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ΔΕΛΤΙΟ     ΤΥΠΟΥ                                                                                                

 

Τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες ιστοσελίδες αμφίβολης 

προέλευσης, καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφονται 

τερατώδη ψέματα σε σχέση με τη φιλοξενία των προσφύγων στην 

πόλη μας. Κάποιοι κινούμενοι από την ακροδεξιά τους ρατσιστική 

ιδεολογία και ορισμένοι άλλοι πολιτικοί τυχοδιώκτες, 

παραπληροφορούν συστηματικά τους ανυποψίαστους συμπολίτες 

μας με στόχο την πρόκληση πανικού. 

Συγκεκριμένα, με αφορμή το κέντρο φιλοξενίας στο Σχιστό, που 

λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να έχει προκαλέσει 

το παραμικρό πρόβλημα, σκοτεινοί κύκλοι αναπτύσσουν έντονη 

παραφιλολογία για δήθεν εγκατάσταση των προσφύγων σε χώρους 

της πόλης μας, όπως στο παλαιό δημοτικό κοιμητήριο, στο κτίριο του 

ΟΤΕ, στο χώρο των γηπέδων 5Χ5, τις προκατασκευασμένες σχολικές 

αίθουσες  δίπλα στο Λύκειο ,ακόμα και στο χώρο του Δημαρχείου! 

Έχοντας ως μοναδικό μας γνώμονα τη διασφάλιση της κοινωνικής 

συνοχής, όσοι κρύβονται πίσω από τις ανυπόστατες φήμες, να 

γνωρίζουν πως η πράξη τους παραβιάζει το άρθρο 191 του Ποινικού 

Κώδικα περί διασποράς ψευδών ειδήσεων, ικανών να επιφέρουν 

ανησυχίες και φόβο στους πολίτες. 



Οι πολίτες του Περάματος να είναι βέβαιοι πως όσα ισχυρίζονται οι 

πολιτικοί τσαρλατάνοι αποσκοπούν μόνο στο να καλύψουν τις 

τεράστιες ευθύνες τους. Με πρόσχημα το δράμα των προσφύγων, 

εκείνοι που υπερχρέωσαν το Δήμο μας και συνέβαλλαν στη διάλυση 

των δομών του, εμφανίζονται ξανά ως σωτήρες, χρησιμοποιώντας τη 

ρητορική του μίσους, εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των δημοτών σε 

σχέση με τα θέματα που δήθεν παραπληροφορούν. 

Η Δημοτική Αρχή  από  την  πρώτη  κιόλας  μέρα καταβάλλει μεγάλες 

προσπάθειες για να λειτουργήσει ο Δήμος, ρυθμίζοντας το 

δυσθεώρητο χρέος που άφησαν οι προηγούμενες διοικήσεις, 

προσπαθώντας παράλληλα να αξιοποιηθούν όλες οι δομές της πόλης 

χωρίς να επιβαρυνθεί στο ελάχιστο ο  Περαμαϊκός  λαός.  

Οι υπεύθυνοι της διασποράς ψευδών και ανυπόστατων ειδήσεων, με 

φύλλο συκής το υποκριτικό ενδιαφέρον τους για την πόλη, να 

σταματήσουν να εξωθούν τους πολίτες σε καταστάσεις διχόνοιας και 

ανησυχίας. Αν δεν το κάνουν, να είναι έτοιμοι να αναλάβουν τις 

πολιτικές και ποινικές τους ευθύνες. 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ 


