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Διαλογική Αντιπαράθεση: 
Οργανωμένη ή μη Οργανωμένη Παραλία; 

 
Άλλοι την προτιμούν… με κόσμο! Άλλοι πάλι θέλουν να έχουν την ησυχία τους. Mία άκρως 
καλοκαιρινή συζήτηση για τις παραλίες!  

Πολύβουες με ξαπλώστρες και ντους ή ιδανικές ακόμα και για ελεύθερο κάμπινγκ; O λόγος 
για τις παραλίες που διακρίνονται σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Η Μάχη Παπαναστασίου και 
η Νότα Μουστάκα μας εξηγούν… 

Η Μάχη… 

Ήρθε η ώρα να το παραδεχτούμε, το καλοκαίρι του 2015 βρίσκεται ήδη στην μέση. Τι σημαίνει 
αυτό; Ότι όλοι έχουμε πάρει λίγο χρώμα και ότι έχουμε βρεθεί σε παρέες Σάββατο βράδυ, όπου 
μια συχνή ερώτηση είναι: « Πάμε για μπάνιο αύριο;». Σε αυτό το σημείο είναι που πετάγομαι 
εγώ και ρωτάω: «Πού θα πάμε; Τουαλέτα θα έχει;». Μερικοί με κοιτάνε στραβά και άλλοι με 
κατανόηση και συμπόνια. Ε, λοιπόν, εγώ σήμερα θα μιλήσω για τους… άλλους, αυτούς που 
θέλουν όχι πολυτέλεια αλλά ευκολία. 

Εννοείται ότι δεν αμφισβητώ την ομορφιά που έχουν οι ανοργάνωτες παραλίες, ανάλογα πάντα 
με το πού βρίσκεσαι. Είμαστε όμως και εμείς που δεν βολευόμαστε στην άμμο ή, χειρότερα, στο 
βοτσαλάκι και θέλουμε την ξαπλώστρα μας. Φυσικά δεν μιλάω για τις παραλίες που πρέπει να 
πληρώσεις το λιγότερο €5, για να έχεις τα απαιτούμενα, μιλάω για παραλίες που παρέχουν τα 
στοιχειώδη, όπως τουαλέτα, ξαπλώστρες, ντους και ένα αξιοπρεπέστατο μπαρ. 

Και έρχομαι να ρωτήσω, πόσα χέρια έχει ο άνθρωπος; Δύο! Θα έπρεπε να έχει πολλά 
περισσότερα, λοιπόν, για να μπορεί να κουβαλήσει ό,τι χρειάζεται, για να πάει σε μια 
ανοργάνωτη παραλία. Γιατί, κακά τα ψέματα, πρέπει να έχεις προνοήσει… ψυγειάκι με νερά, 
μπύρες, τοστ, φρούτα.  Κουβαλάς, λοιπόν, την τσάντα της θάλασσας, το ψυγείο, τις ψάθες, 
ομπρέλα, καρέκλες, τάβλι και, φυσικά, τους καφέδες της παρέας. Σκέτη ταλαιπωρία! Άντε και 
τα καταφέρνεις και φτάνεις και βρίσκεις το σωστό δέντρο που κάνει την κατάλληλη σκιά. Ή 
καταφέρνεις να σφηνώσεις την ομπρέλα στην άμμο πολύ καλά, για να μην την πάρει ο αέρας 
και γίνεις δολοφόνος χωρίς λόγο. Στρώνεις την ψάθα σου και ξεκινάει ο πόλεμος με την 
άμμο…, με την οποία γεμίζεις παντού. 

