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Θέμα: Σχεδιαζόμενες ή σε εξέλιξη παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του δάσους και των δασικών
εν γένει εκτάσεων, στα διοικητικά όρια ή και εντός αυτών, του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

Πικέρμι 16/6/2019

Οι παραπάνω αναφερόμενες συλλογικότητες σας ενημερώνουμε για σχέδια αντιπεριβαλλοντικών παρεμβάσεων
στην περιοχή μας που συζητούνται ευρέως στον δήμο μας.

1. Τελευταία γίνονται συχνές αναφορές της δημοτικής αρχής Ραφήνας-Πικερμίου, τόσο προεκλογικά αλλά και
μετεκλογικά, σε παρεμβάσεις εκχερσώσεων στα όρια των οικισμών που συνορεύουν με δασικές εκτάσεις. Οι
εκχερσώσεις αυτές αφορούν ζώνη πλάτους 50 μέτρων εκτός των ορίων των οικισμών και προς την πλευρά της
δημόσιας  δασικής  γης.  Μάλιστα  ο  νυν  και  επανεκλεγείς  δήμαρχος,  Ε.  Μπουρνούς, διατείνεται  πως  θα
προχωρήσει στη διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης και στη φύτευση βραδύκαυστων δέντρων και γκαζόν... Αυτά είναι
διατυπωμένα σε δημόσιες εκδηλώσεις του δημάρχου, σε συνεντεύξεις και σε προεκλογικές ομιλίες.

Καταγράφουμε μια πρόσφατη δήλωσή του (με το δικό του συντακτικό):
“Να δημιουργηθεί αντιπυρική ζώνη στα σύνορα των οικισμών  προς τη μεριά του δάσους που να φυτευτούν
κάποια βραδύκαυστα, δηλαδή, κυττάχτε, θέλω να πω ότι το δάσος δεν υπήρχε από πεύκα πριν από 150 χρόνια,
εδώ ήταν δάσος από βελανιδιές κι από άλλα δέντρα, έγινε η ξύλευση είτε για καυσόξυλα είτε για πλοία είτε για
ο,τιδήποτε, το πεύκο είναι ζιζάνιο, αναπτύσσεται γρήγορα, ανθεκτικό και τώρα άμα πάτε να δείτε τα πευκάκια
έγιναν τόσο. Το πεύκο είναι σίγουρο ότι θα ξαναδημιουργηθεί, ας μην δημιουργηθεί σ' αυτή τη ζώνη που λέω,
να γίνουν μια ζώνη με βραδύκαυστα δέντρα, με χαμηλούς θάμνους, ακόμα και με γκαζόν σ' ένα σημείο, γκαζόν
με την έννοια το άγριο γκαζόν, ώστε να μην ακουμπάει το δάσος πάνω στον οικισμό για να μπορούμε να τη
σταματήσουμε.”

[Ε. Μπουρνούς, 11/5/2019, προεκλογική ομιλία, το ηχητικό είναι διαθέσιμο]

Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι πριν μερικούς μήνες ο ίδιος είχε εκφράσει πολύ πιο καθαρά τις μύχιες σκέψεις
του:
"Έχω ζητήσει επισήμως να δημιουργηθεί μία αντιπυρική ζώνη 50 μέτρων,  ένα  σεληνιακό  τοπίο ,  από τα
σύνορα των περιοχών εντός σχεδίου με το δάσος."

[Ε. Μπουρνούς, συνέντευξη στον Realfm, 23/8/2019, ακούστε το ηχητικό εδώ:
http://www.enikos.gr/society/591093/dimarxos-rafinas-ston-realfm-978-exo-zitisei-na-dimiourgithei-ant]

Δυστυχώς, σε αυτά τα σχέδιά του υποστηρίζεται και από σύλλογο οικοπεδούχων της περιοχής:
“Σεις κύριε Δήμαρχε, έχετε ζητήσει επισήμως να δημιουργηθεί μία αντιπυρική ζώνη 50 μέτρων από τα σύνορα
των περιοχών εντός σχεδίου από το δάσος. Η Διώνη είναι περιοχή εντός σχεδίου (ΒΔ 1970) που περιβάλλεται
από δάση και δασικές εκτάσεις."

[Σύλλογος «Διώνη», πρώην οικοπεδούχοι Α.Ο.Ο.Α., επιστολή αρ.πρωτ. 16/10-9-2018]

http://www.enikos.gr/society/591093/dimarxos-rafinas-ston-realfm-978-exo-zitisei-na-dimiourgithei-ant
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Είναι απόλυτα σεβαστός ο φόβος των κατοίκων για το ενδεχόμενο δασικής πυρκαγιάς,  αλλά από εκείνο το
σημείο μέχρι του να επιδιώκεται η κατάργηση νόμων (από τον 998/1979 έως τον 4467/2017) αλλά και του ίδιου
του Συντάγματος (άρθρα 24 §1 και 117 §3), το οποίο προστατεύει δάση και δασικές εκτάσεις, η απόσταση είναι
κολοσσιαία.

