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Αποτελέσματα αρχικής επίσκεψης στην Παραλία Πλύτρας - Δήμος
Μονεμβάσιας
1. Άποψη των μελών της Τοπικής Συμβουλευτικής Επιτροπής
Όπως προκύπτει τόσο από τις επιτόπιες συζητήσεις που διενεργήθηκαν με αρμόδιους
φορείς, όσο και από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, τα κυριότερα ζητήματα που
εντοπίζονται αφορούν στην παράνομη κατασκήνωση (camping), κυρίως με τροχόσπιτα στην
παράκτια ζώνη και τον αρχαιολογικό χώρο, στην ηχορύπανση και τα αδέσποτα σκυλιά που
εντοπίζονται στην παραλία. Σημειώνεται, επίσης, η ανάγκη προστασίας της χλωρίδας της
περιοχής και η διατήρησή της σε καλή κατάσταση από άποψη καθαριότητας. Τέλος,
καταγράφονται κλοπές καθισμάτων από την παραλία.
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων σημειώνει ότι στην παραλία εντοπίζονται σημαντικές
ποσότητες απορριμμάτων και ότι αυτό αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει επαρκής
σήμανση, καθώς αυτό αποτελεί και προϋπόθεση για τη βράβευση με «Γαλάζια Σημαία»,
καθώς επίσης και κάδοι απορριμμάτων, αν και τίθενται ζητήματα χωροθέτησης,
αριθμητικής επάρκειας, αλλά και αισθητικής, για τους υπάρχοντες κάδους. Η συλλογή των
απορριμμάτων γίνεται σε καθημερινή βάση. Όπως σημειώνουν, η παραλία καθαρίζεται
τόσο με μηχανικά μέσα από το Δήμο, όσο και στο πλαίσιο εθελοντικών καθαρισμών. Να
σημειωθεί ότι το 2011 πραγματοποιήθηκε εθελοντικός καθαρισμός, με καταγραφή των
απορριμμάτων, στο πλαίσιο της εκστρατείας «ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» που συντονίζει το
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.
Σε σχέση με τα απορρίμματα καπνιστών, το πρόβλημα αξιολογείται σοβαρό έως πολύ
σοβαρό από την πλειονότητα των συμμετεχόντων, ενώ οι περισσότεροι σημειώνουν ότι δεν
διατίθενται τασάκια. Σε μικρό αριθμό ερωτηματολογίων αναφέρεται ότι υπάρχουν κάποια
σταχτοδοχεία κατά περιόδους στην παραλία που τοποθετούνται από ιδιώτες, αλλά
εντοπίζεται ως πρόβλημα η κλοπή τους, ενώ η δράση είναι αποσπασματική.
Οι πλειοψηφία των επισκεπτών της παραλίας είναι Έλληνες και σε σημαντικά μικρότερο
ποσοστό άλλες εθνικότητες (Γερμανοί, Ιταλοί, Γάλλοι, Αυστριακοί, Ρώσοι, Ελβετοί, Άγγλοι,
Ισπανοί, Σκανδιναβοί), ηλικίας 30 έως 45 ετών και κάτω των 18. Επιπρόσθετα, οι
συμμετέχοντες εκτιμούν ότι οι επισκέπτες επηρεάζουν δυσμενώς το φυσικό περιβάλλον της
ευρύτερης περιοχής. Τέλος, σημειώνουν ότι έργο θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση
της περιβαλλοντικής κατάστασης της παραλίας.
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2. Αποτελέσματα Μετρήσεων
Στην παραλία υλοποιήθηκε καταγραφή των αποτσίγαρων σε μήκος ακτής 221 μ. και εύρους
16 μ.. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των καταγραφών, στην ακτή μετρήθηκαν 232
αποτσίγαρα σε δώδεκα (12) ζώνες καταγραφής (Εικ. 1):
•

Το μέγιστο πλήθος αποτσίγαρων/ τ.μ. ακτής ήταν 39, ενώ το ελάχιστο ήταν 0.

•

Ο μέσος όρος ήταν 5 αποτσίγαρα/ τ.μ. ακτής.

•

Ο αριθμός των αποτσίγαρων ανά μέτρο μετώπου ακτής κυμαίνεται από 2 έως 73 με
μέση τιμή 19 αποτσίγαρα/ μ.

Εικόνα 1. Χάρτης με τις ζώνες καταγραφής αποτσίγαρων στην παραλία της Πλύτρας.

Οι χαμηλότερες τιμές αποτσίγαρων εντοπίστηκαν κυρίως πλησίον του ανώτερου ορίου της
ακτής (προς την ξηρά), ενώ μεγαλύτερη συγκέντρωση εντοπίστηκε από τη ζώνη απόσβεσης
του κύματος μέχρι τα 5-6 μ. προς το ανώτερο όριο. Τα τμήματα της ακτής με την εντονότερη
παρουσία αποτσίγαρων (5-39 αποτσίγαρα/ τ.μ. ακτής) φαίνεται να είναι εκείνα που
προσελκύουν περισσότερους λουόμενους λόγω της φυσικής σκιάς και της παρουσίας
ομπρελοκαθισμάτων, ενώ επιπλέον σε αυτό το τμήμα της ακτής λειτουργεί beach bar κατά
τους θερινούς μήνες. Στο δυτικότερο τμήμα της ακτής, όπου γίνεται ελεύθερη χρήση της
από λουόμενους, το πλήθος των αποτσίγαρων είναι πιο περιορισμένο συγκριτικά με την
υπόλοιπη ακτή, αλλά εξακολουθεί να είναι υψηλό (1-8 αποτσίγαρα/ τ.μ.).
Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι τα τμήματα της ακτής που εμφανίζουν την υψηλότερη
πυκνότητα αποτσίγαρων είναι εκείνα που παρουσιάζουν και την υψηλότερη πυκνότητα
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λουόμενων, λόγω φυσικών χαρακτηριστικών της ακτής, αλλά και των δραστηριοτήτων
αναψυχής που προσελκύουν τους επισκέπτες.

