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ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΡΡΗΜΟΣΥΝΗ 

Ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Δήμαρχο και διαβάσαμε στο σχετικό Δελτίο Τύπου του 
Δήμου τα κατορθώματα της Δημοτικής Αρχής και αναρωτιόμαστε. 

Κε Νανόπουλε, 

► Πότε επιτέλους θα πείτε την πραγματικότητα στους Κορίνθιους; 

► Πότε θα καταλάβετε ότι η κομπορρημοσύνη σας βλάπτει τα συμφέροντα της πόλης της 
Κορίνθου και του Δήμου γενικότερα; 

► Γιατί δεν έχετε το θάρρος να πείτε την πραγματικότητα; 

► Γιατί δεν αναγνωρίζετε ότι η διαδικασία της πολεοδόμησης του στρατοπέδου, ξεκίνησε από την 
προηγούμενη Δημοτική Αρχή με το Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας που υπέγραψε με 
τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αποστολάκη και το οποίο πριν δύο χρόνια  αποκαλέσατε 
κουρελόχαρτο; 

► Γιατί αποκρύπτετε από τους δημότες ότι εσείς με μία φιλική σας κυβέρνηση πετύχατε το 
δυσμενέστερο αποτέλεσμα για την πόλη; 

► Γιατί δεν ομολογείτε ότι από τα 300 στρέμματα πήρατε με την συμφωνία σας μόνο τα 55; 

► Που ακριβώς θα γίνουν εκεί τα διοικητήρια ή έχετε δεσμευθεί ότι θα γίνουν στην Ποσειδωνία; 

► Γιατί δίνετε τέτοιους τεράστιους όρους δόμησης (12 μέτρα ύψος όταν η Μπαθαρίστρα, η Αγία 
Άννα, τα Αγιαννιώτικα, το Κεραμειδάκι, ο Άγιος Γεώργιος, έχουν διώροφα κτίρια); 

► Δεν καταλαβαίνετε ότι πλέον απαξιώνεται η αξία των οικοπέδων τους αφού κανείς δεν θα 
επιθυμεί να τα αγοράσει όταν υπάρχουν νέα με μεγαλύτερους όρους δόμησης; Δεν σέβεστε τις 
περιουσίες των δημοτών; 

► Γιατί δεν μας λέτε ότι η «συμφωνία» σας δεν έχει το πράσινο που έχει τόσο ανάγκη η πόλη; 

► Γιατί ενώ κόπτεστε τάχα για δημιουργία γηπέδων, κάνοντας αγορά οικοπέδου 450.000 €, 
δεχόσαστε την καταστροφή του έτοιμου γηπέδου ποδοσφαίρου του στρατοπέδου; 

► Γιατί δεν διαπραγματευτήκατε με το αρμόδιο Υπουργείο την διάθεση των αναγκαίων 
τεράστιων πιστώσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία δικτύων οδικών, αποχέτευσης, 
ύδρευσης, δημοτικού φωτισμού, πλατειών κλπ; 
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► Πάλι θα πληρώνει ο δημότης όπως με την εμμονή σας, που δείχνει φαινόμενα κακής 
διαχείρισης της περιουσίας των δημοτών, να δώσετε με τεράστια υπερκοστολόγηση σε ιδιωτικό 
τομέα τον ηλεκτροφωτισμό; 

► Αν προσθέσετε και την ανεξήγητη άρνηση σας να μειώσετε τα δημοτικά τέλη, δεν βλέπετε ότι 
οι δημότες δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά; 

Κύριε Νανόπουλε, καταλαβαίνουμε μέχρι ένα σημείο την αγωνία σας να προσθέσετε κάτι στο 
ελάχιστο μέχρι τώρα έργο σας, (μιας και όσα γίνονται μέχρι τώρα είναι έργα της προηγούμενης 
δημοτικής αρχής, ο προγραμματισμός σας ανάγεται σε σημαντικές ενέργειες των ντόπιων 
Υπουργών και προσπάθειες της Περιφέρειας), αλλά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αυτό το 
τραγικό για την πόλη αποτέλεσμα. 

Δεσμευόμαστε ότι θα τροποποιήσουμε αυτό το τερατούργημα προς όφελος των δημοτών και 
της πόλης της Κορίνθου. 
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