Ελλάδος στο άκρο της Ευρώπης  με την απουσία αεροπορικών εταιρειών ο διεθνής τουρισμός 

δε θα ήταν λειτουργήσιμος. 

       Στον ξενοδοχειακό κλάδο, οι απόψεις δε διαφοροποιούνται καθώς σύμφωνα με την κ. 

Έλενα Μπινιάρη, διευθύντρια πωλήσεων του ξενοδοχείου Hyatt, η ύπαρξη αεροπορικών 

εταιρειών συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του διεθνούς τουρισμού στην πόλη γιατί με το 

πρόγραμμα προώθησης τους και μέσω των δικτύων τους υπάρχει προώθηση του προορισμού 

και η Θεσσαλονίκη μπαίνει σε δρομολόγια αεροπορικών εταιρειών που στο παρελθόν δεν 

αναφερόταν. Κατά τη γνώμη της κ. Ανατολής Καπνίδου, διευθύντριας του ξενοδοχείου 

Capsis, οι αεροπορικές εταιρείες είναι αυτές που καθιστούν τη Θεσσαλονίκη τουριστικά 

βιώσιμη και μέσω των δράσεων τους συμβάλλουν στην αύξηση του διεθνούς τουρισμού μέσα 

από την εύστοχη προβολή μέσα στα δίκτυα τους και προσθέτει πως υπάρχουν απτά 

αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα από το άνοιγμα μιας καινούριας αεροπορικής 

γραμμής.   
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       Τέλος, ο κ. Νίκος Σαπουντζής, ιδιοκτήτης και γενικός διευθυντής της συμβουλευτικής 

εταιρείας διεθνούς τουρισμού και προώθησης προορισμών Tourism Plus, και ο κ. Σάκης 

Παπαδόπουλος, ταξιδιωτικός ρεπόρτερ και αρχισυντάκτης του ένθετου περιοδικού ‘‘Όμορφα 

Ταξίδια’’ εξηγούν πως οι αεροπορικές εταιρείες παίζουν καταλυτικό ρόλο και πως χωρίς την 

παρουσία τους ο διεθνής τουρισμός στη Θεσσαλονίκη θα αντιμετώπιζε προβλήματα. 

3.3 Οι Δράσεις των Τουριστικών Φορέων για την Ανάπτυξη του Διεθνούς Τουρισμού 

στη Θεσσαλονίκη 

       Έχοντας εξετάσει τη Θεσσαλονίκη ως διεθνή προορισμό και έχοντας αναλύσει τα 

συστατικά στοιχεία της διεθνούς προβολής και αναγνωρισιμότητας καθώς και της 

προσβασιμότητας και των υποδομών είναι χρήσιμο να αναλυθούν μέσα από την εμπειρία των 

υπευθύνων και σχετικών με τον διεθνή τουρισμό της Θεσσαλονίκης φορέων και ατόμων το 

πως έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. 

3.3.1 Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης ‘‘Μακεδονία’’ 

       Σύμφωνα με τον κ. Αχιλλέα Τοπούζα, αερολιμενάρχη στον Κρατικό Αερολιμένα 

Θεσσαλονίκης ‘‘Μακεδονία’’,  υπάρχουν κοινές δράσεις με την Ένωση Ξενοδόχων 

Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ), την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΤΓΜΘ), 

τον Οργανισμό Πολιτιστικής Ανάπτυξης το Δήμο Θεσσαλονίκης και τους όμορους δήμους, 

την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

(ΣΕΤΕ) και τα διάφορα επιμελητήρια που περιλαμβάνουν κυρίως συμμετοχή σε συνέδρια και 

ημερίδες που έχουν ως θεματική την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ως προορισμού 

Θεσσαλονίκη και την αύξηση του διεθνούς τουριστικού ρεύματος. 

3.3.2 Δήμος Θεσσαλονίκης 

       Ο κ. Σπύρος Πέγκας, αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, αναφέρει πως από το 2011 η νέα διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει 

βάλει πολύ ψηλά στην ατζέντα την τουριστική ανάπτυξη της πόλης. Σύμφωνα με τον ίδιο, το 

2013 δημιουργήθηκε ένα οργανωμένο τμήμα τουρισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης το οποίο 

αποτελείται από διοικητικά στελέχη με γνώση ξένων γλωσσών και εμπειρία στο τμήμα του 

τουρισμού και το οποίο ξεκίνησε αρχικά με πολιτικές κινήσεις όπως οι αναφορές του 

δημάρχου κ. Γιάννη Μπουτάρη με αξιοποιήσεις του πολυπολιτισμικού παρελθόντος της 

πόλης.  
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       Επιπλέον, η τοποθέτηση της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία 

και σταδιακά έχει αρχίσει η εξειδίκευση αυτής της πολιτικής με διάφορα εργαλεία όπως η 

Διπλωματία Πόλεων. Παρατηρήθηκε πως ο τρόπος παρουσίασης σε μεγάλες τουριστικές 

εκθέσεις δεν ήταν ο καλύτερος και ο αποδοτικότερος για την πόλη. Αυτό συμβαίνει λόγω του 

ότι η Θεσσαλονίκη κατά κάποιο τρόπο ‘‘χάνεται’’ καθώς αυτή η δράση είναι πάντα σε 

συνεργασία είτε με την περιφέρεια Κεντρικής είτε με τον ΕΟΤ.  Όπως ανέλυσε ο κ. Πέγκας η 

Διπλωματία των Πόλεων είναι τουριστικές αποστολές, τις οποίες οργανώνει ο Δήμος 

Θεσσαλονίκης στο εξωτερικό, η οποία ξεκίνησε το 2013 και συνεχίζει πιο δομημένα και 

οργανωμένα μέχρι και το 2018 με πόλεις στόχους και 5 πόλεις του εξωτερικού κάθε χρονιά.        

       Η αρχή της Διπλωματίας των Πόλεων έγινε με πόλεις που έχουν μία πολιτισμική 

αναφορά στη Θεσσαλονίκη όπως είναι το Ισραήλ με το Τελ Αβίβ, η Τουρκία με την 

Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη λόγω του οθωμανικού παρελθόντος. Τα επόμενα 2 χρόνια 

υπήρξε δραστηριοποίηση στα Βαλκάνια και τα επόμενα 2 χρόνια μέχρι το 2018 η στόχευση 

προσανατολίζεται στις ώριμες αγορές της Δ. Ευρώπης από τις οποίες ο Δήμος Θεσσαλονίκης 

θεωρεί ότι μπορεί να αποκομίσουμε οφέλη από την προσέλκυση τουριστών. Ο τρόπος 

διεξαγωγής της Διπλωματίας των Πόλεων περιλαμβάνει μία κεντρική παρουσίαση της 

Θεσσαλονίκης στην εκάστοτε πόλη, η οποία ακολουθείται από Β2Β συναντήσεις καθώς 

ακολουθούν και επαγγελματίες του τουρισμού της πόλης όπως ταξιδιωτικά γραφεία και 

ξενοδοχεία.  

      Επιπρόσθετα, υπάρχει η πρωτοβουλία του Study in Thessaloniki, η οποία με την 

προσθήκη τόσο δημοσίων πανεπιστημίων όσο και ιδιωτικών σχολών και έχει ως στόχο την 

προσέλκυση ατόμων από το εξωτερικό για να σπουδάσουν στη Θεσσαλονίκη. Εκτός αυτού, 

υπάρχουν δράσεις με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης όσον αφορά τον τουρισμό υγείας 

καθώς και άλλους συλλόγους που όπως είπε ο κ. Πέγκας ‘‘βλέπουν την ωφέλεια που μπορεί 

να προκύψει για τους ίδιους και την πόλη μέσα από τις επαφές, οι οποίες είναι εξειδικευμένες 

υπό την αιγίδα του δήμου και τον επικεφαλής Γιάννη Μπουτάρη του οποίου η 

προσωπικότητα έχει μία διεθνής απήχηση’’. 

3.3.3 Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΤΓΜΘ) 

       Ο κ. Βύρων Θεολόγης, πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-

Θράκης (ΕΤΓΜΘ),  εξηγεί πως ως Ένωση συμμετέχουν σε κοινές δράσεις με το Δήμο 

Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και του Thessaloniki Convention 

Bureau. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν επιδείξει συμμετοχή στη Διπλωματία των Πόλεων σε 



35 

 

διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Επιπλέον, ο κ. Θεολόγης αναφέρει πως η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας στοχεύει στις τουριστικές εκθέσεις ανά την Ευρώπη με περίπτερο και 

μοίρασμα έντυπου υλικού. Η Ένωση έχει ως στόχο αγορές της Κεντρικής Ευρώπης ενώ 

ανέφερε πως αυτές οι δράσεις λειτουργούν σε βάθος χρόνου καθώς το να πείσει κανείς τον 

κόσμο ότι η πόλη αξίζει χρειάζεται ένα διάστημα τουλάχιστον 4 ετών και είναι καλύτερο να 

υπάρχει φειδωλή στόχευση με συγκεκριμένες αγορές-στόχους. 

       Πολλοί τουριστικοί πράκτορες, όπως η κ. Σοφία Αλεξανδρίδου, διευθύντρια πωλήσεων 

του ταξιδιωτικού γραφείου Cosmorama στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχει σε εκθέσεις και 

ασχολείται με τον εισερχόμενο τουρισμό από το 1981 στοχεύοντας σε αγορές όπως η Ινδία 

και το Καζακστάν, ενώ και ο κ. Γιώργος Παλαντζιάν, ιδιοκτήτης του τουριστικού γραφείου 

Palandjian World συμμετέχει σε δράσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης και συνολικά σε εκθέσεις 

σχετικές με τις κρουαζιέρες, όπως και την ανάπτυξη πακέτων εισερχόμενου τουρισμού με 

στόχο την προσέλκυση διεθνών τουριστών. 

       Ο κ. Γιώργος Κωνσταντινίδης, ιδιοκτήτης του τουριστικού γραφείου Air Maritime, 

λαμβάνει επίσης μέρος σε εκθέσεις με στόχευση τη ρωσική αγορά, ενώ ο κ. Αλέξανδρος 

Κατσόπουλος, ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου People Of The World, συμμετέχει στη 

Διπλωματία των Πόλεων, που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και την οποία 

χαρακτήρισε ως ‘‘εξαιρετική πρωτοβουλία’’ και στοχεύει αγορές όπως είναι οι ασιατικές και 

αυτές της Μέσης Ανατολής λόγω μεγάλης ανάπτυξης του τουρισμού στην Ευρώπη και 

ειδικότερα στην Ελλάδα από αυτές τις χώρες. Τέλος, ο κ. Δημήτρης Μαντούσης, ιδιοκτήτης 

του ταξιδιωτικού γραφείου, ανέφερε πως οι αγορές της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ είναι 

παρθένες αγορές εισερχομένου τουρισμού και διασφαλίζουν κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου. 

3.3.4 Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ) 

       Ο κ. Αριστοτέλης Θωμόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ), 

ανέφερε πως η ΕΞΘ δραστηριοποιείται ενεργά στην κατεύθυνση προσέλκυσης διεθνών 

τουριστών. Οι δράσεις της ΕΞΘ περιλαμβάνουν την κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίων 

μάρκετινγκ προώθησης προορισμού με χρήση εταιρεών σε Αγγλία, για δημόσιες σχέσεις και 

την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Θεσσαλονίκης σε διεθνή ΜΜΕ σε χώρες όπως η 

Γαλλία, η Ελβετία, και η Αυστρία.   
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       Επιπλέον, η φιλοξενία δημοσιογράφων από διάφορες χώρες της Ευρώπης στη 

Θεσσαλονίκη για γνωριμία με τον προορισμό συντέλεσαν στην έμμεση αύξηση 

αναγνωρισιμότητας Θες/νίκης. Γενικότερα, η ΕΞΘ επιλέγει αγορές με άμεση οδική ή 

αεροπορική προσβασιμότητα. Στις αγορές-στόχους της περιλαμβάνονται ευρωπαϊκές αγορές 

όπως Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ελβετία, Αγγλία και Βαλκάνια και υπάρχουν και 

προσπάθειες με Τουρκία και Ισραήλ. Από το 2008 και έπειτα παρατηρείται μία αυξητική 

τάση από μία σειρά από αυτές τις χώρες με κάποιες διακυμάνσεις λόγω συγκυριών ή διεθνών 

γεγονότων. 

