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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΧΙ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την απόφαση της Ολομέλειας του,
ακυρώνει τη μετεγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι.
Η απόφαση του ΣτΕ δικαιώνει τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που
χρόνια τώρα αντιστέκονται στις επικίνδυνες μεθοδεύσεις μετεγκατάστασης του
καζίνο εντός του αστικού ιστού. Δικαιώνει επίσης τους αγώνες των κοινωνικών
φορέων, συλλόγων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, που αξιοποίησαν και τα νομικά
τους όπλα απέναντι σε ένα ισχυρό πολιτικό, επιχειρηματικό και μιντιακό μέτωπο που
θεωρούσε ειλημμένη την απόφαση για την μεταφορά του καζίνο. Η εξέλιξη του
ζητήματος γεμίζει με θάρρος όλους όσοι έμπρακτα και δυναμικά στήριξαν κινηματικά
και αγωνιστικά όλες τις προσπάθειες ανάσχεσης μιας καταστροφικής οπτικής περί
αστικής ανάπτυξης με προεξάρχοντα το ρόλο του τζόγου.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., από την πρώτη στιγμή, που ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη
μετεγκατάσταση του καζίνο, συμμετείχε στην Επιτροπή Αγώνα που συγκροτήθηκε
και σε όλες τις κινητοποιήσεις, εκτιμώντας ότι «η λειτουργία μέσα στον οικιστικό
ιστό της πόλης δεν θα επιβαρύνει μόνο το περιβάλλον και τον Δημόσιο χώρο, αλλά
θα μεταβάλει επίσης και τη συνολική φυσιογνωμία της περιοχής, φέρνοντας δίπλα στην
πόρτα των κατοίκων της περιοχής την κουλτούρα του τζόγου και της κατανάλωσης,
που καμία σχέση δεν (θα έπρεπε να) έχουν με τις ανάγκες των δημοτών και
καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τον κοινωνικό ιστό που διατηρεί ακόμα ψήγματα
συλλογικότητας και αλληλεγγύης, εξαιρετικά ενοχλητικά απ’ ό,τι φαίνεται για
πολλούς».
Με ανακοίνωσή της η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (25-11-2019)
ανέφερε ότι «οι πόλεις μας έχουν ανάγκη από χώρους μετάδοσης της γνώσης
(Σχολεία και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), της πραγματικής παραγωγής και της
τεχνολογικής καινοτομίας, αλλά και από χώρους πολιτισμού, άθλησης και αναψυχής
για τους κατοίκους (γήπεδα, πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα, πάρκα κτλ.) και όχι
από καζίνο τα οποία προωθούν τη λογική του τζόγου και του εύκολου πλουτισμού.
Μόνο με την ανέγερση τέτοιων χώρων: γνώσης, πολιτισμού, δημιουργίας και μαζικού
αθλητισμού, ικανών να συμβάλλουν στην αποφόρτιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης
και την καλλιέργεια δημιουργικών αγωνιστικών προτύπων για την νέα γενιά μπορούμε να
έχουμε ελπίδες για το μέλλον της κοινωνίας και των παιδιών μας».
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Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δηλώνει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται
στο πλευρό των κατοίκων και των φορέων της περιοχής στον αγώνα για να
αποτραπούν οι όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις επιχειρηθεί στο μέλλον να επαναφέρουν
το ζήτημα στην τροχιά που απαιτούν τα γνωστά επιχειρηματικά συμφέροντα.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

