Καζίνο στο Μαρούσι-Καζίνο στο Ελληνικό
Λέμε όχι στον τζόγο και στην “καζινοποίηση”
Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση της Πέμπτης 14 Μαρτίου,
12.30μμ, εναντίον της δημιουργίας καζίνο στο Μαρούσι
Η δημιουργία
καζίνο στο Μαρούσι στο Ελληνικό, και πιθανόν
αργότερα και αλλού αποτελεί, εκτός των άλλων, μέρος του σχεδίου
των μνημονιακών κυβερνήσεων για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο
της Αττικής. Αφού πλέον οι βασικοί τομείς της παραγωγικής
ανασυγκρότησης της χώρας (ενέργεια, λιμάνια, αεροδρόμια, τραίνα,
επικοινωνίες,
κ.α)
εντάσσονται
στο
Υπερταμείο,
για
να
εξυπηρετήσουν ένα πλαστό χρέος και διαχειρίζονται από τους
κερδοσκόπους δανειστές, το κράτος
και τα κόμματα που το
υπηρετούν έχουν εναποθέσει τις ελπίδες για “ανάπτυξη” στον
τουρισμό της αρπαχτής και στον τζόγο.
Το βασικό σχέδιο αυτού του καταστροφικού τουρισμού είναι η
πολυδιαφημισμένη “Ριβιέρα του Σαρωνικού” που προβλέπει την
κατασκευή φαραωνικές τουριστικών εγκαταστάσεων στο π.
Αεροδρόμιο του Ελληνικού, στη χερσόνησο της Βουλιαγμένης και σε
άλλα σημεία καταστρέφοντας δασικές εκτάσεις και αρχαιολογικούς
χώρους, όπως και την τοπική οικονομία. Επίσης οι παραλίες, εκτός
του ότι θα παραδοθούν σε ιδιώτες και θα σταματήσει η ελεύθερη
πρόσβαση σε αυτές, θα κινδυνεύουν από τη μόλυνση αφού σε όλο
το παράκτιο μέτωπο θα κατασκευασθούν τεράστιες μαρίνες. Το
μοντέλο αυτής της ανάπτυξης θα συμπληρώνεται με αντίστοιχα
κτιριακά συγκροτήματα, διάσπαρτα σε όλη την Αττική, αποτελούμενα
από mall, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης κ.α,
Και βέβαια απαραίτητο συμπλήρωμα αυτού του τύπου ανάπτυξης
είναι και ο τζόγος. Πολύ περισσότερο που στην περίοδο της κρίσης
οι εξαθλιωμένοι πολίτες είναι πιο ευάλωτοι στα τυχερά παιχνίδια. Για
το λόγο αυτό από το 2012, έχουν ξεκινήσει τα σχέδια για τη
δημιουργία -προς το παρόν- δύο Καζίνο, ένα στο παραλιακό μέτωπο
(στο Ελληνικό) και ένα στον οικιστικό ιστό της Αθήνας (στο
Μαρούσι). Βέβαια τα σχέδια και για τα δύο Καζίνο, όπως
προαναφέρθηκε,
προβλέπουν και άλλες
εγκαταστάσεις, όπως
ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα, εστιατόρια, χώρους διασκέδασης θα
προκαλέσουν τεράστια περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα.

Ιδιαίτερα για το Μαρούσι, όπου σχεδιάζεται η μεταφορά του Καζίνο
της
Πάρνηθας,
η
κατάσταση
θα
είναι
απελπιστική,
αν
συνυπολογισθούν τα σχέδια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας
για πλήρη ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του ΟΑΚΑ και με
δεδομένο ότι ήδη έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν στην περιοχή
υπερτοπικές χρήσεις, όπως το Mall και το Golden Hall ενώ
ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση από τη λειτουργία μεγάλων
νοσοκομείων. Η τοπική αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα
υποστούν ανεπανόρθωτο πλήγμα, το κυκλοφοριακό
θα είναι
ανεπίλυτο και η καθημερινή ζωή των πολιτών θα γίνει ανυπόφορη.
Αν σε αυτά προσθέσουμε την κοινωνική παραβατικότητα, τον
αλκοολισμό και την εγκληματικότητα που είναι άρρηκτα δεμένα με
τη λογική του τζόγου και τη λειτουργία των καζίνο, καταλαβαίνουμε
ποιο μέλλον επιφυλάσσεται για το Μαρούσι, για τις γύρο περιοχές,
αλλά και για ολόκληρη την Αττική, όταν θα λειτουργούν και τα δύο
σχεδιαζόμενα Καζίνο ( Μαρούσι, Ελληνικό).
Και το χειρότερο είναι ότι ενώ οι τοπικές κοινωνίες θα υποστούν
τεράστιες ζημιές, όπως προαναφέρθηκε, οι μόνες κερδισμένες θα
είναι οι επιχειρήσεις που θα διαχειρίζονται τα Καζίνο και τις
υπόλοιπες εγκαταστάσεις.
Η Εναλλακτική Δράση μαζί με όλες τις συλλογικότητες, τα
κινήματα και τους φορείς εκφράζει την αντίθεσή της τόσο στη
δημιουργία Καζίνο στο Μαρούσι, όσο και στο Ελληνικό
Καλούμε τους κατοίκους και τις συλλογικότητες, τόσο στα βόρεια
όσο και στα νότια προάστεια να συντονίσουμε τις δυνάμεις μας και
να αγωνισθούμε εναντίον της “καζινοποίησης”
που απειλεί
ολόκληρη την Αττική. Μπορούμε με ενωτικούς αγώνες να
αποτρέψουμε τη δημιουργία των Καζίνο
Επίσης καλούμε τα μέλη, τις φίλες και τους φίλους της Εναλλακτικής
Δράσης στην κινητοποίηση που οργανώνουν
φορείς και
συλλογικότητες εναντίον του σχεδιαζόμενου Καζίνο στο Μαρούσι
ΠΕΜΠΤΗ 14/03/2019, ΣΤΙΣ 12.30ΜΜ.
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