       Επίσης, η κ. Έλενα Μπινιάρη, διευθύντρια πωλήσεων του ξενοδοχείου Hyatt, ανέφερε 

πως οι αγορές-στόχοι είναι οι αγορές των Βαλκανίων, η Τουρκία, η Αγγλία, η Γερμανία, η 

Ρωσία, η Γαλλία και σταδιακά οι χώρες της Σκανδιναβίας και πως ο ρόλος των ξενοδοχείων 

στην αύξηση του διεθνούς τουρισμού στην πόλη είναι σημαντικός καθώς ειδικά ως μέλος μία 

διεθνούς αλυσίδας ξενοδοχείων οι διεθνείς επισκέπτες το αναγνωρίζουν και σε άλλα μέρη του 

κόσμου και έτσι υπάρχει ασφάλεια και σιγουριά.   

       Τέλος, η κ. Ανατολή Καπνίδου, διευθύντρια πωλήσεων του ξενοδοχείου Capsis, 

αναφέρει πως υπάρχει συμμετοχή σε εκθέσεις σε αγορές-στόχοι όπως Γερμανία, χώρες της 

Μέσης Ανατολής, Τουρκία, Ισραήλ, Κύπρος, Αυστραλία, Ιαπωνία, Κίνα, Γαλλία, Ιταλία, 

Ολλάνδία, Βουλγαρία, Σερβία, Πολωνία και ΗΠΑ. Η επικέντρωση γίνεται σε χώρες που 

υπάρχει αεροπορική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη για το λόγο ότι η μεταφορά επιβαρύνει 

χρονικά και οικονομικά ένα πακέτο.  

3.3.5 Thessaloniki Convention Bureau 

       Η κ. Έφη Κουδελή, γενική διευθύντρια του Thessaloniki Convention Bureau (TCB), 

αναφέρει πως όλες οι δράσεις του TCB αφορούν σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει 

συμμετοχή στις μεγαλύτερες εκθέσεις που αφορούν το συνεδριακό και εκθεσιακό τουρισμό, 

όπως η IBTM στη Βαρκελώνη, η IMEX στη Φρανκφούρτη, η ACE of MICE στην 

Κωνσταντινούπολη καθώς και στη δράση της Διπλωματίας των Πόλεων του Δήμου 

Θεσσαλονίκης. 

       Σύμφωνα με την κ. Κουδελή μέσω της συμμετοχής στις διεθνής εκθέσεις υπάρχει άμεση 

επαφή με τις ζητήσεις για συνέδρια και μπορούν έτσι να παρατηρηθούν και οι τάσεις του 

προορισμού.  Οι αγορές-στόχοι είναι η Τουρκία, λόγω της ανάγκης επανατοποθέτησης 

εκδηλώσεων και συνεδρίων, το Ισραήλ λόγω των ιστορικών δεσμών με τη Θεσσαλονίκη και 
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η Ρωσία επειδή αποτελεί ήδη μια ανοιχτή αγορά για την πόλη με ακόμα περισσότερες 

δυνατότητες για τον επαγγελματικό τουρισμό και τα ταξίδια κινήτρων. 

3.3.6 ΔΕΘ-Helexpo 

       Ο δρ. Κυριάκος Ποζρικίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo εξηγεί πως οι 

δράσεις που έχει αναλάβει η ΔΕΘ-Helexpo για την ενίσχυση των διεθνών εκθέσεων και κατ’ 

επέκταση του διεθνούς τουρισμού είναι σε πολλούς τομείς. Αρχικά, επιχειρείται ενίσχυση 

των ήδη υπαρχόντων προϊόντων των κλαδικών εκθέσεων με τη διεθνοποίηση τους. Υπήρξε 

προσθήκη του θεσμού της τιμώμενης χώρας στη ΔΕΘ. 

       Άλλες εκθέσεις όπως η Agrotica έχουν διεθνοποιηθεί, σύμφωνα με τον δρ. Ποζρικίδη το 

2016 το 51% των εκθετών ήταν αλλοδαποί. Επιπλέον η ΔΕΘ-Helexpo κατέχει την 4η θέση 

στην Ευρώπη σε αγροτικές  εκθέσεις. Υποστηρίζει νέα εξαγωγικά προϊόντα με νέες εκθέσεις 

όπως η Frescon που αφορά τα φρέσκα προϊόντα, όπως φρούτα και λαχανικά, η οποία είναι 

κλειστή εξαγωγική έκθεση και προσελκύει πολλούς ξένους επισκέπτες. Επίσης, η ΔΕΘ-

Helexpo εφαρμόζει πρόγραμμα hosted buyers, το οποίο αφορά την πρόσκληση ισχυρών 

εμπορικών αγοραστών και έτσι συμβάλλει στον εισερχόμενο διεθνή τουρισμό.  

       Ένα άλλο κομμάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο δρ. Κυριάκος Ποζρικίδης είναι τα συνέδρια 

λέγοντας πως ‘‘οι συνεδριακές ημέρες αυξήθηκαν κατά περίπου 120 σε σχέση με το 2012’’. 

Πολλά από αυτά τα συνέδρια είναι διεθνή με το ποσοστό τους να αυξάνεται διαρκώς. 

Επιπρόσθετα, υπάρχει ο τομέας των θεματικών παρκών, όπως το Μουσείο Σοκολάτας και το 

θεματικό πάρκο για τον Ευγένιο Τριβιζά. 

       Όλες αυτές οι δράσεις συνέβαλαν στην έλευση διεθνών επισκεπτών μέσω του 

αεροδρομίου Μακεδονίας και σημαντικό είναι το γεγονός ότι η κίνηση αυτή αφορά κυρίως 

τους πλάγιους μήνες της άνοιξης και του φθινοπώρου και όχι τους παραδοσιακά δημοφιλείς 

καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Επίσης, παρατηρείται ότι οι εμπορικοί αγοραστές που 

προσκαλούνται στην πόλη αρχικά με επιχειρηματικό σκοπό επιστρέφουν αργότερα στη 

Θεσσαλονίκη για τουρισμό. 

       Τέλος, ο δρ. Ποζρικίδης ανέφερε πως υπάρχει αύξηση στην κίνηση και το πλήθος των 

εθνικοτήτων και πως η ΔΕΘ-Helexpo κατέχει ηγετική θέση στα Βαλκάνια. Οι κύριες 

εθνικότητες που επισκέπτονται την πόλη για εκθεσιακούς λόγους προέρχονται από τις αγορές 

των Βαλκανίων, της Τουρκίας, του Ισραήλ, από τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, και από 
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νέες αγορές όπως αυτή της Κίνας και της Μέσης Ανατολής και διαμορφώνονται ανάλογα με 

τη στόχευση και το αντικείμενο ενδιαφέροντος της εκάστοτε έκθεσης. 

3.4 Στοιχεία Διεθνούς Επιβατικής Κίνησης στη Θεσσαλονίκη  

       Σύμφωνα με τα στοιχεία διεθνούς επιβατικής κίνησης του Κρατικού Αερολιμένα 

Θεσσαλονίκης ‘‘Μακεδονία’’, τα οποία δόθηκαν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 

και αφορούν τις αφίξεις διεθνών επιβατών στη Θεσσαλονίκη μέσω της αεροπορικής οδού την 

περίοδο 2011-2014, έχουμε τα εξής στοιχεία με τα εξής διαγράμματα: 

Αφίξεις Διεθνών Επιβατών στον Κ.Α.Θ.Μ. (2011-2014) 

ΧΩΡΑ 2011 2012 2013 2014 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 920.367 935.095 993.909 1.158.021 

ΡΩΣΙΑ 280.863 357.054 424.490 392.751 

ΚΥΠΡΟΣ 244.619 294.508 266.978 301.275 

ΙΤΑΛΙΑ 265.702 269.265 257.781 251.438 

ΑΓΓΛΙΑ 231.053 212.788 226.306 276.395 

ΕΛΒΕΤΙΑ 154.059 132.624 29.466 47.871 

ΑΥΣΤΡΙΑ 59.904 55.773 81.942 75.274 

ΒΕΛΓΙΟ 40.973 53.853 51.718 100.029 

ΤΟΥΡΚΙΑ 22.508 56.315 80.817 118.210 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 36.646 56.527 101.922 46.471 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 74.714 50.322 18.954 27.683 

ΓΑΛΛΙΑ 30.583 18.808 13.652 32.392 

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 10.290 27.220 37.690 50.452 

ΤΣΕΧΙΑ 37.328 29.737 26.756 26.478 

ΣΟΥΗΔΙΑ 31.280 31.846 32.206 45.324 

ΠΟΛΩΝΙΑ 38.203 15.187 20.681 52.706 

ΣΕΡΒΙΑ 11.456 14.209 17.796 69.310 

ΙΣΡΑΗΛ 33.024 17.271 22.201 18.463 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 23.467 22.824 21.616 18.270 

ΙΣΠΑΝΙΑ 14.226 20.978 18.625 25.306 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 18.892 15.347 19.561 19.866 

ΣΥΝΟΛΟ 2.593.282 2.707.244 2.790.239 3.227.561 
Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Κ.Α.Θ.Μ. (2016) 

       Σύμφωνα με τα στοιχεία των αφιχθέντων διεθνών επιβατών στον Κρατικό Αερολιμένα 

Θεσσαλονίκης ‘‘Μακεδονία’’ παρατηρείται μία συνεχής αυξητική τάση στο συνολικό αριθμό 

αφίξεων. Οι χώρες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση είναι η Γερμανία, η Ρωσία, το 

Βέλγιο, η Τουρκία, η Λευκορωσία, η Σουηδία, η Πολωνία και η Σερβία, ενώ οι χώρες που 

παρουσιάζουν μείωση είναι η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και το Ισραήλ. 
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Συγκριτικά Διαγράμματα Αφίξεων Διεθνών Επιβατών στη Θεσσαλονίκη (2011-2014) 

 

 

 

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 300.000

 350.000

 400.000

 450.000

ΡΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΕΛΓΙΟ 

2011

2012

2013

2014

 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

 120.000

2011

2012

2013

2014

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

 70.000

ΠΟΛΩΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

2011

2012

2013

2014



40 

 

       Στα παραπάνω διαγράμματα παρατηρείται αυξητική τάση σε χώρες όπως η Ρωσία, η 

Αγγλία και το Βέλγιο με σταθερή τάση να υπάρχει στην Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Νορβηγία, 

τη Σουηδία και την Αυστρία ενώ υπάρχει πτωτική τάση στην Ελβετία, την Ουγγαρία και το 

Ισραήλ. Επιπλέον, παρατηρείται μία κατακόρυφη αύξηση της Τουρκίας, της Πολωνίας και 

της Σερβίας. Όσον αφορά τη Γερμανία αυτή αποτελεί την κορωνίδα στις εθνικότητες καθώς 

καταλαμβάνει με διαφορά την πρώτη θέση με πάνω από 1 εκατομμύριο επιβάτες. Αξίζει να 

σημειωθεί πως δεν αναφέρονται άλλες χώρες καθώς προσμετρούνται μόνο οι αφίξεις και 

αναχωρήσεις των επιβατών από τις χώρες στι οποίες υπάρχουν απευθείας πτήσεις (χωρίς 

ανταπόκριση μέσω άλλου αεροδρομίου), συνεπώς είναι δύσκολο να υπάρχουν μετρήσιμα 

ακριβή στοιχεία για τις υπόλοιπες εθνικότητες που επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη.  

       Εν κατακλείδει, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα πως υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση 

στις διεθνείς ροές επισκεπτών που έρχονται στη Θεσσαλονίκη και πως οι δράσεις των 

τουριστικών φορέων αποδίδουν καρπούς και συντελούν στην περαιτέρω διεθνοποίηση της 

πόλης. 

3.5 Σύνοψη 

       Το προφίλ της Θεσσαλονίκης ως διεθνής τουριστικός προορισμός έχει μεταβληθεί τα 

τελευταία 7 χρόνια και σε αυτό έχει συμβάλλει ο εξωστρεφής, πλέον, χαρακτήρας της πόλης 

και στις τουριστικές δράσεις που συντελούνται από τους φορείς της πόλης. Στη Θεσσαλονίκη 

μπορεί κανείς να εντοπίσει μία πλειάδα φορέων που ασχολούνται με τον τουρισμό. 

