
Μαρούσι, 03/06/21 
 
Αξιότιμη κ. Σίμου,  

Με χαρά διαπιστώσαμε ότι δημοσιεύσατε κείμενο που αφορά στην δεύτερη 
προσπάθεια της παρούσας κυβέρνησης να νομοθετήσει, με σκοπό να μεταφερθεί στο 
Μαρούσι το Καζίνο Πάρνηθας, μάλιστα σε εγκατάσταση με πολύ περισσότερες 
υπερτοπικού χαρακτήρα χρήσεις, πρόσθετες στο καζίνο. Θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε ότι συμφωνούμε με τις θέσεις του κειμένου σας που αντιστρατεύονται 
τις μεθοδεύσεις αυτές και τον στόχο τους. 

Με την ευκαιρία σας υπενθυμίζουμε, ότι οι εκπρόσωποι συλλόγων και δημοτικών 
συνδυασμών των βορείων προαστίων που συναπαρτίζουμε την 
άτυπη Επιτροπή είμαστε κάτοικοι του Αμαρουσίου, του Χαλανδρίου και άλλων 
γειτονικών δήμων. Ήρθαμε σε επαφή μεταξύ μας και σε μία ελάχιστη οργανωτική 
σχέση έκτοτε, ύστερα από ανοικτό και δημόσιο κάλεσμα του Συλλόγου Προστασίας 
Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου και του εξωραϊστικού και 
εκπολιτιστικού συλλόγου «Άγιος Γεώργιος» της Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου, δηλαδή 
της συγκεκριμένης περιοχής του Αμαρουσίου στην οποία συμπεριλαμβάνεται το 
επίμαχο ακίνητο-υποδοχέας της ενδεχόμενης μεταφοράς του Καζίνο Πάρνηθας. 

Με τη σειρά μας, εδώ και περίπου δύο χρόνια, ζητήσαμε δημόσια και ανοικτά την 
υποστήριξη των προσπαθειών μας από όλους του τοπικούς συλλόγους και φορείς του 
Χαλανδρίου και του Αμαρουσίου και γειτονικών δήμων, καθώς και των παρατάξεων 
των δημοτικών συμβουλίων τους. Από όσους και όσες εκπροσώπους 
ανταποκρίθηκαν και ήταν αρκετοί/-ες, πήραμε την υποστήριξη για να κατορθώσουμε 
να κάνουμε πολυάριθμες παρεμβάσεις, σε κρατικές επιτροπές και υπηρεσίες, στα 
δημοτικά συμβούλια (σ.σ.: θα μας έχετε δει και εσείς στην αίθουσα του δημοτικού 
συμβουλίου Αμαρουσίου του οποίου είστε μέλος, και με αυτοπρόσωπη παρουσία μας, 
και μέσω ίντερνετ μετά την ύπαρξη των μέτρων covid-19), αλλά και στην Περιφέρεια 
Αττικής.  

Έχουμε πραγματοποιήσει ενημερωτικές συγκεντρώσεις σε διάφορους χώρους του 
Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου, έχουμε διανείμει σχετικά έντυπα. Κορυφώσαμε τις 
κινητοποιήσεις μας το 2020, την ημέρα συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επικρατείας 
στο οποίο συζητούνταν οι προσφυγές μας κατά των σχετικών κρατικών αποφάσεων, 
οπότε πραγματοποιήθηκε και διαδήλωση. 

Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις, μέσα από τη συνεργασία και αλληλοενημέρωση 
στελεχών με σχετικές γνώσεις και επαγγελματική επάρκεια προερχόμενων από τους 
δημοτικούς και συλλογικούς φορείς, διαμορφώθηκαν εν πολλοίς οι περισσότερες από 
τις προσφυγές που δικαιώθηκαν με την απόφαση του ΣτΕ που απέρριψε την πρώτη 
προσπάθεια των τελευταίων κυβερνήσεων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) να καταφέρουν την 
μεταφορά του Καζίνου Πάρνηθας στην Αγία Φιλοθέη Αμαρουσίου. Τουλάχιστον τρεις 
από τις προσφυγές αυτές είχαν υπογράψει και καταθέσει φορείς-μέλη 
της Επιτροπής μας με την συνυπογραφή πολυάριθμων εκπροσώπων φορέων και 
συλλόγων. 
 
