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ΠΔΡΙΛΗΨΗ  

ηελ παξνχζα κειέηε, δηεξεπλάηαη ε ζεκαζία ηνπ παξάγνληαπγεία ζην 

θξνπαδηεξφπινην. Σν θξνπαδηεξφπινην, σο κέζν καδηθήο κεηαθνξάο, απνηειεί έλα 

ζχγρξνλν “πισηφ ζέξεηξν” πνπ θηινμελεί κεγάιν πιήζνο ηαμηδησηψλ, νη νπνίνη 

εμππεξεηνχληαη απφ κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ. Μάιηζηα, απηφ ην πνιππιεζέο 

ζχλνιν αλζξψπσλ – εξγαδνκέλσλ θαη ηαμηδησηψλ – είλαη πνιππνιηηηζκηθφ θαζψο 

πξνέξρεηαη απφ πνιιά θξάηε ηεο γεο κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα. ην πιαίζην απηφ, ε 

δηαηήξεζε ηεο πγείαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα 

ζηελ απφιαπζε απηήο ηεο κνξθήο ζαιάζζηαο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη έρεη 

ζεκαληηθά νηθνλνκηθά, πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε.   

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: θξνπαδηέξα, πγεία, πγηεηλή, ηνπξηζκφο 

 

1. Δηζαγωγή. Σν θξνπαδηεξφπινην βξέζεθε ζην επίθεληξν ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 νπφηε θαη άξρηζαλ λα 

θαηαζθεπάδνληαη λέα πινία εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα θξνπαδηέξεο (Starr, 1993:176). ’ 

απηφ βνήζεζαλ νη «επηζεηηθέο» δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο αιιά θαη ηα ηειενπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη νη ηειενπηηθέο ηαηλίεο (Μπισλφπνπινο & Μνίξα, 2005; Wood, 

2000), φπσο ην γλσζηφ «Πινίν ηεο αγάπεο» (LoveBoat) πνπ άξρηζαλ λα 

πξνβάιινληαη θαη λα δηακνξθψλνπλ κηα ειθπζηηθφηαηε εηθφλα γηα ηηο θξνπαδηέξεο. 

Απηή ε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα θξνπαδηέξεο ελζάξξπλε ηηο εηαηξείεο λα λαππεγήζνπλ 

πινία κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο. ηε δεθαεηία ηνπ 1990 άξρηζαλ λα λαππεγνχληαη 

πινία κε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα πεξίπνπ 2.000 επηβαηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηε γεληά ησλ 

θξνπαδηεξφπινησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «κεγαζήξηα». Σα πινία απηά αλήθνπλ 

ζηε «δεχηεξε γεληά» θξνπαδηεξφπινησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ην «Sovereign 

of the Seas», πνπ ραξαθηεξίζζεθε «πισηφ εκπνξηθφ θέληξν», ζπκβνιίδεη ηελ αιιαγή 

ζηε θηινζνθία ηεο θξνπαδηέξαο απφ απιφ ηαμίδη αλαςπρήο ζε «απηάξθε – πιήξε 

εκπεηξία δηαθνπψλ (Foster, 1994:141-142)». ηε γεληά απηή ησλ θξνπαδηεξφπινησλ 

θπξηαξρεί ην ζηνηρείν ηεο πνιπηέιεηαο θαη ε πςειή παξνρή ππεξεζηψλ 

μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ δειαδή δηακνλή, εζηίαζε, ςπραγσγία, εκεξήζηεο θαη 

λπρηεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη μελάγεζε ζηα ιηκάληα (Μπισλφπνπινο, 2004:111). 

Παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ επηβαηψλ παξαηεξήζεθε θαη αχμεζε ηεο 

ηάζεο γηα λαππήγεζε λέσλ πινίσλ.  

Μεηά ην 2000, ηα ζχγρξνλα θξνπαδηεξφπινηα ραξαθηεξίδνληαη γηα ην αθφκα 

κεγαιχηεξν κέγεζφο ηνπο πνπ θπκαίλεηαη απφ 150.000 θ.ν.ρ. έσο 225.000 θ.ν.ρ. θαη 
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κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα απφ 3.000 έσο 6.000 επηβάηεο. Ο ζπλνιηθφο ζηφινο 

θξνπαδηεξφπινησλ
1
 ην 2018 αλήιζε ζε 314 πινία δπλακηθφηεηαο 537.000 επηβαηψλ . 

Δπίζεο παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

Γηεζλνχο Έλσζεο Κξνπαδηέξαο (CruiseLinesInternationalAssociation/CLIA, 2019) 

γηα ην 2019 νη επηβάηεοαλήιζαλ ζηα 30 εθαηνκκχξηα, πνπ θηλεηνπνηνχλ 1.108.676 

ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ δήηεζε γηα θξνπαδηέξεο ζηελ δεθαεηία 2005-2015 απμήζεθε θαηά 

68%. ην ρψξν δξαζηεξηνπνηνχληαη 62 εηαηξείεο θξνπαδηέξαο, κε 275 ζπλεξγάηεο θαη 

30.000 πξάθηνξεο (CLIA, 2015).  

Σν ζχγρξνλν θξνπαδηεξφπινην απνηειεί κηα κηθξή πνιηηεία. Πξνζθέξεη εχθνιε 

πξφζβαζε ζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο πιένλ δεκνθηιείο πξννξηζκνχο. Γηα ηνπο επηβάηεο 

ε εκπεηξία ηεο θξνπαδηέξαο ζπλδέεηαη κε κηα ζεηξά απφ θίλεηξα δει. απφθηεζε 

θχξνπο, παξακνλή ζε θνζκηθφ θαη επράξηζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, αζθάιεηα, 

παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ, δπλαηφηεηα γλσξηκίαο δηαθνξεηηθψλ πξννξηζκψλ κε 

επθνιία θαη άλεζε θ.ιπ. Σν θξνπαδηεξφπινην πξνζθέξεη ηηο αλέζεηο ηνπ ζπηηηνχ, 

«καθξηά απφ ην ζπίηη», αλάπαπζε, αλαςπρή, απφδξαζε απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

Πξνζθέξεη νξγαλσκέλεο δηαθνπέο πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο φιεο ηεο νηθνγέλεηαο, 

αηφκσλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ θαη ελδηαθεξφλησλ (Μπισλφπνπινο & Μνίξα, 2005; 

Μπισλφπνπινο θαη Μνίξα, 2020).  

Ζ θξνπαδηέξα έρεη απνδεηρζεί έλαο αζθαιήο ηξφπνο δηαθνπψλ. Λφγσ φκσο ηνπ 

καδηθνχ ραξαθηήξα ηεο θαη ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηεο γεο, ειινρεχνπλ ζνβαξνί θίλδπλνη αζθάιεηαο, πγηεηλήο θαη πγείαο. ηελ 

δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο ζπλαληψληαη ηαμηδηψηεο απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ 

θφζκνπ, κε δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο θαη θαλφλεο πγηεηλήο, νη νπνίνη θαινχληαη λα 

ζπκβηψζνπλ ζε ζπρλά ζπλσζηηζκέλα, εκη-θιεηζηά πεξηβάιινληα, γεγνλφο πνπ 

δηεπθνιχλεη ηελ εμάπισζε αζζελεηψλ απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν, απφ ηελ ηξνθή ή 

απφ ην λεξφ (Tardivel, White&Kornylo Duong, 2019). Οη θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο ε δηαζθέδαζε θαη νη ζπλεζηηάζεηο απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα επαθήο κεηαμχ ησλ 

ηαμηδησηψλ. Δπηπιένλ απμάλεηαη ν θίλδπλνο έθζεζεο ησλ ηαμηδησηψλ ζε ινηκψδε 

λνζήκαηα θαζψο θαη ε εηζαγσγή κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ απφ ηαμηδηψηεο πνπ 

επηβηβάδνληαη ζε θξνπαδηεξφπινηα πνπ θαηαπιένπλ ζε δηάθνξα ιηκάληα ρσξψλ φπνπ 

ην πγεηνλνκηθφ επίπεδν κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., 2019). Έηζη, 

ηα θξνπαδηεξφπινηα, φπσο θαη ηα πεξηζζφηεξα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, εζηίαζεο 

θαη αλαςπρήο, απνηεινχλ ηδαληθνχο ρψξνπο ζπγθέληξσζεο, πνιιαπιαζηαζκνχ θαη 

δηάδνζεο φισλ ζρεδφλ ησλ παζνγφλσλ κνιπζκαηηθψλ κηθξνβίσλ πνπ έρνπλ σο θνξέα 

ηνλ άλζξσπν, ηα έληνκα, ηα αξζξφπνδα, ηα ηξσθηηθά, άιια δψα, ηα ηξφθηκα, ην λεξφ 

θ.ιπ. (Jones – Hillier&Comfort, 2016:27). 