Απαριθμώντας κάποιους από αυτούς είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με δικό του τμήμα 

τουρισμού, η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ), η Ένωση Τουριστικών Γραφείων 

Μακεδονίας-Θράκης (ΕΤΓΜΘ), το Thessaloniki Convention Bureau (γραφείο συνεδριακού 

τουρισμού), κ.ά. Οι μεμονωμένες αλλά και κοινές δράσεις των φορέων συντελέσαν στο να 

αυξηθεί τόσο η προβολή όσο και η διεθνής αναγνωρισιμότητα του προορισμού. Οι υποδομές 

της πόλης ως αστικού προορισμού αξιολογούνται γενικότερα καλά με ανάγκες για βελτίωση 

σε μία σειρά θεμάτων όπως είναι οι μεταφορές μέσα στην πόλη και η καθαριότητα. Η 

προσβασιμότητα από διεθνείς τουρίστες κρίνεται μέχρι στιγμής ικανοποιητική, με ελαφρά 

βελτίωση να είναι αναγκαία το χειμώνα όπου οι πτήσεις είναι λιγότερες από το καλοκαίρι. 

Με τη σύμφωνη γνώμη όλων σχεδόν των φορέων η συνεισφορά των αεροπορικών εταιρειών 

στην αύξηση του διεθνούς τουρισμού της πόλης καθώς μέσω αυτών η Θεσσαλονίκη κερδίζει 

τόσο σε αναγνωρισιμότητα όσο και σε προσβασιμότητα. Οι δράσεις των τουριστικών φορέων 

της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνουν επισκέψεις σε εκθέσεις, οργανώσεις τουριστικών 
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αποστολών, παρουσίαση του προορισμού σε διάφορες χώρες. Οι κυριότερες αγορές στόχοι 

είναι αυτές της Μέσης Ανατολής, των ΗΠΑ καθώς και οι Ευρωπαϊκές. Τα μέχρι στιγμής 

αποτελέσματα κρίνονται πολύ ενθαρρυντικά και οι δράσεις συνεχίζονται. 
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Κεφάλαιο 4
ο 
– Η Turkish Airlines  

4.1 Εισαγωγή 

       Η συμβολή των αεροπορικών εταιρειών στην αύξηση του διεθνούς τουρισμού είναι 

σημαντική. Προσθέτοντας τους προορισμούς στα δίκτυα τους οι εκάστοτε πόλεις έχουν τη 

δυνατότητα να διαφημίζονται και να αυξάνουν τις ευκαιρίες επίσκεψης τους από διεθνείς 

τουρίστες. Έχοντας αναλύσει τον τουρισμό στη Θεσσαλονίκη με τα επιμέρους στοιχεία του 

καθώς και τις δράσεις των εκάστοτε τουριστικών φορέων στο παρόν κεφάλαιο θα εξεταστεί η 

παρουσία της αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines στη Θεσσαλονίκη και η συνεισφορά 

της τόσο στη διεθνή αναγνωρισιμότητα της πόλης όσο και στις ροές των διεθνών επισκεπτών. 

4.2 Εταιρικά Στοιχεία 

       Η Turkish Airlines είναι αεροπορική εταιρεία με βάση της την Τουρκία και διαθέτει το 4
ο
 

μεγαλύτερο δίκτυο προορισμών στον κόσμο με 292 προορισμούς σε 117 χώρες με την 

εταιρεία να είναι η αεροπορική που πετάει στις περισσότερες χώρες στον κόσμο σύμφωνα με 

τα στοιχεία Σεπτεμβρίου 2016. Η εταιρεία στοχεύει να έχει περισσότερα από 420 αεροσκάφη 

μέχρι το 2023. Η Turkish Airlines είναι μέλος της αεροπορικής συμμαχίας Star Alliance από 

το 2008 έχοντας συμφωνίες με 44 αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο για πτήσεις με 

κοινό κωδικό (codeshare flights)
6
. Η εταιρεία έχει κατακτήσει σειρά διεθνών βραβείων ως η 

Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία της Ευρώπης για έξι συνεχόμενα έτη, όπως και βραβεία 

σχετικά με την ποιότητα της εξυπηρέτησης της. Η Turkish Airlines υποστηρίζοντας τα 

αθλήματα και την ευγενή άμιλλα είναι χορηγός σε αθλητικές εκδηλώσεις ποδοσφαίρου, 

γκολφ και άλλων αθλημάτων. Επιπλέον είναι μέγας χορηγός του πρωταθλήματος Turkish 

Airlines Euroleague μέχρι το 2020. 

4.2.1 Η Εξέλιξη της Turkish Airlines 

1933-1956 : Η ίδρυση και η άνοδος 

      Η εταιρεία ιδρύεται στις 20 Μαϊου 1933 με την ονομασία ‘‘State Airlines Administration’’ 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Αρχικά, την εταιρεία στελέχωνε ένα 

                                                             
6 Οι πτήσεις με κοινό κωδικό (Codeshare flights) αναφέρονται στις πτήσεις όπου 2 ή περισσότερες εταιρείες 

συνεργάζονται σε έναν ή περισσότερους προορισμούς όπου μία εταιρεία παρέχει το αεροσκάφος και διαθέτει 

προς πώληση ένα μέρος των θέσεων αυτού του αεροσκάφους στις εταιρείες με τις οποίες έχει συνάψει την 

συμφωνία. Οι συμφωνίες αυτές έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση από τις αεροπορικές εταιρείες των επιβατών 

για όσο το δυνατόν περισσότερους προορισμούς μέσω συνεργαζόμενων εταιρειών σε μέρη που οι ίδιες δεν 

εξυπηρετούν. 
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σύνολο 24 εργαζομένων και ο στόλος αποτελούνταν από 5 αεροσκάφη. Το 1938, με την 

πραγματοποίηση αγορών αεροσκαφών ο στόλος φτάνει τα 8 και ο προϋπολογισμός αυξάνεται 

στο 1 εκατομμύριο λίρες. Μέχρι το 1945 ο στόλος αεροσκαφών έχει ήδη φτάσει τα 52 και ο 

αριθμός εξυπηρετούμενων προορισμών αυξήθηκε στους 19. Το 1947 η εταιρεία 

πραγματοποιεί το πρώτο της διεθνές δρομολόγιο Άγκυρα-Κωνσταντινούπολη-Αθήνα και 

ταυτόχρονα αρχίζει να δίδεται έμφαση στη διαφήμιση με στόχο την αύξηση του επιβατικού 

κοινού. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’50 η εταιρεία έχει ήδη προσθέσει περισσότερους 

διεθνείς προορισμούς στο δίκτυο της και στις 21 Μαϊου 1955 μετονομάζεται με διάταγμα 

νόμου σε Turkish Airlines. 

1956-1980: Η κεφαλαιοποίηση και η ανάπτυξη 

       H Turkish Airlines Inc. Ιδρύθηκε στις 01 Μαρτίου 1956 με μετοχικό κεφάλαιο 60 εκ. 

Τουρκικών λιρών. Ακολουθεί η συμμετοχή σε διεθνείς συνεταιρισμούς με την ΙΑΤΑ και την 

BOAC καθώς και την SITA, διεθνής εταιρεία παροχών επικοινωνίας για αεροπορικές 

εταιρείες. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’60 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει 

αυξηθεί από τις 90 στις 200 εκ. Τουρκικές λίρες. Μέσα σε 4 χρόνια παρατηρείται μία αύξηση 

100% του μετοχικού κεφαλαίου και η εταιρεία που ξεκίνησε με 24 άτομα μετράει προσωπικό 

άνω των 4000. Κατά την περίοδο αυτή, ο αριθμός των επιβατών υπερδιπλασιάζεται 

φτάνοντας περίπου τα 3 εκ. το 1978. 

1980-2003: Η μεγέθυνση και η υπερατλαντική επέκταση 

       Στην 50
η
 επέτειο ίδρυσής της, η εταιρεία πετάει ήδη σε τρεις ηπείρους με στόλο 30 

αεροσκαφών. Το 1983 εκδόθηκε το πρώτο περιοδικό που μοιραζόταν εν πτήσει με τον τίτλο 

“THY Magazine”. Το 1988 ξεκινούν πτήσεις και στην Αμερική με πρώτο σημείο τη Νέα 

Υόρκη. Το 1992 κλείνει για την εταρεία με μετοχικό κεφάλαιο 2 τρις τουρκικές λίρες. Μ’ ένα 

σύνολο 69 εξυπηρετούμενων προορισμών, αρχίζει μία ανανέωση στα εσωτερικά των 

αεροσκαφών, στις στολές του προσωπικού και βελτιώνονται οι υπηρεσίες catering. Το 1996 η 

εταιρεία θέτει σε λειτουργία την ιστοσελίδα της, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο έχει εκτοξευθεί 

στα 175 τρις. Από τις αρχές του 2000 και έπειτα υπογράφονται συμφωνίες για συνεργασία με 

άλλες διεθνείς αεροπορικές, ενώ ξεκινάει να λειτουργεί το πρόγραμμα μιλίων “Miles & 

Smiles”. 

2003-σήμερα: Διεθνές Brand 



44 

 

       Μέχρι το 2004 ο αριθμός των επιβατών είχε αυξηθεί στα 12 εκ. ετησίως. Το 2008 η 

Turkish Airlines γίνεται το 20
ο
 μέλος της Star Alliance της μεγαλύτερης αεροπορικής 

συμμαχίας σε διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα, ξεκιναέι μία νέα προωθητική καμπάνια με τίτλο 

‘‘Νιώσε σαν Σταρ’’. Από το 2010 η εταιρεία κατακτάει για 6 συνεχόμενα χρόνια τον τίτλο 

της ‘‘Καλύτερης Αεροπορικής Εταιρείας στην Ευρώπη’’ από τα βραβεία επιβατών Skytrax. 

Επιπλέον, είναι η εταιρεία που πετάει στις περισσότερες χώρες στον κόσμο με ένα δίκτυο 293 

προορισμών σε 117 χώρες και σύνολο 333 αεροσκάφη. 

4.2.2 Όραμα και Αξίες 

       Η αποστολή της εταιρείας είναι να γίνει η ηγέτιδα προτιμώμενη αεροπορική εταιρεία που 

θα καλύπτει ένα ευρύ δίκτυο προορισμών παγκοσμίως, διατηρώντας υψηλό επίπεδο πτητικής 

ασφάλειας, ποιότητας υπηρεσιών και αξιοπιστίας. Το όραμα της Turkish Airlines 

συνοψίζεται στο να είναι μία εταιρεία με μία αδιάλειπτη αναπτυξιακή τροχιά, να διατηρήσει 

τις τιμές της σε επίπεδα ανταγωνιστικά σε σύγκριση με αυτά των εταιρειών χαμηλού κόστους, 

να έχει προσωπικό το οποίο συνεχώς εξελίσσεται και προσδίδει προστιθέμενη αξία στην 

εταιρεία, καθώς και να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις των επιβατών της. 

Οι αξίες που χαρακτηρίζουν την εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό της είναι οι εξής: 

 Εντιμότητα και Δίκαιη Αντιμετώπιση  

 Πελατειακή Ικανοποίηση 

 Σεβασμός στα Άτομα 

 Καινοτομία 

 Ομαδική δουλειά  

 Ηγεσία 

 Παραγωγικότητα  

 Σεβασμός του Απορρήτου  

 Πολιτική ‘‘Ανοιχτής Πόρτας’’ 

4.3 Η Turkish Airlines στη Θεσσαλονίκη 

        Η Turkish Airlines ξεκίνησε τις πτήσεις από Κωνσταντινούπολη προς Θεσσαλονίκη στις 

27 Μαϊου 2011 με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Σταδιακά οι πτήσεις αυξήθηκαν σε 7 την 

εβδομάδα και στη συνέχεια σε 14 πτήσεις την εβδομάδα. Στα χρόνια λειτουργίας της η 

εταιρεία έχει συντελέσει στη βελτίωση της προσβασιμότητας της Θεσσαλονίκης και στη 
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συνδεσιμότητα της με τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, η εταιρεία έχει τόσο υποστηρίξει όσο και 

διοργανώσει διάφορες δράσεις με στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της 

Θεσσαλονίκης όσο και την ενίσχυση των τουριστικών ροών.  

       Ο κ. Utku Yazan, διευθυντής των Τουρκικών Αερογραμμών στο γραφείο Θεσσαλονίκης, 

σε ερώτηση στο πως η εταιρεία επέλεξε τη Θεσσαλονίκη ως προορισμό, εάν υπήρξαν κάποιες 

ιδιαιτερότητες ή ευκαιρίες για επέκταση στη συγκεκριμένη πόλη απάντησε πως η 

Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και έχει σημαντική ιστορία 

καθώς βρίσκεται στα Βαλκάνια που είναι μία περιοχή με μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης, 

ανέφερε πως η Ελληνική διασπορά της περιοχής αυτής είναι ένας από τους μεγαλύτερους 

λόγους που έγινε αυτή η επένδυση από την Turkish Airlines. Ταυτόχρονα, είναι μία 

ελκυστική περιοχή καθώς βρίσκεται κοντά στην Τουρκία και υπήρξαν και πολλοί άνθρωποι 

που μετοίκησαν από την Τουρκία στην Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: ‘‘Η εταιρεία 

είχε δίκιο σε αυτή της την επένδυση καθώς τα τελευταία 5,5 χρόνια φτάσαμε από τους 30.000 

στους 142.000 επιβάτες και όπως γνωρίζουμε από τα νούμερα το 80% αυτών είναι διεθνείς 

τουρίστες ερχόμενοι από χώρες εκτός Τουρκίας’’. 

