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 ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ εκτιµούν οι πιο αισιόδοξοι ότι θα επανέλ-
θουν σταδιακά τα κρουαζιερόπλοια µε νέα δροµολόγια στις ελληνικές 
θάλασσες. Σύµφωνα µε πληροφορίες, 5 κολοσσοί του θαλάσσιου του-
ρισµού, µεταξύ των οποίων η Norwegian Cruise Line και η Tui Cruises, 
έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να επαναφέρουν τα δροµολόγιά 
τους και να καταπλεύσουν στα ελληνικά λιµάνια το ερχόµενο καλοκαί-
ρι. «Η πορεία της φετινής σεζόν και ο σχεδιασµός των εταιρειών αυτή 
την περίοδο είναι ύψιστης σηµασίας, καθώς θα καθορίσει εν πολλοίς τον 
προγραµµατισµό των εταιρειών και για τα επόµενα δύο χρόνια», επιση-
µαίνει στην «R» ο Γιάννης Μπρας, διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας 
Five Senses Consulting, τονίζοντας ότι τώρα αρκετοί ελληνικοί προορι-

σµοί µπορούν να ενταχθούν στον πα-
γκόσµιο χάρτη και να διεκδικήσουν ένα 
µερίδιο από την πίτα της κρουαζιέρας. 
Επί του παρόντος, µε βάση τις εκτιµή-
σεις, οι κρατήσεις που πραγµατοποιή-
θηκαν πριν από την υγειονοµική κρί-
ση και δεν ακυρώθηκαν καλύπτουν το 
20%-30% της δυναµικότητας των κρου-
αζιερόπλοιων που επρόκειτο να ταξιδέ-
ψουν σε ελληνικούς προορισµούς. Ση-
µαντικό ρόλο στον προγραµµατισµό 
των εταιρειών κρουαζιέρας αναµένε-
ται να διαδραµατίσουν οι αεροπορικές 
πτήσεις που προγραµµατίζονται αυτή 
την περίοδο, µε δεδοµένο ότι οι τουρί-
στες που επιλέγουν να κάνουν αυτού 

του είδους τις διακοπές φτάνουν αεροπορικώς στις πόλεις από όπου 
ξεκινούν τα δροµολόγιά τους τα κρουαζιερόπλοια. 

∆εµένο το 30% των πλοίων
Πάντως, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, είναι πιο δύσκολο 
για τα µεγάλα κρουαζιερόπλοια να πραγµατοποιήσουν φέτος τα δροµο-
λόγιά τους, καθώς η πληρότητα δεν θα φτάσει σε ικανοποιητικά επίπε-
δα. «Θα περάσουν αρκετά χρόνια για να επανέλθει ο κλάδος της κρου-
αζιέρας στα επίπεδα πριν από την υγειονοµική κρίση. Εχουν ήδη χαθεί 
1.500 θέσεις εργασίας, ενώ εκτιµάται ότι οι απώλειες στα έσοδα ξεπερ-
νούν αυτή τη στιγµή τα 300 εκατ. ευρώ», λέει ο Θεόδωρος Κόντες, πρό-
εδρος της Ενωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτι-
λίας, εξηγώντας πως εάν δεν επανέλθουν κάποια δροµολόγια ο αριθ-
µός των θέσεων απασχόλησης που θα χαθούν θα ανέλθει στις 7.000. 
«Το εµβόλιο θα συµβάλει καθοριστικά στην επαναφορά του κλάδου. 
Το 2021 σαφώς και θα είναι καλύτερη η κατάσταση, υπό την προϋπό-
θεση να µην υπάρξει ξανά έξαρση της πανδηµίας, ωστόσο είναι πολύ 
δύσκολο να καλυφθεί το χαµένο έδαφος και να επιτευχθούν οι επιδό-
σεις του 2019», συµπληρώνει ο Θ. Κόντες.
Ενδεικτικό της δεινής κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι εταιρείες 
κρουαζιέρας είναι το γεγονός ότι µεγάλο ποσοστό των κρουαζιερόπλοι-
ων -σύµφωνα µε τους πιο αισιόδοξους ένα 30%- θα παραµείνει δεµένο 
στα λιµάνια και δεν θα εκτελέσει τα προγραµµατισµένα δροµολόγια. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι η Marella θα επαναφέρει στις θάλασσες 
τα µισά πλοία της, ενώ στην ίδια λογική κινείται και η Princess Cruises. 

Σταδιακή 
επαναφορά 
από τον Ιούλιο. 
Ποιοι κολοσσοί 
του κλάδου 
επιδιώκουν να 
ξεκινήσουν το 
καλοκαίρι τα 
δρομολόγια

Ξεκινά 
µετ’ εµποδίων 
η κρουαζιέρα

ται να ξεκινήσουν και πάλι οι πτήσεις ανάµεσα 
στην Ελλάδα και το Ισραήλ, µια αγορά που θα 
παίξει σηµαντικό ρόλο τη φετινή σεζόν, καθώς 
εκτιµάται ότι το 2020 από το κράτος της Μέσης 
Ανατολής θα ταξιδέψουν προς τη χώρα µας 1 
εκατοµµύριο Ισραηλινοί από 700.000 το 2019.

