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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: κo. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

Θέμα: Μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι 

 

Αξιότιμε κε. Υπουργέ, 

 

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2020, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού 

Σχεδιασμού (ΣΜΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίθηκε το 

Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) για τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας από 

τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, σε έκταση 50 περίπου στρεμμάτων εντός του 

Αμαρουσίου, γνωστή ως κτήμα Δηλαβέρη. Σημειώνεται ότι το Κτήμα Δηλαβέρη 

εκτείνεται σε χώρο που βρίσκεται στη συμβολή των λεωφόρων Σπύρου Λούη και 

Κηφισίας, κοντά στο εμπορικό κέντρο Golden Hall, και δίπλα στο νοσοκομείο 

«Υγεία». Πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους μέσα στην 

καρδιά του αστικού ιστού.  

 

Την αντίθεση του στην μετεγκατάσταση του καζίνου της Πάρνηθας στο Μαρούσι, 

εξέφρασε σχεδόν σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση 

του 2020, υιοθετώντας μάλιστα σχετικό ψήφισμα της ΚΕΔΚΕ, συντασσόμενο με τα 

ψηφίσματα των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων Αμαρουσίου, Λυκόβρυσης – 

Πεύκης, Χαλανδρίου και Ηρακλείου, που κατέθεσαν αίτημα ακύρωσης της 

μετεγκατάστασης στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικράτειας. Παρά την 

κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε τόσο για τις βελτιωτικές παρεμβάσεις που 

πρόκειται να γίνουν στην ευρύτερη περιοχή, όσο και για τους τρόπους αντιμετώπισης 

των υφιστάμενων κυκλοφοριακών προβλημάτων, κάτοικοι, δημοτικά συμβούλια και 

παρατάξεις της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν προειδοποιήσει ότι με τη 

μετεγκατάσταση του Καζίνο απέναντι από το ΟΑΚΑ, θα υπάρξουν κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

 

Μεταξύ άλλων υπάρχουν φόβοι για μεγάλη περιβαλλοντική και πολεοδομική 

επιβάρυνση, περαιτέρω κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή, αλλά και εύλογες 

ανησυχίες για την ηθική νομιμοποίηση του τζόγου και την προώθηση της κουλτούρας 

του εύκολου πλουτισμού ως ατομικής διεξόδου σε συνθήκες συνεχιζόμενης 

οικονομικής κρίσης. Με την τελευταία παρατήρηση ερχόμαστε στην καρδιά του 

ζητήματος. Η κυβέρνηση προκρίνει τα καζίνο και τον συστηματικό τζόγο ως πρότυπο 

ανάπτυξης (Ελληνικό και Μαρούσι, μέχρι στιγμής). Πέρα από το ηθικό πρόσημο μιας 

τέτοιας επιμονής της συντηρητικής παράταξης στον τζόγο, παραθεωρούνται κάθε 

λογής συνέπειες (όπως η, εν τέλει, ταύτιση μιας περιοχής με το καζίνο της: σε λίγα 
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χρόνια, το Μαρούσι θα είναι απλώς ένας προορισμός για να παίξει κανείς καζίνο…), 

συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών συνεπειών αντί κερδών. 

 

Παραθέτουμε άρθρο-μελέτη του αμερικανικού περιοδικού The Atlantic με τίτλο «Ένας 

καλός τρόπος για να διαλύσεις μια τοπική οικονομία: χτίσε ένα καζίνο» και 

υπότιτλο «Κανείς δεν πρέπει να προσβλέπει στη βιομηχανία τζόγου για να 

αναζωογονήσει πόλεις, ‘γιατί δεν είναι αυτό που κάνουν τα καζίνο’»,1 με παραδείγματα 

καταστροφής από Βαλτιμόρη, Οχάϊο, Νεβάδα, Μέρυλαντ, Μισσισσίππι, Φιλαδέλφεια, 

Ντέλαγουερ κ.ά. Καταθέτουμε επίσης εκτενή μελέτη αμερικανικού ινστιτούτου για τις 

συνέπειες των καζίνο.2 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

 Κατά τη λήψη της απόφασης ένταξης ενός καζίνο στο Μαρούσι, έχουν ληφθεί 

υπόψιν οι ανυπολόγιστες συνέπειες συμπερίληψης ενός καζίνο μέσα στον 

αστικό ιστό σε κάθε πιθανό τομέα — κυκλοφορία οχημάτων, αναπτυξιακό 

μοντέλο, αξία ακινήτων, ευρύτερη οικονομική και επιχειρηματική 

δραστηριότητα στην περιοχή, ψυχική υγεία, κ.ά., όπως αυτές τεκμαίρονται με 

σωρεία μελετών; 

 

 Δεδομένων των τεκμηριωμένων ανυπολόγιστων συνεπειών συμπερίληψης 

ενός καζίνο μέσα στον αστικό ιστό, προτίθεται ο κ. Υπουργός να αποσύρει και 

να ακυρώσει την απόφασή του, προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας, 

αλλά και της μεσομακροπρόθεσμης εξέλιξης της περιοχής του Αμαρουσίου, η 

οποία θα μεταμορφωθεί άρδην επί τα χείρω; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

    

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΜέΡΑ25 
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