4.3.1 Ο Ρόλος στην Προσβασιμότητα 

       Έχοντας ως κεντρικά της αεροδρόμια (hub) το Ankara Esenboğa Airport στην Άγκυρα 

και το Istanbul Atatürk Airport στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας η Turkish Airlines 

συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Κωνσταντινούπολη 10 φορές την εβδομάδα τη χειμερινή 

σεζόν και 14 φορές την καλοκαιρινή. Όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο, θεωρήθηκε 

χρήσιμο να ερωτηθούν οι επαγγελματίες του τουρισμού για το ρόλο που θεωρούν ότι 

διαδραματίζει η αεροπορική εταιρεία στην προσβασιμότητα της Θεσσαλονίκης. 

       Η κ. Σοφία Αλεξανδρίδου, διευθύντρια πωλήσεων του ταξιδιωτικού γραφείου 

Cosmorama στη Θεσσαλονίκη, πιστεύει πως η παρουσία της Turkish Airlines στη 

Θεσσαλονίκη έχει συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και ειδικά έπειτα από την αύξηση των 

πτήσεων με τις 2 καθημερινές πτήσεις εξηγεί πως ο ρόλος της είναι καθοριστικός. Η κ. Ελένη 

Παρασκευοπούλου, ιδιοκτήτρια του ταξιδιωτικού γραφείου Travel Look, διατείνεται πως η 

εταιρεία αποτελεί τον πνεύμονα της αεροπορικής μεταφοράς της Θεσσαλονίκης καθώς όπως 

είπε χαρακτηριστικά: ‘‘Η πόλη ήταν στην αφάνεια χρησιμοποιώντας πτήσεις μόνο μέσω 

Αθηνών. Μπορούμε πλέον να απολαύσουμε όλο τον κόσμο με οικονομικές τιμές’’. 
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       Η κ. Ανατολή Καπνίδου δηλώνει πως η Turkish Airlines έχει στηρίξει τη Θεσσαλονίκη 

σαν προορισμό και ότι τα αποτελέσματα της έλευσης της είναι εμφανή καθώς παρατηρείται 

ανάπτυξη των αγορών της Μέσης Ανατολής και εκτόξευση της Αμερικανικής αγοράς, αλλά 

και άλλων αγορών όπως είναι αυτές της Ιαπωνίας, της Ινδίας και της Κίνας που 

αναπτύχθηκαν λόγω της Turkish Airlines. Επιπρόσθετα, η κ. Έλενα Μπινιάρη, διευθύντρια 

πωλήσεων του ξενοδοχείου Hyatt, θεωρεί πως η Turkish Airlines έχει συνεισφέρει ένα 

μεγάλο μερίδιο  στην τουριστική ανάπτυξη της πόλης τα τελευταία χρόνια και με την 

παρουσία των ημερήσιων πτήσεων έδωσε ανάσα στην προσβασιμότητα της πόλης. 

       Η κ. Έφη Κουδελή, γενική διευθύντρια του Thessaloniki Convention Bureau, πρόσθεσε 

πως η Turkish Airlines είναι σημαντικός στρατηγικός εταίρος για την ανάπτυξη του 

τουρισμού της Τουρκίας αλλά και για την προσέλκυση διεθνών συνεδρίων καθώς συμβάλλει 

στην δημιουργία εναλλακτικών καλής συνδεσιμότητας για την πόλη με υψηλό επίπεδο 

υπηρεσιών. Ο κ. Σπύρος Πέγκας, αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, κλείνει λέγοντας πως η εταιρεία έχει παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην 

τουριστική ανάδειξη της Θεσσαλονίκης καθώς συνδέει την πόλη με πάρα πολλούς 

προορισμούς κυρίως με όλες τι αγορές που βρίσκονται ανατολικά της Θες/νίκης. Το 

συγκεκριμένο ήταν και ένα κομμάτι που έλειπε από την πόλη πριν την έλευση της Turkish 

Airlines και το γεγονός αυτό καθιστά την εταιρεία ως ένα πολύ σημαντικό εταίρο στην 

προσπάθεια αύξησης του διεθνούς τουρισμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

4.3.2 Η Συμβολή στην Αναγνωρισιμότητα και την Προσέλκυση Διεθνών Τουριστών 

       Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη που 

μέχρι πριν λίγα χρόνια είχε ελάχιστα αναπτυχθεί σε όρους και αριθμούς διεθνών επισκεπτών 

στην πόλη καθώς βασιζόταν κυρίως σε Έλληνες επισκέπτες. Επιπλέον, η αναγνωρισιμότητά 

της διεθνώς ήταν σχεδόν σε μηδαμινά επίπεδα καθώς υπήρχε ελάχιστη έως καθόλου 

προώθηση από πλευράς ΕΟΤ. Όπως εξετάστηκε σε θεωρητικό επίπεδο στο 2
ο
 κεφάλαιο οι 

αεροπορικές εταιρείες μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά στην αύξηση τόσο της 

αναγνωρισιμότητας όσο και της επισκεψιμότητας ενός προορισμού. Έχοντας τα στοιχεία 

αυτά υπ’ όψιν είναι σκόπιμο στο παρόν σημείο να αναφερθεί η συνεισφορά της Turkish 

Airlines στη διεθνή αναγνωρισιμότητα της Θεσσαλονίκης και το κατά πόσο επηρέασε την 

προσέλκυση διεθνών τουριστών στην πόλη. 

4.3.2.1 Η Συμβολή στην Αναγνωρισιμότητα 
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       Ο κ. Σπύρος Πέγκας, αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης 

εκτιμά πως η συμβολή της Turkish Airlines στην αναγνωρισιμότητα της Θεσσαλονίκης είναι 

μεγάλη καθώς η πόλη έχει μπει στο παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας, σε πίνακες δρομολογίων 

και προγράμματα και η εταιρεία έχει συμβάλλει τα μέγιστα στο να αναζωπυρωθεί το 

ενδιαφέρον των Τούρκων επισκεπτών για τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Αριστοτέλης Θωμόπουλος, 

πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ), συμπλήρωσε πως η Turkish Airlines 

είναι μία πολύ καλή και ποιοτική εταιρεία, μέλος με τεράστιο δίκτυο ειδικά προς Ανατολάς 

και πως η Θεσσαλονίκη απέκτησε την ευκαιρία να εμφανίζεται σε αυτό το δίκτυο και με 

ταυτόχρονη δουλειά των τουριστικών φορέων της πόλης συνέβαλλε σε σημαντικό βαθμό 

στην αναγνωρισιμότητα και στην αύξηση της επισκεψιμότητας. 

       Ο κ. Βύρων Θεολόγης, πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-

Θράκης (ΕΤΓΜΘ), διατείνεται πως η ύπαρξη της εταιρείας στην πόλη είναι σημαντική καθώς 

ενώνει την Ανατολή με τη Δύση, ενώ ο κ. Στέφανος Χατζημανώλης, ιδιοκτήτης του 

ταξιδιωτικού γραφείου Silver Star Holidays, προσθέτει πως η συμβολή της αεροπορικής ήταν 

καίρια, καθώς στις χώρες που πραγματοποιούνταν δράσεις των τουριστικών φορέων με στόχο 

την αύξηση του εισερχόμενου διεθνούς τουρισμού στην πόλη η Turkish Airlines φρόντιζε να 

γίνονται συνεντεύξεις τύπου με τοπικούς φορείς του τουρισμού και του επιχειρηματικού 

κόσμου και να ενισχύεται η προβολή της πόλης.  

       Επιπρόσθετα, ο κ. Σάκης Παπαδόπουλος, ταξιδιωτικός ρεπόρτερ και αρχισυντάκτης του 

ένθετου περιοδικού ‘‘Όμορφα Ταξίδια’’, εξήγησε πως η Turkish Airlines ήταν  η μόνη 

εταιρεία που με συγκεκριμένες δικές της δράσεις πρόβαλε την πόλη σε πολλές τουριστικές 

αγορές του κόσμου βοηθώντας παράλληλα φορείς της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψουν σε 

διάφορες αγορές και να προωθήσουν τουριστικά την πόλη, ενώ την ίδια άποψη ασπάζεται και 

ο κ. Νίκος Σαπουντζής, ιδιοκτήτης και γενικός διευθυντής της συμβουλευτικής εταιρείας 

διεθνούς τουρισμού και προώθησης προορισμών Tourism Plus,  λέγοντας πως η εταιρεία έχει 

συντελέσει στην προβολή της Θεσσαλονίκης μέσω των χορηγιών της είτε σε οργάνωση είτε 

σε συμμετοχή δράσεων για τον τουρισμό.  

       Τέλος, ο κ. Γιώργος Κωνσταντινίδης, ιδιοκτήτης του τουριστικού γραφείου Air Maritime, 

επαυξάνει λέγοντας πως η εταιρεία έχει βοηθήσει τα μέγιστα με πρόσκληση τουριστικών 

φορέων από άλλες χώρες για την περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνούς αναγνωρισιμότητας της 

πόλης. Ωστόσο, ο δρ. Κυριάκος Ποζρικίδης, θεωρεί πως η εταιρεία θα μπορούσε να 

συντελέσει ακόμη περισσότερο στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης. 
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4.3.2.2 Η Συνεισφορά στην Προσέλκυση Διεθνών Τουριστών 

       Ο κ. Αχιλλέας Τοπούζας, αερολιμενάρχης στον Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης 

‘‘Μακεδονία’’, θεωρεί πως παρατηρώντας την πορεία της εταιρείας, η οποία ξεκίνησε με 4 

δρομολόγια την εβδομάδα, αύξησε στη συνέχεια σε 7 και πλέον σε 14 (10 τη χειμερινή 

περίοδο) δρομολόγια την εβδομάδα, αποδεικνύειται πως υπάρχει μία αυξητική τάση στο 

επιβατικό κοινό και αυτό κατά τον ίδιο σημαίνει πως οι επιβάτες εμπιστεύεται την Turkish 

Airlines για το δίκτυο της, την ασφάλεια και το όνομα της εταιρείας.  

       Ο κ. Βύρων Θεολόγης, πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-

Θράκης (ΕΤΓΜΘ), παραδέχθηκε τη συμβολή της Turkish Airlines στο κομμάτι της 

προσέλκυσης των διεθνών επισκεπτών και θέλησε να αναφέρει πως σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις 

με τον διευθυντή της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη κ. Utku Yazan, ο κ. Yazan πάντοτε τόνιζε 

την επιμονή που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει τις προσπάθειες για την αύξηση του 

εισερχόμενου διεθνούς τουρισμού. Ο κ. Γιώργος Κωνσταντινίδης διατείνεται πως η 

συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία είναι από τις λίγες διεθνείς αεροπορικές που επιχειρούν 

από Θεσσαλονίκη και μεγάλο κομμάτι των διεθνών τουριστών έρχεται μέσω Turkish Airlines. 

       Ο κ. Στέφανος Χατζημανώλης δήλωσε πως η Turkish Airlines συνετέλεσε καίρια στο 

ζήτημα αυτό χρηματοδοτώντας την ανάπτυξη του πρώτου τουριστικού μοντέλου της πόλης 

δίνοντας αεροπορικά εισιτήρια στέλνοντας τα στελέχη του τουριστικού κορμού της πόλης σε 

νέες αγορές σε χώρες όπως Αμερική, Ινδία, Βρετανία, Κίνα, Γερμανία, Τουρκία, Ισραήλ και 

σε άλλες ευρωπαϊκές, ενώ ο κ. Γιώργος Παλαντζιάν προσέθεσε πως η προσέλκυση διεθνών 

τουριστών εντατικοποιήθηκε με τη διευκόλυνση της προσέγγισης στη Θεσσαλονίκη μέσω 

του μεγάλου δικτύου της Turkish Airlines. 

