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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
  Γνωςτοί – άγνωςτοι κατζςτρεψαν για δεφτερθ φορά 

τα προςτατευτικά κολονάκια ςτθν παραλία τθσ Βαρζασ. 
Προςπακοφν να προκαλζςουν ατφχθμα,  
αδιαφορϊντασ για τθν ηωι ςυμπολιτϊν. 

 
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. 

Είναι ςε όλουσ επίςθσ γνωςτό ότι  Διμοσ ζχει κάνει ενζργειεσ, για να 
αποκαταςτακεί θ ηθμία ςε όλο το κατεςτραμζνοπαραλιακό μζτωπο τθσ Βαρζασ κι 
ωσ ότου αρχίςουν τα ζργα (είναι εξαςφαλιςμζνθ θ χρθματοδότθςι τουσ) 
προςωπικό των εξωτερικϊν ςυνεργείων του Διμου είχε τοποκετιςει  ςτα 
επικίνδυνα ςθμείαπροςτατευτικά κολονάκια κατά μικοσ του ποδθλατοδρόμου 
ϊςτε να ζχουν τθν προςοχι τουσ οι κινοφμενοι ςτθν παραλία και να μθν 
κινδυνεφουν.  

Χκζσ, για δεφτερθ φορά οι γνωςτοί άγνωςτοι κατζςτρεψαν τα κολονάκια 
πιςτεφοντασ ότι με αυτό τον τρόπο κα εκκζςουν τθν Διοίκθςθ του Διμου 
αγνοϊντασ τον κίνδυνο, που διατρζχουν όςοι κινοφνται ςτον παραλιακό δρόμο ι 
μάλλον που είναι και το πικανότερο επιδιϊκοντασ να προκαλζςουν ατφχθμα. 

Το γεγονόσ αυτό να υποκζςει κανείσ ότι είναι τυχαίο,  όταν προθγοφνται 
ςχετικζσ αναρτιςεισ με επικριτικά ςχόλια ςτα socialmedia; 

Η ςυγκεκριμζνθ ςυμπεριφορά φανερϊνει ξεκάκαρα, ότι κάποιοι ζχουν 
τυφλωκεί από το αντιπολιτευτικό μζνοσ, που τουσ διακατζχει και πλζον 
χαρακτθρίηονται ωσ  αδίςτακτοι με αυτι τθν εγκλθματικι ςυμπεριφορά τουσ τθν 
οποία  αναμφίβολα  οι πολίτεσ ςτο ςφνολό τουσ τθν αποδοκιμάηουν. 

 Σε κάκε περίπτωςθ θ αντίδραςθ του Διμου ιταν αςτραπιαία και τα 
προςτατευτικά κολονάκια τοποκετικθκανςτθν κζςθ τουσ ςιμερα το πρωϊ από τθν  
Υπθρεςία των εξωτερικϊν ςυνεργείων του Διμου. 
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Οςο για τουσ δολιοφκορείσ τουσ καταγγζλουμε και τουσ παραδίδουμε ςτθν 
κρίςθ των πολιτϊν. 

Παράλλθλα κα υποβλθκεί  μινυςθ κατ’ αγνϊςτων, προκειμζνου οι αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ να ανακαλφψουν τουσ ενόχουσ. 
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