Οη ρψξνη ελδηαίηεζεο θαη αλαςπρήο ελφο θξνπαδηεξφπινηνπ απνηεινχλ ηνπο 

ηδαληθνχο ρψξνπο εθθφιαςεο παζνγφλσλ κηθξνβίσλ, ιφγσ ησλ θπζηθνρεκηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζ’ απηνχο (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, ξχπνη) θαη ηεο 

εχθνιεο δηαζπνξάο παζνγφλσλ κηθξνβίσλ απφ ηνπο επηβάηεο θαη ην πιήξσκα ηνπ 

θξνπαδηεξφπινηνπ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δήισζε ηνπ γηαηξνχ JamesLind, ν νπνίνο 

ην 1747 αλέθεξε φηη ν αξηζκφο ησλ λαπηηθψλ πνπ πέζαλαλ ζε πνιέκνπο απφ λαπάγηα, 

πείλα, θσηηά θαη κάρε ήηαλ πνιχ κηθξφηεξνο απφ φζνπο πέζαλαλ απφ αζζέλεηεο πνπ 

εθδειψζεθαλ ζηα πινία (Tröhler, 2003). Δπίζεο κία θαη κφλν επηδεκία 

γαζηξεληεξίηηδαο ζε ακεξηθάληθν πνιεκηθφ πινίν ην 1997 είρε σο απνηέιεζκα λα 

λνζήζνπλ 1.807 κέιε, πνζνζηφ 43% ηνπ πιεξψκαηνο(WHO, 2011; TheGuardian, 

2003). Οη αζζέλεηεο πνπ εθδειψλνληαη ζπρλφηεξα ζηα θξνπαδηεξφπινηα είλαη 

                                                 
1
 Τα ςτοιχεία αφοροφν τα ωκεανοπόρα και όχι τα ποταμόπλοια. 
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ινηκψμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ινηκψμεηο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ (φπσο ν 

λνξντφο) θαη άιιεο αζζέλεηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ κε εκβνιηαζκφ, εθηφο 

απφ ηε γξίπε, φπσο ε αλεκνβινγηά.  

Πνιχ ζπρλά έρνπλ αλαθεξζεί επηδεκίεο γξίπεο ζε ηαμηδηψηεο πνπ ηαμηδεχνπλ κε 

πινία ή αεξνπιάλα, φπνπ νη ζπλζήθεο ππνβνεζνχλ ηε γξήγνξε εμάπισζε ηεο λφζνπ. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ηα δηεζλή ηαμίδηα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ επηδεκηνινγία ηεο 

γξίπεο αθνχ απνηεινχλ ην ζπνπδαηφηεξν παξάγνληα γηα ηελ παγθφζκηα δηαζπνξά 

λέσλ ζηειερψλ ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

εθδήισζε επηδεκίαο γξίπεο απφ ηνλ ηφ ηχπνπ Α (H3N2) ζην ίδλευ ην 1997 ζε 

θξνπαδηεξφπινην, πνπ εηζήγαγε απηφ ην ζηέιερνο ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά 

(ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., 2007:16). 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε θξνπαδηεξνπινΐα σο ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ κε 

ζπλέπεηεο πνπ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηνπο επηβαίλνληεο ζην πινίν αιιά 

επεθηείλνληαη θαη ζηνπο ιηκέλεο απν-επηβίβαζεο ησλ ηαμηδησηψλ. Κάζε επηβαίλσλ 

πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη, γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο πγείαο, σο πηζαλφο θνξέαο 

κνιπζκαηηθψλ παξαγφλησλ ή θαη δπλεηηθά κειινληηθφο θνξέαο. Ωο θνξέαο κπνξεί 

λα κε λνζεί αιιά κπνξεί λα δηαζπείξεη ηνλ κνιπζκαηηθφ παξάγνληα ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ. Ο άλζξσπνο λνζεί φηαλ ν κνιπζκαηηθφο παξάγνληαο ππεξβεί ζε αξηζκφ θαη 

πνζφηεηα ην φξην αληνρήο ηνπ θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη θπκαίλεηαη απφ ιίγεο ψξεο 

έσο θαη αξθεηέο εκέξεο. Απηφο είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο αδπλακίαο άκεζνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο κνιπζκαηηθήο εζηίαο. 

Γηα λα πεξηνξηζζεί ν θίλδπλνο κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ ζην θξνπαδηεξφπινην,  κπνξεί 

λα δηελεξγείηαη ηαηξηθφο έιεγρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηβίβαζεο ψζηε λα 

εληνπηζζνχλ νηαζζελείο επηβάηεο θαη λα ηνπο απαγνξεπηείε επηβίβαζε ή λα επηβιεζεί 

ε απνκφλσζή ηνπο, εάλ ηνπο επηηξαπεί λα επηβηβαζηνχλ (Tardivel, 

White&Kornylo Duong, 2019). 

Δπίζεο, νη επηβάηεο / ηνπξίζηεο πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο, πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ ζηα ηαμίδηα, ψζηε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα 

αληηδξάζνπλ θαηά πεξίπησζε. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ 

απαηηνχληαη βαζηθέο γλψζεηο αηνκηθήο πγηεηλήο, δεκφζηαο πγείαο θαη δηαηξνθήο απφ 

θάζε άηνκν, παξάιιεια κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ παξέρνληαη ή πξέπεη λα 

παξέρνληαη απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ ηαμηδηνχ  αλαςπρήο (Μνίξα 

θαη Μπισλφπνπινο, 2020).  

Ζ πνιππινθφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ ηεο εθδήισζεο κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ ζε 

θξνπαδηεξφπινην ππεξβαίλεη ηα ζηελά φξηα ηνπ ρψξνπ εθδήισζεο θαη απαηηεί ηε 

ιήςε κέηξσλ φρη κφλν ζε ηδησηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε θξαηηθφ θαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Σνχην επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πγηεηλή θαη 

αζθάιεηα ζηνλ ηνπξηζκφ.  

2. Οη θίλδπλνη πγείαο ζην θξνπαδηεξόπινην.χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ 

Τγείαο, απφ ην 1970 κέρξη ηνλ  Ηαλνπάξην ηνπ 2001, θαηαγξάθεθαλ πάλσ απφ 100 

επηδεκίεο ζε πινία (θξνπαδηεξφπινηα, εκπνξηθά πινία, πνξζκεία, πνιεκηθά, 

αιηεπηηθά). Οη πεξηζζφηεξεο φκσο απφ απηέο (83 πεξηπηψζεηο) αθνξνχζαλ 

θξνπαδηεξφπινηα (WHO/SDE/WSH/01.4; 2001; Rooney, etal. 2004; WHO, 2011). Σα 

αλαθεξζέληα πεξηζηαηηθά αθνξνχζαλ ηε λφζν ησλ ιεγεσλάξησλ, γξίπε, ηπθνεηδή 

ππξεηφ, ζαικνλέια, γαζηξνεληεηξίηηδεο (π.ρ. λνξντφ), E-coli, shigellosis, θ.ιπ. 

χκθσλα κε ην Κέληξν Πξφιεςεο θαη Διέγρνπ Δπηδεκηψλ/ Centers for Disease 
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Control and Prevention κεηαμχ 2008-2014 ζε 74 εθαηνκκχξηα επηβάηεο θξνπαδηέξαο 

ζηελ πεξηνρή ειέγρνπ ηνπ Κέληξνπ, εθδήισζαλ γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο νη 

129,678 θαη απφ απηνχο 1 ζηνπο 10 νθεηιφηαλ ζε Ννξντφ (CDC, 2014). 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα πεξηζηαηηθά εθδήισζεο επηδεκίαο ζε 

θξνπαδηεξφπινηα, ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ ακεξηθάληθνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη 

Πξφιεςεο Αζζελεηψλ απφ ην 2006-2019. 

