
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΦΩΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 

Σοβαρός κίνδυνος εμφανίζεται για την κατασκευή του νέου δημοτικού σχολείου στην Αρχαία Κόρινθο. 

Ένα έργο, το οποίο από το 2013 έχει δημοπρατηθεί δύο φορές αλλά ακόμα να ξεκινήσει λόγω 

αρχαιοτήτων. 

Η τελευταία σύμβαση με τον εργολάβο υπεγράφη στις 7/5/20 με προϋπολογισμό 3.000.000 € και 

ενταγμένο στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. 

Από τις ανασκαφικές έρευνες βρέθηκαν αρκετές και σημαντικές αρχαιότητες (κτηριακό συγκρότημα 

μέσης βυζαντινής περιόδου, ψηφιδωτά δάπεδα διαφόρων χρωμάτων του 5ου αιώνα, πήλινοι αγωγοί 

ύδρευσης πρωτοβυζαντινής περιόδου, καμαρωτοί τάφοι παλαιοχριστιανικής περιόδου, τάφοι με 

αρκετές ταφές, παλαιοχριστιανικό κτίριο με Βαπτιστήριο, προαύλιο κ.λπ. 

Το σημαντικό όμως είναι ότι οι αρχαιολογικές έρευνες έχουν τελειώσει από το 2019 , με εξαίρεση  ένα 

δίμηνο επιβεβαιώσεων Αύγουστο-Οκτώβριο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι έχουν εκπονηθεί τέσσερις τροποποιητικές μελέτες για τη χωροθέτηση των 

πασσάλων κατασκευής του κτιρίου, ακόμα δεν έχει ληφθεί η πολυπόθητη απόφαση του ΚΑΣ για το 

έργο και παρά τις προσπάθειες της Εφόρου Αρχαιοτήτων Κορίνθου.  

Πρέπει επιτέλους να παρέμβει ο ίδιος ο Δήμαρχος στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο ΚΑΣ, να 

προωθηθεί το θέμα άμεσα σε συνεδρίαση και να στηρίξει πιεστικά το αίτημα της τοπικής κοινωνίας 

και του Δήμου για να  δοθεί το πράσινο φως έναρξης των εργασιών. Ελπίζουμε να μη συμβεί το ίδιο 

με το θέατρο στο ΞΕΝΙΑ. 

Έχει παρέλθει πολύ μεγάλο διάστημα και ο κίνδυνος απένταξης από το ΕΣΠΑ είναι πλέον ορατός. 

Αλλά ορατός είναι και ο κίνδυνος να μην κατασκευαστεί καν το κτίριο στο συγκεκριμένο χώρο. 

Παρέμβαση χρειάζεται και από τον Περιφερειάρχη.  

Χρειάζεται να αναλάβει δράση ο Δήμαρχος. Από το 2019 που τελείωσαν οι ανασκαφικές έρευνες 

μέχρι σήμερα, το διάστημα είναι πολύ μεγάλο. 

Εύχομαι και ελπίζω να μην  αναγκαστεί ο Δήμος να πληρώσει για την ολιγωρία αυτή στον εργολάβο 

αποζημιώσεις και ρήτρες, γιατί πληροφορούμαι ότι ήδη έχει ασκηθεί όχληση διακοπής εργασιών 

υπαιτιότητι του Δήμου. 
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