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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο κ. Ακθσ Τςελζντθσ βάηει ςτθ κζςθ τουσ όςουσ επζκριναν 
το Διμαρχο Μεγαρζων Γρθγόρθ Σταμοφλθ, για δικεν 

άρνθςθ ςυνεργαςίασ, με τον γνωςτό Κακθγθτι Σειςμολογίασ 
 

Σζρμα ςτα ςενάρια και τα επικριτικά ςχόλια κατά του Δθμάρχου Μεγαρζων 

Γρθγόρθ Σταμοφλθ, από τοπικά ΜΜΕ και αιρετοφσ  ζβαλε ο Διευκυντισ του 

Γεωδυναμικοφ Ινςτιτοφτου Ακθνϊν γνωςτόσ Κακθγθτισ ειςμολογίασ κ. Ακθσ 

Τςελζντθσ προχκζσ το βράδυ με ανάρτθςι του ςτο προςωπικό του προφιλ ςτο fb 

αποδομϊντασ πλιρωσ τθν άποψι τουσ ότι τάχα ο κ. Σταμοφλθσ αρνικθκε να 

ςυνεργαςτεί μαηί του ςτθν εφαρμογι  πρωτοποριακοφ προγράμματοσ 

προειδοποίθςθσ ςειςμοφ, για τθ κωράκιςθ τθσ περιοχισ ςε περίπτωςθ επικείμενου 

ςειςμοφ. 

Ο κ. Τςελζντθσ ςτθν προχκεςινοβραδυνι του ανάρτθςθ ςτο  fb αναφζρει: 

“ Μνπ έθαλε πνιύ άζρεκε εληύπσζε, πνπ θάπνηνη από ηελ αληηπνιίηεπζε ζην 

Γήκν Μεγαξέσλ πηάζηεθαλ από κία δήισζε κνπ, όηη δήζελ ν δήκαξρνο αξλήζεθε λα 

απνδερηεί ην ζύζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο, ην νπνίν ηνπ πξόηεηλα αληί λα 

εζηηαζηνύλ ζην πξόβιεκα ηεο αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο ησλ Μεγάξσλ. 

Η επηθνηλσλία κνπ κε ην δήκαξρν έγηλε κέζσ δύν ζπλεξγαηώλ κνπ θαηνίθσλ 

Μεγάξσλ θαη όρη πξνζσπηθά κε εκέλα.  

Με ην δεδνκέλν όηη ζηελ πεξηνρή έρνπκε αλαπηύμεη ήδε ππνδνκέο ζηα 

πιαίζηα ελόο πξσηνπνξηαθνύ ζπζηήκαηνο αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο πνπ θηηάρλνπκε 

γηα ηελ Motor Oil ζεώξεζα όηη είλαη κεγάιε επθαηξία λα ην ζπλδπάζνπκε κε έλα 

ζεηζκηθό ζελάξην ηεο πόιεο ζε ζπλδπαζκό κε ειέγρνπο θαη πξνηάζεηο γηα ηα ζρνιεία. 

Η έθθξαζε κνπ «ήμεηο αθίμεηο» είρε λα θάλεη κε ην γεγνλόο όηη κνπ εδόζε 

από ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ ε εληύπσζε όηη ην πξόγξακκα δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί 

γηαηί δελ ππήξραλ πόξνη γηα λα θαιπθζνύλ ηα απαηηνύκελα κεραλήκαηα θαη όηη 

ζπλάληεζαλ ζηηο επαθέο ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο έλα κεγάιν βαζκό δπζθνιίαο σο πξνο 

ην λα γίλεη θαηαλνεηή ε ηεξάζηηα ζεκαζία απηνύ ηνπ έξγνπ. 

ε ζεκεξηλή επηθνηλσλία κνπ κε ην Γήκαξρν δηαπίζησζα ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζεηζκηθνύ θηλδύλνπ ζηε πόιε ηνπ θαη δξνκνινγήζακε 

ηηο απαηηνύκελεο πεξαηηέξσ δξάζεηο καο.  

 



Πξέπεη απηνί ν θύξηνη, πνπ γξάθνπλ πξσηνζέιηδα κε περπαίνπο ηίηινπο 

ελάληηα ζην Γήκαξρν απνθόπηνληαο επηιεθηηθά ηκήκαηα ησλ δειώζεσλ κνπ , όηη ν 

ζεηζκόο δελ ρξεηάδεηαη ζθνπξηαζκέλνπο κηθξνπνιηηηθνύο ιαη̈θηζκνύο  ηε ζηηγκή, πνπ 

πξέπεη όινη λα είκαζηε ελσκέλνη ελάληηα ζηνλ εηζκηθό Κίλδπλν”. 

Ο Γήκαξρνο Μεγαξέσλ Γρεγόρες ηακούιες ζε ζεκεξηλέο ηνπ δειώζεηο 

αλαθέξεη ηα εμήο: 

« Η Διοίκθςθ του Διμου, εδϊ και πολφ καιρό, ζχει αποδείξει με πράξεισ και 

όχι με λόγια ότι ενδιαφζρεται για τθν προςταςία των πολιτϊν και για τθν ζγκαιρθ 

προειδοποίθςθ για ζντονα φυςικά φαινόμενα (ειςμοί, φωτιζσ, πλθμμφρεσ, κλπ), 

κάτι που κα ζπρεπε να γνωρίηει θ αντιπολίτευςθ, που δυςτυχϊσ όμωσ μζροσ αυτισ 

ουδόλωσ ενδιαφζρεται για τουσ πολίτεσ και το μόνο τθσ ενδιαφζρον είναι το πωσ κα 

πλιξει τθν διοίκθςθ, ςυνικωσ με πυροτεχνιματα, γι’ αυτό και τϊρα αντιλιφκθκε το 

πρόβλθμα και τοφτο βζβαια μόνο κατόπιν τθσ ανακοίνωςθσ του κ. Σςελζντθ.  