Στην οργανωμένη παραλία είναι αλλιώς… φτάνεις ξεκούραστος και ανέμελος. Βρίσκεις 
ξαπλώστρα, παραγγέλνεις καφέ και ξεκινάει η χαλάρωση. Δίψασες; Αγοράζεις παγωμένο 
νεράκι. Πείνασες; Έχεις πολλές επιλογές από το μπαρ. Τραβάει η όρεξή σου δεύτερο καφέ; 
Εύκολο. Και όταν πέσει ο ήλιος, μεταφέρεσαι στο μπαρ και κερνάς σφηνάκια την παρέα που 
γνώρισες! Ακόμα, υπάρχει οργανωμένος χώρος για ρακέτες και βόλεϊ, έτσι δεν κινδυνεύεις από 
μπάλες στο κεφάλι και τον ενοχλητικό θόρυβο τακ-τουκ. Τέλος, θα ήθελα να εξυμνήσω το 
ντους που υπάρχει στις οργανωμένες παραλίες. Υπάρχουμε και εμείς που δεν αντέχουμε το 
αλάτι πάνω μας∙ όχι δεν είμαστε περίεργοι, απλά μας ενοχλεί, γιατί τραβάει το δέρμα μας. 
Επιπλέον, γλιτώνουμε και την γκρίνια του συντρόφου, επειδή γεμίσαμε το αμάξι του με άμμο, 
αφού έχουμε πλύνει τα πόδια μας στο βρυσάκι που υπάρχει. 
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Το ξέρω ότι υπάρχουν παραλίες, ειδικά στα νησιά μας, που αξίζει να τις επισκεφτείς δίχως να 
σε νοιάζει η ξαπλώστρα και ας πάθεις και ηλίαση. Ωστόσο, λίγη παραπάνω ευκολία δεν 
έβλαψε κανέναν…! Κακομάθετε λίγο τον εαυτό σας! 

Καλές βουτιές σε όποια παραλία και αν είστε! 

Και η Νότα… 

Το καλοκαιράκι ήρθε και προσωπικά με έχει βρει εδώ, να πήζω στην Αθήνα, να δουλεύω μέσα 
στο λιοπύρι και άντε το βράδυ να πηγαίνω για… ένα ποτάκι. Και, φυσικά, ευελπιστώ πως αυτό 
το… μαρτύριο θα τελειώσει σύντομα και θα μπορέσω να πάω για ένα, δύο, τρία… δέκα 
μπανάκια!. 

Καθώς ανήκω στους ονειροπόλους, δεν σταματώ να σκέφτομαι θάλασσες, αμμουδιές, δέντρα, 
φύση, όσο βρίσκομαι στη δουλειά, ή στους δρόμους αυτής της φλογερής -που μετά τις χθεσινές 
πυρκαγιές, εδώ κυριολεκτώ- Αθήνας. 

Όλοι, βέβαια, εδώ που τα λέμε, αναζητάμε λίγη… δροσιά και φυσικά περιμένουμε πώς και πώς 
τις διακοπές. Και, άραγε, τι φανταζόμαστε; Ξαπλώστρες, μπαρ και μαυρισμένα κορμιά  να 
λικνίζονται στους ήχους της «ντάπα-ντούπα» μουσικής; Ή μήπως άραγμα, ηρεμία και τον ήχο 
από το κύμα της θάλασσας ως μοναδική ηχητική υπόκρουση; 

Δόξα τω Θεώ, όσο είσαι στην πρωτεύουσα μπορείς να βρεις πολλά από αυτά και να… 
ξεδώσεις, αλλά το μπάνιο, είτε στις διακοπές είτε και στην Αθήνα, το έχω συνδυάσει ως τρόπο 
χαλάρωσης. Να ξεφύγεις λίγο από την καθημερινότητα, να ηρεμήσεις από ό,τι σε απασχολεί, 
έστω και για λίγο. Να γυρίσεις με τις μπαταρίες γεμισμένες κι όχι ακόμα πιο κουρασμένος απ’ 
ό,τι έφυγες. 

Αρχικά, εν μέσω κρίσης, καλό θα ήταν να σκεφτούμε και την… τσεπούλα μας! Με ποια λογική 
να πας για μπάνιο και να χαλάσεις ένα «ωραιότατο εικοσάευρο»  (ή και παραπάνω), ώστε να 
«απολαύσεις» την –ίσως- βρώμικη, από την πολυκοσμία, παραλία; Να πληρώσεις είσοδο στην 
πλαζ, μετά να πληρώσεις και για την ξαπλώστρα, την οποία από τον τόσο κόσμο μπορεί να 
χρειαστεί και να την τοποθετήσεις… μέσα στη θάλασσα, κι όλα αυτά για να μην απλώσεις την 
πετσετούλα σου στην αμμουδιά και να έχεις και ανέσεις, όπως η τουαλέτα (χαμηλής υγιεινής, 
φυσικά) ή το ντους. 