       Ο κ. Αριστοτέλης Θωμόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ), 

αποτίμησε θετικά το ρόλο της Turkish Airlines  στην αύξηση του διεθνούς τουρισμού. Έδωσε 

ενίσχυση σε μία κρίσιμη στιγμή καθώς όπως ανέφερε έδωσε τη δυνατότητα προσέλκυσης 

άλλων εθνικοτήτων, εκτός των παραδοσιακών για τη Θεσσαλονίκη ευρωπαϊκών, κάτι που 

επετεύχθη μέσω του πυκνού και συχνού δικτύου της εταιρείας. Επιπλέον, η κ. Έλενα 

Μπινιάρη, διευθύντρια πωλήσεων του ξενοδοχείου Hyatt, θεωρεί πως η Turkish Airlines 

προσθέτει στις εθνικότητες που επισκέπτονται την πόλη και συντελεί θετικά στο διεθνή 

χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει η Θεσσαλονίκη. 
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       Τέλος, ο κ. Νίκος Σαπουντζής, ιδιοκτήτης και γενικός διευθυντής της συμβουλευτικής 

εταιρείας διεθνούς τουρισμού και προώθησης προορισμών Tourism Plus, εξηγεί πως 

ωφελούμενοι από το ότι η Κωνσταντινούπολη είναι ένας κόμβος και μέσω της Turkish 

Airlines η πόλη είχε επισκέπτες από εθνικότητες τις οποίες χωρίς την αεροπορική δε θα 

συναντούσε. Ο κ. Σάκης Παπαδόπουλος, ταξιδιωτικός ρεπόρτερ και αρχισυντάκτης του 

ένθετου περιοδικού ‘‘Όμορφα Ταξίδια’’ κλείνει λέγοντας πως τώρα είναι ευκολότερη η 

πρόσβαση επισκεπτών από κάθε γωνιά του πλανήτη ιδιαίτερα από μακρινές αγορές όπως 

αυτές της Κίνας, της Ινδίας και των ΗΠΑ.  

4.3.3 Οι Δράσεις για την Ανάπτυξη του Διεθνούς Τουρισμού 

       Η Turkish Airlines στα χρόνια λειτουργίας της έχει αναλάβει, οργανώσει και συμμετέχει 

σε διάφορες δράσεις με στόχο την ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. 

Utku Yazan, διευθυντής των Τουρκικών Αερογραμμών στο γραφείο Θεσσαλονίκης δήλωσε 

πως ανάμεσα στις δράσεις τις οποίες διοργάνωσε η εταιρεία ήταν και ταξίδια εξοικείωσης 

προορισμού (FAM trips) τόσο εισερχόμενα στην πόλη της Θεσσαλονίκης όσο και εξερχόμενα 

με τη συμμετοχή τουριστικών φορέων όπως ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η ΕΤΓΜΘ, η ΕΞΘ.  

       Εξηγώντας την έννοια των ταξιδιών εξοικείωσης αναφέρει πως προσκαλούνται άνθρωποι 

του τουρισμού από το εξωτερικό για να γνωρίσουν τη Θεσσαλονίκη, την ιστορία και τον 

πολιτισμό της (12). Επίσης, υπήρξαν και επισκέψεις σε διάφορες χώρες του κόσμου, όπως το 

Ομάν (18), η Αίγυπτος, η Τουρκία (15), οι ΗΠΑ(16), η Σιγκαπούρη, η Γεωργία, η Ινδία, κ.ά. 

ώστε η Θεσσαλονίκη να γίνει πιο αναγνωρίσιμη και να ενδυναμωθούν οι τουριστικοί δεσμοί 

ανάμεσα στην Ελλάδα και την εκάστοτε χώρα επίσκεψης. 

       Εκτός από τα ταξίδια, υπήρχαν πολυάριθμες συμμετοχές σε εκθέσεις και ημερίδες με 

θέμα τον τουρισμό. Επίσης, οργανώθηκαν και δημοσιογραφικές αποστολές με ταξίδια σε 

χώρες όπως η Ιαπωνία (43), η Ταϊβάν (42) και η Τουρκία (41). Όπως ανέφερε ο κ. Yazan το 

2015 με την επίσκεψη Κινέζων δημοσιογράφων στην πόλη, με τη χορηγία και της Turkish 

Airlines, η Θεσσαλονίκη εμφανίστηκε σε εφημερίδες και περιοδικά στην Κίνα.   

       Η Turkish Airlines υποστηρίζει και ως χορηγός τις δράσεις των τοπικών τουριστικών 

φορέων, οι οποίες αποσκοπούν στην τουριστική ανάπτυξη της πόλης. Ο κ. Utku Yazan 

ανέφερε πως η εταιρεία ξεκίνησε το 2011 με 30.000 επιβάτες και έκλεισε το 2015 με πάνω 

από 150.000 επιβάτες επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την αύξηση της διεθνούς προβολής και 

αναγνωρισιμότητας της Θεσσαλονίκης και όλης της περιοχής της Β. Ελλάδας, γεγονός που 
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επιβραβεύει την επένδυση της Turkish Airlines στην πόλη.  Όπως είπε ο κ. Utku Yazan, οι 

επόμενες αγορές-στόχοι της εταιρείας είναι ο Καναδάς, η Αμερική, η Κίνα, η Ινδία και η 

Ιαπωνία, στις οποίες προετοιμάζονται διάφορες ενέργειες. 

4.4 Στοιχεία Επιβατικής Κίνησης της Turkish Airlines στη Θεσσαλονίκη 

       Σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τον 

Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης ‘‘Μακεδονία’’ η επιβατική κίνηση της Turkish Airlines 

την περίοδο 2011-2014 διαμορφώνεται όπως στον παρακάτω πίνακα: 

Επιβατική Κίνηση Turkish Airlines (2011-2014) σε χιλ. 

 

       Όπως παρατηρείται από τον πρώτο χρόνο έλευσής της η εταιρεία παρουσιάζει μία 

σταθερά ανοδική πορεία στον αριθμό επιβατών τους οποίους μετακινεί κάθε χρόνο 

αποδεικνύοντας έτσι τη σημασία της για την διεθνή τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, 

της οποίας είναι μέρος με τη σημαντική της συμβολή. 

4.5 Σύνοψη 

       Η Turkish Airlines έχει συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην αναγνωρισιμότητα και τη 

διεθνή προβολή της Θεσσαλονίκης διοργανώνοντας ταξίδια εξοικείωσης στα οποία οι 

τουριστικοί φορείς της Θεσσαλονίκης έχουν τη δυνατότητα τόσο να παρουσιάσουν την πόλη 

όσο και να εδραιώσουν επαφές με τους αντίστοιχους ομολόγους τους στις εκάστοτε χώρες 

έχοντας έτσι την ευκαιρία προσέλκυσης διαφορετικών εθνικοτήτων επισκεπτών στη 
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Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, η εταιρεία συνεργάζεται με τους φορείς της πόλης σε κοινές δράσεις 

όπως η συμμετοχή σε εκθέσεις ή η πρόσκληση τουριστικών φορέων άλλων χωρών στην πόλη. 

Όσον αφορά την προσέλκυση των διεθνών επισκεπτών στην πόλη η γραμμή της Turkish 

Airlines είναι σταθερά υποστηρικτική του εισερχόμενου διεθνούς τουρισμού και η εταιρεία 

βοηθάει αποτελεσματικά τις προσπάθειες, ως χορηγός, τις προσπάθειες που κινούνται σε 

αυτήν τη κατεύθυνση. Επιπλέον, μετά την έλευση της Turkish Airlines στη Θεσσαλονίκη, την 

πόλη επισκέπτονται εθνικότητες από μακρινές αγορές που παλαιότερα δεν ήταν δυνατό  να 

φτάσουν τόσο εύκολα στην πόλη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών των χωρών είναι οι 

χώρες των ΗΠΑ, της Μέσης και Άπω Ανατολής καθώς και σταδιακά της Ασίας. Εν 

κατακλείδι, η συνεισφορά της Turkish Airlines στην αύξηση του διεθνούς τουρισμού στη 

Θεσσαλονίκη αποτιμάται πολύ θετικά καθώς όπως δήλωσαν και τουριστικοί φορείς, η 

εταιρεία είναι ένας πολύ σημαντικός  εταίρος για την πόλη. 
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Κεφάλαιο 5
ο
 – Συμπεράσματα 

5.1 Συμπεράσματα της Έρευνας 

       Ο τουρισμός, ως βιομηχανία αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες 

παγκοσμίως και πολλές οικονομίες, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες βασίζονται στον 

τουρισμό για την επιβίωση τους, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και κατά συνέπεια την 

καταπολέμηση της φτώχειας. Συνεπώς, οι προεκτάσεις του τουρισμού δεν αφορούν μόνο 

τους ταξιδιώτες, αλλά χώρες, οικονομίες, κουλτούρες, το περιβάλλον και επηρεάζεται 

αντίστοιχα από πολιτικούς, περιβαλλοντικούς και τεχνολογικούς παράγοντες. 

       Ο τουρισμός αποτελεί αφετηρία για μία σειρά πλεονεκτημάτων για τις κοινωνίες που 

εμπλέκονται στις τουριστικές διαδικασίες. Αρχικά, ο τουρισμός αποτελεί ικανή συνθήκη για 

την οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας τόσο λόγω του ότι είναι πηγή εσόδων για ένα κράτος 

όσο και μέσω της προσφοράς εργασίας, την οποία δημιουργεί η ανάπτυξη του τουρισμού 

εκτός από οικονομικές έχει και κοινωνικές προεκτάσεις καθώς συμβάλλει στην ανακούφιση 

της φτώχειας και την κοινωνική εξέλιξη των ατόμων. Επιπλέον, ο τουρισμός αποτελεί σε 

αρκετές περιπτώσεις τον κύριο λόγο για τη δημιουργία ή τη βελτίωση των υποδομών στον 

εκάστοτε προορισμό. 

       Ο τουρισμός επηρεάζεται από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που αλλάζει συνεχώς τη 

ζήτηση και διαφοροποιεί την προσφορά μέσα από τις ολοένα μεταβαλλόμενες ανάγκες των 

ατόμων.  Η τουριστική ζήτηση κατηγοριοποιείται στην πραγματική, τη δυνητική και τη 

λανθάνουσα ζήτηση. Επιπλέον, ένας σημαντικός παράγοντας είναι η υποκίνηση, η οποία 

μπορεί να αναφέρεται σε εσωτερική υποκίνηση που πηγάζει από το ίδιο το άτομο ή στην 

εξωτερική υποκίνηση που είναι αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων.      

        Η τουριστική προσφορά άπτεται της ζήτησης και ο στόχος της είναι να διαμορφώσει ένα 

ελκυστικό προϊόν, το οποίο θα δημιουργήσει αξία στον πελάτη και έτσι θα τον κάνει να το 

επιλέξει αναμέσα στις υπόλοιπες διαθέσιμες επιλογές που έχει. Οι κλάδοι της τουριστικής 

προσφοράς διαχωρίζονται στη διαμονή, τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία, τις μεταφορές και 

τα κανάλια διανομής του τουρισμού. 

       Η ύπαρξη των μεταφορικών μέσων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδια την 

ύπαρξη της βιομηχανίας του τουρισμού. Οι κύριοι τρόποι μετακίνησης, είναι οδικώς, μέσω 

θαλάσσης ή μέσω αέρος. Λόγω της γεωγραφικής διαμόρφωσης του πλανήτη και των, σε 

πολλές περιπτώσεις, μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων το πιο αποτελσματικό μέσο 
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πρόσβασης σε ένα προορισμό είναι οι αερομεταφορές. Σύμφωνα με την ATAG περίπου το 40% 

των διεθνών τουριστών μετακινούνται αεροπορικώς (10), γεγονός το οποίο καθιστά καίριο το 

ρόλο των αερομεταφορών στον τουρισμό. Οι διεθνείς τουριστικές ροές είναι ολοένα 

αυξανόμενες και αυτό οφείλεται σε μία σειρά αιτιών όπως η αύξηση του πληθυσμού, η 

επίδραση της τεχνολογίας, η αύξηση της οικονομικής δυνατότητας των τουριστών, η 

παγκοσμιοποίηση, κ.ά. 

       Ένα από τα στοιχεία που καθιστά ένα προορισμό ελκυστικό είναι κατά βάση η 

προσβασιμότητα και η συνδεσιμότητα του. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το εύρος και τη 

διαμόρφωση της υφηλίου, συχνά ο πιο σύντομος, αποτελεσματικός, και κάποιες φορές 

μοναδικός τρόπος για να φτάσει κανείς, στον επιθυμητό προορισμό είναι δια της αεροπορικής 

οδού. Οι αερομεταφορές καλύπτουν διεθνώς το μεγαλύτερο δίκτυο μεταφορών παγκοσμίως 

αυτή τη στιγμή και έτσι αποτελούν τον κύριο ρυθμιστή της προσβασιμότητας ενός 

προορισμού.  