ΠΙΝΑΚΑ1.Δπηδεκίεο ζε θξνπαδηεξφπινηα (2006-2019) 

ΔΣΟ ΤΝΟΛΟ ΔΠΙΒΑΣΔ ΜΔΛΗ ΠΛΗΡΩΜΑΣΟ 

2019 14 1.440 116 

2018 15 1.099 78 

2017 21 2.450 85 

2016 23 2.378 126 

2015 23 2.458 112 

2014 14 3.354 205 

2013 22 2.249 136 

2012 34 5.079 463 

2011 23 1.834 137 

2010 37 6.799 302 

2009 30 3.800 397 

2008 39 3.465 278 

2007 42 4.228 349 

2006 54 6.567 648 

 

ΠΗΓΗ: Center for Disease Control and Prevention (2020) 

Δπεμεξγαζία: Οη ζπγγξαθείο 

 

ε πεξίπησζε εθδήισζεο επηδεκίαο ζε έλα θξνπαδηεξφπινην, ε εηαηξεία θξνπαδηέξαο 

νθείιεη λα ελεξγνπνηήζεη  «ρέδην Πξφιεςεο θαη Αληαπφθξηζεο» 

(OutbreakPreventionandResponsePlan) πνπ πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο 

φπσο αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ζην πινίν, δηαθνπή ηνπ 

ζεξβηξίζκαηνο ζε κπνπθέ, απνκφλσζε ησλ λνζνχλησλ επηβαηψλ θαη κειψλ ηνπ 

πιεξψκαηνο ζηηο θακπίλεο ηνπο, ελεκέξσζε ησλ επηβαηλφλησλ γηα ηελ επηδεκία, 

ελεκέξσζε ησλ επηβαηψλ ηεο επφκελεο δηαδξνκήο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ θαη 

ελεκέξσζε ησλ ιηκεληθψλ θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ησλ ιηκέλσλ θαηάπινπ (Μνίξα θαη 

Μπισλφπνπινο, 2020). 

ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, φπνπ άλζξσπνη θαη πιηθά κπνξνχλ εχθνια θαη 

γξήγνξα λα κεηαθηλεζνχλ απφ ρψξα ζε ρψξα, είλαη δπλαηή ε δηάδνζε κνιπζκαηηθψλ 

παξαγφλησλ απφ πιεζπζκνχο ζε  πιεζπζκνχο άιισλ γεσγξαθηθψλ δσλψλ ηνπ 

πιαλήηε. Σν θαηλφκελν απηφ εληζρχεηαη θαη απφ ηηο ηειεπηαίεο θιηκαηνινγηθέο 

κεηαβνιέο ηνπ πιαλήηε καο (Sawchuk, 1993:875-892; Ewan – Bryant & Calver, 

1991; Walsh – Molyneux & Birley, 1993:555-575; Goldstein & Reed, 1991:193-196; 

Fujimori&Shimura, 1987:112-144; WHO, 2003). Λνηκψδε λνζήκαηα φπσο ε 

δηθζεξίηηδα, ε ρνιέξα, ε εινλνζία, ε θπκαηίσζε, πνπ ήηαλ άγλσζηα γηα πνιιά 

ρξφληα ζηελ Δπξψπε, άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 καδί κε 

ηελ εμάπισζε ηνπ AIDS ηνπ HIV θαη ηεο επαηίηηδαο Β (Σνχληαο & Γεσξγνχιεο 

1998:482-493; WHO, 2003). ηα πξνβιήκαηα απηά έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ θαη λέα 

ινηκψδε λνζήκαηα ησλ δψσλ, πνπ απεηινχλ ηνλ άλζξσπν δηα κέζνπ ηεο ηξνθηθήο 
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αιπζίδαο (ζπνγγψδεο εγθεθαινπάζεηα ησλ βννεηδψλ θαη πηζαλφλ θαη λέεο νπζίεο πνπ 

νθείινληαη ζε κεηαιιάμεηο).  

Γεληθφηεξα, νη θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ ζε έλα θξνπαδηεξφπινην, κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζε πέληε βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη αλαθέξνληαη ζηελ αηνκηθή πγηεηλή, 

ζηα ηξφθηκα, ζε πεξηβαιινληηθά αίηηα, ζε ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο θαη 

ζε αιιεξγίεο (Μνίξα θαη Μπισλφπνπινο, 2020). 

Ζ αηνκηθή πγηεηλή
2
 απνηειεί ηελ θχξηα κέξηκλα γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο πγείαο ηνπ 

νξγαληζκνχ ζε θάζε άλζξσπν. Ο άλζξσπνο λνζεί απφ αηπρήκαηα θαη ξππνγφλνπο ή 

κνιπζκαηηθνχο παζνγφλνπο παξάγνληεο, πνπ εηζπλένληαη ή έξρνληαη ζε επαθή κε ην 

δέξκα (εηδηθφηεξα ηα ρέξηα πνπ ρεηξίδνληαη ηα ηξφθηκα) ή εκπεξηέρνληαη ζηηο ηξνθέο 

θαη ηα πνηά πνπ θαηαλαιψλεη. Σα κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απνηξνπή 

αηπρεκάησλ, ηνλ απνθιεηζκφ ή πεξηνξηζκφ εηζφδνπ θαη επαθήο ησλ παζνγφλσλ 

παξαγφλησλ κε ην ζψκα ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχλ ηελ πξφιεςε. ηα κέηξα ηεο 

πξφιεςεο ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη ηα εκβφιηα, νη πξνιεπηηθέο θαηά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα εμεηάζεηο αίκαηνο, πλεπκφλσλ θ.ιπ., πνπ πξνβιέπνπλ ηπρφλ 

βιάβεο θαη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη πξνιακβάλνπλ ηηο αζζέλεηεο. Αλ θαη 

νη πεξηζζφηεξνη επηβάηεο θξνπαδηεξφπινησλ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κε 

νινθιεξσκέλα εζληθά πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ (π.ρ. Ζ.Π.Α., Καλαδάο, Ζλσκέλν 

Βαζίιεην), πνιιά κέιε ηνπ πιεξψκαηνο πξνέξρνληαη απφ αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειά πνζνζηά εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο. Απηφο είλαη θαη ν 

ιφγνο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζπρλά ζε θξνπαδηεξφπινηα θξνχζκαηα ηιαξάο, εξπζξάο, 

κεληγγίηηδαο θαη ζπρλφηεξα, αλεκνβινγηάο (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., 2018). 

Τξνθηκνγελή λνζήκαηα ζεσξνχληαη εθείλα πνπ πξνθαινχληαη κεηά απφ ηελ 

θαηαλάισζε ηξνθίκσλ πνπ είραλ κνιπλζεί ή επηβαξπλζεί κε παξάγνληεο ηθαλνχο λα 

πξνθαιέζνπλ λφζν ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Απφ ηα δηάθνξα κηθξφβηα θαη ηνμίλεο 

πνπ ζεσξνχληαη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ηξνθηκνγελψλ λνζεκάησλ, ηα θακππιν-

βαθηεξίδηα, νη ζαικνλέιεο θαη νη ζηαθπιφθνθθνη (εληεξνηνμίλε) πξνθαινχλ ην 80-

85% ησλ θξνπζκάησλ (Παπαδάθεο, 1995:13-26). 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ απαηηεί εηδηθέο γλψζεηο θαη ρεηξηζκνχο 

ηνπ πξνζσπηθνχ. Έλα ιάζνο ζηνλ θξίθν ηεο αιπζίδαο παξαγσγή – κεηαθνξά - 

ζπληήξεζε – επεμεξγαζία – παξαζθεπή - έθζεζε θαη δηάζεζε ησλ ηξνθίκσλ, είλαη 

ηθαλφ λα πξνθαιέζεη πξφβιεκα πγείαο ζηνλ θαηαλαισηή. Ο πγεηνλνκηθφο έιεγρνο, 

απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, δελ κπνξεί λα γίλεη ζε φιεο ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο 

πνηθηιίεο ησλ ηξνθίκσλ πνπ δηαηίζεληαη πξνο θαηαλάισζε, γηα ηνλ ιφγν απηφ 

απαηηείηαη ε ηαθηηθή θαη ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ αηφκσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηξφθηκα 

φπσο θαη ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη ηελ πγηεηλή δηαρείξηζε ησλ 

ηξνθίκσλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίδνληαη ή θαη απνθεχγνληαη φζν είλαη δπλαηφλ νη 

επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαλάισζε αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ. 

Απφ ηα θαηαγεγξακκέλα πγεηνλνκηθά πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ζε 

θξνπαδηεξφπινηα, ζπλεζέζηεξε είλαη ε δηάξξνηα ησλ ηαμηδησηψλ πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηξνθηκνγελή λνζήκαηα (Bryant, etal., 1991; Mathews, Pust & Cordes, 1991). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε εθδήισζε γαζηξεληεξίηηδαο ζην 

θξνπαδηεξφπινην Aurora, ην 2003, φπνπ λφζεζαλ 430 άηνκα. ην πινίν επέβαηλαλ 

ζπλνιηθά 2.600 άηνκα (1.800 επηβάηεο θαη 800 πιήξσκα). Ο ηφο αλαγλσξίζζεθε σο ν 

                                                 
2
 ηελ αηνκηθή πγηεηλή πεξηιακβάλνληαη ε ζπζηεκαηηθή ζσκαηηθή θαζαξηφηεηα, ε θαζαξή θαη πγηεηλή 

έλδπζε, ε πξνζηαζία ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ απφ θαθψζεηο, ην πγηέο πεξηβάιινλ 

δηαβίσζεο, ε πγηεηλή δηαηξνθή θαη ε άζθεζε ηνπ ζψκαηνο. 
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ηφο Norwalk πνπ εθδειψλεηαη ζπλήζσο ζε κέξε κε αλεπαξθή πγηεηλή θαη ηδίσο απφ ην 

λεξφ π.ρ. θξνπαδηεξφπινηα, λνζνθνκεία θαη ζρνιεία (TheGuardian, 2003). Ο παληθφο 

πνπ πξνθιήζεθε ήηαλ ηφζν κεγάινο πνπ ζε πνιιά ιηκάληα - αλάκεζα ζηα νπνία ν 

Πεηξαηάο, ην Νηνπκπξφβληθ θαη ε Βελεηία, δελ επεηξάπε ε απνβίβαζε ησλ επηβαηψλ 

(Townsend, 2003; Henderson, 2007:106). Δπίζεο ε Ηζπαλία, φηαλ ην πινίν 

πξνζέγγηζε ζην Γηβξαιηάξ, έθιεηζε ηα ζχλνξά ηεο κε απηφ, θνβνχκελε ηε κεηάδνζε 

ηνπ ηνχ ζηνλ πιεζπζκφ ηεο (CNN, 2003).  

