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TripAdvisor: Τρεις ελληνικές παραλίες στις 11 καλύτερες 
της Ευρώπης (και μια στις καλύτερες του κόσμου)
Μπορεί ακόμη να είναι χειμώνας, 
αλλά σίγουρα έχουμε το δικαίωμα να 
ονειρευόμαστε το καλοκαίρι. Ειδικά 
όταν το TripAdvisor δημοσιεύει τη λί-
στα του με τις κορυφαίες παραλίες του 
κόσμου, βάσει των προτιμήσεων των 
χρηστών του.
Ανάμεσα στις 11 καλύτερες του κό-
σμου βρίσκεται και το Ελαφονήσι, κο-
ντά στο νοτιοδυτικό άκρο της Κρήτης, 
το οποίο χαρακτηρίζεται παράδεισος 
με γαλάζια νερά και ροζ άμμο. Επίσης, 
στη λίστα με τις πιο όμορφες της Ευ-
ρώπης βρίσκουμε τρεις ελληνικές πα-
ραλίες. Αυτές είναι, εκτός από Ελαφο-
νήσι, η Λιμνοθάλασσα του Μπάλου 
στον Κίσσαμο Χανίων και ο Σίμος, 
στην Ελαφόνησο.
Στην κορυφή της σχετικής κατάτα-
ξης παγκοσμίως βρίσκεται η παραλία 
Grace Bay, στις νήσους Τουρκ και Κά-
ικος.
Αναλυτικά, η πρώτη ενδεκάδα των κο-
ρυφαίων παραλιών του κόσμου, σύμ-
φωνα με τις επιλογές των χρηστών 
του TripAdvisor για το 2018, έχει ως 
εξής:
Grace Bay, Προβιντενσιάλες, Νήσοι 
Τουρκ και Κάικος
Baia do Sancho, Φερνάντο ντε Νορό-
νια, Βραζιλία
Varadero Beach, Κούβα
Eagle Beach, Παλμ/Ιγκλ Μπιτς, Αρού-
μπα
Seven Mile Beach, Γκραντ Κέιμαν, Κα-
ραϊβική

La Concha Beach, Σαν Σεμπαστιάν, 
Ισπανία
Clearwater Beach, Φλόριντα, ΗΠΑ
Seven Mile Beach, Νεγκρίλ, Τζαμάικα

Bavaro Beach, Δομινικανή Δημοκρα-
τία
Playa Norte, Ίσλα Μουχέρες, Μεξικό
Ελαφονήσι, Νομός Χανίων, Κρήτη
Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, το Ελα-
φονήσι συναντάται στη δεύτερη θέση, 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις των τα-
ξιδιωτών, ενώ στην όγδοη θέση βρί-
σκεται η Λιμνοθάλασσα του Μπάλου 
στον Κίσσαμο Χανίων και στην 11η 
ο Σίμος, στην Ελαφόνησο, νότια του 
νομού Λακωνίας.

Η πρώτη ενδεκάδα των ομορφότε-
ρων παραλιών στην Ευρώπη, σύμ-
φωνα με τις επιλογές των χρηστών 

του TripAdvisor για το 2018, έχει ως 
εξής:
La Concha Beach, Σαν Σεμπαστιάν, 
Ισπανία
Ελαφονήσι, Νομός Χανίων, Κρήτη
Falesia Beach, Οlhos de Agua, Πορ-
τογαλία
Πρωταράς, Κύπρος (Fig Tree)
Bournemouth Beach, Μπόρνμουθ, 
Ηνωμένο Βασίλειο
Kleopatra Beach, Αλάνια, Τουρκία
Spiaggia dei Conigli, Λαμπεντούζα, 
Ιταλία
Λιμνοθάλασσα Μπάλου, Κίσσαμος, 
Κρήτη
Playa de Ses Illetes, Φορμεντέρα, 
Ισπανία
Playa de Las Canteras, Κανάρια Νη-
σιά, Ισπανία
Σίμος, Ελαφόνησος

Η
πρόσφατη οικογενειακή τρα-
γωδία στην Ηλιούπολη με 
την αυτοκτονία του 14χρο-
νου μαθητή έφερε για μια 

ακόμη φορά στην επικαιρότητα το 
σοβαρό πρόβλημα της αυτοχειρίας 
ανήλικων παιδιών, που τα τελευ-
ταία χρόνια πήρε ανησυχητικές δι-
αστάσεις.
Προφανώς η ενδοσχολική βία  και 
ο εκφοβισμός [bullying] ήταν η βα-
σική αιτία που εξώθησαν τον ατυ-
χή έφηβο να θέσει τέρμα στη ζωή 
του, όπως τουλάχιστον προκύπτει 
από τα στοιχεία που περιήλθαν στις 
αρμόδιες αρχές μέχρι σήμερα. Η 
πράξη όμως της αυτοκτονίας, που 
απαιτεί παράτολμο θάρρος και απο-
φασιστικότητα, δεν ήταν   αποτέλε-
σμα της στιγμής, αλλά προϊόν μα-
κράς διεργασίας ,όπως τεκμαίρεται 
και από το ημερολόγιο που άφησε ο 