       Οι αερομεταφορές προσφέρουν μία σειρά πλεονεκτημάτων σε διαφορετικούς τομείς που 

μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

α. Προσφορά εργασίας  

β. Ανακούφιση της φτώχειας 

γ. Βελτίωση ή χρηματοδότηση 

δ. Μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου  

ε. Ευνόηση διεθνούς εμπορικής ανάπτυξης 

       Η Θεσσαλονίκη αποτελεί παράδειγμα διεθνούς πόλης η οποία βρίσκεται σε πορεία 

ανάπτυξης όσον αφορά το διεθνή τουρισμό καθώς έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα 

τελευταία χρόνια προς την τουριστική διεθνοποίηση της πόλης. Μέχρι και τις αρχές του 2010 

η Θεσσαλονίκη ήταν ένας διεθνής προορισμός μειωμένου ενδιαφέροντος καθώς η 

συντριπτική πλειονότητα των επισκεπτών ήταν Έλληνες στο ποσοστό τους να κυμαίνεται 

περί το 75%. Ο αριθμός των εθνικοτήτων που επισκέπτονται την πόλη έχει αυξηθεί σε σχέση 

με το παρελθόν και αυτό οφείλεται στη δομική και στέρεη ανάπτυξη του τουριστικού 

ρεύματος της πόλης μέσω των δράσεων των τουριστικών φορέων. 
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              Η διεθνής προβολή και αναγνωρισιμότητα ενός προορισμού αποτελεί κλειδί για την 

αύξηση των εισροών διεθνών τουριστών σε ένα προορισμό. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη 

δεν υπάρχει αρκετή προβολή, όμως είναι καλύτερα απ’ ότι στο παρελθόν και θα ήταν 

χρήσιμη μία συνεργασία τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών φορέων για τη χάραξη μίας 

κεντρικής στρατηγικής ανάπτυξης και προώθησης της πόλης με όσο καλύτερη δυνατή χρήση 

των πόρων είναι δυνατή.  

Η προσβασιμότητα της Θεσσαλονίκης είναι γενικά επαρκής όντας σε καλό επίπεδο τους 

θερινούς μήνες, αλλά με λιγότερες πτήσεις τη χειμερινή σεζόν η προσβασιμότητα με 

εξάρτηση σε μεγάλο βαθμό από συνδέσεις με ανταπόκριση για Θες/νίκη που έχουν ενδιάμεσο 

σταθμό. Επιπλέον, σε συγκεκριμένες περιόδους παρατηρείται μείωση συνδέσεων λόγω 

έλλειψης της απαιτούμενης επιβατικής κίνησης. 

       Οι δράσεις των τουριστικών φορέων της πόλης, όπως ο Κρατικός Αερολιμένας 

Θεσσαλονίκης ‘‘Μακεδονία’’, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Ένωση Τουριστικών Γραφείων 

Μακεδονίας-Θράκης, η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, το Thessaloniki Convention 

Bureau και η ΔΕΘ-Helexpo οργανώνουν ή συμμετέχουν σε ενέργειες όπως συμμετοχή σε 

διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, συνέδρια και ημερίδες καθώς και η οργάνωση τουριστικών 

αποστολών με στόχο τη διεθνή προβολή της Θεσσαλονίκης και την προσέλκυση 

περισσότερων διεθνών τουριστών.     

         Η Turkish Airlines είναι αεροπορική εταιρεία με βάση της την Τουρκία και διαθέτει το 

4ο μεγαλύτερο δίκτυο προορισμών στον κόσμο με 292 προορισμούς σε 117 χώρες με την 

εταιρεία να είναι η αεροπορική που πετάει στις περισσότερες χώρες στον κόσμο σύμφωνα με 

τα στοιχεία Σεπτεμβρίου 2016. Η αεροπορική εταιρεία είναι είναι μέλος της αεροπορικής 

συμμαχίας Star Alliance και έχει κατακτήσει σειρά διεθνών βραβείων ως η Καλύτερη 

Αεροπορική Εταιρεία της Ευρώπης για 6 συνεχόμενα έτη.  

       Η Turkish Airlines ξεκίνησε τις πτήσεις από Κωνσταντινούπολη προς Θεσσαλονίκη στις 

27 Μαϊου 2011 με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Σταδιακά οι πτήσεις αυξήθηκαν σε 7 την 

εβδομάδα και στη συνέχεια σε 14 πτήσεις την εβδομάδα. Στα χρόνια λειτουργίας της η 

εταιρεία έχει συντελέσει στη βελτίωση της προσβασιμότητας της Θεσσαλονίκης και στη 

συνδεσιμότητα της με τον υπόλοιπο κόσμο. Και έχει τόσο υποστηρίξει όσο και διοργανώσει 

διάφορες δράσεις με στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Θεσσαλονίκης όσο και 

την ενίσχυση των διεθνών τουριστικών ροών.       
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       Η Turkish Airlines υποστηρίζει και ως χορηγός τις δράσεις των τοπικών τουριστικών 

φορέων, οι οποίες αποσκοπούν στην τουριστική ανάπτυξη της πόλης ενώ ανάμεσα στις 

δράσεις τις οποίες διοργάνωσε η ίδια η εταιρεία ήταν ταξίδια εξοικείωσης προορισμού (FAM 

trips) τόσο εισερχόμενα στην πόλη της Θεσσαλονίκης όσο και εξερχόμενα με τη συμμετοχή 

τουριστικών φορέων όπως ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η ΕΤΓΜΘ, η ΕΞΘ με την πρόσκληση 

τουριστικών φορέων από το εξωτερικό για να γνωρίσουν τη Θεσσαλονίκη, την ιστορία και 

τον πολιτισμό της. Επίσης, υπήρξαν επισκέψεις σε διάφορες χώρες του κόσμου, όπως το 

Ομάν, η Αίγυπτος, η Τουρκία, οι ΗΠΑ, η Σιγκαπούρη, η Γεωργία, η Ινδία, κ.ά. 

       Η εταιρεία ξεκίνησε το 2011 με 30.000 επιβάτες και έκλεισε το 2015 με πάνω από 

150.000 επιβάτες επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την αύξηση της διεθνούς προβολής και 

αναγνωρισιμότητας της Θεσσαλονίκης και όλης της περιοχής της Β. Ελλάδας, γεγονός που 

επιβραβεύει την επένδυση της Turkish Airlines στην πόλη και αποδεικνύοντας έτσι τη 

σημασία της για τη διεθνή τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, της οποίας είναι μέρος με 

τη σημαντική της συμβολή. 

5.2 Περιορισμοί της Έρευνας 

       Οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας εντοπίζονται αρχικά στην σχετικά περιορισμένη 

βιβλιογραφία αποκλειστικά για τη σύνδεση αερομεταφορών και τουρισμού. Επιπλέον, ο 

αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις όσον αφορά την πλευρά του 

ξενοδοχειακού κλάδου της πόλης δεν ήταν επαρκής, οπότε δεν είναι ασφαλές να υποτεθεί ότι 

τα αποτελέσματα και η άποψη του ξενοδοχειακού κλάδου είναι η ίδια για την πλειοψηφία 

των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης.  

       Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη τουριστικών στοιχείων για τη μέτρηση συνολικά του 

διεθνούς τουριστικού ρεύματος στη Θεσσαλονίκη, καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία υπολογίζουν 

είτε μόνο τους διεθνείς επισκέπτες που έρχονται στην πόλη μέσω αεροπορικής οδού είτε τις 

διανυκτερεύσεις σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ξενοδοχείων. Με αυτό τον τρόπο είναι δύσκολο 

να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα όσον αφορά τον ακριβή αριθμό διεθνών επισκεπτών και 

την εθνικότητα αυτών. 

5.3 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

       Η έρευνα αποσκοπούσε στη διερεύνηση της συμβολής των αερομεταφορών στην αύξηση 

του διεθνούς τουρισμού επικεντρωμένη στον προορισμό Θεσσαλονίκη και την αεροπορική 

εταιρεία Turkish Airlines. Τα βασικά σημεία τα οποία εξέτασε ήταν ο τουρισμός και οι 
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αερομεταφορές με τα επιμέρους στοιχεία όπως και η σύνδεση μεταξύ των δύο. Επιπλέον, 

διερευνήθηκαν τα ποιοτικά στοιχεία της Θεσσαλονίκης ως διεθνής προορισμός αναφερόμενοι 

σε διεθνή προβολή, αναγνωρισιμότητα και υποδομές και αναλύθηκαν οι δράσεις των 

τουριστικών φορέων της πόλης για την ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού. Εξετάστηκε η 

συμβολή της διεθνούς αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines τόσο στα επιμέρους ποιοτικά 

στοιχεία της διεθνούς προβολής και αναγνωρισιμότητας όσο και η συνεισφορά της στην 

προσέλκυση διεθνών επισκεπτών στη Θεσσαλονίκη. 

       Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας υπάρχει όντως μία ισχυρή διασύνδεση ανάμεσα 

στις αερομεταφορές και το διεθνή τουρισμό καθώς αυτές αποτελούν το μέσο μεταφοράς και 

πρόσβασης. Για την εξαγωγή ασφαλέστερων αποτελεσμάτων θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει 

ένα μεγαλύτερο δείγμα συνεντεύξεων και ο συνδυασμός τους με ακριβή και ολοκληρωμένα 

στατιστικά στοιχεία διεθνών επισκεπτών. 

       Μελλοντικά, θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθεί το θέμα σε μεγαλύτερη κλίμακα λόγου 

χάριν μίας χώρας και να εξεταστούν επίσης και τα αποτελέσματα της συνεργασίας μεταξύ 

αεροπορικών εταιρειών και κράτους με βάση τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα 

μειονεκτήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού. Επίσης, θα ήταν 

χρήσιμο να εξεταστεί πιο αναλυτικά η διασύνδεση μεταξύ αερομεταφορών και τουρισμού 

καθώς και ποιες συνεργατικές ενέργειες θα συνέβαλλαν θετικά και αυξητικά στον όγκο των 

διεθνών επισκεπτών που δέχεται μία χώρα.  
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Ερωτηματολόγια Συνεντεύξεων 

1. Αχιλλέας Τοπούζας – Αερολιμενάρχης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης                  

      ‘‘Μακεδονία  

 Πόσα χρόνια έχετε διατελέσει αερολιμενάρχης και ποιες αλλαγές βλέπετε να έχουν 

συντελεστεί αναφορικά με τον τουρισμό τα τελευταία χρόνια; 

 Ποιες είναι οι ξένες αεροπορικές εταιρείες που διενεργούν πτήσεις από και προς το 

Αεροδρόμιο Μακεδονία;  

 Υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν;  

 Ποιοι είναι οι λόγοι αυτών των αλλαγών; 

 Θεωρείτε πως η προσβασιμότητα (από διεθνείς τουρίστες) και η συνδεσιμότητα (για 

τους πολίτες) της πόλης είναι επαρκείς; 

 Πιστεύετε πως ο διεθνής τουρισμός της πόλης έχει περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης;  

 Και αν ναι πως μπορεί αυτό να επιτευχθεί; 

 Υπάρχει συνεργασία μεταξύ του αεροδρομίου και των υπολοίπων τουριστικών 

φορέων της πόλης με κοινές δράσεις για τον τουρισμό; 

 Πιστεύετε ότι οι υποδομές του αεροδρομίου, όσον αφορά το χώρο, την ασφάλεια και 

τη λειτουργικότητα είναι επαρκείς για να υποστηρίξουν ένα περαιτέρω άνοιγμα προς 

το διεθνή τουρισμό; 

 Θεωρείτε πως το αεροδρόμιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο να αναδειχθεί μία 

πόλη ως πόλος έλξης για τους διεθνείς τουρίστες; 

 Κατά τη γνώμη σας, μπορεί το αεροδρόμιο να υποστηρίξει την έλευση περισσότερων 

ξένων αεροπορικών εταιρειών; 

 Οι αεροπορικές εταιρείες αποτελούν πηγή κύρους για ένα αεροδρόμιο; 

 Συμβάλλουν στην αύξηση έλευσης των διεθνών τουριστών; 

 Κατά τη γνώμη σας, η Turkish Airlines έχει συντελέσει στην προσέλκυση τουριστών 

από νέες αγορές; 