Αλάινγα πεξηζηαηηθά έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2002 κε απνηέιεζκα 

λα λνζήζνπλ απφ ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο πεξίπνπ 1.400 ηνπξίζηεο/επηβάηεο ζε 10 

δηαθνξεηηθά θξνπαδηεξφπινηα. Σν Ννέκβξην-Γεθέκβξην 2017, θαηά ηε δηάξθεηα 

14ήκεξεο θξνπαδηέξαο απφ ηελ Αζία ζηελ Απζηξαιία, μέζπαζε επηδεκία λνξντνχ ζην 

θξνπαδηεξφπινην Ovation of the seas, πνπ επεξέαζε 195 επηβάηεο θαη κέιε ηνπ 

πιεξψκαηνο(Whiting, 2017).Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2019 ζην θξνπαδηεξφπινην Oasis ηεο 

Royal Caribbean, πνπ έπιεε πξνο Σδακάηθα, πξαγκαηνπνηψληαο επηαήκεξε 

θξνπαδηέξα ζηελ Καξατβηθή, εθδειψζεθε λνξντφο κε απνηέιεζκα λα λνζήζνπλ 592 

επηβαίλνληεο (561 επηβάηεο, πνζνζηφ 8,9% θαη 31 κέιε πιεξψκαηνο, πνζνζηφ 

1,45%). Σν πινίν αλαγθάζηεθε λα επηζηξέςεη ζηε Φιφξηληα γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ 

επηβαηλφλησλ ζε λνζνθνκεία (CBS News, 2019; Ware, 2019; CDC, 2019). 

Οη πεγέο κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ είλαη δσηθήο θαη θπηηθήο πξνέιεπζεο. Πξνέξρνληαη 

απφ ζαπξνθπηηθνχο κηθξννξγαληζκνχο (ηνπ πεξηβάιινληνο) θαη απφ παζνγφλνπο 

κηθξννξγαληζκνχο α) ησλ θπζηθψλ ηνπο ππνδφρσλ (άλζξσπνο, θάπνην δψν ή ην 

έδαθνο), θαη β) ην αβηνηηθφ πεξηβάιινλ πνπ έρεη κηαλζεί απφ ηα θπζηθά ππνδφρα ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ (έδαθνο, λεξφ, ζθεχε, εξγαιεία, κεραλέο, πάγθνη, ελδχκαηα, πιηθά 

ζπζθεπαζίαο θαη κεηαθνξηθά κέζα). Κχξηα ππνδφρα ησλ αηηηνινγηψλ παξαγφλησλ 

είλαη ε ξηληθή θνηιφηεηα, νη παιάκεο θαη ην δέξκα ηνπ αλζξψπνπ, ην δέξκα ησλ 

δψσλ, ν εληεξηθφο ζσιήλαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ δψσλ, ν εληεξηθφο ζσιήλαο ησλ 

δψσλ θαη ησλ ςαξηψλ, ηα ςάξηα θαη άιια αιηεχκαηα, ηα ζαιάζζηα παξάθηηα λεξά θαη 

ηδήκαηα θαη ην έδαθνο. Καηά πξνζέγγηζε νη ηξνθηκνγελείο κνιχλζεηο πξνέξρνληαη  

απφ κηθξφβηα ζε πνζνζηφ 70-90%, απφ ρεκηθά αίηηα θαη βηνηνμίλεο 1-9%, απφ ηνχο 2-

4% θαη απφ παξάζηηα  1-3% (Παπαδάθεο, 1995:13-16).  

Οη θχξηνη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο δσηθήο πξνέιεπζεο ζηα ηξνθηκνγελή λνζήκαηα  είλαη νη 

ηνί, ηα βαθηήξηα, νη κχθεηεο, νη βηνηνμίλεο θαη άιια πξντφληα απνδφκεζεο 

πξσηετλψλ.Οη ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο είλαη αηθλίδηεο λνζεξέο δηαηαξαρέο πνπ 

πξνθαινχληαη ζηνλ άλζξσπν ζε ρξνληθφ δηάζηεκα σξψλ ή θαη εκεξψλ κεηά ηελ 

θαηαλάισζε ηξνθίκσλ. Οη δηαηαξαρέο απηέο νθείινληαη ζε ρεκηθέο νπζίεο (ηνμίλεο, 

βηνηνμίλεο), θαη κηθξννξγαληζκνχο (ηνί,  βαθηήξηα, κχθεηεο, πξσηφδσα, ζθψιεθεο).  

O Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO, 2019) έρεη θαηαηάμεη ηηο λφζνπο πνπ 

ζεσξνχληαη σο ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο ζε έμη νκάδεο α) ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο πνπ 

νθείινληαη ζε κηθξνβηαθή ινίκσμε (ηνί, νξηζκέλνη ηχπνη ζαικνλέισλ, ζηειέρε 

ζηγθειιψλ, ζρηδνκχθεηεο, πξσηφδσα, ζθψιεθεο), β)ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο πνπ 

νθείινληαη ζε ηνμίλεο κηθξνβίσλ,γ) ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ 

κφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ κε εμαηξεηηθά κεγάιν αξηζκφ κηθξνβίσλ, δ) δηαηαξαρέο πνπ 

νθείινληαη ζε κνιπζκέλα ηξφθηκα κε αβέβαηε ηελ ζεκαζία ησλ κηθξνβίσλ, φπσο ην 

θνινβαθηεξίδην, ν πξσηέαο θαη ε ςεπδνκνλάδα, ε) ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο πνπ 

νθείινληαη ζε ρεκηθέο νπζίεο, φπσο αλφξγαλεο, νξγαληθέο θαη ξαδηελεξγέο νπζίεο, 

πξνζζεηηθέο νπζίεο ηξνθίκσλ, θπηνθάξκαθα, δειεηεξηψδε αιηεχκαηα, νξηζκέλα είδε 

ζαξδέιαο, ξέγθα, ηφλνο, παιακίδα, ζθνπκπξί, θππξίλνο, νξηζκέλα καιάθηα θαη 
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νζηξαθνεηδή θ.ιπ.) θαη θπηηθά πξντφληα (θπηνπιαγθηφλ δπλνκαζηηγσηψλ, νξηζκέλα 

καληηάξηα, θνπθηά, παηάηεο θ.ιπ. θαη ζη) δηαηαξαρέο άγλσζηεο αηηηνινγίαο. 

Ζ απνζήθεπζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζην θξνπαδηεξφπινην είλαη κηα θξίζηκε θαη 

ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή. Ζ πξνκήζεηα πφζηκνπ λεξνχ 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ γίλεηαη ηφζν απφ δεκνηηθέο πδξεχζεηο, φζν θαη 

απφ ηδησηηθνχο θνξείο. εκαληηθή κέξηκλα ησλ ππεπζχλσλ πξνκήζεηαο ηνχ πφζηκνπ 

λεξνχ γηα ηα πινία είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ φρη κφλν κε πηζηνπνηεηηθά 

αιιά θαη κε νπζηαζηηθέο ζπκπιεξσκαηηθέο αλαιχζεηο θαη ηεζη. Οη κεηαιιηθέο 

δεμακελέο πξέπεη λα είλαη γαιβαληζκέλεο, ρσξίο δηαβξψζεηο θαη κε αεξνζηεγέο 

ζθέπαζηξν, νη δε πιαζηηθέο δεμακελέο απφ εηδηθφ αλζεθηηθφ πιηθφ. ε θάζε 

πεξίπησζε νη δεμακελέο απνζήθεπζεο πφζηκνπ λεξνχ πξέπεη λα αδεηάδνπλ ζε ηαθηά 

δηαζηήκαηα, λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη ζρνιαζηηθά ηα ηνηρψκαηα ηνπο. 