Ήδθ από πζρςι το επτζμβριο είμαςτε Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΗ ΕΔΡΑ UNESCO ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΤΠΝΩΝ ΛΤΕΩΝ, ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣ. ΑΣΣΙΚΗ (ζχουμε 

υπογράψει ςχετικό Πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ) για τθν υλοποίθςθ του ζργου 

«Διεπιςτθμονικό Κζντρο Παρατθριςεων Γεωπεριβάλλοντοσ και 

Γεωκαταςτροφών» με ςκοπό τθν Ζγκαιρθ Προειδοποίθςθ και Θωράκιςθ τθσ 

περιοχισ μασ από πικανζσ φυςικζσ καταςτροφζσ, με τθν ανάπτυξθ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, τακμϊν GPS, Ανιχνευτικϊν υςτθμάτων 

Κατολιςκιςεων, Αιςκθτιρων Καταγραφισ και Μθχανιςμϊν Ζγκαιρθσ 

Προειδοποίθςθσ, για ςειςμοφσ και Πλθμμυρικά Φαινόμενα, ςτα Μζγαρα και ςε όλθ 

τθν ευρφτερθ περιοχι του Διμου. Παράλλθλα, ςτο Κζντρο κα παρζχεται υψθλοφ 

επιπζδου εκπαίδευςθ, ςε Μεταπτυχιακοφσ Φοιτθτζσ, ςτουσ τομείσ τθσ Μελζτθσ των 

Γεωπεριβαλλοντικϊν Φυςικϊν Πόρων και των Φυςικϊν Καταςτροφϊν. 

Η ιεηηοσργία ασηού ηοσ Κέληροσ είλαη πρωηοπορηαθή ζε παλειιαδηθό 

επίπεδο κε ζαθή ζηότεσζε ζηελ αποηειεζκαηηθή προζηαζία ηοσ Περηβάιιοληος, 

ηωλ σποδοκώλ θαη ηες αλζρώπηλες δωής. 

Δπηπιένλ ζέισ λα ππνγξακκίζσ όηη απηή ε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην 

Γπηηθήο Αηηηθήο πινπνηείηαη ΧΩΡΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΜΑ 

θαη είλαη απηνλόεην πώο θάζε επηζηεκνληθή ζπλδξνκή θαη δξάζε, πνπ πξνζθέξεηαη 

ζην Γήκν καο από νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθό πξόζσπν ή θνξέα είλαη θαινδερνύκελε 

θαη ηελ ζπδεηάκε όπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε ηελ πξόηαζε ηνπ θ. Σζειέληε 

ε νπνία έρεη θόζηνο 350.000 εσρώ. 

Δπίζεο ζέισ λα δηαβεβαηώζσ ηνπο ζπκπνιίηεο όηη κε εμαζθαιηζκέλε 

ρξεκαηηθή πίζησζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ ν Γήκνο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζεγεηή Δθαξκνζκέλεο Γεσινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθώλ 

Καηαζηξνθώλ θ. Λέθθα Εσζύκηο  έρεη πξνρσξήζεη πξόγξακκα πξνζεηζκηθνύ 

ειέγρνπ όισλ ησλ Γεκνηηθώλ θηηξίσλ θαη ηδηαίηεξα όισλ ησλ ρνιείσλ ηεο πεξηνρήο 

ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. 

 

 



Παξάιιεια θαη πάιη κε ην Πξόγξακκα ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο ζα γίλεη αλάπηπμε δηθηύνπ 

παξαηεξήζεσλ κεηαβνιώλ επηθαλεηαθήο παξακόξθσζεο (ζπλζεηζκηθήο, 

κεηαζεηζκηθήο θιπ.) κε ρξήζε γεσδαηηηθώλ ζηαζκώλ ρακεινύ θόζηνπο, γηα ρξήζε ζε 

ζύζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο, κε ηα παξαθάησ όξγαλα: 

Α. Ψεθηνπνηεηήο θαη ζεηζκηθόο αηζζεηήξαο κε παξειθόκελα γηα δεκηνπξγία 

κόληκνπ ζεηζκνινγηθνύ ζηαζκνύ (δύν(2) ηεκάρηα). 

Β. Φνξεηόο ςεθηνπνηεηήο θαη ζεηζκόκεηξν (δέθα (10) ηεκάρηα) 

Γ. Γηπιόζπρλνο δέθηεο GNSS αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο κε εμσηεξηθή 

θεξαία(δέθα (10) ηεκάρηα). 

Σειεηώλνληαο ζέισ λα επηζεκάλσ ηελ αλάγθε ηεο ελόηεηαο θαη ηεο 

νκνςπρίαο κε ηελ νπνία πξέπεη λα ζπκπνξεπόκαζηε ζην Γήκν κε ζηόρν ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ θη όρη λα γίλεηαη απηνζθνπόο ε ελδερόκελε λίθε ζηηο 

πξνζερείο δεκνηηθέο εθινγέο. 

Καλέλαο κα θαλέλαο από ηνπο ζπκπνιίηεο δελ ζέιεη θνθνξνκαρίεο θαη 

ηνπνζεηήζεηο, πνπ δηαζηξεβιώλνπλ ηελ αιήζεηα, ζπέξλνπλ δηδάληα θαη 

δειεηεξηάδνπλ ηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηόπνπ.» 

 

Εθ ηοσ Γραθείοσ Επηθοηλωλίας  

& Δεκοζίωλ τέζεωλ 
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