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ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ; 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ; 

 
ΕΜΕΙΣ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΥΤΟ 

 
Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ 6ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

 
Τις τελευταίες ημέρες ακούμε για συσκέψεις, για ανακοινώσεις με συγκεχυμένο περιεχόμενο 
από την Περιφερειακή Αρχή για λήψη απόφασης κατασκευής του νέου Διοικητηρίου της 
Κορίνθου, που θα στεγάσει όλες τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, στην 
περιοχή του πρώην στρατοπέδου Τζαναβάρα στην Ποσειδωνία. 
 
Κατ΄ αρχήν δεν είδαμε και δεν ακούσαμε εκπροσώπηση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου 
Κορινθίων, εκτός και αν γνωρίζει κάτι ο  Δήμαρχος και δεν είμαστε ενήμεροι εμείς οι 
δημοτικές παρατάξεις. Περιμένω απαντήσεις και θέσεις. 
 
Όσον αφορά τη ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ εμείς δηλώνουμε αντίθετοι στη συγκεκριμένη θέση της 
Ποσειδωνίας. 
 
Εμμένουμε στις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2007 μέχρι το 2014.  
 
Εκτιμούμε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε. Αντίθετα μπορούμε να πούμε ότι τώρα είναι πιο 
ευνοϊκές οι συνθήκες  για το πρώην στρατόπεδο Καλογερογιάννη το γνωστό 6ο Σύνταγμα 
Πεζικού, που σήμερα φιλοξενεί τις δύο δομές μεταναστών (κλειστή και ανοικτή). Τότε (2007) 
λειτουργούσε το στρατόπεδο και ήταν πιο δύσκολο να παραχωρηθεί. 
Το 2007 με την 161/25-4-2007 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος 
Κορινθίων αντιτάχθηκε  στη θέση της Ποσειδωνίας. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι συμμετείχαν 
και τοποθετήθηκαν οι τότε δημοτικοί σύμβουλοι Γιώτης, Λούμπας, Λουζιώτης, Κασίμης, 
Καρπούζης, Δαλαμαρίνης, Ντιγκιρλάκης, ο αείμνηστος Γιάννης Ανδρέου, Λιάπης, Φαρμάκης και 
φυσικά ο τότε Δήμαρχος κ. Πνευματικός, επί προεδρίας Νικ. Σταυρέλη. Όλοι συμφώνησαν μετά 
από ώριμες σκέψεις ότι η Ποσειδωνία δεν είναι η πλέον κατάλληλη θέση για την κατασκευή 
ενός πολυόροφου κτιρίου 20 μέτρα από τη θάλασσα, διότι θα δημιουργήσει κυκλοφοριακά 
προβλήματα στην πόλη, δεν υπάρχουν οδοί προσπέλασης  στην περιοχή πλην της μοναδικής 
οδού Ποσειδωνίας, το ΓΠΣ δεν προβλέπει Διοικητήριο  και τέλος αντιστρατεύεται την τουριστική 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 
Ομόφωνα  επίσης προτάθηκε ο χώρος του 6ου Συντάγματος Πεζικού, στον οποίο θα 
κατασκευαστεί το Διοικητήριο επί εκτάσεως 50 στρεμμάτων από την όλη έκταση των 300 
στρεμμάτων, στον οποίο θα  στεγαστούν και η Αστυνομική Διεύθυνση, η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία και άλλες κρατικές υπηρεσίες. 
Ο χώρος αυτός είναι ο καλύτερος για την πόλη της Κορίνθου διότι: 
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-Είναι κοντά στην πόλη 
-Είναι σε κυκλοφοριακό κόμβο που θα εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες και οι επισκέπτες τόσο 
από την ανατολική , όσο και από τη δυτική Κορινθία, 
-Υπάρχουν χώροι στάθμευσης των αυτοκινήτων 
Η ομόφωνη αυτή απόφαση και βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου επαναλήφθηκε  στη 
συνέχεια για διάφορους λόγους με τις  391/15-10-2012 και 4/8-1-2014 αποφάσεις  του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
Ακούσαμε τον κ. Περιφερειάρχη να ανακοινώνει ότι η Κυβέρνηση παραχωρεί τα στρατόπεδα 
του Ναυπλίου και της Τρίπολης για Διοικητήριο, όχι όμως και της Κορίνθου. 
Δεν μας ανέφερε το λόγο. 
Αν η Κυβέρνηση  εννοεί και πιστεύει ότι η φιλοξενία των μεταναστών στο συγκεκριμένο χώρο 
θα λάβει μόνιμο χαρακτήρα ή και πιθανόν να σκέπτεται και πιθανή επέκταση  δηλώνουμε 
ρητά να το ξεχάσουν. Αυτό να το καταλάβουν οι  Βουλευτές μας και η Περιφερειακή Αρχή, αλλά 
και η Δημοτική Αρχή που πρέπει να αντιδράσουν και να αγωνιστούν να τελειώνουμε κάποια 
στιγμή με το θέμα. 
Εξ άλλου οι συνθήκες είναι καλύτερες τώρα, αφού ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία της 
πολεοδόμησης του χώρου με πρωτοβουλία του Δήμου. 
Εκτιμούμε ότι σε 2-3 χρόνια (αν δεν υπάρξουν άλλα εμπόδια αφού ήδη έχουμε χάσει ένα 
σχεδόν χρόνο) ο χώρος όλου του στρατοπέδου θα έχει πολεοδομηθεί που σημαίνει ότι 150 
στρέμματα περιέρχονται στο Δήμο  είτε με τη μορφή των κοινόχρηστων χώρων είτε με τη μορφή 
των οικοπέδων. 
Άρα τι εμποδίζει να παραχωρηθεί έκταση ακόμα και από το Δήμο όταν θα έλθει στην κυριότητά 
του η έκταση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου να κατασκευάσει το Διοικητήριο, στο οποίο θα 
πρέπει να ληφθεί μέριμνα να γίνουν εγκαταστάσεις στέγασης και της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
 
Εμείς δηλώνουμε την αντίθεσή μας για την Ποσειδωνία  και την πρότασή μας για το 6ο 
Σύνταγμα Πεζικού. 
 
Πάμε όλοι μαζί να αγωνιστούμε για την σωστή λύση για το συμφέρον του Κορινθιακού Λαού, 
αλλά και για την Κόρινθο. 
Η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος πρέπει να λάβουν θέση, όπως βέβαια και το Δημοτικό 
Συμβούλιο 
 
Δεν μπορεί να αποφασίζουν άλλοι για εμάς στην πόλη μας. 

 
          ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ 
               ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
        ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ                                                         ΚΟΡΙΝΘΟΣ 30/05/2020 