Σν δίθηπν δηαλνκήο ηνπ λεξνχ ζηνπο ρψξνπο ρξήζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά γηα 

ηπρφλ δηαβξψζεηο θαη δηαξξνέο ηνπ λεξνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ε είζνδνο 

παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζην δίθηπν ηνπ λεξνχ θαη ηελ κφιπλζε ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

Παζνγφλα κηθξφβηα πνπ κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ ζηνλ άλζξσπν απφ ην πφζηκν λεξφ 

είλαη (Παπαπεηξνπνχινπ & Μαπξίδνπ, 1995:47-71):  α) ηα βαθηήξηα, β) νη ηνί πνπ 

είλαη θπξίσο θαη λνξντνί (Ηνί Norwalk θαη ηφο Rota) πνπ πξνθαινχλ αληίζηνηρα 

δηάξξνηα θαη  γαζηξεληεξίηηδα θαη γ) ηα παξάζηηα πνπ πξνθαινχλ δηάξξνηεο. 

Ζνα μεγάλο μζροσ (περίπου 80%) των αναγκϊν του πόςιμου νεροφ ςτο 
κρουαηιερόπλοιο καλφπτεται από εμφιαλωμζνο νερό, λόγω τθσ δυςπιςτίασ των 
καταναλωτϊν για τθν καταλλθλότθτα του νεροφ γενικά ςτο πλοίο. Με βάςθ τθ 
ιςχφουςα νομοκεςία αν και τα εμφιαλωμζνα νερά πρζπει να είναι απαλλαγμζνα 
πακογόνων μικροοργανιςμϊν ςτθν πράξθ αυτό δεν διαςφαλίηεται, λόγω τθσ κακισ 
διαχείριςισ τουσ κατά τθν εμφιάλωςθ, μεταφορά, αποκικευςθ και διάκεςι τουσ. Η 
κακι διαχείριςθ του εμφιαλωμζνου νεροφ (ςυνκικεσ αποκικευςθσ) ςε ζνα πλοίο 
επιβαρφνει τθν ποιότθτά του. Ζρευνεσ ζδειξαν (Fluviaetal. 1983: 33-38; Carolietal. 
1985: 461-464; Slade, Falahand Gkady 1986: 471-476; HunterandBunger 1987: 439-
443; Παπαπετροποφλου & Μαυρίδου, 1995:47-71) ότι ςτα εμφιαλωμζνα νερά 
ζχουν βρεκεί πακογόνα μικρόβια, ικανά να προςβάλουν τον άνκρωπο με τθν 
κατανάλωςθ και να του προκαλζςουν νόςο. Επιδθμίεσ που προκλικθκαν από 
εμφιαλωμζνα νερά είχαν ςαν αιτιολογικοφσ παράγοντεσ τθν αμοιβάδα (ςτθν 
Ιςπανία το 1983), οξεάντοχα βακτιρια (ςτθν Ιταλία το 1985), τθν αερομονάδα (ςτθ 
Σαουδικι Αραβία το 1986) και ςε ςταφυλόκοκκο ανκρϊπινθσ προζλευςθσ (ςτθν 
Αγγλία το 1987). 

Σα ζπλήζε ιάζε ζηε δηαρείξηζε ησλ ηξνθίκσλ πνπ γίλνληαη αηηία ησλ ηξνθηκνγελψλ 

λνζεκάησλ νθείινληαη ζηελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ πνπ ρεηξίδνληαη 

ηξφθηκα, ηελ κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη ζπληήξεζε ηξνθίκσλ ζε κε θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο, ηελ δηαρείξηζε, παξαζθεπή θαη δηάζεζε ησλ ηξνθίκσλ απφ πξνζσπηθφ 

αλεηδίθεπην ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ θαη δεκφζηαο πγείαο, ζε κε επαξθή ή 

ζηελ έιιεηςε ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαρεηξίδεηαη 

ηξφθηκα, νη θαθέο ζπλζήθεο δηάζεζεο θαγεηψλ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ, ζηελ 

κε ηαθηηθή απνιχκαλζε ρψξσλ δηαηξνθήο, απνζεθψλ, ζθεπψλ θ.ιπ. Δπίζεο, ν κε 

ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πνζίκνπ λεξνχ θαη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

δηθηχσλ χδξεπζεο θαη ε κε απνηειεζκαηηθή ηήξεζε κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

εληφκσλ θαη άιισλ κηαζκαηηθψλ δψσλ πνπ κπνξνχλ λα κνιχλνπλ ηα ηξφθηκα ή ηνπο 
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ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ηξνθίκσλ. 

Πεξηβαιινληηθέο ινηκώμεηο. Πνιιέο θξνπαδηέξεο ζπρλά πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκνχο 

ζε πξννξηζκνχο φπνπ ελδεκνχλ λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο φπσο ε 

εινλνζία, ν δάγθεηνο ππξεηφο, ν θίηξηλνο ππξεηφο, ε ηαπσληθή εγθεθαιίηηδα θαη ε 

ινίκσμε απφ ηνλ ηφ Zika ή Chikungunya. ηελ πεξίπησζε απηή πέξα απφ ηνλ 

εκβνιηαζκφ, ζπληζηάηαη θαη ε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ απφ ηνπο επηβάηεο (π.ρ. 

αληνκναπσζεηηθά, εηδηθφο ξνπρηζκφο θ.ιπ.). 

Δπίζεο, νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ κε ηελ επίπισζε δέρνληαη ηα 

πεξηζζφηεξα ζε πνηθηιία θαη πνζφηεηα κηθξφβηα απφ φιεο ηηο κνιπζκαηηθέο εζηίεο 

θαη ηα ππνδφρα θαη θαζίζηαληαη έηζη νη πηζαλφηεξεο εζηίεο κφιπλζεο ησλ αλζξψπσλ 

γηα φια ηα ινηκψδε λνζήκαηα. Απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, νη ρψξνη εζηίαζεο, 

αηνκηθήο πγηεηλήο, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη ζπγθέληξσζεο απνξξηκκάησλ 

απνηεινχλ ηνπο θξηζηκφηεξνπο γηα ηελ αλάπηπμε παζνγφλσλ κηθξνβίσλ. 

Ο ζπλερήο, φιν ην εηθνζηηεηξάσξν, θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε ησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε θαη κέξηκλα ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ 

θξνπαδηεξφπινηνπ. Ζ πιεκκειήο ή θαζπζηεξεκέλε απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ ηνπ 

πινίνπ πέξαλ ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ απνηειεί επηθίλδπλε ακέιεηα γηα ηελ πγεία ησλ 

επηβαηψλ. Οη θαηζαξίδεο γηα παξάδεηγκα πέξα ηνπ φηη δξνπλ ζαλ κεραληθνί θνξείο 

παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ, ξππαίλνπλ ηνλ αέξα κε αιιεξγηνγφλεο νπζίεο 

(Βνγηαηδφγινπ & ακαλίδνπ, 1989: 330-343).
 

Ζ αλαλέσζε ηνπ αέξα θαη ν θιηκαηηζκφο ησλ θιεηζηψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε  θαη θαλφλα πγηεηλήο, πνιχ δε πεξηζζφηεξν φηαλ νη 

ρψξνη απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηαμηδηψηεο κε δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή 

πξνέιεπζε, πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν θαη άγλσζηεο πγηεηλήο θαηάζηαζεο. Ο 

θιηκαηηζκφο ησλ ρψξσλ κπνξεί λα δεκηνπξγεί έλα επράξηζην πεξηβάιινλ γηα ηνπο 

επηβάηεο, λα πεξηνξίδεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ πνιιψλ κηθξνβίσλ κε ηελ ςχμε, αιιά 

κπνξεί θαη λα επλνεί ηελ αλάπηπμε άιισλ παζνγφλσλ κηθξνβίσλ, φπσο ε ιεγεσλέιια 

πνπ πξνθαιεί πλεπκνλία ((Tsai, et al., 1989: 509-517) κε ρξφλν επψαζεο 2-10 εκέξεο 

θαη ζλεζηκφηεηα πνπ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην 10% θαη ηα άηππα κπθνβαθηεξίδηα πνπ 

πξνθαινχλ πλεπκνλίεο θαη ιεκθαδελίηηδα ζε κηθξά παηδηά (Jenkins & Marks, 

1971:60-66). Ζ θαηάρξεζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ κεραληζκψλ κε ππεξζέξκαλζε ή ςχμε 

ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κπνξεί λα γίλεη αηηία επηβάξπλζεο αληί πξνζηαζίαο ηεο 

πγείαο ηνπ αλζξψπνπ.  

