
 
 

 

 

Ερώτηση 

 

Αθήνα, 23/07/2022 

 

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων & Οικονομικών. 

 

Θέμα: Παράδοση της έκτασης του στρατοπέδου “Καλογερογιάννη” σε 

επιχειρηματικά συμφέροντα. 

 

Κύριοι Υπουργοί,  

 

Τη στιγμή που όλο και περισσότεροι χώροι αφαιρούνται από τη δημόσια χρήση με 

αποτέλεσμα οι κάτοικοι των πόλεων να στερούνται χώρους πρασίνου και αναψυχής, 

περιοριζόμενοι μέσα στα τσιμέντα των πόλεων και των διαμερισμάτων τους, ακόμα ένα 

έγκλημα συντελείται με τις ελάχιστες εναπομείνασες δημόσιες εκτάσεις που θα μπορούσαν 

να μετατραπούν σε χώρους αναψυχής και πρασίνου προς τέρψη των πολιτών. 

 

Συγκεκριμένα το τέως στρατόπεδο “Καλογερογιάννη” στη Κόρινθο ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ 

(Ταμείο Εθνικής Άμυνας) μετατρέπεται σε ένα μίνι “Ελληνικό” με τον χώρο να παραχωρείται 

για οικοδόμηση με τα μόνα που λείπουν για να χαρακτηριστούν οι περιπτώσεις ταυτόσημες 

να είναι η δημοσιότητα και το καζίνο.  

 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κορινθίας κατέθεσε στον χώρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου 

Κορινθίας ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης του χώρου προς όφελος των πολιτών με την 

αξιοποίηση των υπαρχουσών κτηριακών υποδομών όπου μπορεί να λύσει και το πρόβλημα 

των διάσπαρτων υπηρεσιών (Δημοτικών, Περιφέρειας, Πανεπιστήμιο) και να προσφέρει 

στην αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης, προσφέροντας παράλληλα και έναν 

απαραίτητο χώρο πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής των κατοίκων της περιοχής που 

στερείται σε μεγάλο βαθμό αντίστοιχους χώρους.  Παρά την ύπαρξη ολοκληρωμένου 
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σχεδίου που αξιοποιεί τον χώρο προς όφελος των πολιτών, η δημοτική αρχή, σε πλήρη 

σύμπνοια με το ΤΕΘΑ, προκρίνει την τσιμεντοποίηση του με τη δημιουργία συγκροτήματος 

κατοικιών (δηλαδή μια μικρή πόλη ελίτ) στο μεγαλύτερο μέρος του στρατοπέδου, 

καταστρέφοντας μάλιστα χώρους όπως το γήπεδο, την μοναδικής αρχιτεκτονικής εκκλησία 

και των περισσοτέρων κτηριακών υποδομών που υπάρχουν.   

 

Με αυτά δεδομένα ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

 

1. Για ποιο λόγο προκρίνεται η τσιμεντοποίηση του πρώην στρατοπέδου με την ανέγερση 

κατοικιών σε αντίθεση με την απαραίτητη δημιουργία ελεύθερων και προσβάσιμων από 

όλους χώρων πρασίνου και πολιτισμού; 

2. Ποιος θα επωφεληθεί από την κατασκευή κατοικιών και πού θα διατεθούν αυτές; 

3. Προτίθεστε να ασκήσετε οποιαδήποτε επιρροή ώστε ο χώρος να διατεθεί σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της πλειοψηφίας της τοπικής κοινωνίας, χωρίς κανένας να αποκλείεται από την 

πρόσβασή του σε αυτόν; 

  

 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

Γιάνης Βαρουφάκης 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

Σοφία Σακοράφα 

 




