ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του Καζίνο Πάρνηθας
σε κατασκευή Καζίνο - MALL στην Αγία Φιλοθέη Αμαρουσίου

Η

πρόθεση και η επιμονή των κυβερνήσεων διαχρονικά ανεξαρτήτως κομμάτων, για να
μετεγκατασταθεί το Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι δεν ξεκίνησε σήμερα. Ήδη από το 2014 (ΝΔ
– ΠΑΣΟΚ) με το Ν. 4277/14 για το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, ορίσθηκαν στο Μαρούσι οι
προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να ευνοήσουν την εγκατάσταση κτηρίων με χρήσεις, όπως το καζίνο.
Κατόπιν το 2017 (ΣΥΡΙΖΑ) με τον Ν. 4499/17 επιτράπηκε ρητά η εγκατάσταση καζίνο στον αστικό ιστό,
και ορίστηκαν οι προϋποθέσεις των χώρων υποδοχής «φωτογραφίζοντας» το Μαρούσι και
συγκεκριμένα το Κτήμα Δηλαβέρη.
Η παράταξή μας αντέδρασε άμεσα. Διατυπώσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένες προτάσεις
δράσης εναντίον της δημιουργίας Καζίνο-Mall στην Αγία Φιλοθέη και ενταχθήκαμε στην Επιτροπή
Αγώνα ενάντια στην μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας, ύστερα από την άμεση αποδοχή στην
πρόσκληση που μας έκανε για να συμβάλουμε ο Σύλλογος «Άγιος Γεώργιος» Αγ. Φιλοθέης.
Συμμετέχουμε και στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή του Δήμου με τον ίδιο σκοπό. Συμμετείχαμε σε
διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες, σε εξορμήσεις ενημέρωσης, ενώ καταθέσαμε υπομνήματα στις κρατικές
υπηρεσίες, αντίκρουση στην καμπάνια των εταιριών υπέρ του καζίνο1,2 και συνυπογράψαμε στο
Συμβούλιο της Επικράτειας την αίτηση ακυρώσεως του Συλλόγου Αγ. Φιλοθέης Αμαρουσίου «Ο Άγιος
Γεώργιος»3.
Και αυτά, υπό ένα κλίμα μάλλον αντίξοο, αφού: α) από πλευράς δημοτικής αρχής, ενώ μεν διεκήρυτταν
ότι είναι αντίθετοι στην μετεγκατάσταση, στην πράξη δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να την
εμποδίσουν. Στον αντίποδα, οι εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους
των συνεργαζόμενων μεγαλοεπιχειρηματιών του καζίνο, Λασκαρίδη – Κόκκαλη, για να «ακούσουν τις
απόψεις τους»4,5, και παράλληλα, απέφυγαν να στηρίξουν την άρνησή τους στα αρμόδια όργανα6!
β) από πλευράς στελεχών τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, ουδείς αντέδρασε στις μεθοδεύσεις της ηγεσίας του
κόμματος που έφερνε το καζίνο μέσα στη γειτονιά, ενώ ο Γ. Καραμέρος, επικεφαλής της παράταξης
ΣΥΡΙΖΑ στο Μαρούσι, ουσιαστικά ζήτησε να διαπραγματευτούμε με τους επιχειρηματίες!7,8
Αποκορύφωμα της συλλογικής δράσης όσων εναντιωθήκαμε στο Καζίνο - MALL, ήταν η απόφαση του
ΣτΕ η οποία ακύρωσε τη μετεγκατάστασή του, και η οποία ήταν μεγάλη νίκη των πολιτών9. Δυστυχώς,
η κυβέρνηση της ΝΔ, με νέα τροπολογία σε νόμο που αφορούσε τη … δημόσια υγεία (!) και με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος, νομοθέτησε ξανά, ώστε να παρακαμφθεί η απόφαση του ΣτΕ. Στη Βουλή,
ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν, αλλά μόνο επειδή είχαν αντίθεση με την κατεπείγουσα διαδικασία.
Η παράταξή μας παραμένει αταλάντευτα αντίθετη: α) στη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας με την
κατασκευή Καζίνο – MALL (σ.σ.: θα κατασκευασθεί με ξενοδοχεία, μαγαζιά, γραφεία κλπ) στην γειτονιά
της Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου αλλά και σε κάθε άλλη πόλη, β) στην παράκαμψη της δικαιοσύνης,
γ) στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής μας (κυκλοφοριακό, ψηλά κτίρια κλπ),
δ) στην περαιτέρω «αφυδάτωση» των οικογενειακών, μικρομεσαίων καταστημάτων της τοπικής αγοράς,
ε) στη μείωση της πραγματικής αξίας των ακινήτων μας και στην αύξηση της φορολογίας τους, και
κυρίως, στ) στην δημιουργία στην κοινωνία, στην οικογένεια και στη νεολαία ενός νέου προτύπου ζωής,
όπου ο τζόγος θα προβάλλεται σαν μία καθημερινή διασκέδαση, παρά το γεγονός ότι προκαλεί εθισμό,
οικονομική καταστροφή και εκμαυλισμό συνειδήσεων.
1 https://wp.me/paR7wa-mr, 2 https://wp.me/paR7wa-h8, 3 https://wp.me/paR7wa-hC, 4 https://wp.me/paR7wa-hj,
5 https://wp.me/paR7wa-hZ, 6 https://wp.me/paR7wa-lR, 7 https://wp.me/paR7wa-h3, 8 https://wp.me/paR7wa-oZ,
9 https://wp.me/paR7wa-nf
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