Προτιμώ λοιπόν, την ησυχία! Όσοι λιγότεροι στην παραλία, τόσο το καλύτερο. Να νιώσεις 
άνετα, να διαβάσεις το βιβλίο σου χωρίς να σε ενοχλήσουν και να παίξεις και τη ρακέτα σου, 
χωρίς να ενοχλήσεις. Να φτάσεις σε τέτοιο σημείο χαλάρωσης που να… σταματήσεις να 
σκέφτεσαι κι απλά να… αγναντεύεις. Ούτε κουβέντα με τη φίλη σου ή τον φίλο σου. Τίποτα! 

Έρημη παραλία, λοιπόν, και με διαφορά, γιατί έχουν συνήθως και πιο ωραία τοπία, γιατί είναι 
πιο καθαρές και γιατί αυτό που χρειάζομαι είναι χαλάρωση κι ανεμελιά κι όχι να βλέπω όλες 
τις τάσεις της εποχής σε μία παραλία που έχει μεταλλαχτεί σε πασαρέλα, με τη βαβούρα από τη 
μουσική και τον κόσμο να σου κάνει τα νεύρα χειρότερα. 

Από: http://www.thinkover.gr/2015/07/18/debate-organwmeni-vs-erimis-paralias/  
(Διασκευή) 
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Η μάχη της… ομπρέλας άρχισε και αναμένεται 
ιδιαίτερα σκληρή στις πιο δημοφιλείς παραλίες 
Αρχές Ιουλίου και η μάχη της… ομπρέλας στις δημοφιλείς παραλίες του τόπου 
μόλις τώρα αρχίζει. Αντίπαλοι, όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, από τη μια εκείνοι 
που ενοικιάζουν ομπρέλες και κρεβατάκια και από την άλλη οι κολυμβητές που 
πηγαίνουν στην παραλία με τη δική τους ομπρέλα και ζητούν λίγα τετραγωνικά 
μέτρα άμμου ελεύθερα, για να την τοποθετήσουν και να καθίσουν κάτω από 
αυτήν, πάνω στις πετσέτες και στα ψαθάκια τους. 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, πάντως, που ανέλαβε διαιτητικό και 
συμβουλευτικό ρόλο στην καλοκαιρινή αντιπαράθεση, προσπαθεί να βρίσκει 
συμβιβαστικές λύσεις εκεί που πρέπει. Ωστόσο, δεν διστάζει να πάρει τη θέση του 
ενός ή του άλλου «εμπόλεμου», όταν αυτό είναι αναγκαίο. Υπεύθυνη λειτουργός 
του ΚΟΤ για τις παραλίες είναι η Ροδούλα Αντωνίου, στην οποία καταλήγουν 
όλες οι καταγγελίες που υποβάλλονται στον Οργανισμό, συνήθως μέσω της 
τηλεφωνικής γραμμής παραπόνων. 

 «Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αναλογούν 16 τετραγωνικά μέτρα για μια 
ενοικιαζόμενη ομπρέλα με τα δύο κρεβατάκια της. Στη νομοθεσία επίσης, 
καθορίζεται και η πυκνότητα στην τοποθέτησή τους: πρέπει να υπάρχει απόσταση 
δύο μέτρων ανάμεσα στο ένα σετ (ομπρέλα – δύο κρεβατάκια) από το άλλο. 
Επίσης, οι ενοικιαζόμενες ομπρέλες και τα κρεβατάκια τους, δεν πρέπει να 
καταλαμβάνουν χώρο πέραν του 50% της παραλίας.» 

ΚΟΤ: Να καταγγέλλονται όσοι παρανομούν 

Ο ΚΟΤ συμβουλεύει τους επισκέπτες των παραλιών, όταν εντοπίσουν 
οποιαδήποτε παρανομία, να επικοινωνούν με την τοπική Αρχή, στην οποία 
υπάγεται η παραλία, ή με τον ΚΟΤ, και να την αναφέρουν. 

