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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Οι Ιστορικές Φυλακές Ωρωπού περνάνε στα χέρια του Δήμου».

Ένα  πάγιο  και  σημαντικό  αίτημα,  με  ιδιαίτερο  συμβολισμό  για  την
τοπική  κοινωνία,  η  παραχώρηση  του  ιστορικού  χώρου  των  Παλαιών
Φυλακών Ωρωπού, βρίσκεται σε τελικό στάδιο ολοκλήρωσης του, μετά
την  επίσημη  και  δημόσια  δέσμευση  της  πολιτικής  ηγεσίας  του
Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
Η Δημοτική Αρχή Ωρωπού από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των
καθηκόντων  της,  ανέλαβε  πρωτοβουλία  και  ανακίνησε  το  ζήτημα
καταθέτοντας  επίσημο  αίτημα  στην  πολιτική  ηγεσία  του  Υπουργείου
Δικαιοσύνης, για την παραχώρηση του χώρου των Παλαιών  Φυλακών
και  την  μετατροπή  τους  σε  Κέντρο  Ιστορίας,  Δημοκρατίας  και
Πολιτισμού. 
Ανταποκρινόμενος  στο  αίτημα και  στην  πρόσκληση του Δημάρχου κ.
Γιώργου  Γιασημάκη,  ο  Υπουργός  Δικαιοσύνης  κ.  Τσιάρας  Κώστας
επισκέφθηκε στις 11 Δεκεμβρίου,  τον ιστορικό χώρο και ακολούθως το
δημαρχείο  Ωρωπού  ,  όπου  ανακοίνωσε  την  σύμφωνη  γνώμη  του
Υπουργείου Δικαιοσύνης για την παραχώρηση στο Δήμο Ωρωπού, του
χώρου των Παλαιών Φυλακών.
Ήδη ο Υπουργός Δικαιοσύνης μας ενημέρωσε ότι έχουν δοθεί εντολές
στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου να εξετάσουν όλα τα νομικά
ζητήματα  και  τις  τεχνικές  παραμέτρους,  έτσι  ώστε  να  ολοκληρωθεί
άμεσα η παραχώρηση στο Δήμο Ωρωπού. 
Ο  Δήμαρχος Ωρωπού κ. Γιώργος Γιασημάκης, απόλυτα ικανοποιημένος
από την εξέλιξη, ευχαριστεί δημόσια τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα
Τσιάρα για την άμεση και θετική ανταπόκριση στο  αίτημα του Δήμου,
που αποτελεί και αίτημα όλων των δημοτών. Δημόσια ευχαριστεί και
τον βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Ανατολικής Αττικής  Βασίλη
Οικονόμου για την καταλυτική συμβολή του. 
Για τον Ωρωπό είναι μια μεγάλη κατάκτηση με κορυφαίο συμβολισμό,
μιας  και  το  μνημείο  αυτό  αποτελεί  μέρος  της  Ιστορίας  και  της
Πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 



Είμαστε  έτοιμοι,  μόλις  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  παραχώρησης  να
υλοποιήσουμε το σχέδιο αποκατάστασης και μετατροπής του  σε Κέντρο
Ιστορίας,  Δημοκρατίας  και  Πολιτισμού.  Δουλεύουμε  πάνω  σε
συγκεκριμένο πλάνο, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι πόροι μέσα από
χρηματοδοτικά εργαλεία που θα αναδείξουν την ιστορικότητα και την
πολιτιστική  σημαντικότητα  του  χώρου,  που  υπήρξε  τόπος  κράτησης
μεγάλων προσωπικοτήτων της  χώρας,  όπως ο  Μίκης  Θεοδωράκης,  ο
Μανώλης Γλέζος , ο Χαρίλαος Φλωράκης και ο Ανδρέας Λεντάκης. 
Διεκδικούμε με αξιοπρέπεια , με σχέδιο και επιχειρήματα για την πόλη
μας και τα αποτελέσματα  της συστηματικής δουλειάς που γίνεται, είναι
από  τις  πρώτες  μέρες  της  θητείας  μας  ορατά  και  βελτιώνουν  την
καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. 
Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ένα καλύτερο αύριο για όλους μας, με
διαφάνεια  και  προγραμματισμό,  με  σεβασμό  στους  δημότες,
κινητοποιώντας  κάθε  υγιή  δύναμη,  ενώνοντας   την  κοινωνία  του
Ωρωπού. 


