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Αγ. Παρασκευή  11 - 3 - 2019 

Αρ. Πρωτ.:  17 

Προς: συναδέλφισσες/ους εκπαιδευτικούς,  

          μέλη του συλλόγου μας 

Κοιν :Ένωση Γονέων Χαλανδρίου 

           Γραφείο Δημάρχου Δήμου Χαλανδρίου 

 

 

Θέμα: «Το καζίνο της Πάρνηθας κατηφορίζει στη γειτονιά μας και 

στα σχολεία μας – Η ανάπτυξη έρχεται!» 

 

 

 

Στάση εργασίας και συγκέντρωση ενάντια στη μετεγκατάσταση του καζίνο 

Πέμπτη 14 Μαρτίου 12.30μ.μ 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Λ. Μεσογείων 119 

 

http://www.syllogosperiklis.gr/
mailto:info@syllogosperiklis.gr


Η εταιρεία Regency, που ελέγχει το καζίνο της Πάρνηθας  μετά τη ψήφιση του νόμου 

για την μετεγκατάστασή του, θέλει να προχωρήσει σύντομα στην ολοκλήρωση του έργου που 

θα αυξήσει τα υπερκέρδη της. Για να το πετύχει αυτό επιδιώκεται η μετεγκατάστασή του να 

γίνει μέσα στον αστικό ιστό. Επιδίωξη τους μάλιστα είναι η μετεγκατάσταση να γίνει στην 

περιοχή που βρίσκεται στα σύνορα του Αμαρουσίου – Χαλανδρίου και μάλιστα πολύ κοντά σε 

σχολικές μονάδες. 

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε  το αυτονόητο: 

Η βιομηχανία του τζόγου  δε συμβάλλει ούτε στην ανάπτυξη, ούτε και στην 

παραγωγή νέου πλούτου, αντίθετα οδηγεί στη μεταφορά εισοδημάτων προσπαθώντας να 

δημιουργήσει ψεύτικες ελπίδες, αλλά με κερδισμένο πάντα  τον γκρουπιέρη, δηλαδή την 

Regency Entertainment που διαχειρίζεται το καζίνο της Πάρνηθας και δύο ακόμα καζίνο στη 

Θεσσαλονίκη. 

 Όλοι γνωρίζουν ότι ο τζόγος οδηγεί σε εθισμό και εξάρτηση με καταστροφικές 

συνέπειες στη ζωή του τζογαδόρου και των οικείων του. Θεωρείται μάλιστα ότι η θεραπευτική 

αντιμετώπιση από τον τζόγο είναι από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις απεξάρτησης. 

Από ότι φαίνεται όμως η κυβέρνηση ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για την αύξηση 

των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων παρά για τις αρνητικές συνέπειες που θα 

δημιουργήσει στη γειτονιά μας, στους κατοίκους, αλλά και στους μαθητές των σχολείων μας. 

Πρέπει να αναφέρουμε εκτός του ότι έχει αντιταχθεί η Ένωση Συλλόγων Γονέων 

Μαθητών του Δήμου Χαλανδρίου  και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλανδρίου έχει 

ζητήσει να μη γίνει στην περιοχή η μετεγκατάσταση του καζίνο.  

Καλούμε  το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος να μην επιτρέψει την 

μετεγκατάσταση του καζίνο μέσα στον αστικό-οικιστικό ιστό. 

Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση που συνδιοργανώνεται από το Δήμο 

Χαλανδρίου και τοπικούς φορείς ενάντια στη μετεγκατάσταση του καζίνο την Πέμπτη στις 

14 Μαρτίου στις 12.30μ.μ. στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Λ. Μεσογείων 

119, απέναντι από το άλσος Χωροφυλακής. 

Ο Σύλλογος μας προκηρύσσει 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας από τις 12:00 

μέχρι τις 15:00 για τη συμμετοχή των συναδέλφων στην κινητοποίηση. 

 

 


