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Εν όψει της επανεκκίνησης της κρουαζιέρας το Επιμελητήριο Κέρκυρας έχει να επισημάνει τα 

εξής: 

Σύμφωνα με ενημέρωση συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του 

ΟΛΚΕ και απευθυνόταν στους επαγγελματικούς φορείς του νησιού, πρόκειται να ξεκινήσει την 

κρουαζιέρα στις 30 Αυγούστου. 

Κατ' αρχάς, ως είδηση είναι ευχάριστη, γιατί σταδιακά θα πρέπει να επανακάμψει η οικονομία 

και η κρουαζιέρα είναι ένας μοχλός στήριξης της τοπικής αγοράς.  

Ο τρόπος όμως που ανακοινώθηκε, όσον αφορά την διακίνηση και τη διάχυση των επιβατών στο 

νησί, δεν μας βρίσκει σύμφωνους, αντιθέτως, μας προκαλεί ανησυχίες κι ερωτηματικά.  

Δεν είναι αποδεκτό τα πρωτόκολλα μιας ιδιωτικής εταιρείας να υπερβαίνουν τα εθνικά 

πρωτόκολλα.  

Δεν είναι αποδεκτό η Κέρκυρα ως προορισμός να χρησιμοποιείται από μια εταιρεία κατά το 

δοκούν.  

Δεν είναι αποδεκτό οι επαγγελματίες του νησιού να εισπράττουν μόνο την όχληση αντί ενός 

μικρού έστω οικονομικού οφέλους.  

Δεν είναι αποδεκτό να διακινδυνεύσουμε μια υγειονομική βλάβη ή μια δυσφήμιση του νησιού, 

εφόσον αυτό αφήνεται να εννοηθεί από τον τρόπο που η εταιρεία σκοπεύει να διακινήσει τους 

επιβάτες.  

Δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν στο νησί τουρίστες - επισκέπτες δύο ταχυτήτων. Αυτοί που 

έρχονται από το αεροδρόμιο και από την Ηγουμενίτσα να είναι ελεύθεροι να πάνε όπου θέλουν 

τηρώντας φυσικά τα εθνικά πρωτόκολλα, και αυτοί που έρχονται από την κρουαζιέρα να μην 

έχουν αυτή την επιλογή.  

Η Κέρκυρα είναι ελκυστικός, φιλικός και φιλόξενος προορισμός για την κρουαζιέρα. Γι' αυτό 

και όλες οι εταιρείες την συμπεριλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους και φυσικά όλοι οι πελάτες 

είναι καλοδεχούμενοι.  

Όμως η κρουαζιέρα ήταν, είναι και θα πρέπει να παραμείνει ανταποδοτική, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται, αλλιώς δεν έχει νόημα.  

Χαιρετίζουμε λοιπόν την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας εν μέσω πανδημίας, όμως αυτό θα 

πρέπει να γίνει με όρους, κανόνες και πρωτόκολλα που θα θέσει η Ελληνική πολιτεία σε 

συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους που φυσικά θα εξασφαλίζουν την οικονομική 

ευημερία των επιχειρήσεων, αλλά πρωτίστως την υγειονομική ασφάλεια του νησιού. 
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