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Αποτελέσματα αρχικής επίσκεψης στην Παραλία Περίσσας - Δήμος
Θήρας
1. Άποψη των μελών της Τοπικής Συμβουλευτικής Επιτροπής
Τα κύρια ζητήματα που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με εκπροσώπους
τοπικών φορέων και επαγγελματίες και τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια αφορούν στα
απορρίμματα, συμπεριλαμβανομένων των αποτσίγαρων, στην ηχορύπανση από
διερχόμενα αυτοκίνητα και δίκυκλα στον παραλιακό δρόμο που περνάει πάνω από την
παραλία της Περίσσας (τμήματα του δρόμου πεζοδρομούνται κατά τις απογευματινές ώρες
τους θερινούς μήνες), καθώς επίσης και στο φαινόμενο της στερεομεταφοράς κατά τη
χειμερινή περίοδο (μεταφορά άμμου από τα θαλάσσια ρεύματα, ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες). Ως πρόβλημα σημειώνεται, επίσης, και η κάλυψη μεγάλων τμημάτων της
παραλίας από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Είναι ενδεικτικό ότι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού
δήλωσαν ότι δεν επισκέπτονται την παραλία της Περίσσας κατά τους θερινούς μήνες, αλλά
αναζητούν λιγότερο πολυσύχναστες παραλίες.
Καθώς η Σαντορίνη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς
της χώρας, συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Η
παραλία της Περίσσας και του Περίβολου είναι από τις πλέον πολυσύχναστες, οπότε
υπάρχει και η σχετική πρόβλεψη και αναλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσεις τόσο από την
ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. (Τουριστική Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης
Δημοτικών Ακινήτων), όσο και από τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί, σε
σχέση με την καθαριότητα της παραλίας.
Ως εκ τούτου, η κατάσταση της παραλίας σε σχέση με την ύπαρξη απορριμμάτων
αξιολογείται ως καλή, παρ’ ότι δεν υπάρχει ειδική σήμανση κατά μήκος της που να αφορά
στα απορρίμματα. Πραγματοποιείται ένας καθαρισμός με μηχανικά μέσα το Μάιο από τη
ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. και στη συνέχεια καθαρίζεται τόσο από υπαλλήλους της καθαριότητας του
Δήμου, όσο και από τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ακτή καθημερινά
κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Επίσης διανέμονται χάρτινα σταχτοδοχεία ακτής
από τη δημοτική επιχείρηση και από κάποιους επαγγελματίες, κατόπιν σχετικής
παρότρυνσης. Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, κατά την υψηλή περίοδο της
τουριστικής σεζόν, η πίεση που ασκείται λόγω της πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας της
ακτής δύναται να αφήνει το αποτύπωμά της σε ορισμένα σημεία. Προκύπτει λοιπόν ότι,
ενώ υπάρχει η σχετική δέσμευση από τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραλία
(δημόσιους και ιδιωτικούς), δεν υπάρχει αντίστοιχη παιδεία και κουλτούρα στους
επισκέπτες.
Σε όλο το μήκος της παραλίας υπάρχουν κάδοι συλλογής απορριμμάτων και η αποκομιδή
τους γίνεται σε καθημερινή βάση. Το πρόβλημα της ύπαρξης απορριμμάτων καπνιστών
αξιολογείται ως μέτριο από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Παρ’ ότι η παρουσία των
επισκεπτών είναι μεγάλη, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι δεν έχει
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αρνητική επίδραση στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Σε σχέση με τα χαρακτηριστικά
των επισκεπτών, προκύπτει ότι είναι κυρίως νέοι (18-30 ετών). Την παραλία επισκέπτονται
Έλληνες και Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων Γερμανοί, Αυστριακοί, Σκανδιναβοί, Ιταλοί,
Γάλλοι, Ισπανοί, Άγγλοι, Ελβετοί, καθώς επίσης και επισκέπτες από τη Ρωσία, την Κίνα και
τις ΗΠΑ.
Παράλληλα, στο περιθώριο των συζητήσεων για το έργο LIFE AMMOS, ιδιαίτερη αναφορά
έγινε στο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης χρήσης φυτοφαρμάκων στην αμπελουργία και στις
πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Καθώς το ζήτημα απασχολεί την τοπική κοινωνία,
συμφωνήθηκε να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας, κυρίως ως προς την
αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης
και εκπαίδευσης των αγροτών.

2. Αποτελέσματα Μετρήσεων
Στην παραλία υλοποιήθηκε καταγραφή των αποτσίγαρων σε μήκος ακτής 1.071 μ. και
εύρους 24 μ.. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των καταγραφών, στην ακτή μετρήθηκαν 116
αποτσίγαρα σε εννέα (9) ζώνες καταγραφής (Εικ. 1):
•

Το μέγιστο πλήθος αποτσίγαρων/ τ.μ. ακτής ήταν 41, ενώ το ελάχιστο ήταν 0.

•

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

•

Ο αριθμός των αποτσίγαρων ανά μέτρο μετώπου ακτής κυμαίνεται από 1 έως 48 με
μέση τιμή 13 αποτσίγαρα/ μ.

Οι χαμηλότερες τιμές ή/και απουσία αποτσίγαρων εντοπίστηκαν κυρίως στις ζώνες που
υπάρχει ελεύθερη χρήση ακτής από τους λουόμενους, ενώ μεγαλύτερη συγκέντρωση
εντοπίστηκε μπροστά από το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων (41 αποτσίγαρα/ τ.μ. ακτής)
και μπροστά από beach bars (2-7 αποτσίγαρα/ τ.μ. ακτής), όπου φαίνεται να
συγκεντρώνεται και ο κύριος όγκος των επισκεπτών.
Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι τα τμήματα της ακτής που εμφανίζουν την υψηλότερη
πυκνότητα αποτσίγαρων είναι εκείνα που παρουσιάζουν και την υψηλότερη πυκνότητα
λουόμενων, λόγω των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην ακτή.
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Εικόνα 1. Χάρτης με τις ζώνες καταγραφής αποτσίγαρων στην παραλία της Περίσσας.

