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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 O Δήμος Περάματος με ομόφωνο ψήφισμά του έχει πάρει θέση και έχει καταδικάσει 

προηγουμένως εγκληματικές ενέργειες της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα και στην ευρύτερη περιοχή. 

Σήμερα καταδικάζει και καταγγέλλει τους τραμπουκισμούς της Χ.Α με πρωταγωνιστή τον υπόδικο 

βουλευτή Γιάννη Λαγό στο  Δημοτικό σχολείο Ικονίου Περάματος  κατά την διάρκεια ενημερωτικής 

σύσκεψης  εκπαιδευτικών και γονέων με την συμμετοχή του Δημάρχου Γιάννη Λαγουδάκη με θέμα την 

υποδοχή  25 προσφυγόπουλων τον Φεβρουάριο, για την υλοποίηση απογευματινού εκπαιδευτικού  

προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και προκειμένου να διασφαλισθούν όλες οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας. 

                Οι προπηλακισμοί, οι εκφοβισμοί και τραμπουκισμοί  έχουν ξεπεράσει κάθε μέτρο ρατσισμού 

και ξενοφοβίας, προσβάλλοντας κάθε έννοια πολιτισμού και δεν θα γίνει ανεκτή στην πόλη μας.                     

                  Η Χρυσή Αυγή με ψευδής φήμες που διέσπειρε στους γονείς περί μεταδοτικών  ασθενειών 

αυτών των παιδιών, δημιούργησε ανησυχία σε μερίδα γονέων των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου, 

παρά το γεγονός ότι  τα παιδιά των προσφύγων έχουν πολλαπλά εμβολιαστεί, τόσο στην Πρώτη Υποδοχή, 

όσο  και στο Κέντρο Φιλοξενίας  έχοντας ιατρική παρακολούθηση σε μόνιμη βάση.                

    Ο Δήμος Περάματος συνυπογράφει το κάλεσμα της ‘Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 

Περάματος που σε σχετική ανακοίνωσή του καλεί τους  Συλλόγους Γονέων και τους Εκπαιδευτικών να 

υποδεχτούν και να αγκαλιάσουν τα προσφυγόπουλα  που θα έρθουν στο Δημοτικό Σχολείο Περάματος 

στο Ν. Ικόνιο. Θέση που ήδη έχουν υιοθετήσει δημοσίως όλοι οι φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας στο 

Πέραμα , καθώς και οι εργαζόμενοι στα  σχολεία. 

                   Ο Δήμος Περάματος θα συζητήσει στο Δημοτικό του Συμβούλιο με βάση της αρχές και τις αξίες 

του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης το θέμα αυτό.  

                   Θα συντονίσει τις ενέργειες του με τους φορείς της σχολικής κοινότητας για να υπερασπισθεί 

το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα όλων των παιδιών χωρίς διακρίσεις στην εκπαίδευση  

                  Το πρόγραμμα εκπαίδευσης προσφυγόπουλων θα υλοποιηθεί και στο Πέραμα και ο Δήμος θα 

συμβάλει σε αυτό. 