To 1994, πελήληα επηβάηεο, έλαο απφ ηνπο νπνίνπο πέζαλε, λφζεζαλ απφ ηε λφζν ησλ 

ιεγεσλάξησλ ζην θξνπαδηεξφπινην Horizon (Dickinson & Vladimir, 1997:76; 

Jernigan, et al, 1996), θαηά ηε δηάξθεηα 9 δηαδξνκψλ/θξνπαδηέξαο. Ζ πεγή ηεο λφζνπ 

απνδείρζεθε φηη ήηαλ ην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ (The Guardian, 2003).  

Έηζη, ζπζηήλεηαη λα απνθεχγεηαη ν ζπλσζηηζκφο ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, φπνπ ν αέξαο 

δελ αλαλεψλεηαη θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ππεξβαίλεη ηνπο 25
0
C. Να 

απνθεχγεηαη ε έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζην ξεχκα αέξα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

θιηκαηηζκφ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν φηαλ ην αλζξψπηλν ζψκα έρεη ππεξζεξκαλζεί απφ 

θαηαπφλεζε. 

Οη δεμακελέο θνιχκβεζεο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ έρνπλ ζπλήζσο κηθξή 

ρσξεηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. Καηά 

θαλφλα, ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δεμακελέο θνιχκβεζεο πξνέξρεηαη απφ ηε 

ζάιαζζα θαη κπνξεί λα εκπεξηέρεη παζνγφλα κηθξφβηα ή θαη αιιεξγηθέο νπζίεο 

(βηνηνμίλεο απφ θπηνπιαγθηφ θαη δσνπιαγθηφ ή θαη ξχπνπο) ηθαλά λα πξνθαιέζνπλ 
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πξνβιήκαηα πγείαο ζηνλ άλζξσπν (Fisher, 1988:397-398; Joce, et al, 1991:407-508; 

Jonckheere, 1985; Μαξζέινπ – Κηληή, 1986) πέξα ηνπ θηλδχλνπ ηεο επηκφιπλζεο ησλ 

λεξψλ κε ηελ ζσκαηηθή ρισξίδα ησλ πνιπάξηζκσλ θνιπκβεηψλ. Κάζε θνιπκβεηήο 

απειεπζεξψλεη ζην λεξφ ηεο δεμακελήο 2Υ10 (Rieth, 1985) κηθξννξγαληζκνχο 

δπλεηηθά παζνγφλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην δέξκα (Παπαπεηξνπνχινπ & 

Μαπξίδνπ, 1995:47-71). Ζ παξαηεηακέλε ρξήζε θαη παξακνλή ησλ θνιπκβεηψλ ζηα 

λεξά ησλ δεμακελψλ θνιχκβεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζεξκφ πεξηβάιινλ ηεο εκέξαο, 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ ηπρφλ 

έρνπλ επηθνιιήζεη ζην δέξκα ή έρνπλ εηζέιζεη ζηελ ζηνκαηηθή θνηιφηεηα. 

Δπηβάιιεηαη γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο νη πηζίλεο (δεμακελέο) λα απνιπκαίλνληαη 

ηαθηηθά, λα ρισξηψλνληαη ή λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή αλαλέσζε ησλ λεξψλ, νη δε 

θνιπκβεηέο ακέζσο κεηά ην κπάλην θαη πξηλ εθηεζνχλ γηα ειηνζεξαπεία λα πιέλνληαη 

(ληνπο) κε πφζηκν γιπθφ λεξφ, πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξχλνληαη απφ ην ζψκα ηνπο 

ηπρφλ κνιπζκαηηθνί ή ηνμηθνί παξάγνληεο. 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 1. Οη θνιπκβεηηθέο δεμακελέο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ απνηεινχλ 

ζπρλά πεγέο κφιπλζεο 

 

ΠΗΓΗ: Michelle Maria απφ ην Pixabay 

Αθξνδίζηα λνζήκαηα  ή ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελεο αζζέλεηεο. ηα αθξνδίζηα 

λνζήκαηα θαηαηάζζνληαη (ηξαηεγφο, 1995: 27-28; Daniels, etal., 1992) ε ζχθηιε, ε 

βιελλφξξνηα, ην καιαθφ έιθνο, ην βνπβσληθφ ιεκθνθνθθίσκα, ην βνπβσληθφ 

θνθθίσκα, ε κε εηδηθή νπξεζξίηηδα, νη αηδηνθνιπίηηδεο, ην ζχλδξνκν ππειηθήο 

θιεγκνλήο, ε βαιαλίηηδα, ε ςψξα,  ε θζεηξίαζε ηνπ εθεβαίνπ  θαη ηα ηνγελνχο 

αηηηνινγίαο λνζήκαηα: νμπηελή θνλδπιψκαηα, ηέξκηλζνο κνιπζκαηηθή, έξπεο 

γελλεηηθψλ νξγάλσλ, ινηκψμεηο απφ κεγαινθπηηαξντνχο, ινηκψδεο κνλνππξήλσζε, 

ίσζε Marburg, επαηίηηδα Β, χλδξνκν Δπίθηεηεο Αλνζναλεπάξθεηαο (AIDS).  

Οη κνιπζκαηηθνί παξάγνληεο φισλ απηψλ ησλ λνζεκάησλ κπνξνχλ λα δηαδνζνχλ 

εχθνια κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, φηαλ έιζνπλ ζε  ζσκαηηθή ή ζεμνπαιηθή επαθή κε 

άηνκα πνπ είλαη θνξείο ή λνζνχλ. Οη ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο είλαη εληνλφηεξεο ηηο 

πεξηφδνπο αλαςπρήο θαη ηνπξηζκνχ γηα ηνλ άλζξσπν. Ο ηνπξηζκφο απφ ηε θχζε ηνπ 

https://pixabay.com/el/users/Mariamichelle-165491/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=363804


e-Περιοδικό Επιζηήμης & Τεχνολογίας                                                                                      
e-Journal of Science & Technology (e-JST) 

 

                               15 (1), 2020                                                                                                                                 10 

 

επλνεί ηελ επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ. Δκπεξηέρεη νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ έκκεζα 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. ην θξνπαδηεξφπινην 

δεκηνπξγείηαη έλα λέν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ζπλζήθεο ηέηνηεο πνπ ελδέρεηαη λα 

νδεγήζνπλ ζε ζπκπεξηθνξέο αθελφο κελ κεηαμχ ησλ ηαμηδησηψλ, αθεηέξνπ κεηαμχ 

ηαμηδησηψλ θαη κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο δηαθνξεηηθέο θαη ίζσο πην ειαζηηθέο απφ ηηο 

ζπλήζεηο. Γεληθά ε πεξίνδνο ησλ δηαθνπψλ θαη ηεο θξνπαδηέξαο εηδηθφηεξα, 

ζεσξείηαη ε πην επηθίλδπλε γηα ηελ κφιπλζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηα ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα παζνγφλα κηθξφβηα, εηδηθφηεξα αλ ν εξσηηθφο ζχληξνθνο είλαη 

πεξηζηαζηαθφο θαη αγλψζηνπ πγηεηλήο θαηάζηαζεο (Μνίξα, θ.ά., 2003:176). 

Αιιεξγίεο. Οη ζπλήζεηο αιιεξγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ επηβάηε ηνπ 

θξνπαδηεξφπινηνπ νθείινληαη ζε ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο:  α) αιιεξγίεο από 

ρεκηθέο νπζίεο, φπσο ηα ππνιείκκαηα απνξξππαληηθψλ ζηα θιηλνζθεπάζκαηα θαη ηνλ 

ηκαηηζκφ ηνπ κπάληνπ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην δέξκα, νξηζκέλα ζαπνχληα θαη 

απνιπκαληηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αηνκηθή πγηεηλή, πηεηηθέο  νπζίεο δηαθφξνπ 

πξνέιεπζεο θαη αηηηνινγίαο, β) αιιεξγίεο πνπ νθείινληαη ζε ζπζηαηηθά ηξνθίκωλ θαη 

πνηώλ. Σα ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ πνπ πξνθαινχλ αιιεξγία κπνξεί λα είλαη γλσζηά ή 

απξφβιεπηα ζε θάζε άηνκν. Δπηβάιιεηαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζηα εζηηαηφξηα θαη ηνπο 

ρψξνπο εζηίαζεο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ, λα ππάξρνπλ πίλαθεο κε ηελ πιήξε ζχζηαζε 

ησλ θαγεηψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ πνπ δηαηίζεληαη, ζε επίπεδν ηξνθίκσλ θαη 

πξφζζεησλ πιηθψλ, έηζη ψζηε λα είλαη γλσζηά ζε θάζε δήηεζε απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνχλ ή θαη λα αληηκεησπηζηνχλ πεξηπηψζεηο 

αιιεξγηψλ, θαη γ) αιιεξγίεο πνπ νθείινληαη ζε βηνινγηθνύο παξάγνληεο θπξίσο 

κχθεηεο θαη παξάζηηα πνπ ελδεκνχλ ζην δέξκα θαη ηα καιιηά ηνπ αλζξψπνπ, ζηηο 

κνθέηεο ησλ δαπέδσλ, ηα πθάζκαηα, ηα ζηξψκαηα, ηα μχια θαη ηηο απνρεηεχζεηο. 

