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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 28/3/2022 
 

κ. Μπουρνούς είστε επικίνδυνος για τους πολίτες και φταίει  

ο κακός σας χαρακτήρας 

 

Κ. Μπουρνούς εμείς είμαστε παρόντες και δίπλα στα προβλήματα του κόσμου, εκεί 
που εσείς ως Δημοτική Αρχή είστε απόντες. Αυτό είναι που σας εκνευρίζει και χάνετε 
την ουσία, αφήνοντας τους πολίτες να κινδυνεύουν.  
  
Ξέρετε ότι κάθε χρόνο, στους καταρράκτες του Ντραφίου γκρεμοτσακίζονται πολίτες; 
Εσείς αδιαφορείτε και κοιμάστε χωρίς τύψεις, όταν έχουμε ατυχήματα. Ίδια αδιαφορία 
και με την καθίζηση στο Ν. Βουτζά, όπου ευτυχώς η απώλεια είναι μόνο της κατοικίας 
που καταστράφηκε και από τύχη όχι ανθρώπινη ζωή. Ίδια αδιαφορία και με τους 
χιλιάδες αποκλεισμένους από τα χιόνια συμπολίτες μας όπου ευτυχώς πάλι από τύχη 
δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Ίδια αδιαφορία με τα μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς, το 
νερό που στερεύει από τις δεξαμενές κατακαλόκαιρο, τα οικόπεδα που είναι εύφλεκτες 
βόμβες, και ευτυχώς μετά τη φονική πυρκαγιά του 2018, πάλι από τύχη, στεκόμαστε 
τυχεροί. 
  
Αποποίηση ευθυνών και μπαλάκι αρμοδιοτήτων, είναι το μόνο που ξέρετε καλά να 
κάνετε. Εάν όπως ισχυρίζεστε οι καταρράκτες δεν ανήκουν στο Δήμο Ραφήνας – 
Πικερμίου, σε ξένο Δήμο πήγε ο Δήμος μας και έβαλε, όπως ισχυρίζεστε, ταμπέλες και 
συρματοπλέγματα; Σας πληροφορώ ότι έχω έγγραφη απάντηση της Δημάρχου 
Πεντέλης ότι δεν ανήκει ούτε στο δικό της Δήμο.  
  
Βάλατε λέτε πινακίδα απαγόρευσης πρόσβασης. Προφανώς αναφέρεστε στην 
πινακίδα που προειδοποιεί για κατολισθήσεις, την οποία φωτογράφησα για να σας 
δείξω ότι ούτε απαγόρευση πρόσβασης δηλώνει, ούτε κίνδυνο πτώσης σε γκρεμό, 
ούτε όμως είναι του Δήμου μας όπως ψευδώς λέτε. Είναι του Οργανισμού Λιμένος 
Ραφήνας.  
  
Ρίξατε λέτε χώματα τα οποία κλείνουν το δρόμο πρόσβασης. Προφανώς αναφέρεστε 
στα μπάζα που παράνομα ρίξατε (ευτυχώς γλίτωσαν οι οδηγοί και εσείς το αυτόφωρο), 
τα οποία φωτογράφησα για να σας δείξω ότι σαφώς δεν εμποδίζουν την πρόσβαση. 
  
Η αρμοδιότητα είναι όντως της Περιφέρειας με την οποία και εγώ και ομάδα κατοίκων 
έχουμε επικοινωνήσει για να λάβει μέτρα προστασίας και σωστής ανάδειξης. Είναι 
όμως εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου και σαφώς έχετε, 
όχι αρμοδιότητα, αλλά ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, να τοποθετήσετε ΣΩΣΤΕΣ πινακίδες, να 
ΚΛΕΙΣΕΤΕ την πρόσβαση ως άκρως επικίνδυνη και να ΠΙΕΣΕΤΕ την Περιφέρεια για 
άμεσες επεμβάσεις. 
  
Κ. Μπουρνούς, εσείς όχι μόνο αδιαφορείτε για την ασφάλεια των πολιτών, δεν 
αντιλαμβάνεστε ούτε την ευθύνη της θέσης σας, ούτε τις παρανομίες που κάνετε. Κάθε 
φορά που συμβαίνει κάτι, ξεκινάτε το παιχνίδι του bullying, της συκοφαντίας και της 
αποποίησης ευθυνών. Ζείτε στη γυάλινη σφαίρα σας και όλα έξω από αυτήν ενοχλούν 
τις προσωπικές σας επιδιώξεις. Έχουμε όλοι καταλάβει. Δεν περιμένουμε κάτι 
περισσότερο από εσάς κ. Μπουρνούς, ούτε εγώ και δυστυχώς πλέον ούτε οι δημότες. 
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