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Θέμα: Εισήγηση για αποτρεπτικά κιγκλιδώματα για τροχοφόρα στην παραλία 
Venus στην Πάφο 

 

Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχουν κατασκευαστεί κυματοθραύστες στην 
παραλία κάτω από το ξενοδοχείο Venus Beach Hotel στην περιοχή τάφοι των 
Βασιλέων. Οι κυματοθραύστες έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η 
παραλία ακριβώς κάτω από το ξενοδοχείο Venus να είναι πλέον ασφαλείς για 
τους λουόμενους. Αυτό συνεπάγεται ότι ο αριθμός των επισκεπτών στην εν 
λόγω παραλία αυξάνεται. Όμως ταυτόχρονα αυξάνονται και τα αυτοκίνητα 
στην περιοχή αυτή. Και εδώ θέλω να θίξω το εξής ζήτημα. 

Τα τροχοφόρα και η συχνή χρήση από αυτά κάποιας περιοχής προκαλεί 
ερημοποίηση του εδάφους καθιστώντας το δηλαδή μη γόνιμο ώστε να παράξει 
νέα βλάστηση εφόσον συμπιέζουν το έδαφος. 

Αυτό είναι γνωστό στους επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα οικολογίας 
ενώ σας παραπέμπω σε σχετική βιβλιογραφία συγκεκριμένα στο βιβλίο του 
κ.Αντρέα Χατζηχαμπή ''Οικολογία Απειλούμενων Παράκτιων Οικοσυστημάτων 
της Κύπρου'' σελίδα 379. 

Αυτό είναι κάτι το οποίο προσωπικά δεν θα ήθελα να συμβεί γνωρίζοντας την 
ομορφιά και την βιοποικιλότητα της περιοχής η οποία σημειωτέων είναι 
συνέχεια της προστατευόμενης περιοχής του φάρου. 

Συγκεκριμένα εκεί φύονται τα λουλούδια αθάνατα (Limonium sinuatum) 
,θυμάρι (Centaurea aegialophylla) και πολλά άλλα, δεν θα ήθελα όμως να σας 
κουράσω, όπως και η σαύρα (Chalcides ocellatus) που όπως ξέρετε καλύτερα 
από μένα προστατεύεται από τον νόμο 153. Σκοπός του νόμου είναι η 



προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω της διατήρησης των φυσικών 
οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στη Δημοκρατία· 

Αναφέρω επίσης ότι κατά την κατασκευή των κυματοθραυστών είχε ως 
αποτέλεσμα την καταστροφή κάποιων θαλάσσιων απολιθωμάτων. 

Σκοπός της επιστολής μου είναι να φέρω το θέμα εις γνώσιν εσάς και των 
αρμοδίων και να εισηγηθώ την τοποθέτηση σιδερένιων στύλων ή άλλης 
μορφής κιγκλιδώματος που να αποτρέπει την είσοδο των τροχοφόρων σε 
κοντινή απόσταση στην παραλία και μέσα στην εν λόγω ζώνη βλάστησης, 
εγκαίρως. 

Επισυνάπτω σχετικές φωτογραφίες όπου παρκάρουν ήδη τα αυτοκίνητά τους 
οι λουόμενοι μέσα στην ζώνη βλάστησης 

Η είσοδος προς την παραλία για ασθενοφόρο ή ΑμεΑ μπορεί να γίνει πλησίον 
των ορίων του ξενοδοχείου Venus. Συγκεκριμένα να εφάπτεται στο 
διαχωριστικό τείχος στην δεξιά πλευρά. 

Εύχομαι η επιστολή μου να βρει ανταπόκριση και να προλάβουμε τα 
φαινόμενα ερημοποίησης που παρατηρούνται ήδη σε μεγάλο βαθμό στον 
Κόλπο των Κοραλλίων, όπου η συχνή προσέλευση αρκετών οχημάτων στο 
κομμάτι πάνω από την παραλία που χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης 
αφαίρεσε στρώματα εδάφους και πλέον είναι μια άγονη γη με λακκούβες. 

 

Με εκτίμηση, 

Μαρία Παπασωτηρίου 

 

 


