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Αποτελέσματα αρχικής επίσκεψης στην Παραλία Αγ. Ιωάννη
(Μοναστήρι) – Δήμος Πάρου
1. Άποψη των μελών της Τοπικής Συμβουλευτικής Επιτροπής
Η παραλία του Αγ. Ιωάννη έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν σε
σημαντικό βαθμό από τις υπόλοιπες παραλίες του έργου. Αν και βρίσκεται σε ένα από τα
πιο πολυσύχναστα νησιά των Κυκλάδων, η ένταξη της στο Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό
Πάρκο Πάρου, την καθιστούν έναν ιδιαίτερο προορισμό. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχει
οικιστική δραστηριότητα στην παραλία, παρά μόνο κάποια κτίσματα που είναι απόλυτα
ενταγμένα στο φυσικό περιβάλλον.
Όπως προκύπτει τόσο από τις επιτόπιες συζητήσεις που διενεργήθηκαν με αρμόδιους
φορείς, όσο και από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, δεν εντοπίζονται σημαντικά
προβλήματα στην εν λόγω παραλία. Το κυριότερο είναι τα απορρίμματα που μένουν στην
παραλία στο τέλος της ημέρας κατά τους θερινούς μήνες, παρ’ ότι υπάρχει και σχετική
σήμανση και κάδοι απορριμμάτων. Η παραλία καθαρίζεται καθημερινά με τα χέρια, ενώ
διοργανώνονται και εθελοντικοί καθαρισμοί.
Το πρόβλημα της ρύπανσης από απορρίμματα καπνιστών αξιολογείται από μέτριο έως
πολύ σοβαρό, παρόλο που στην παραλία διανέμονται τασάκια από το αναψυκτήριο (μόνο
στα σημεία όμως που υπάρχουν ομπρελοκαθίσματα).
Η παρουσία των επισκεπτών δεν είναι σε επίπεδα που επηρεάζουν δυσμενώς το φυσικό
περιβάλλον, καθώς την παραλία αυτή την επιλέγουν επισκέπτες που αναζητούν κάποιο
ήσυχο μέρος, μακριά από τις πολυσύχναστες παραλίες του νησιού, ενώ συνδυάζουν την
επίσκεψή τους και με άλλες δραστηριότητες που υλοποιούνται από το φορέα του Πάρκου.
Οι επισκέπτες είναι Έλληνες, Γάλλοι, Ιταλοί, Άγγλοι, Γερμανοί και από τις Σκανδιναβικές
χώρες, ηλικίας 18 έως 45 ετών.
Τέλος, οι συμμετέχοντες στην έρευνα σημειώνουν ότι έργο θα συμβάλλει σημαντικά στη
βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης της παραλίας.

2. Αποτελέσματα Μετρήσεων
Στην παραλία υλοποιήθηκε καταγραφή των αποτσίγαρων σε μήκος ακτής 70 μ. και εύρους
16 μ.. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των καταγραφών, στην ακτή μετρήθηκαν 44
αποτσίγαρα σε πέντε (5) ζώνες καταγραφής (Εικ. 1):
•

Το μέγιστο πλήθος αποτσίγαρων/ τ.μ. ακτής ήταν 10, ενώ το ελάχιστο ήταν 0.

•

Ο μέσος όρος ήταν 2 αποτσίγαρα/ τ.μ. ακτής.

•

Ο αριθμός των αποτσίγαρων ανά μέτρο μετώπου ακτής κυμαίνεται από 2 έως 16 με
μέση τιμή 9 αποτσίγαρα/ μ.
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Εικόνα1. Χάρτης με τις ζώνες καταγραφής αποτσίγαρων στην παραλία του Αγ. Ιωάννη
(Μοναστήρι).

Οι χαμηλότερες τιμές αποτσίγαρων εντοπίστηκαν κυρίως στην κεντρική ζώνη της ακτής και
προς τα νότια (έως 2 αποτσίγαρα/ τ.μ.), ενώ η συγκέντρωση των αποτσίγαρων αυξάνεται
στο Β.Α. τμήμα της ακτής (2-6 αποτσίγαρα/ τ.μ.) και φτάνει στη μέγιστη τιμής της στο νότιο
τμήμα της, που είναι και το αριστερό άκρο της (5-10 αποτσίγαρα/ τ.μ. ακτής).
Συμπερασματικά, διακρίνεται ότι τα τμήματα της ακτής που εμφανίζουν υψηλότερη
πυκνότητα αποτσίγαρων είναι εκείνα που παρουσιάζουν και την υψηλότερη πυκνότητα
λουόμενων, λόγω της ύπαρξης υποδομών στην ακτή, ενώ φαίνεται να υπάρχουν και
τμήματα της ακτής με τάση να συσσωρεύουν αποτσίγαρα που μεταφέρονται πιθανώς μέσω
ανέμου από άλλα σημεία της ακτής.

