
 

 

 

 

 

 

 

 Πρὸς 

τὸν Ἐντιμότατον  

κ. Γεώργιον Κ. Δακῆν 

Περιφερειάρχην Δυτικῆς Μακεδονίας 

Εἰς  ΚΟΖΑΝΗΝ 
 

 

 Ἐντιμότατε Κύριε Περιφερειάρχα, 

Ἀνάστατοι καὶ πλήρως ἀγανακτισμένοι, μαζὶ μὲ τὸν εὐσεβῆ λαὸ τῆς 

Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, πληροφορούμεθα ὅτι τὸν προσεχῆ Αὔγουστο 

ἐπίκειται ἡ ἔναρξις λειτουργίας τοῦ καζίνου στὴν πόλη τῆς Φλωρίνης, καὶ μάλιστα 

στὴν παροῦσα ἐξαιρετικῶς δυσμενῆ συγκυρία γιὰ τὴν πολυαγαπημένη μας Πατρίδα, 

εἴδησις ἡ ὁποία ἐὰν ἐπιβεβαιωθεῖ τοῖς πράγμασι, θὰ ἀποτελέσει τὸ τελευταῖο καὶ 

τελειωτικὸ θανάσιμο κτύπημα γιὰ τὸν τόπο μας, τοὺς ἀνθρώπους του καὶ τὸ μέλλον 

τούτης τῆς πολύπαθης καὶ μαρτυρικῆς γωνιᾶς τῆς Ἑλλάδος μας. 

Ὅπως καλύτερα ἀπὸ ὅλους γνωρίζετε, τὰ τελευταῖα χρόνια διανύουμε μία 

περίοδο πρωτοφανοῦς οἰκονομικῆς, πνευματικῆς καὶ ἠθικῆς κρίσεως, κατὰ τὴν ὁποία 

δοκιμάζεται ποικιλοτρόπως ἡ Δυτικὴ Μακεδονία καὶ ἡ περιοχὴ τῆς Φλωρίνης, ἐνῷ 

καταρρίπτονται διαδοχικὰ ἀρνητικὰ ρεκόρ, κυρίως στὸν τομέα τῆς ἀνεργίας, καὶ 

μάλιστα τῆς ἀνεργίας τῶν νέων.  

Ἐν τούτοις, καὶ παρὰ τὴν οἰκτρὴ αὐτὴ κατάσταση, ἐνῷ θὰ προσδοκούσαμε ἐκ 

μέρους τῶν ἁρμοδίων τὴν λήψη μέτρων γιὰ τὴν ἀνάπτυξη, ὥστε νὰ δοθεῖ ἡ 

ἀπαραίτητη πνοὴ ζωῆς στὸν τόπο μας καὶ στοὺς νέους του, ἀντ᾽ αὐτοῦ 

πληροφορούμεθα ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως τὰ περὶ ἐνάρξεως τῆς 

λειτουργίας τοῦ καζίνου στὴν Φλώρινα. 

Κατὰ παράφρασιν τοῦ κοινῶς λεγομένου, «ὅλα τὰ ᾽χε ἡ Φλώρινα, τὸ καζίνο τῆς 

ἔλειπε»!  

Ἀκόμη καὶ οἱ πλέον ἀδαεῖς γνωρίζουν καλῶς ὅτι ὅπου ἀνοίγουν καζίνα κλείνουν 

σπίτια, οἰκογένειες καταστρέφονται, αὐξάνεται ἡ ἐγκληματικότης, 

πολλαπλασιάζονται τὰ διαζύγια καὶ οἱ αὐτοκτονίες, μεγεθύνονται ἡ φτώχεια καὶ ἡ 

ἀνέχεια. Οἱ μόνοι ὠφελημένοι ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι οἱ ἐπιχειρηματίες-ἰδιοκτῆτες 

τῶν ἀπανταχοῦ καζίνων καὶ ὄχι ἀσφαλῶς οἱ παῖκτες καὶ θαμῶνες, προερχόμενοι ἐκ 

φτωχῶν κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον οἰκογενειῶν. 
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Ἡ Φλώρινα καὶ ἡ εὐρύτερη περιοχὴ της ἔχουν ἄμεση καὶ ἐπείγουσα ἀνάγκη ὄχι 

ἀπὸ καζίνα καὶ ἁμαρτωλοὺς οἴκους τυχερῶν παιγνίων ἀλλὰ ἀπὸ ἔργα ὑποδομῆς, ἔργα 

ἀναπτυξιακά, τὰ ὁποῖα θὰ δώσουν τὴν ἀπαραίτητη ὤθηση γιὰ δημιουργία, γιὰ 

οἰκοδόμηση ἐλπιδοφόρου μέλλοντος καὶ εὐοίωνων προοπτικῶν στοὺς κατοίκους της 

καὶ τὶς οἰκογένειές των.  

Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, κατόπιν τῆς δυσμενοῦς τροπῆς τῆς ὑποθέσεως καὶ ὡς 

συνέχεια τῆς ὑπ᾽ αριθμ. πρωτ. 514/11-06-2012 ἐπιστολῆς μας, ἀπευθυνόμεθα ἐκ νέου 

πρὸς Ἐσᾶς, ὅπως καὶ πρὸς ἅπαντας τοὺς ἁρμοδίους τοπικοὺς θεσμικοὺς φορεῖς, καὶ 

ζητοῦμε τὴν συμπαράσταση καὶ συμπαράταξή Σας στὸν δίκαιο ἀγῶνα μας. Ὅπως καὶ 

κατὰ τὸ παρελθόν συστρατευθήκατε μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη καὶ καταφέραμε νὰ 

ἀναβάλουμε τὴν λειτουργία τοῦ καζίνου, ἔτσι καὶ τώρα προσβλέπουμε στὴν ὁμόθυμη 

συμμετοχή Σας στίς νέες μάχες ποὺ καλούμαστε νὰ δώσουμε, ἕως ὅτου κερδηθεῖ 

ὁριστικῶς ὁ πόλεμος καὶ ματαιωθεῖ πλήρως ἡ λειτουργία τοῦ καζίνου.   

Προσδοκώντας τὴν ἄμεση καὶ θετικὴ ἀνταπόκρισή Σας στὸ δικαιότατο αἴτημά 

μας, ἔχοντες δὲ ἀκράδαντη τὴν πεποίθηση ὅτι θὰ ἀρθεῖτε ἐκ νέου στὸ ὕψος τῶν 

περιστάσεων καὶ τῆς ἀποστολῆς, τὴν ὁποία Σᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ λαὸς μὲ τὴν ψῆφο του, 

διατελοῦμεν,   

 

 

 Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν  

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας 

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 


