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 Ἐντιμότατε Κύριε Ὑπουργέ, Ἐρίτιμος Κυρία Ὑπουργός, 

 Μὲ βαθύτατο πόνο ψυχῆς χαράζουμε αὐτές τίς γραμμές γιὰ ζήτημα σπουδαιοτάτης 

σημασίας, ἀληθῶς ζήτημα ζωῆς καὶ θανάτου, οὐσιαστικῶς γιὰ ἕνα θανάσιμο, ἐὰν 

ἐπιχειρηθεῖ, κτύπημα στὸν δοκιμαζόμενο τόπο μας καὶ τοὺς κατοίκους του. 

 Ἀνάστατος καὶ πλήρως ἀγανακτισμένος ὁ εὐσεβὴς λαὸς τῆς Μητροπολιτικῆς μας 

περιφερείας πληροφορεῖται ὅτι τὸν προσεχῆ Αὔγουστο πρόκειται νὰ λειτουργήσει στὴν 

πόλη τῆς Φλωρίνης τὸ καζίνο, καὶ μάλιστα στὴν παροῦσα ἐξαιρετικῶς δυσμενῆ συγκυρία 

γιὰ τὴν πολυαγαπημένη μας Πατρίδα. 

Κύριοι Ὑπουργοί, εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια διανύουμε μία 

περίοδο πρωτοφανοῦς οἰκονομικῆς, πνευματικῆς καὶ ἠθικῆς κρίσεως γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας, 

κατὰ τὴν ὁποίαν δοκιμάζεται ποικιλοτρόπως ἡ Δυτικὴ Μακεδονία καὶ ἡ περιοχὴ τῆς 

Φλωρίνης. 

Ἰδιαιτέρως ἡ Περιφέρεια Δυτικῆς Μακεδονίας καταρρίπτει διαδοχικὰ ἀρνητικὰ 

ρεκόρ, κυρίως στὸν τομέα τῆς ἀνεργίας. Συμφώνως δὲ πρὸς τὰ στοιχεῖα τῆς  

Eurostat γιὰ τὸ 2012, ἐπὶ συνόλου 270 περιφερειῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἡ Δυτικὴ 

Μακεδονία κατατάσσεται πρώτη στὴν ἀνεργία τῶν νέων 15-24 ἐτῶν μὲ ποσοστὸ 72,5% (!!) 

καὶ πέμπτη στὴν ἐν συνόλῳ ἀνεργία μὲ ποσοστὸ 29,9%!!  

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 ἀπαραίτητος 

πνοὴ ζωῆς στὸν τόπο μας καὶ στοὺς νέους του, ἀντ᾽ αὐτοῦ πληροφορούμεθα ἀπὸ τὰ Μέσα 

Μαζικῆς Ἐνημερώσεως ὅτι τὸν προσεχῆ Αὔγουστο ἐπίκειται ἡ ἔναρξη λειτουργίας τοῦ 

καζίνου στὴν Φλώρινα. 
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Κατὰ παράφραση τοῦ κοινῶς λεγομένου, «ὅλα τὰ ᾽χε ἡ Φλώρινα, τὸ καζίνο τῆς 

ἔλειπε»!  

Ἀληθῶς ἀποροῦμε καὶ ἐξιστάμεθα, ποιός νοσηρὸς νοῦς θεώρησε ὅτι εἶναι δυνατὸν 

νὰ συνδυασθεῖ ἡ ἀνάπτυξη ἑνὸς ὑποβαθμισμένου τόπου μὲ τὴν λειτουργία καζίνου σὲ 

αὐτὸν τὸν ἴδιο τόπο, καὶ ἔδωσε τὴν ἔγκριση γιὰ τὴν ἐνεργοποίηση τῆς ἀδείας λειτουργίας 

του; 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. 

Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς Σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι συμφώνως πρὸς τὰ στοιχεῖα 

ἐρεύνης ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς, μεταξὺ τῶν 

ἐτῶν  1977 καὶ 1996, ἀπεδείχθη ὅτι στὶς περιοχὲς μὲ καζίνο οἱ ληστεῖες αὐξήθηκαν κατὰ 

136% (!), οἱ ληστεῖες αὐτοκινήτων κατὰ 78%, οἱ διαρρήξεις 50%, οἱ κλοπὲς 38%, οἱ βιασμοὶ 

21% καὶ οἱ δολοφονίες κατὰ 12%. 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. 

Διὰ τοῦτο ἀπευθυνόμεθα πρὸς Ἐσᾶς, ὅπως καὶ πρὸς ἅπαντας τοὺς ἁρμοδίους, καὶ 

δηλώνουμε ὅτι μαζὶ μὲ τὸν πιστὸ λαὸ τῆς ἀκριτικῆς μας περιοχῆς θὰ ἀντιταχθοῦμε μὲ ὅλες 

μας τὶς δυνάμεις ἐναντίον τῆς λειτουργίας τοῦ καζίνου. Καὶ δὲν πρόκειται νὰ 

ὀπισθοχωρήσουμε ἐὰν δὲν ἐξοβελίσουμε τὸ καταστροφικὸν αὐτὸ ἔργον μακρὰν τῆς 

Φλωρίνης! Οὔτε θὰ παύσουμε νὰ φωνάζουμε καὶ νὰ διεκδικοῦμε ἔργα τίμια καὶ 

ἀναπτυξιακὰ γιὰ τὴν περιοχή μας καὶ ὄχι πάρεργα ἀτιμίας καὶ καταστροφῆς! 

 Κύριοι Ὑπουργοί, διερμηνεύοντας τὴν βούληση ὅλων τῶν τοπικῶν θεσμικῶν 

φορέων καὶ τὰ αἰσθήματα τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας, Σᾶς προειδοποιοῦμε ὅτι 

ἐὰν ἀγνοήσετε μίαν ὁλόκληρον τοπικὴν κοινωνίαν, θὰ μᾶς βρεῖτε ἀπέναντί Σας!  

Προσδοκώντας τὴν ἄμεση καὶ θετικὴ ἀνταπόκριση καὶ ἀπάντησή Σας στὸ 

δικαιότατο αἴτημά μας, ἀναμένουμε ἐν πλήρει ἐγρηγόρσει καὶ ἑτοιμότητι, διατελοῦντες,  
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