«Τα παράπονα αναμένουμε ότι θα είναι πιο έντονα μετά τα μέσα του Ιούλη και 
κατά τον Αύγουστο θα έχουμε τα περισσότερα παράπονα. Πέρσι, από τον Ιούνιο 
μέχρι τον Αύγουστο, δεχθήκαμε 194 παράπονα. Τα περισσότερα από αυτά 
αφορούσαν τις ομπρέλες και τα κρεβατάκια που ενοικιάζονται. Κάποια από αυτά 
τα είδη ήταν πυκνά τοποθετημένα, κάποιοι ενοικίασαν χωρίς να τους δώσουν 
απόδειξη. Είχαμε, επίσης, παράπονα για προκράτηση τέτοιων ειδών, όπως και για 
απαγόρευση μεταφοράς παγωνιέρας στην παραλία. Οι επισκέπτες της παραλίας 
δικαιούνται να μεταφέρουν παγωνιέρα στην άμμο», τονίζει η Ροδούλα Αντωνίου. 
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Το μέγιστο αντίτιμο για την ενοικίαση μιας ομπρέλας ή ενός κρεβατιού είναι τα 
2,5 ευρώ. Κανένας δεν δικαιούται να χρεώσει ποσό μεγαλύτερο από αυτό, τη 
στιγμή που τα κρεβατάκια βρίσκονται πάνω στην άμμο, στην παραλία. 

Πέρσι, καταγγέλθηκαν στον ΚΟΤ 2-3 περιστατικά σε παραλίες μπροστά από 
κάποια μεγάλα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία χρέωναν τους λουομένους 10 ευρώ το 
κρεβατάκι, διότι αυτά βρίσκονταν πάνω στο γρασίδι του ξενοδοχείου που είναι 
ιδιωτική περιουσία και επειδή τους παραχωρήθηκε το δικαίωμα χρήσης της 
πισίνας. Σε όσους παραπονέθηκαν αναφέρθηκε ότι κάτι τέτοιο επιτρέπεται, διότι η 
χρέωση επιβλήθηκε για την παραχώρηση υπηρεσιών σε ιδιωτικό χώρο.  

Γράφει: Λούκας Πάρπας 

Από: http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/152703/i-machi-tis-omprelas-archise-kai-provlepetai-skliri  
(Διασκευή)  
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Είναι μακρύς ο δρόμος… για την παραλία 
 

28.06.2010 07:38 Νικόλας Ζαννέττος  
 
Έρευνα της εκπομπής του Sigma «60 Λεπτά» απoκάλυψε ότι το κόστος υπηρεσιών στις 
παραθαλάσσιες περιοχές ξεπερνά κάθε προηγούμενο, ενώ η ποιότητα υπηρεσιών που 
παρέχεται είναι αρνητικά δυσανάλογη με τις τιμές και τα έσοδα.  

Στην Κύπρο, την ίδια ώρα που η οικονομική κρίση αποτελεί τον κυριότερο εχθρό του 
τουριστικού προϊόντος, οι τιμές είναι κάθε άλλο παρά ελκυστικές, τόσο για τους 
Κύπριους όσο και για τους τουρίστες.   

Τα θερμά Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού, όπου η κάθοδος στην παραλία είναι 
επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να  δροσιστούμε, έχει καταστεί είδος πολυτελείας, με 
τις τιμές να εκτοξεύονται χωρίς προηγούμενο.  

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Μπαίνοντας στο αυτοκίνητο για να 
κατευθυνθούμε προς τις παραθαλάσσιες περιοχές, σημαίνει πως θα πρέπει πρώτα να 
γεμίσουμε βενζίνη το αυτοκίνητό μας. Με τις νέες αυξήσεις στα καύσιμα βάζουμε, από 
το πρώτο κιόλας λεπτό, το χέρι βαθιά στην τσέπη.  

Πλησιάζοντας τις παραθαλάσσιες περιοχές, οι τιμές αρχίζουν να τσούζουν. Στο θέατρο 
του «παραλόγου», συμμετέχουν περίπτερα, μπαράκια, καφεστιατόρια και όλα μαζί 
βάζουν φωτιά στην τσέπη των καταναλωτών.  

Η έρευνα απoκάλυψε πως είδη πρώτης ανάγκης, όπως νερό, καφές και σάντουιτς, 
τιμολογούνται σε απαράδεχτες τιμές. Σε κάποιες περιπτώσεις, το νερό αγγίζει τα 3 ευρώ, 
το σάντουιτς τα 11, ο καφές τα 3.50, ενώ τα κρεβατάκια και οι ομπρέλες μέχρι και τα 10 
ευρώ.  

