
 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ 

Χαιρετίζουμε τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες των κατοίκων της περιοχής μας 
ενάντια στην μετεγκατάσταση του ΚΑΖΙΝΟ της Πάρνηθας στο Μαρούσι. 

Καλούμε όλους τους κατοίκους του Δήμου Αμαρουσίου αλλά και των όμορων 
Δήμων, να συμμετέχουν και να στηρίξουν την συγκέντρωση της Συντονιστικής 
Επιτροπής Αγώνα ενάντια στο Καζίνο (Σάββατο 11 Φλεβάρη, 11μμ, στον ΗΣΑΠ 
Αμαρουσίου), αλλά και να συμβάλλουν στην αγωνιστική κλιμάκωση για την 
ακύρωση της μετεγκατάστασης. 

Η Κυβέρνηση της ΝΔ, σε αγαστή σύμπνοια με τα μεγάλα επιχειρηματικά 
συμφέροντα, προωθεί με γρήγορο ρυθμό τον σχεδιασμό τους για την 
μετεγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας στο κτήμα Δηλαβέρη στο Μαρούσι. Για 
άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι βάζει σε πρώτη προτεραιότητα την ικανοποίηση 
των επιδιώξεων και των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας «Ελληνικό Καζίνο 
Α.Ε.», σε βάρος των συμφερόντων των κατοίκων της περιοχής. 

Έτσι, αντί να ανακουφιστεί μια ιδιαίτερα φορτωμένη σε υπερτοπικές χρήσεις 
περιοχή, ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή ενός τεράστιου τετραώροφου 
ξενοδοχείου 20.000τ.μ., το οποίο θα φιλοξενεί το καζίνο, στη συμβολή δύο 
κεντρικών οδικών αξόνων (Κηφισίας και Σπύρου Λούη). Οι ήδη υπερκορεσμένες 
λεωφόροι θα γίνουν «αδιάβατες» με τεράστια αρνητική επίπτωση στο αστικό 
περιβάλλον, στον κυκλοφοριακό φόρτο, στον θόρυβο και στην ηχορύπανση.  

Η μετεγκατάσταση του καζίνο είναι ένα έργο απονομιμοποιημένο κοινωνικά. Από 
την μια προωθεί την ηθική νομιμοποίηση του τζόγου και την αναπαραγωγή του 
«οράματος» του εύκολου πλουτισμού, ως απάντηση στα κοινωνικά αδιέξοδα. Από 
την άλλη ο τζόγος εισβάλλει στις γειτονιές, σε απόσταση αναπνοής από σχολεία, 
και η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται πιο εύκολη -το ίδιο και ο κίνδυνος εθισμού, όπως 
και η εμφάνιση εγκληματικής δραστηριότητας 

Το κυριότερο όμως είναι ότι έχουμε άλλο ένα παράδειγμα της επέλασης του 
κεφαλαίου σε τοπικό επίπεδο, προωθώντας «επενδύσεις» για την κερδοφορία του, 
σε βάρος των λαϊκών αναγκών και δικαιωμάτων, στερώντας πολύτιμους 
ελεύθερους χώρους (δημόσιους ή ιδιωτικούς που θα μπορούσαν να 
απαλλοτριωθούν).  



Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής: «Η 
περιοχή μας έχει ανάγκη από χώρους μετάδοσης της γνώσης, πολιτισμού, 
άθλησης, αναψυχής και επικοινωνίας των κατοίκων (σχολεία, πάρκα, 
πλατείες, πολιτιστικά κέντρα, γήπεδα κτλ) και όχι από καζίνο, τα οποία 
προωθούν τη λογική του τζόγου και του εύκολου πλουτισμού 
καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τον κοινωνικό ιστό». 

Τα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δηλώνουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε 
τα σχέδια για την μετεγκατάσταση του Καζίνο να μην περάσουν. 

Καλούμε τους κατοίκους της περιοχής να συνεχίσουν τον αγώνα, απαιτώντας: 

 Όχι στα σχέδια μετεγκατάστασης του Καζίνο στο Κτήμα Δηλαβέρη. Όχι στη 
δημιουργία Καζίνο στον αστικό ιστό των Δήμων Αμαρουσίου και Χαλανδρίου 
(και σε κανέναν άλλον Δήμο). Να αποσυρθεί άμεσα το σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγματος. Το κτήμα Δηλαβέρη να απαλλοτριωθεί και να γίνει πάρκο 
υψηλού πρασίνου προσιτό σε κάθε λαϊκή οικογένεια. 

 Όχι άλλες υπερτοπικές χρήσεις στην περιοχή. 

 Κατάργηση του νόμου 4269/14, που επιτρέπει την ιδιωτική πολεοδόμηση 
μέσω των ΕΧΣ, και του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (Ν. 4277/14) που 
χαρακτηρίζει τον Δήμο Αμαρουσίου «πόλο υπερτοπικής ανάπτυξης και 
μητροπολιτικής εμβέλειας». 

 Εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων, των 
εργαζόμενων στο Καζίνο. 

Η «Ανάπτυξή» τους μας στερεί τους ελεύθερους δημόσιους χώρους, φέρνει 
περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση, αναπαράγει το εμπόριο ψεύτικης 
ελπίδας, συνθλίβει την ποιότητα της ζωής μας. 

Να μην τους αφήσουμε! Ο Αγώνας μας να φτάσει μέχρι το τέλος. 

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ 
ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
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