 Κατά τη γνώμη σας η ΤΚ έχει συντελέσει στην αναγνωρισιμότητα της Θεσσαλονίκης; 
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2. Σπύρος Πέγκας – Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Δήμου Θεσσαλονίκης 

 Στη διάρκεια της θητείας σας ποιες είναι οι δράσεις που έχει αναλάβει ο Δήμος 

Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση του διεθνούς τουρισμού; 

 Θεωρείτε ότι υπάρχει αρκετή προβολή της Θεσσαλονίκης διεθνώς ώστε να μπορούν 

να προσελκυθούν διεθνείς τουρίστες;  

 Τι περαιτέρω μπορεί να γίνει για αυτό; 

 Στη Θεσσαλονίκη μπορεί κανείς να εντοπίσει αρκετές ενώσεις όπως η ΕΤΓΜΘ, η 

ΕΞΘ, ο ΟΤΘ, κ.ά. οι οποίοι ασχολούνται με την προώθηση της Θεσσαλονίκης και 

επιδιώκουν την έλευση περισσότερων τουριστών. Υπάρχει συνεργασία με αυτούς 

τους φορείς;  

 Ποιες είναι οι αγορές στις οποίες στοχεύετε με τις δράσεις σας; 

 Έχετε αρωγούς στις προσπάθειες σας; 

 Κατά τη γνώμη σας, αναφορικά με το παρελθόν, πως θα σχολιάζατε τη διαδικασία 

διεθνοποίησης της Θεσσαλονίκης, με τουριστικούς όρους; 

 Θεωρείτε πως το προφίλ του σύγχρονου διεθνούς τουρίστα έχει αλλάξει σε σχέση με 

το παρελθόν; 

 Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές; 

 Θεωρείτε πως η προσβασιμότητα (από διεθνείς τουρίστες) και η συνδεσιμότητα (για 

τους πολίτες) της πόλης είναι επαρκείς; 

 Ποιος ο ρόλος της Turkish Airlines σε αυτό το κομμάτι; 

 Πιστεύετε πως οι υποδομές της πόλης επαρκούν για την πλήρη υποστήριξη της 

αύξησης του διεθνούς τουρισμού; 

 Οι κοινές δράσεις του Δήμου με αεροπορικές εταιρείες όπως η Turkish Airlines έχουν 

αποτελέσματα στην αύξηση της διεθνούς τουριστικής κίνησης; 

 Ποιες είναι οι δυσκολίες στην προσέλκυση διεθνών τουριστών στην πόλη; 

 Πως πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να ξεπεραστούν/υπερκεραστούν; 

 Θεωρείτε πως οι αεροπορικές εταιρείες συμβάλλουν στην αύξηση του διεθνούς 

τουρισμού;  

 Και αν ναι με ποιους τρόπους; 

 Κατά τη γνώμη σας, η Turkish Airlines έχει συντελέσει στην αναγνωρισιμότητα της 

Θεσσαλονίκης σε διεθνές επίπεδο;  
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 Κατά τη γνώμη σας, η Turkish Airlines έχει συντελέσει στην προσέλκυση τουριστών 

από νέες αγορές; 

 Αποτελούν πηγή κύρους οι αεροπορικές  για ένα προορισμό; 
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3. Βύρων Θεολόγης – Πρόεδρος Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης 

 Ποιες είναι οι αλλαγές που παρατηρούνται στις προτιμήσεις των διεθνών τουριστών 

τα τελευταία χρόνια;  

 Τι ρόλο διαδραματίζουν τα τουριστικά γραφεία στην αύξηση του διεθνούς τουρισμού 

στην πόλη; 

 Ως ΕΤΓΜΘ έχετε αναλάβει δράσεις για την ενίσχυση του διεθνούς τουρισμού στην 

πόλη; 

 Και αν ναι ποιες είναι οι αγορές είναι αυτές και πως κρίνετε τα αποτελέσματα τους; 

 Θεωρείτε ότι υπάρχει αρκετή προβολή της Θεσσαλονίκης διεθνώς ώστε να μπορούν 

να προσελκυθούν διεθνείς τουρίστες; 

 Πιστεύετε πως οι υποδομές της πόλης επαρκούν για την πλήρη υποστήριξη της 

αύξησης του διεθνούς τουρισμού; 

 Ποιες είναι οι αλλαγές που θα έκαναν τη διαφορά; 

 Αναφορικά με τουριστικούς όρους, η Θεσσαλονίκη είναι περισσότερο διεθνής τώρα 

απ΄ότι στο παρελθόν;  

 Πιστεύετε πως οι αεροπορικές εταιρείες συμβάλλουν στην αύξηση του διεθνούς 

τουρισμού στην πόλη; 

 Θεωρείτε πως η προσβασιμότητα (από διεθνείς τουρίστες) και η συνδεσιμότητα (για 

τους πολίτες) της πόλης είναι επαρκείς; 

 Κατά τη γνώμη σας, η Turkish Airlines έχει συντελέσει στην αναγνωρισιμότητα της 

Θεσσαλονίκης σε διεθνές επίπεδο; 

 Κατά τη γνώμη σας, η Turkish Airlines έχει συντελέσει στην προσέλκυση τουριστών 

από νέες αγορές; 
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4. Σοφία Αλεξανδρίδου – Διευθύντρια Πωλήσεων Θεσσαλονίκης Ταξιδιωτικού  

      Γραφείου Cosmorama 

5. Δημήτρης Μαντούσης – Ιδιοκτήτης Ταξιδιωτικού Γραφείου Caravel Travel 

6. Γιώργος Παλαντζιάν – Ιδιοκτήτης Ταξιδιωτικού Γραφείου Palandjian World 

7. Γιώργος Κωνσταντινίδης – Ιδιοκτήτης Ταξιδιωτικού Γραφείου Air Maritime 

8. Ελένη Παρασκευοπούλου – Ιδιοκτήτρια Ταξιδιωτικού Γραφείου Travel Look 

9. Αλέξανδρος Κατσόπουλος – Ιδιοκτήτης Ταξιδιωτικού Γραφείου People of the World 

10. Στέφανος Χατζημανώλης – Ιδιοκτήτης Ταξιδιωτικού Γραφείου Silver Star Holidays 

 Ποιες είναι οι αλλαγές που παρατηρούνται στις προτιμήσεις των διεθνών τουριστών 

τα τελευταία χρόνια;  

 Ποιοι είναι οι παράγοντες που συντέλεσαν σε αυτή την αλλαγή; 

 Τι ρόλο, πιστεύετε ότι, διαδραματίζουν τα τουριστικά γραφεία στην αύξηση του 

διεθνούς τουρισμού στην πόλη; 

 Από τη θέση που βρίσκεστε έχετε αναλάβει ή συμμετέχει σε δράσεις για την ενίσχυση 

του διεθνούς τουρισμού στην πόλη; 

 Αν ναι ποιες είναι οι αγορές στις οποίες επικεντρώνεστε και για ποιους λόγους; 

 Θεωρείτε ότι υπάρχει αρκετή προβολή της Θεσσαλονίκης διεθνώς ώστε να μπορούν 

να προσελκυθούν διεθνείς τουρίστες; 

 Τι περαιτέρω μπορεί να γίνει για αυτό; 

 Πιστεύετε πως οι υποδομές της πόλης επαρκούν για την πλήρη υποστήριξη της 

αύξησης του διεθνούς τουρισμού; 

 Ποιες είναι οι αλλαγές που θα έκαναν τη διαφορά; 

 Αναφορικά με τουριστικούς όρους, η Θεσσαλονίκη είναι περισσότερο διεθνής τώρα 

απ΄ότι στο παρελθόν; 

 Που οφείλεται αυτό; 

 Πιστεύετε πως οι αεροπορικές εταιρείες συμβάλλουν στην αύξηση του διεθνούς 

τουρισμού στην πόλη;  

 Και αν ναι με ποιους τρόπους; 

 Θεωρείτε πως η προσβασιμότητα (από διεθνείς τουρίστες) και η συνδεσιμότητα (για 

τους πολίτες) της πόλης είναι επαρκείς; 
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 Ποιος ο ρόλος της Turkish Airlines σε αυτό το κομμάτι; 

 Κατά τη γνώμη σας, η Turkish Airlines έχει συντελέσει στην προσέλκυση τουριστών 

από νέες αγορές; 

 Η Turkish Airlines έχει συμβάλλει στην αναγνωρισιμότητα της Θεσσαλονίκης; 

 Η Turkish Airlines υποστηρίζει τις δράσεις και πρωτοβουλίες σας για την ενίσχυση 

του διεθνούς τουρισμού στην πόλη; 
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11. Αριστοτέλης Θωμόπουλος – Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης 

 Πως έχει διαμορφωθεί το προφίλ των διεθνών τουριστών τα τελευταία χρόνια, όπως 

το έχετε παρατηρήσει εσείς μέσω της θέσης σας;  

 Τι ρόλο, πιστεύετε ότι, διαδραματίζουν τα ξενοδοχεία και εσείς ως ΕΞΘ στην αύξηση 

του διεθνούς τουρισμού στην πόλη; 

 Από τη θέση που βρίσκεστε έχετε αναλάβει ή συμμετέχει σε δράσεις για την ενίσχυση 

του διεθνούς τουρισμού στην πόλη;  

 Αν ναι ποιες είναι οι αγορές στις οποίες επικεντρώνεστε και για ποιους λόγους; 

 Τα αποτελέσματα είναι εμφανή; 

 Όσον αφορά τις εθνικότητες των τουριστών που επισκέπτονται την πόλη υπάρχει 

αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν και αν ναι που πιστεύετε ότι οφείλεται; 

 Θεωρείτε ότι υπάρχει αρκετή προβολή της Θεσσαλονίκης διεθνώς ώστε να μπορούν 

να προσελκυθούν διεθνείς τουρίστες; 

 Τι περαιτέρω μπορεί να γίνει για αυτό; 

 Πιστεύετε πως οι υποδομές της πόλης και του ξενοδοχειακού κλάδου επαρκούν για 

την πλήρη υποστήριξη της αύξησης του διεθνούς τουρισμού; 

 Ποιες είναι οι αλλαγές που θα έκαναν τη διαφορά; 

 Πιστεύετε πως οι αεροπορικές εταιρείες συμβάλλουν στην αύξηση του διεθνούς 

τουρισμού στην πόλη; 

 Και αν ναι με ποιους τρόπους; 

 Θεωρείτε πως η προσβασιμότητα (από διεθνείς τουρίστες) και η συνδεσιμότητα (για 

τους πολίτες) της πόλης είναι επαρκείς; 

 Ποιος ο ρόλος της Turkish Airlines σε αυτό το κομμάτι; 

 Κατά τη γνώμη σας, η Turkish Airlines έχει συντελέσει στην προσέλκυση τουριστών 

από νέες αγορές; 

 Κατά τη γνώμη σας, η Turkish Airlines έχει συντελέσει στην αναγνωρισιμότητα της 

Θεσσαλονίκης σε διεθνές επίπεδο;  

 Η Turkish Airlines υποστηρίζει τις δράσεις και πρωτοβουλίες σας για την ενίσχυση 

του διεθνούς τουρισμού στην πόλη; 
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12. Έλενα Μπινιάρη – Διευθύντρια Πωλήσεων Ξενοδοχείου Hyatt 

13. Ανατολή Καπνίδου – Διευθύντρια Πωλήσεων Ξενοδοχείου Capsis 

 Πως έχει διαμορφωθεί το προφίλ των διεθνών τουριστών τα τελευταία χρόνια, όπως 

το έχετε παρατηρήσει εσείς μέσω της θέσης σας; 

 Τι ρόλο, πιστεύετε ότι, διαδραματίζουν τα ξενοδοχεία στην αύξηση του διεθνούς 

τουρισμού στην πόλη; 

 Από τη θέση που βρίσκεστε έχετε αναλάβει ή συμμετέχει σε δράσεις για την ενίσχυση 

του διεθνούς τουρισμού στην πόλη; 

 Αν ναι ποιες είναι οι αγορές στις οποίες επικεντρώνεστε και για ποιους λόγους; 

 Τα αποτελέσματα είναι εμφανή; 

 Αναφορικά με τουριστικούς όρους, η Θεσσαλονίκη είναι περισσότερο διεθνής τώρα 

απ΄ότι στο παρελθόν;  

 Που οφείλεται αυτό; 

 Θεωρείτε ότι υπάρχει αρκετή προβολή της Θεσσαλονίκης διεθνώς ώστε να μπορούν 

να προσελκυθούν διεθνείς τουρίστες; 