2. Πρόσφατα  υπήρξε  κάλεσμα  του  δήμου για  συμμετοχή  σε  εθελοντικούς  καθαρισμούς  αλσυλλίων,
κοινόχρηστων χώρων και συναφούς χρήσης εκτάσεων, εντός των οικισμών, στις 22, 23 και 30 Ιουνίου. Τέτοιες
παρεμβάσεις  εκ  μέρους  του  δήμου  ή/και  από  οργάνωση  εθελοντικών  δράσεων  και  ομάδων  κατοίκων  της
περιοχής  πρέπει  να  διέπονται  από την  κείμενη  δασική  νομοθεσία  και  να  γίνονται  με  μέριμνα  να  μη  θιγεί
περαιτέρω και να μη καταστραφεί ο δασικός πλούτος της Πεντέλης.

3. Προ μηνών γίναμε μάρτυρες ενός ιδιότυπου πογκρόμ εναντίον της ξυλώδους δασικής βλάστησης, ειδικά των
κωνοφόρων. Άτομα πεύκης, νεκρά ή ζωντανά, αδιακρίτως είδους, απομακρύνονταν εντατικά δίχως πρώτα να
διαγνωστεί από υπεύθυνους επιστήμονες η κατάσταση της υγείας των δέντρων. Αναφερόμαστε στα δέντρα τα
οποία απέμειναν ιστάμενα μετά την πυρκαγιά που έκαψε εκτάσεις από τη  Νταού Πεντέλης έως και το  Μάτι.
Εκτός από τα εντεταλμένα συνεργεία έγιναν μαζικές υλοτομίες ακόμα και υγιών ατόμων κουκουναριάς ή ακόμα
και πλατύφυλλων ειδών.

4. Γνωρίζουμε επίσης ότι τον τελευταίο καιρό συζητείται ευρύτατα από κατοίκους του Ντραφίου και τοπικούς
συμβούλους  του  Πικερμίου  η  παρέμβαση  στον  καταρράκτη  του  Βαλανάρη με  τη  δημιουργία  διαδρόμου
καθόδου  προς  το  ποτάμι  με  εγκαταστάσεις  σκαλοπατιών  και  κιγκλιδωμάτων  που  θα  διευκολύνουν  την
πρόσβαση στο πολύπαθο οικοσύστημα. Είναι δε γνωστό ότι η επισκεψιμότητα στο Βαλανάρη έχει αυξηθεί πολύ
την τελευταία δεκαετία με  αισθητή επιβάρυνση του οικοσυστήματός του (απορρίματα, γκραφίτι, όχληση της
πανίδας κ.λπ.).

5. Επίσης,  βάσει  απόφασης  της  Περιφέρειας  με  ΑΔΑ  6ΨΞΞ7Λ7-ΒΞ1  εντός  των  ερχόμενων  2-3  μηνών  θα
πραγματοποιηθεί  καθαρισμός του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας και των κλάδων του  Βαλανάρη και  Πετρέζας.
Επειδή  ο  καθαρισμός  που  πραγματοποιήθηκε  από τη  ΜΟΜΚΑ  τον  Αύγουστο  του  2018  με  ερπυστριοφόρα
οχήματα που όργωσαν τη φυσική βλάστηση στην κοίτη και στα πρανή είχε καταστροφικές συνέπειες τόσο στο
οικοσύστημα του ρέματος όσο και στη σταθερότητα των πρανών, παρακαλούμε για την επίβλεψη και μέριμνά
σας ώστε να εξασφαλιστεί πως ενδεχόμενη κοπή βλάστησης στην κοίτη και τα πρανή θα γίνει μόνο με άδεια και
φυσική παρουσία εκπροσώπου του Δασαρχείου.

Προκειμένου να προλάβουμε όλες αυτές τις καταστροφές, που αυτή τη φορά απειλεί να προκαλέσει ο φόβος και
η άγνοια, ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας, τη συνδρομή και τη συμμετοχή δικών σας κλιμακίων τα οποία, σε
περίπτωση και υπό τους όρους που ενδέχεται να επιτραπούν σχετικές αποψιλώσεις, θα επιβλέπουν την ορθή
κατά την επιστήμη και συμβατή με τη νομοθεσία εκτέλεση των σχετικών εργασιών.  Ως τοπική δασική αρχή
άλλωστε, το Δασαρχείο Πεντέλης και στα πλαίσια της δασοπροστασίας, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να
προτείνει, να σχεδιάσει, να εγκρίνει, να οργανώσει και να επιβλέψει ανάλογους χειρισμούς.
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