
 
 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Η Regency Entertainment διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες για 
κατασκευή ελικοδρομίου και υπόγειου χώρου στάθμευσης σε καμένες 

δασικές εκτάσεις 
 

 
 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2010. – Η Regency Entertainment, διαχειρίστρια εταιρία του Regency 
Casino Mont Parnes, διευκρινίζει τα ακόλουθα: 

• Τα έργα που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή σε εξωτερικό χώρο του καζίνο της 
Πάρνηθας, αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην κατασκευή βιολογικού καθαρισμού, 
σε έκταση που έχει συμφωνηθεί τόσο με τη Νομαρχία Αν. Αττικής όσο και το 
Δασαρχείο Πάρνηθας -καθώς εκεί δεν υπήρχαν ποτέ δέντρα. 

• Πρόκειται για μία υπόγεια κατασκευή, η οποία με τη λειτουργία της θα παράγει 
καθαρό νερό ικανό για πότισμα. 

• Η εταιρία αναγκάζεται να επαναλάβει για μία ακόμα φορά ότι δεν έχει καμία πρόθεση 
να πραγματοποιήσει κανένα κατασκευαστικό έργο σε καμένες εκτάσεις.  

• Σχετικά με την εξαίρεση των 62,5στρ από την αναδάσωση, η εταιρία θυμίζει την πάγια 
θέση της ότι “ουδέποτε διεκδίκησε την εξαίρεσή τους” ενώ με επιστολή της προς το 
Δασαρχείο της Πάρνηθας ζήτησε ήδη από τις 13 Ιουλίου 2007 “να περιληφθούν στις 
πλήρως αναδασωτέες όλες οι καλυμμένες με δάσος εκτάσεις” που ανήκουν στην 
κυριότητά της (βλ. Δ.Τ. 28/8/2007). 

 
Από τότε μέχρι σήμερα, πράγματι οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες έχουν πραγματοποιήσει 
αναδασώσεις στις εν λόγο εκτάσεις με τη συμβολή και της εταιρίας η οποία προσέφερε άμεσα 
το ποσό του €1εκ. 
 
Η εταιρία, αδυνατώντας να κατανοήσει το κίνητρο της συγκεκριμένης φημολογίας, καθιστά 
σαφές ότι “η ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή που προκάλεσε η πυρκαγιά του Ιουνίου 
του 2007 αποτελεί μέγιστο ηθικό αλλά και επιχειρηματικό πλήγμα για το συγκρότημα Mont 
Parnes και η αποκατάσταση του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας είναι σταθερή στρατηγική 
προτεραιότητα της εταιρίας μας. Για το λόγο αυτό στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις 
προσπάθειες των αρμόδιων Αρχών για την αναδάσωση του Εθνικού μας Δρυμού, και 
διαβεβαιώνουμε για άλλη μία φορά, όπως έχουμε ήδη δεσμευθεί δημοσίως, ότι, σε κάθε 
περίπτωση, προβαίνουμε σε όλες τις δυνατές ενέργειες ώστε κάθε μέτρο δάσους από τα εν 
λόγω 62,59στρ. να ξαναγίνει πράσινο. 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε 6978-112683, κ. Δέσποινα Γιαννούλη. 

 