 Τι περαιτέρω μπορεί να γίνει για αυτό; 

 Πιστεύετε πως οι υποδομές της πόλης και του ξενοδοχειακού κλάδου επαρκούν για 

την πλήρη υποστήριξη της αύξησης του διεθνούς τουρισμού; 

 Ποιες είναι οι αλλαγές που θα έκαναν τη διαφορά; 

 Πιστεύετε πως οι αεροπορικές εταιρείες συμβάλλουν στην αύξηση του διεθνούς 

τουρισμού στην πόλη; 

 Θεωρείτε πως η προσβασιμότητα (από διεθνείς τουρίστες) και η συνδεσιμότητα (για 

τους πολίτες) της πόλης είναι επαρκείς;  

 Ποιος ο ρόλος της Turkish Airlines σε αυτό το κομμάτι; 

 Κατά τη γνώμη σας, η Turkish Airlines έχει συντελέσει στην προσέλκυση τουριστών 

από νέες αγορές; 

 Η Turkish Airlines υποστηρίζει τις δράσεις και πρωτοβουλίες σας για την ενίσχυση 

του διεθνούς τουρισμού στην πόλη; 
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14. Έφη Κουδελή – Γενική Διευθύντρια Thessaloniki Convention Bureau 

 Πως κρίνετε την απόδοση της Θεσσαλονίκης ως συνεδριακό προορισμό;  

 Υπάρχουν τα αναμενόμενα μεγέθη;  

 Πιστεύετε πως η προσέλκυση συνεδρίων μπορεί να αποτελέσει ικανή συνθήκη για την 

αύξηση του διεθνούς τουρισμού; 

 Από τη θέση που βρίσκεστε έχετε αναλάβει ή συμμετέχει σε δράσεις για την ενίσχυση 

του διεθνούς τουρισμού στην πόλη;  

 Αν ναι ποιες είναι οι αγορές στις οποίες επικεντρώνεστε και για ποιους λόγους;  

 Θεωρείτε ότι υπάρχει επαρκής προβολή της Θεσσαλονίκης διεθνώς ώστε να 

καθίσταται δυνατή η προσέλκυση διεθνών συνεδρίων;  

 Τι περαιτέρω μπορεί να γίνει για αυτό; 

 Πιστεύετε πως οι υποδομές της πόλης επαρκούν για την πλήρη υποστήριξη διεθνών 

συνεδρίων και κατ’ επέκταση της αύξησης του διεθνούς τουρισμού;  

 Ποιες είναι οι αλλαγές που θα έκαναν τη διαφορά; 

 Αναφορικά με συνεδριακούς όρους, η Θεσσαλονίκη είναι περισσότερο διεθνής τώρα 

απ΄ότι στο παρελθόν;  

 Που οφείλεται αυτό; 

 Πιστεύετε πως οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να συμβάλλουν ενεργά στην αύξηση 

του διεθνούς συνεδριακού τουρισμού στην πόλη;  

 Και αν ναι με ποιους τρόπους; 

 Θεωρείτε πως η προσβασιμότητα (από διεθνείς τουρίστες) και η συνδεσιμότητα (για 

τους πολίτες) της πόλης είναι επαρκείς;  

 Ποιος ο ρόλος της Turkish Airlines σε αυτό το κομμάτι; 

 Κατά τη γνώμη σας, η Turkish Airlines έχει συντελέσει στην αναγνωρισιμότητα της 

Θεσσαλονίκης σε διεθνές επίπεδο; 

 Κατά τη γνώμη σας, η Turkish Airlines έχει συντελέσει στην προσέλκυση τουριστών 

από νέες αγορές;  

 Η Turkish Airlines υποστηρίζει τις δράσεις και πρωτοβουλίες σας για την ενίσχυση 

του διεθνούς συνεδριακού τουρισμού στην πόλη; 
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15. Νίκος Σαπουντζής – Ιδιοκτήτης και Γενικός Διευθυντής Συμβουλευτικής  

         Εταιρείας Διεθνούς Τουρισμού Tourism Plus 

 Πως έχει διαμορφωθεί το προφίλ των διεθνών τουριστών τα τελευταία χρόνια, όπως 

το έχετε παρατηρήσει εσείς μέσω της θέσης σας; 

 Από τη θέση που βρίσκεστε έχετε αναλάβει ή συμμετέχει σε δράσεις για την ενίσχυση 

του διεθνούς τουρισμού στην πόλη;  

 Αν ναι ποιες είναι οι αγορές στις οποίες επικεντρώνεστε και για ποιους λόγους; 

 Τα αποτελέσματα είναι εμφανή; 

 Θεωρείτε ότι υπάρχει αρκετή προβολή της Θεσσαλονίκης διεθνώς ώστε να μπορούν 

να προσελκυθούν διεθνείς τουρίστες; Τι περαιτέρω μπορεί να γίνει για αυτό; 

 Πιστεύετε πως οι υποδομές της πόλης επαρκούν για την πλήρη υποστήριξη της 

αύξησης του διεθνούς τουρισμού;  

 Αναφορικά με τουριστικούς όρους, η Θεσσαλονίκη είναι περισσότερο διεθνής τώρα 

απ΄ότι στο παρελθόν;  

 Πιστεύετε πως οι αεροπορικές εταιρείες συμβάλλουν στην αύξηση του διεθνούς 

τουρισμού στην πόλη;  

 Θεωρείτε πως η προσβασιμότητα (από διεθνείς τουρίστες) και η συνδεσιμότητα (για 

τους πολίτες) της πόλης είναι επαρκείς;  

 Κατά τη γνώμη σας, η Turkish Airlines έχει συντελέσει στην προσέλκυση τουριστών 

από νέες αγορές; 

 Κατά τη γνώμη σας, η Turkish Airlines έχει συντελέσει στην αναγνωρισιμότητα της 

Θεσσαλονίκης σε διεθνές επίπεδο;  

 Η Turkish Airlines υποστηρίζει τις δράσεις και πρωτοβουλίες σας για την ενίσχυση 

του διεθνούς τουρισμού; 
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16. Σάκης Παπαδόπουλος – Εκδότης και Ταξιδιωτικός Αρχισυντάκτης στο  

         περιοδικό ‘‘Όμορφα Ταξίδια’’ 

 Πως έχει διαμορφωθεί το προφίλ των διεθνών τουριστών τα τελευταία χρόνια, όπως 

το έχετε παρατηρήσει εσείς μέσω της θέσης σας;  

 Από τη θέση που βρίσκεστε έχετε αναλάβει ή συμμετέχει σε δράσεις για την ενίσχυση 

του διεθνούς τουρισμού στην πόλη;  

 Τα αποτελέσματα είναι εμφανή; 

 Θεωρείτε ότι υπάρχει αρκετή προβολή της Θεσσαλονίκης διεθνώς ώστε να μπορούν 

να προσελκυθούν διεθνείς τουρίστες;  

 Τι περαιτέρω μπορεί να γίνει για αυτό; 

 Πιστεύετε πως οι υποδομές της πόλης επαρκούν για την πλήρη υποστήριξη της 

αύξησης του διεθνούς τουρισμού;  

 Ποιες είναι οι αλλαγές που θα έκαναν τη διαφορά; 

 Αναφορικά με τουριστικούς όρους, η Θεσσαλονίκη είναι περισσότερο διεθνής τώρα 

απ΄ότι στο παρελθόν;  

 Που οφείλεται αυτό; 

 Πιστεύετε πως οι αεροπορικές εταιρείες συμβάλλουν στην αύξηση του διεθνούς 

τουρισμού στην πόλη;  

 Και αν ναι με ποιους τρόπους; 

 Θεωρείτε πως η προσβασιμότητα (από διεθνείς τουρίστες) και η συνδεσιμότητα (για 

τους πολίτες) της πόλης είναι επαρκείς;  

 Ποιος ο ρόλος της Turkish Airlines σε αυτό το κομμάτι; 

 Κατά τη γνώμη σας, η Turkish Airlines έχει συντελέσει στην προσέλκυση τουριστών 

από νέες αγορές; 

 Κατά τη γνώμη σας, η Turkish Airlines έχει συντελέσει στην αναγνωρισιμότητα της 

Θεσσαλονίκης σε διεθνές επίπεδο;  
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17. Κυριάκος Ποζρικίδης – Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΘ-Helexpo 

 Στη διάρκεια της θητείας σας ποιες είναι οι δράσεις που έχει αναλάβει η ΔΕΘ-

Helexpo για την ενίσχυση των διεθνών εκθέσεων και κατ’ επέκταση του διεθνούς 

τουρισμού;  

 Ποιες είναι οι εθνικότητες οι οποίες επισκέπτονται πλέον περισσότερο τη 

Θεσσαλονίκη με σκοπό τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις; 

 Θεωρείτε ότι υπάρχει αρκετή προβολή τόσο της ΔΕΘ-Helexpo όσο και της 

Θεσσαλονίκης διεθνώς ώστε να μπορούν να προσελκυθούν διεθνείς τουρίστες ή 

διεθνείς επενδυτές;  

 Πιστεύετε πως οι υποδομές της πόλης επαρκούν για την πλήρη υποστήριξη της 

αύξησης του διεθνούς εκθεσιακού τουρισμού;  

 Πιστεύετε πως οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να συμβάλλουν ενεργά στην αύξηση 

του διεθνούς εκθεσιακού τουρισμού στην πόλη; 

 Θεωρείτε πως η προσβασιμότητα (από διεθνείς τουρίστες) και η συνδεσιμότητα (για 

τους πολίτες) της πόλης είναι επαρκείς; 

 Κατά τη γνώμη σας, η Turkish Airlines έχει συντελέσει στην αναγνωρισιμότητα της 

Θεσσαλονίκης σε διεθνές επίπεδο;  

 Κατά τη γνώμη σας, η Turkish Airlines έχει συντελέσει στην προσέλκυση τουριστών 

από νέες αγορές; 
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18. Utku Yazan – Διευθυντής Θεσσαλονίκης της Turkish Airlines 

 Πως η εταιρεία επέλεξε τη Θεσσαλονίκη ως προορισμό; Είδατε κάποιες 

ιδιαιτερότητες ή ευκαιρίες για επέκταση; 

 Τα τελευταία 5.5 χρόνια που λειτουργείτε στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αύξηση στις 

ροές των διεθνών τουριστών; Εάν ναι τι τάξεως; 

 Έχετε αναλάβει δράσεις με στόχο την βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της 

Θεσσαλονίκης στο εξωτερικό; Αν ναι σε ποιες αγορές και πως αξιολογείτε τα 

αποτελέσματα. 

 Ποιες είναι οι εθνικότητες στις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση; Που πιστεύετε ότι 

οφείλεται; 

 Στη Θεσσαλονίκη μπορεί κανείς να εντοπίσει αρκετές ενώσεις όπως η ΕΤΓΜΘ, η 

ΕΞΘ, ο ΟΤΘ, κ.ά. οι οποίοι ασχολούνται με την προώθηση της Θεσσαλονίκης και 

επιδιώκουν την έλευση περισσότερων τουριστών. Υπάρχει συνεργασία με αυτούς 

τους φορείς; Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά; 

 Θεωρείτε πως υπάρχει αρκετή προβολή της Θεσσαλονίκης διεθνώς ώστε να μπορούν 

να προσελκυθούν διεθνείς τουρίστες; Τι περαιτέρω μπορεί να γίνει για αυτό; 

 Πιστεύετε πως οι υποδομές της πόλης επαρκούν για την πλήρη υποστήριξη της 

αύξησης του διεθνούς τουρισμού; Ποιες είναι οι αλλαγές που θα έκαναν τη διαφορά; 

 Θεωρείτε πως η προσβασιμότητα (από διεθνείς τουρίστες) και η συνδεσιμότητα (για 

τους πολίτες) της πόλης είναι επαρκείς; Ποιος ο ρόλος της εταιρείας σας σε αυτό το 

κομμάτι; 

 Πως σχολιάζετε τη δυναμική της Θεσσαλονίκης ως διεθνούς προορισμό; Πιστεύετε 

ότι υπάρχει χώρος για περαιτέρων αύξηση των ροών; Υπό ποιες προϋποθέσεις; 

 Ποιες είναι οι δυσκολίες που πιστεύετε ότι αντιμετωπίζει η ανάπτυξη του διεθνούς 

τουρισμού στην πόλη; 

 Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια όσον αφορά τη γραμμή της Θεσσαλονίκης; 

Σχεδιάζετε περαιτέρω δράσεις για την ενίσχυση της και την αύξηση του διεθνούς 

τουρισμού στην περιοχή; 