ατυχής νέος.
Απορίας άξιο πάντως είναι  το πώς 
οι καθηγητές και ιδιαίτερα οι γο-
νείς δεν αντιλήφτηκαν εγκαίρως 
την άσχημη ψυχολογική κατάσταση 
την οποία βίωνε ο μαθητής, ώστε 
να επικοινωνήσουν μαζί του και να 
φροντίσουν  να λυθούν οι συγκρού-
σεις και τα προβλήματα που αντι-
μετώπιζε με τους συμμαθητές του, 
ώστε να αποτραπεί το αποτρόπαιο 
γεγονός.
Στα 35 χρόνια της παράλληλης 
άσκησης του λειτουργήματος του 
Επιμελητού Ανηλίκων, αντιμετώπι-
σα  τέσσερες αυτοκτονίες ανηλίκων 
αγοριών και τρείς απόπειρες αυτο-
κτονίας κοριτσιών. Οι δύο, μαθητές, 
εκ των οποίων ο ένας αριστούχος, 
αυτοκτόνησαν μετά αποτυχία τους 
στις Πανελλαδικές εξετάσεις, ο τρί-
τος δεν άντεξε τον χωρισμό των γο-
νιών και τον αλκοολικό πατέρα του, 
που τον εξέθετε στην κοινωνία  και 
ο άλλος είχε μπλέξει με τα ναρκωτι-

κά, οπότε σε κάποια φάση στέρησης 
αποφάσισε να θέσει τέρμα στη ζωή 
του. Τα κορίτσια έκαναν απόπειρα 
με χάπια και κόψιμο φλεβών από 
ερωτική απογοήτευση  και αυταρχι-
κή συμπεριφορά των γονιών τους.
Όπως προκύπτει από τα προαναφε-
ρόμενα  τα αίτια που μπορούν να 
οδηγήσουν έναν ανήλικο σε αυτο-
χειρία εκτός από τον εκφοβισμό 
[Bullying], είναι το δυσλειτουργικό 
και διαταραγμένο οικογενειακό πε-
ριβάλλον που δημιουργεί δυσφορία 
και απομάκρυνση των παιδιών από 
το σπίτι, το συναισθηματικό κενό 
που βιώνουν  πολλοί νέοι από την 
έλλειψη επικοινωνίας και διαλόγου 
με τους γονείς, καθώς και  η απο-
γοήτευσή τους από αποτυχίες στην 
επίτευξη των στόχων που είχαν 
θέσει για το μέλλον τους. Από την 
άλλη η απουσία καλλιέργειας ανα-
σταλτικών βασισμένων σε ηθικές 
και πνευματικές αξίες σε αντιπαρά-
θεση με τον καταιγισμό απαξιών, 

βίας και μεθόδων τερματισμού της 
ζωής που εισπράττουν  από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης , η έλλειψη 
ανθρωπιστικής παιδείας  από το 
σύγχρονο τεχνοκρατικό σχολείο και 
γενικότερα η περιρρέουσα ατμό-
σφαιρα της ανομίας, του εγκλήμα-
τος, της φτώχειας και της ανεργίας 
αποτελούν πρόσθετούς παράγοντες 
που συμβάλλουν στο να ωθήσουν 
απροετοίμαστους ψυχολογικά έφη-
βους να θέσουν  τέρμα στη ζωή 
τους. 
Για την αντιμετώπιση του τραγικού 
φαινομένου της πρώιμης απώλειας 
των νεαρών τους έθνους βλαστών 
σε μια χώρα που φθίνει δημογρα-
φικά τον λόγο έχουν οι ευαισθητο-
ποιημένοι  εκπαιδευτικοί, οι ευσυ-
νείδητοι και  άγρυπνοι γονείς και 
η Εκκλησία, η οποία εκτός από το 
φιλανθρωπικό πρέπει να δώσει ιδι-
αίτερη βαρύτητα στο ποιμαντικό και 
αγιαστικό της έργο. 

«Αυτοκτονίες παιδιών»

Λιμνοθάλασσα Μπάλου, Κίσσαμος, Κρήτη

Σίμος, Ελαφόνησος

Πρωταράς, Κύπρος (Fig Tree)
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