Γεληθά ν επηβάηεο πνπ είλαη γλψζηεο ησλ αιιεξγηψλ ηνπ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη 

ηελ ηαηξηθή ππεξεζία ηνπ πινίνπ. 

3. Η δηεζλήο ζπλεξγαζία ζηα ζέκαηα πγείαο ηωλ επηβαηώλ θξνπαδηέξαο. Ζ 

θξνπαδηεξνπινΐα είλαη απφ ηε θχζε ηεο δηεζλήο δξαζηεξηφηεηα θαζψο ζπλδέεη ηελ 

ςπραγσγία ησλ επηβαηψλ δηαθνξεηηθήο γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο ζην πινίν, κε ηελ 

επίζθεςή ηνπο ζε θνζκνπνιίηηθα ιηκάληα δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, 

ηθαλνπνηψληαο ηελ αλάγθε γηα γλσξηκία κε λένπο ηφπνπο θαη επαθή κε δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο (Μπισλφπνπινο, 2004). Ωο εθ ηνχηνπ ε θξνπαδηεξνπινΐα σο ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο κνιπζκαηηθψλ 

αζζελεηψλ κε ζπλέπεηεο πνπ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηνπο επηβαίλνληεο ζην πινίν 

αιιά επεθηείλνληαη θαη ζηηο ρψξεο απν-επηβίβαζεο ησλ ηαμηδησηψλ.  

Σν θιεηζηφ πεξηβάιινλ ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ κεηάδνζε 

αζζελεηψλ θαη ε απνκφλσζε ζηε ζάιαζζα πξνθαιεί θνβία ζηνπο δπλεηηθνχο 

επηβάηεο ζε πεξίπησζε εθδήισζεο επηδεκίαο. Δπηπξφζζεηα, θαζψο νη εηαηξείεο 

θξνπαδηέξαο ζηεξίδνληαη ζηηο πξνθξαηήζεηο ησλ θξνπαδηέξσλ γηα ηα επφκελα έηε, ε 

εθδήισζε κηαο επηδεκίαο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αθχξσζε θξνπαδηέξσλ θαη ζε 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζηνλ θιάδν.  

Με ζθνπφ λα βνεζεζνχλ ηα θξάηε, νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί, ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαη νη θαηαλαισηέο λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζε ζέκαηα 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο 

Σνπξηζκνχ δεκηνχξγεζε έλα δηεζλέο δίθηπν. Ο ζθνπφο ηνπ δηθηχνπ «Τγηεηλή θαη 

Αζθάιεηα ζηνλ ηνπξηζκφ» αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο θπζηθήο, 

ςπρνινγηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ ηαμηδησηψλ/ηνπξηζηψλ, ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηνλ ηνπξηζκφ αιιά θαη ησλ θαηνίθσλ ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. 
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Πεξηιακβάλεη δε θαη ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο θαη 

ππνδνρήο ηνπξηζηψλ, επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ. Σν 

ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ νξγαληζκψλ θαη εηδηθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

πγεία θαη ηελ αζθάιεηα κε ηειηθφ ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ εθδίδνληαη έληππα, ηεξνχληαη αξρεία θαη άιια απαξαίηεηα ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ηνπξηζηψλ (Μνίξα θαη 

Μπισλφπνπινο, 2020).  

 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΑ 2. Σν θιεηζηφ πεξηβάιινλ ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

κεηάδνζε αζζελεηψλ 

 

ΠΖΓΖ: Π. Μνίξα, πξνζσπηθφ αξρείν 

 

Κάζε θξάηνο αλαιακβάλεη λα εθαξκφζεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αλαγλψξηζε 

πηζαλψλ θηλδχλσλ ησλ ηνπξηζηψλ αλά είδνο ηαμηδηνχ, πξννξηζκφ θαη πεξηνρή 

ππνδνρήο. Δπίζεο πηνζεηεί ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο θαη πξαθηηθέο ζηηο 

ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηνρέο. Δμαζθαιίδεη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε απφ 

εηδηθνχο κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηελ αηνκηθή θαη 

δεκφζηα πγηεηλή θαη ηελ πεξηβαιινληηθή αζθάιεηα. Δμαζθαιίδεη επίζεο ηελ χπαξμε 

νξγάλσλ γηα ηελ επίβιεςε ηεο ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ζηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αλαπηχζζνληαη εζληθέο πνιηηηθέο θαη 

ππεξεζίεο εηδηθά ζε ζέκαηα πγηεηλήο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζε ζπζηήκαηα 

ελεκέξσζεο γηα ζέκαηα πγείαο ησλ ηαμηδησηψλ. Δπίζεο πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο γηα 

παξνρή ηαηξηθήο βνήζεηαο ζηνπο ηνπξίζηεο ψζηε λα δηαθπιάζζεηαη ε πγεία ηφζν ησλ 

ηνπξηζηψλ φζν θαη ηνπ πιεζπζκνχ ππνδνρήο. ηελ Διιάδα αξκφδηνο θνξέαο είλαη ην 
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Δζληθφο Οξγαληζκφο Γεκφζηαο Τγείαο (Δ.Ο.Γ.Τ.3) πξψελ Κέληξν Διέγρνπ θαη 

Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.).   

3.1. H πεξίπηωζε ηνπ θνξωλνϊνύ (Covid-19). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ε επηδεκία ηνπ θνξσλντνχ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2019. Ζ επηδεκία ηνπ 

θνξσλντνχ είρε επίθεληξν ηελ πφιε Wuhan ηεο Κίλαο, αιιά ζχληνκα εμειίρζεθε ζε 

παλδεκία θαζψο επεθηάζεθε ζε φιν ηνλ θφζκν. Πνιιά θξάηε, ζηελ πξνζπάζεηα λα 

πεξηνξίζνπλ ηελ εμάπισζε ηνπ ηνχ,  απαγφξεπζαλ ηελ είζνδν ηνπξηζηψλ απφ ηηο 

πεξηνρέο πνπ είραλ πιεγεί. Απνηέιεζκα ηεο παγθφζκηαο αλαηαξαρήο ήηαλ ν 

πεξηνξηζκφο ησλ ηνπξηζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ θαζψο ηα θξάηε εμέδσζαλ ηαμηδησηηθέο 

νδεγίεο (Μπισλφπνπινο & Μνίξα, 2007) ζπκβνπιεχνληαο ηνπο πνιίηεο ηνπο λα 

απνθεχγνπλ ηα ηαμίδηα ζηελ Κίλα, ελψ παξάιιεια πνιιέο ρψξεο έθιεηζαλ ηα ζχλνξα 

γηα ηνπο ηνπξίζηεο θαη γεληθά ηνπο ηαμηδηψηεο απφ ηηο πιεγείζεο πεξηνρέο ζηελ Κίλα. 

Παξάιιεια, νη εηαηξείεο Carnival θαη Costa Cruises αθχξσζαλ φιεο ηηο θξνπαδηέξεο 

ζηελ Κίλα κέρξη ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ. Δπίζεο, ην θξνπαδηεξφπινην Spectrum of the 

Seas, πνπ είλαη ην κφλν θξνπαδηεξφπινην πνπ έρεη σο ιηκέλα αθεηεξίαο ηε αγθάε 

ζηελ Κίλα, αθχξσζε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο θξνπαδηέξεο θαη επέζηξεςε ην 

αληίζηνηρν ρξεκαηηθφ πνζφ ζηνπο επηβάηεο (Bates, 2020). Ζ CLIA δήισζε φηη 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ 

ηνπο επηβάηεο θξνπαδηέξαο. Οη δξάζεηο απηέο αθνξνχλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

δξνκνινγίσλ θαη ζηνλ έιεγρν ησλ επηβαηψλ θαη ησλ κειψλ πιεξψκαηνο, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο πιεγείζεο πεξηνρέο θαη ζηελ απαγφξεπζε επηβίβαζήο ηνπο ζε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη λνζνχλ (Taylor, 2020).  

