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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρέων Γρηγόρησ Σταμοφλησ,  
 καταγγέλλει εκείνουσ, που κατέςτρεψαν  

τα προςτατευτικά κολονάκια ςτην παραλία τησ Βαρέασ 
 

Είναι γνωςτό  το πρόβλθμα ςτθν παραλία τθσ Βαρζασ, όπου ςε ζνα τμιμα 
του δρόμου ζχουν  υποςτεί ηθμία τα πεηοδρόμια και το οδόςτρωμα 
(ποδθλατόδρομοσ) από τθν μανία τθσ κάλαςςασ και υπάρχει όντωσ κίνδυνοσ, για 
όςουσ κινοφνται με αυτοκίνθτα ακόμα και για εκείνουσ, που κάνουν περίπατο  με τα 
πόδια. 

Ο Διμοσ ζχει κάνει ενζργειεσ για να αποκαταςτακεί θ ηθμία ςε όλο το 
κατεςτραμζνο παραλιακό μζτωπο τθσ Βαρζασ κι ωσ ότου αρχίςουν τα ζργα 
προςωπικό των εξωτερικών ςυνεργείων του Διμου τοποκζτθςε ςτα επικίνδυνα 
ςθμεία 25 προςτατευτικά κολονάκια κατά μικοσ του ποδθλατοδρόμου ώςτε να 
ζχουν τθν προςοχι τουσ οι κινοφμενοι ςτθν παραλία και να μθν κινδυνεφουν.  

Μετά από λίγεσ θμζρεσ κάποιοι γνωςτοί – άγνωςτοι, αςυνείδθτοι 
προφανώσ, εξαφάνιςαν τα περιςςότερα προκαλώντασ τθν οργι και τθν αγανάκτθςθ 
πολλών πολιτών, που είδαν ι πλθροφορικθκαν το γεγονόσ.  

 Είναι γνωςτό ότι το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα το κλθρονόμθςε θ παροφςα 
Διοίκθςθ.  Πρόκειται για ζνα πρόβλθμα  χρόνιο για τθν επίλυςθ του οποίου δεν είχε 
γίνει καμία ενζργεια  μζχρι τθ ςτιγμι που ανζλαβε θ νζα  Διοίκθςθ του Διμου. 
             Από τθν πρώτθ ςτιγμι ζγιναν ενζργειεσ για τθν επίλυςθ του ςοβαροφ αυτοφ 
κζματοσ και θ κατάλθξθ ιταν,  ότι ο μόνοσ τρόποσ,  για να λυκεί το πρόβλθμα, είναι 
να γίνουν μελζτεσ, να λθφκοφν οι ςχετικζσ άδειεσ  και να εκτελεςτεί το ζργο. Είναι 
γνωςτό ότι οι μελζτεσ απαιτοφν ςθμαντικό χρόνο. 

Όμωσ ο περιςςότεροσ χρόνοσ απαιτείται για τθν αδειοδότθςθ , όπου πρζπει 
να περάςεισ από “ςαράντα κφματα” και από πολλοφσ ςυναρμόδιουσ φορείσ, αφοφ 
είναι πράγματι ζνα πάρα πολφ δφςκολο ζργο. 

Και είναι δφςκολο ζργο, διότι είναι ςτθ γραμμι αιγιαλοφ οπότε είναι 
κατανοθτό πωσ ο αγώνασ για να λάβει θ Διοίκθςθ τισ εγκρίςεισ και τισ 
αδειοδοτιςεισ ιταν μακροχρόνιοσ. Ευτυχώσ όμωσ παρά τισ κακυςτεριςεισ θ 
υπόκεςθ ζφταςε ςε  αίςιο τζλοσ. 
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Ολοκλθρώκθκαν όλεσ οι μελζτεσ, ενώ ζχει γίνει  και αίτθμα ςτθν Περιφζρεια 
για χρθματοδότθςθ με υποςχζςεισ τόςο από τον Περιφερειάρχθ όςο και από τον 
Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ Αττικισ, ότι κα χρθματοδοτιςουν αυτό το ζργο και ζτςι 
το μεγάλο αυτό πρόβλθμα οδεφει προσ επίλυςθ. 

Όλα  αυτά  δείχνουν ότι θ διοίκθςθ του Διμου είχε αςχολθκεί  πάρα πολφ με 
αυτό το κζμα εδώ και χρόνια  και είχε χρζοσ όπωσ κι ζκανε να δρομολογιςει τισ 
διαδικαςίεσ και και όχι να λζει λόγια και όταν ολοκλθρωκοφν οι διαδικαςίεσ να 
κάνει τισ ςχετικζσ ανακοινώςεισ. Εκτιμάται ότι το ζργο κα ξεκινιςει  μζςα ςτο 2022. 

 Κι ενώ ζχουν γίνει όλα αυτά και τα εξωτερικά ςυνεργεία  του Διμου είχαν 
φροντίςει για τθν προςταςία των κινουμζνων ςτθν παραλία τθσ Βαρζασ είτε πεηι 
είτε με οχιματα τοποκετώντασ προςτατευτικά κολονάκια κάποιοι ανεγκζφαλοι 
κινοφμενοι προφανώσ από αντιπολιτευτικό μζνοσ, τα περιςςότερα τα ζβγαλαν  και 
τα πιρανε με ςυνζπεια να κινδυνεφει θ ηωι και θ αςφάλεια των πολιτών. 
 Αυτοφσ τουσ γνωςτοφσ – αγνώςτουσ τουσ παραδίδουμε ςτθν κρίςθ των υγιώσ 
ςκεπτομζνων πολιτών και δεν πρζπει αυτοί οι λίγοι ανεγκζφαλοι να αφεκοφν να 
χαλάνε τθν καλι εικόνα τθσ τοπικισ κοινωνίασ με τισ πολλζσ αρετζσ και τα 
ςθμαντικά χαρίςματα. 
 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχέςεων 