Η απόφαση του ΣτΕ αποτελεί νικηφόρο κατάληξη - ούτως ή άλλως - των 
αγώνων ενωμένων δυνάμεων από την τοπική κοινωνία, άσχετα με την ερμηνεία 
που κάνει ο καθένας και η καθεμιά στο σκεπτικό της απόφασης. Ασφαλώς, την 
καταγράφουμε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν επαγρυπνούμε και ότι δεν συνεχίζουμε τη 
δράση μας, πόσο μάλλον, αφού η παρούσα Κυβέρνηση αποφάσισε να επανακινήσει 



το θέμα με νέα νομοθετική πρωτοβουλία που πέρασε πρόσφατα από την Βουλή. 
Έχουμε στη διάθεσή μας τους σχετικούς διαλόγους των βουλευτών/-τριών από τα 
επίσημα πρακτικά κατά τη σχετική συζήτηση, που επίσης έχουν  τη σημασία τους.     

Οι τοπικοί σύλλογοι, φορείς και παρατάξεις που αποτελούν την Επιτροπή, ήδη μήνες 
πριν την εκδίκαση στο ΣτΕ, βρισκόμαστε συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο, κρατώντας ο 
καθένας τις απόψεις του και την πλήρη αυτέλεια του, προκειμένου να συντονίζουμε τις 
ενέργειες μας και να διατηρούμε ενωμένη/επαυξημένη τη δυναμική μας έναντι των 
πολύ μεγάλων οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων που επιδιώκουν την 
μεταφορά. Την Κυριακή 23/05/21, ύστερα από δημόσιο και ανοικτό κάλεσμα, 
εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων βρεθήκαμε στο υπαίθριο θέατρο της περιοχής 
Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου για να συντονίσουμε τις ενέργειες μας, ενώ την Κυριακή 
30/05/21 ομάδα εκπροσώπων συλλόγων και φορέων μοίρασε στις πλατείες του 
κέντρου του Αμαρουσίου ενημερωτικό υλικό στο οποίο περιγράφονται αδρομερώς οι 
τελευταίες εξελίξεις.   

Αγαπητή κ. Σίμου, 

Έχοντας εμπειρία δύο χρόνων αγώνων πια, και με κινητοποιήσεις, και με δικαστική 
διεκδίκηση, η Επιτροπή μας θεωρεί κορυφαίας σημασίας διακύβευμα να μην 
διασπώνται οι δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας προ του σκοπού να αποτύχει η 
προσπάθεια ίδρυσης στη γειτονιά μας ή οπουδήποτε αλλού, ενός εμπορικού 
πολυχώρου με επίκεντρο τον τζόγο και τα συνοδά με αυτόν φαινόμενα.  Είναι ζωτικής 
σημασίας αυτός ο σκοπός για εμάς και τα παιδιά μας που κατοικούμε γύρω από το 
συγκεκριμένο ακίνητο και στην ευρύτερη περιοχή. Δεν αποτελεί κάποιου είδους 
κομματικό "παιχνίδι", είναι ζήτημα όρων ζωής, δημοκρατίας και πολιτισμού. 
Σε αυτόν τον σκοπό σας καλούμε εκ νέου - όπως κάνουμε με κάθε ευκαιρία προς 
όλους τους φορείς και οργανώσεις εδώ και δύο χρόνια - να συμμετέχετε ισότιμα, μέσα 
από το δίκτυο συντονισμού που ήδη υπάρχει και εργάζεται. 

  
Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε. 
Για την Επιτροπή Αγώνα 
Νίκος Αρβανιτάκης (Πρόεδρος Εξωραϊστικού Συλλόγου «Αγιος Γεώργιος» Αγίας 
Φιλοθέης Αμαρουσίου), 
Ναταλία Μιχαηλίδου (μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς 
Πεντέλης - Χαλανδρίου), 
Βασίλης Μπακάλης (Πρόεδρος Περιβαλλοντικού Εξωραϊστικού Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αγίου Νικολάου - ΚΑΤ Αμαρουσίου) 
Κωστής Σηφάκης (Πρόεδρος Ένωσης Κρητών Αμαρουσίου «Κρηταγενής Ζευς») 
 