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην πεξηζηαηηθφ πνπ θαηαγξάθεθε ζην θξνπαδηεξφπινην 

CostaSmeralda ζην ιηκέλα ηεο Civitavecchia ζηελ Ηηαιία. Όηαλ λφζεζε έλαο θηλέδνο 

επηβάηεο κε πξνέιεπζε απφ ην Μαθάν, ν νπνίνο ζεσξήζεθε φηη κπνξεί λα λνζεί απφ 

ηνλ επηθίλδπλν θνξσλντφ πνπ εκθαλίζζεθε ζηελ πφιε Wuhan ηεο Κίλαο, νη αξρέο ηνπ 

ιηκέλα δελ επέηξεςαλ ηελ απνβίβαζε ησλ 7000 επηβαηλφλησλ, θαζψο θνβήζεθαλ ηελ 

κεηάδνζε ηεο αζζέλεηαο ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ. Μεηά ηελ επηβίβαζε γηαηξψλ πνπ 

εμέηαζαλ ηνπο αζζελείο, νη νπνίνη είραλ ηεζεί ζε θαξαληίλα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

πινίνπ, θαη ηε δηαπίζησζε φηη δελ επξφθεηην γηα θξνχζκα ηνπ θνξσλντνχ, επέηξεςαλ 

ηελ απνβίβαζε ησλ επηβαηλφλησλ ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ (Bubola, Povoledo and 

Horowitz, 2020).   

Ηδηαίηεξε πεξίπησζε δηεζλνχο θηλεηνπνίεζεο ζπληζηά ην θξνπαδηεξφπινην Diamond 

Princess ηεο Carnival. Σν θξνπαδηεξφπινην πξαγκαηνπνηνχζε νθηαήκεξε θξνπαδηέξα 

ζε ιηκέλεο ηεο Ηαπσλίαο, έρνληαο πιήξσκα 1.045 αηφκσλ θαη 2.666 επηβάηεο. Σελ 4ε 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2020 θαζψο λαπινρνχζε ζην ιηκέλα ηεο Yokohama, κεηά απφ 

έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη 10 επηβάηεο ήηαλ ζεηηθνί ζηνλ θνξσλντφ (Covid-19).  Σν 

πινίν ηέζεθε ζε θαξαληίλα κε απαγφξεπζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ μεξά. 

Αθνινχζεζε απνκφλσζε ησλ επηβαηψλ ζηηο θακπίλεο ηνπο. Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα 

θηλεηνπνηήζεθε γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ φζσλ επηβαηψλ ήηαλ αξλεηηθνί ζηνλ ηφ, 

θαζψο νη επηβαίλνληεο ήηαλ δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο (κεηαμχ απηψλ θαη δχν 

ειιεληθήο ππεθνφηεηαο). Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ηεξήζεθαλ 

απζηεξά κέηξα ειέγρνπ ηνπ θνξσλντνχ θαη νη επαλαπαηξηδφκελνη ηέζεθαλ ζε 

                                                 
3
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14/ήκεξε απνκφλσζε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε κεηάδνζε ηνπ θνξσλντνχ ζηε 

ρψξα ηνπο.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη ε αληίδξαζε ηεο Νέαο Εειαλδίαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ, ε νπνία απαγφξεπζε ηνλ είζπινπ ησλ θξνπαδηεξφπινησλ 

ζηα ρσξηθά ηεο χδαηα, απφ ηελ 14ε Μαξηίνπ 2020 κέρξη ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2020 (New 

Zealand Immigration, 2020). 

Ο ηνκέαο ηεο θξνπαδηέξαο απνδείρηεθε φηη δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνο λα δηαρεηξηζηεί 

ηε θξίζε ηνπ θνξσλντνχ. Μεηά ηελ επηβεβαίσζε ηεο εθδήισζεο θξνπζκάησλ, νη 

επηβάηεο ησλ θξνπαδηεξνπινίσλ βξέζεθαλ εγθισβηζκέλνη ελ πισ. Μέρξη ηνλ Μάξηην 

2020 ηνπιάρηζηνλ ζε 25 θξνπαδηεξφπινηα, ζε φιν ηνλ θφζκν, είραλ επηβεβαησζεί 

θξνχζκαηα θνξσλντνχ (Mallapaty, 2020:18), κε απνηέιεζκα λα κελ επηηξέπεηαη ν 

θαηάπινπο ζε θαλέλα ιηκέλα, ιφγσ ηνπ θφβνπ δηαζπνξάο ηνπ ηνχ ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ. χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, κνιχλζεθαλ ζε θξνπαδηεξφπινηα απφ 

ηνλ θνξσλντφ COVID-19 ζπλνιηθά 3.170 άηνκα (επηβάηεο θαη κέιε πιεξψκαηνο), 

απφ ηνπο νπνίνπο πέζαλαλ 69. Σν Μάξηην 2020 φιεο νη κεγάιεο εηαηξείεο 

θξνπαδηέξαο αλέζηεηιαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο γηα ρξνληθή πεξίνδν  30-60 εκέξεο.  

Σέινο, ε Διιάδα γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ ζηε ρψξα επηβαηψλ κνιπζκέλσλ κε ηνλ 

θνξσλντφ, εμέδσζε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε4 κε ηελ νπνία απαγνξεχεη πξνζσξηλά 

ηνλ θαηάπινπ ησλ θξνπαδηεξφπινησλ ζε ειιεληθνχο ιηκέλεο γηα πξνιεπηηθνχο 

ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηελ δηάδνζε ηνπ θνξσλντνχ ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα κε ρξνληθή ηζρχ απφ 15/3/2020 έσο 15/4/2020.Ζ απαγφξεπζε 

θαηάπινπ ησλ θξνπαδηεξφπινησλ ζε ειιεληθνχο ιηκέλεο παξαηάζεθε έσο 18/5/2020 

κε λεφηεξεο απνθάζεηο. 

 

4. πκπεξάζκαηα. Σν ζχγρξνλν θξνπαδηεξφπινην, σο πισηφ κέζν καδηθήο 

κεηαθνξάο,  απνηειεί ηδαληθφ ρψξν ζπγθέληξσζεο, πνιιαπιαζηαζκνχ  θαη δηάδνζεο 

φισλ ζρεδφλ ησλ παζνγφλσλ κνιπζκαηηθψλ κηθξνβίσλ. 

H πνιππαξαγνληηθή δηάζηαζε ηεο εθδήισζεο κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ ζην 

θξνπαδηεξφπινην απαηηεί απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο ηφζν απφ ηνπο 

επηβάηεο – ηαμηδηψηεο, φζν θαη απφ ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο. Δπίζεο ηελ ίδηα 

ππνρξέσζε έρνπλ θαη φζνη ζπλαιιάζζνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο κε ην 

θξνπαδηεξφπινην. Ζ απαίηεζε απηή θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ζήκεξα πνπ ην 

θξνπαδηεξφπινην απνηειεί φρη κφλν έλα πνιπηειέο  πισηφ μελνδνρείν αιιά πνιχ 

πεξηζζφηεξν έλα πισηφ ζέξεηξν αλαςπρήο (Μνίξα θαη Μπισλφπνπινο, 2020).  

Ζ πνιππινθφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ ηεο εθδήισζεο κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ ζην 

θξνπαδηεξφπινην  ππεξβαίλεη ηα ζηελά φξηα ηνπ ρψξνπ εθδήισζεο θαη απαηηεί ηε 

ιήςε κέηξσλ φρη κφλν ζε ηδησηηθφ επίπεδν απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξίαο, αιιά θαη ζε 

θξαηηθφ θαη κάιηζηα ζε δηεζλέο επίπεδν. Σν πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

θξνπαδηεξφπινηνπ, πνπ ραξαθηεξίδεη ηφζν ην πιήξσκα φζν θαη ην επηβαηηθφ θνηλφ, 

επηβάιιεη ηε δηαζθάιηζε πςειψλ επηπέδσλ πγηεηλήο. Σνχην κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζσ ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηνλ ηνκέα ηεο 

θξνπαδηέξαο. Δπίζεο, είλαη επηβεβιεκέλε ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε πγεηνλνκηθψλ 

                                                 
4
 ΚΥΑ με αρικμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18170/15-3-2020 (ΦΕΚ Α’869) «Επιβολι του μζτρου του προςωρινοφ 

περιοριςμοφ ςυνδζςεων με το εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχισ προσ περιοριςμό τθσ 
διάδοςθσ του κορωνοϊοφ CΟVID-19».  
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θξίζεσλ κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο νξγαλσκέλνπ ηκήκαηνο ηεο εηαηξείαο ζηειερσκέλνπ 

κε πξνζσπηθφ δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ εηδηθνηήησλ. 
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ABSTRACT 

This study explores the importance of the health factor on the cruise ship. The cruise 

ship, as a mean of public transport, is a modern “floating resort” that hosts a great 

number of travelers, who are served by many employees. In fact, this crowded set of 

people – workers and travelers – is multicultural as it comes from many countries and 

from different cultures. In this context, the maintenance of health throughout the 

cruise contributes greatly to the enjoyment of this form of marine tourism activity and 

has significant economic, cultural and social benefits. 
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