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Δήλωση του Αντιπεριφερειαρχη Πειραιά Γ. Γαβρίλη για το γκρέμισμα των
Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού:
Το γκρέμισμα των Γυναικείων Φυλακών
Κορυδαλλού αποτελεί μια εξέλιξη με υψηλό συμβολισμό και αξία. Συνιστά μια πρώτη
δικαίωση των αγώνων που προηγήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες για την πλήρη
απομάκρυνση των Φυλακών Κορυδαλλού.

Το γκρέμισμα των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού δίνει στην πόλη έναν μεγάλο
δημόσιο χώρο 10 περίπου στρεμμάτων, η ανάπλαση του οποίου θα βελτιώσει την ποιότητα
ζωής των κατοίκων. Η μελέτη της ανάπλασης είναι έτοιμη και το έργο θα δημοπρατηθεί
σύντομα, έχοντας εξασφαλισμένες πιστώσεις 5.000.000 € από τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικά στην περίπτωση των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού, η σημερινή εξέλιξη
δικαιώνει τις συλλογική προσπάθεια πολλών εδώ και δεκαετίες, δικαιώνει τις κοινές
προσπάθειες του Δήμου, της Περιφέρειας, των κατοίκων αλλά και του Υπουργού
Δικαιοσύνης Στ. Κοντονή που συνέβαλλε στη θετική αυτή εξέλιξη, γιατί είναι γεγονός ότι
υπήρξαν στιγμές που αυτή κινδύνευε να ακυρωθεί μέσα από παλινωδίες, διστακτικότητα και
αναβλητικότητα.

Το γκρέμισμα κάθε φυλακής, έστω και με έμμεσο τρόπο, επαναφέρει στη δημόσια
συζήτηση την ανάγκη εκσυγχρονισμού του σωφρονιστικού συστήματος κι αυτό με τη σειρά
του μας θέτει ενώπιον των ζητημάτων εκπαίδευσης και πολιτισμού ως κοινωνία συνολικά. Η
Περιφέρεια στηρίζει εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις μέσα στις Φυλακές, και την
Πέμπτη (27/7) θα επισκεφτούμε το Σχολείο «2ης ευκαιρίας» των Φυλακών Κορυδαλλού.

Η σημασία και ο συμβολισμός της κατεδάφισης των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού δεν
εξαντλείται σ’ αυτά. Αθροίζεται σε μια σειρά από ανάλογες θετικές εξελίξεις όπως στα
«Λιπάσματα» και στο «ΣΕΦ» που έρχονται να επαναπροσδιορίσουν την έννοια και τη χρήση
των δημόσιων, κοινόχρηστων χώρων και της σημασίας τους για τη λειτουργία της πόλης και
της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Κι αυτό είναι σημαντικό γιατί σε μια περίοδο που όλοι διαπιστώνουν την σοβούσα κρίση
πολιτικής εκπροσώπησης όπου μπορούν να καταγράφονται μετρήσιμα αποτελέσματα και
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να ικανοποιούνται κοινωνικά αιτήματα δεκαετιών, είναι προφανές ότι αυτό συμβάλλει
πέραν των άλλων και στην αποκατάσταση της σχέσης της κοινωνίας με την πολιτική, που
έχει πια αποκτήσει στη σημερινή συγκυρία επιτακτική.
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