Κρεβατάκια και Ομπρέλες  

Τα κρεβατάκια και οι ομπρέλες θεωρούνται σημαντική υπηρεσία στις παραλίες. Είναι ο 
χώρος τον οποίο ενοικιάζουμε στην ουσία, προκειμένου να ξεκουραστούμε και να 
προστατευτούμε από τον ήλιο. Η εκπομπή «60 λεπτά» επισκέφτηκε τις πολυσύχναστες 
παραλίες της Αγίας Νάπας και του Πρωταρά, οι οποίες θεωρούνται, από πολλούς, πόλος 
έλξης τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού τουρισμού.   

Σύμφωνα με την έρευνα, οι χώροι αυτοί, αν και ανήκουν στους δήμους, υπενοικιάζονται 
σε ιδιώτες με χρονιαίες συμβάσεις. Παρόλα αυτά, δεν ασκήθηκε ποτέ κανένας έλεγχος 
για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και ποτέ δεν ανακλήθηκε κανένα 
συμβόλαιο. Αποτέλεσμα, «ρετρό» ομπρέλες και ξαπλώστρες από άλλες εποχές, οι οποίες 
κάθε άλλο παρά ξεκούραση προσφέρουν.  

Η έρευνα απoκάλυψε πως τα κέρδη των ενοικιαστών είναι υψηλά, κάτι που δεν 
δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Με έναν 
πρόχειρο υπολογισμό, τις μέρες αιχμής, σε μια πολυπληθή παραλία με 300 κρεβατάκια 
και 100 ομπρέλες, τα έσοδα μπορεί να φτάνουν και τα 1000 ευρώ την ημέρα  
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Κρεβατάκια και ομπρέλες προς 2.50 ευρώ το ένα = (300+100) x 2.50 = 1000 ευρώ   

Έσοδα ημέρας 1000 ευρώ  

Έσοδα εβδομάδας 1000 x 7 ημέρες = 7000  

Σε κάποιες περιπτώσεις, κάποιοι δήμοι, όπως αυτοί του Παραλιμνίου και της Αγίας 
Νάπας, αναλαμβάνουν ρόλο επιχειρηματία, αφού εκμεταλλεύονται οι ίδιοι τα 
κρεβατάκια και τις ομπρέλες, βάζοντας, έτσι, στα ταμεία τους χιλιάδες ευρώ. Την ίδια 
ώρα, οι δήμοι αυτοί εργοδοτούν μόνο έναν επιθεωρητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για 
όλες τις παραλίες της περιοχής. Κάτι άλλο, το οποίο προκαλεί εντύπωση, είναι το 
γεγονός ότι οι υπεύθυνοι στους χώρους αυτούς ξεκινούν να μαζεύουν τα κρεβατάκια στις 
5 το απόγευμα, ενοχλώντας, έτσι, τους πελάτες, οι οποίοι μπορεί να έφθασαν στην 
παραλία το απόγευμα. 

Η καθαριότητα είναι … επίσης πολυτέλεια  

Συνήθως λέμε πως «η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά». Παρόλα αυτά, τα 
Σαββατοκύριακα, που οι παραλίες σφύζουν από κόσμο, οι δημοτικές αρχές για την 
καθαριότητα και την ευταξία στις παραλίες είναι σε αργία. Η Παρασκευή είναι η 
τελευταία μέρα της εβδομάδας για τις αρχές, έτσι δημιουργείται μία τριτοκοσμική και 
ανθυγιεινή κατάσταση. Εκτός από τις παραλίες, ακαθάριστες παραμένουν και οι 
τουαλέτες.   

Τέλος, η έρευνα δημιουργεί ερωτηματικά όσον αφορά στο μέλλον του τουρισμού, τόσο 
του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού. Οι Κύπριοι πολίτες και οι τουρίστες της χώρας 
μας τυγχάνουν έλλειψης σεβασμού, κάτι που δεν δικαιολογεί τις υψηλές τιμές που 
καλούμαστε να πληρώσουμε για ένα απλό μπάνιο στην θάλασσα.   

Από: http://www.sigmalive.com/archive/news/local/280047  
(Διασκευή) 

 
 