Από αύριο, ∆ευτέρα, ξεκινά εκ νέου δροµο-
λόγια από τη Γερµανία προς την Ελλάδα και 
η Lufthansa. Επειτα από περίπου δύο µήνες 
αναστολής πτήσεων, η γερµανική αεροπορική 
εταιρεία θα συνδέσει και πάλι την Αθήνα µε τη 
Φρανκφούρτη, ενώ µέσα στον Μάιο αναµένε-
ται να αρχίσουν και πάλι οι πτήσεις από την ελ-
ληνική πρωτεύουσα µε προορισµό το Μόνα-
χο. Πτήσεις από την Ελλάδα προς την Τουρκία 
πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιούνιο και η Turkish 
Airlines, ενώ η Aegean, στο δίκτυο του εξωτε-
ρικού, θα προχωρήσει σταδιακά µέχρι τα τέ-
λη Μαΐου στην επανέναρ-
ξη διασύνδεσης µε µερι-
κούς βασικούς ευρωπα-
ϊκούς προορισµούς. Συ-
γκεκριµένα, προγραµµα-
τίζει µέσα στον µήνα την 
επανέναρξη των πτήσε-
ων από την Αθήνα προς 
το Μόναχο, τη Ζυρίχη, 
τη Φρανκφούρτη και τη 
Γενεύη, µε µικρή αρχικά 
συχνότητα, ενώ θα αυξή-
σει και τις πτήσεις της προς τις Βρυξέλλες, τον 
µοναδικό προορισµό εξωτερικού µε τον οποίο 
δεν είχε ανασταλεί η συνδεσιµότητα.

Μέσα στον Ιούνιο, σύµφωνα µε τις πληρο-
φορίες, αναµένεται να ξεκινήσει η Bulgaria Air 
πτήσεις από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα, 
µε το δροµολόγιο Σόφια - Αθήνα, ενώ η χαµη-
λού κόστους ουγγρική αεροπορική εταιρεία 
Wizz Air σχεδιάζει, αρχής γενοµένης από τον 
Ιούλιο, µετά την άρση των ταξιδιωτικών περιο-
ρισµών, να ξεκινήσει πτήσεις από τη Βρετανία 
προς τη Ζάκυνθο, τη Ρόδο και το Ηράκλειο. Η 
επίσης χαµηλού κόστους Ryanair αναµένεται 
να επανεντάξει την Ελλάδα στον προγραµµα-
τισµό της από τον Ιούλιο, µε τις πληροφορίες 
να αναφέρουν ότι η Κρήτη, η Ρόδος, η Σαντο-
ρίνη, η Καλαµάτα, η Μύκονος και η Θεσσαλο-
νίκη θα αποτελέσουν µερικούς από τους προ-
ορισµούς στους οποίους θα «πετάξει» σταδια-
κά η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία.

Στην ίδια κατεύθυνση, η Eurowings, θυγα-
τρική της Lufthansa, επαναφέρει σταδιακά επι-
λεγµένες συνδέσεις µέσα στον Μάιο, ανάµε-
σα στις οποίες είναι η πτήση Κολωνία - Καβά-
λα, Ντίσελντορφ - Ηράκλειο και Ντίσελντορφ 
- Θεσσαλονίκη, ενώ από 1η Ιουνίου ανοίγουν 
και οι κρατήσεις της KLM για τη σύνδεση της 
ελληνικής πρωτεύουσας µε το Αµστερνταµ. 

Επανέναρξη των πτήσεων από το «Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος» µε προορισµό το αεροδρόµιο 
του Χίθροου έχει προγραµµατίσει και η British 
Airways, η οποία αποκαθιστά σταδιακά το ευ-
ρωπαϊκό της δίκτυο.

Ερχονται οι διακρατικές
Τον δρόµο για τη σύναψη διακρατικών συµ-
φωνιών, που θα επιτρέψουν στις αεροπορι-
κές  εταιρείες να προγραµµατίσουν τις πτή-

σεις τους, άνοιξε η Κοµισιόν, 
µε τον υπουργό Τουρισµού, 
Χάρη Θεοχάρη, να κινείται 
µε εντατικούς ρυθµούς προς 
αυτή την κατεύθυνση. Μέσα 
στην εβδοµάδα, οι οµάδες ερ-
γασίας της Ελλάδας και του Ισ-
ραήλ είχαν τηλεδιάσκεψη κα-
τά την οποία συζητήθηκε εκτε-
νώς η επανέναρξη των πτή-
σεων µεταξύ των δύο χωρών 
και η επανεκκίνηση του του-

ρισµού στη µετά κορωνοϊό εποχή. Μάλιστα, µε 
δεδοµένο ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ συγκα-
ταλέγονται µεταξύ των χωρών που έχουν δια-
χειριστεί ορθά την υγειονοµική κρίση, ο πρέ-
σβης του Ισραήλ, Γιόσι Αµράνι, συναντήθηκε 
µε τον Χ. Θεοχάρη, στην προσπάθεια εύρεσης 
κοινού τόπου µεταξύ των δύο χωρών για την 
επαναφορά αεροπορικής σύνδεσης, σε ευθυ-
γράµµιση µε τα απαραίτητα πρωτόκολλα υγεί-
ας. Ψηλά στην ατζέντα του υπουργού Τουρι-
σµού, στη λογική σύναψης διµερών συµφωνι-
ών για την επανεκκίνηση της αεροπορικής δρα-
στηριότητας, βρίσκονται επίσης η Βουλγαρία, 
η Κύπρος και η Αυστρία, καθώς και οι σκανδι-
ναβικές χώρες (Σουηδία, ∆ανία, Νορβηγία).

Πετούν ακόµα!
Μετρηµένες στα δάχτυλα ήταν οι πτήσεις που 
συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια των ταξιδιωτι-
κών περιορισµών, µε το µεγαλύτερο αεροδρό-
µιο της χώρας, τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών, 
να δέχεται πτήσεις µόνο από το Βουκουρέστι, 
την Ντόχα, το Πεκίνο, τη Γενεύη, τις Βρυξέλλες 
και τη Βουδαπέστη. 

Βασικό κριτήριο
για τη σύναψη διµερών 
συµφωνιών είναι οι χώρες 
να βρίσκονται σε αντίστοιχη 
επιδηµιολογική κατάσταση


