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C A S I N O 
Με έκπληξη, απογοήτευση και οργή πληροφορηθήκαμε ότι συζητείται η  πιθανότητα  ένα 

μεγάλο καζίνο να μετεγκατασταθεί στο Μαρούσι. 

Σε μία πόλη που οι διαδικασίες ρυμοτόμησης, χαρακτηρισμού οικοπέδων  ως σχολείων, 

απαλλοτρίωσης οικοπέδων  από τον Δήμο, σχεδιασμού, χρηματοδότησης και εν τέλει ανέγερσης νέων 

σχολείων  από την  ΚΤΥΠ και το κεντρικό κράτος διαρκούν 10-15 χρόνια, είμαστε παρατηρητές 

συνοπτικών διαδικασιών για Ειδικά Χωρικά Σχέδια, για αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις express , για 

ανέγερση και λειτουργία καζίνο μέσα σε 1,5 με 2 χρόνια. 

Στο Μαρούσι μας που πνίγεται από πολλά κτήρια και επιχειρήσεις πάσης φύσεως 

ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ χρήσης, σχεδιάζεται ένα νέο μεγάλο κτιριακό σύμπλεγμα υψηλής επισκεψιμότητας. 

Ένα κτίριο που φημολογείται ότι  θα στεγάσει αφενός μεν  αθώα εστιατόρια και χώρους αναψυχής, 

αλλά  παράλληλα και ξενοδοχείο,  τα οποία όμως θα αποτελούν το  δόλωμα και τη βιτρίνα, το ωραίο 

περιτύλιγμα, που περιβάλλει το καζίνο,  ώστε να λειτουργήσει  η κοινωνική απενοχοποίηση. 

Ήδη στο Μαρούσι ο νόμιμος τζόγος μεγαλουργεί  με τουλάχιστον 10 «νόμιμους» χώρους 

«παιγνιομηχανημάτων» σε πολύ μικρή απόσταση από σχολεία, φροντιστήρια και χώρους άθλησης και 

βεβαίως δεκάδες στοιχηματικά πρακτορεία,  τα οποία ορισμένες φορές βρίσκονται στο απέναντι 

πεζοδρόμιο από ένα σχολείο. 

Το καζίνο θα σηματοδοτήσει, θ’ αποτελέσει την κορωνίδα του νόμιμου, αλλά δυστυχώς θα 

επιδράσει ως πολλαπλασιαστής και του  παράνομου τζόγου στην πόλη μας, με την απενοχοποίηση της 

μάταιης αναζήτησης του εύκολου πλουτισμού, δηλητηριάζοντας την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα τη 

νεολαία μας. 

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι γύρω από τέτοιες εγκαταστάσεις ανθίζουν πλείστες όσες  παράνομες 

δραστηριότητες,  οι οποίες θα υποβαθμίσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής 

για τους γονείς και τους μαθητές του Αμαρουσίου. 

Το συγκεκριμένο κτήμα Δηλαβέρη βρίσκεται σε απόσταση 300μ. από το 7ο Δημοτικό Σχολείο 

Αμαρουσίου και 400μ. περίπου από τα 8ο Γυμνάσιο και 9ο Λύκειο Αμαρουσίου.  

Ο κόσμος του τζόγου ως σκοτεινός και ημιπαρανοϊκός κόσμος, συνθλίβει προσωπικότητες και 

συναισθήματα, διαλύει τον κοινωνικό και οικογενειακό ιστό όσων μπλέκονται στα δίχτυα αυτού του 

πάθους, ωθώντας τον άνθρωπο – θύμα σε ένα ανατριχιαστικό στροβίλισμα συναισθημάτων (από την 

«επιτυχία» στην εκμηδένιση). 

Για εμάς τους Γονείς, μαθητές/μαθήτριες του Αμαρουσίου ο τζόγος δεν έχει καμία σχέση με την 

κοινωνία και την οικονομική ανάπτυξη. 

Εμείς ζητάμε χώρους τέχνης και πολιτισμού, αθλητισμού και μάθησης,  ζητάμε γήπεδα, κλειστά 

γυμναστήρια, θέατρα , αίθουσες συναυλιών, νηπιαγωγεία δημοτικά γυμνάσια και λύκεια και όχι καζίνο. 

Όχι στον τζόγο. Όχι στο καζίνο. Όχι στις εξαρτήσεις. 

Ναι στη ζωή και την διασκέδαση.  

Ναι στην τέχνη και στον πολιτισμό.  

Ναι στον αθλητισμό και στην μάθηση. 

 

 «Αν αγωνιστείς μπορεί και να χάσεις, αν δεν αγωνιστείς έχεις ήδη χάσει.» 
Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλογών Γονέων 

 


