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Σε δήλωσή του σχετικά με το Κέντρο Μετεγκατάστασης Προσφύγων στην
περιοχή Σχιστού του Δήμου Περάματος, ο Δήμαρχος της πόλης Γιάννης
Λαγουδάκης υπογραμμίζει μεταξύ άλλων:
«Με αίσθημα ευθύνης είμαστε
έτοιμοι να αναλάβουμε τις υποχρεώσεις που μας αναλογούν, έχοντας ως γνώμονα την
προστασία της τοπικής κοινωνίας αλλά και το ανθρωπιστικό μας καθήκον. Επιδιώκουμε να
είμαστε μέρος της λύσης και να μην ακολουθήσουμε την ατελέσφορη οδό της αντίδρασης
και των κραυγών. Απέναντι στη ρητορική του μίσους και τον πολιτικό τυχοδιωκτισμό
στέλνουμε μήνυμα Αλληλεγγύης και Ανθρωπιάς»

Στο πλήρες κείμενο της γραπτής δήλωσής του, Ο Δήμαρχος Περάματος αναφέρει:

Ο Δήμος Περάματος καλείται να συμβάλλει στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, μετά
την απόφαση της κυβέρνησης να δημιουργηθεί ένα κέντρο μετεγκατάστασης προσφύγων
στο στρατόπεδο «Στεφανάκη», στο Σχιστό Περάματος.

Εξαιτίας των πολεμικών γεγονότων που διαδραματίζονται στη Συρία καθώς και σε άλλες
περιοχές, εκατομμύρια άνθρωποι, οικογένειες με μικρά παιδιά, φοβισμένοι και
καταπονημένοι, προσπαθούν να σώσουν τις ζωές τους, αναζητώντας ένα μέλλον στις
ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα αποτελεί τον πρώτο τους σταθμό προκειμένου να φτάσουν
στις χώρες που επιθυμούν.

Στο χώρο αυτό πρόκειται να φιλοξενηθούν ταυτοποιημένες οικογένειες προσφύγων,
περίπου 500 άνθρωποι κάθε φορά, για 48 έως 72 ώρες το πολύ, οι οποίοι στη συνέχεια θα
μετακινούνται προς στα σύνορα. Πρόκειται για ένα στρατόπεδο ανοιχτού τύπου που θα
φυλάσσεται από την ελληνική αστυνομία. Οι ειδικές αστυνομικές δυνάμεις θα διασφαλίζουν
την παραμονή των προσφύγων στο χώρο, αποτρέποντας την εμφάνιση προβλημάτων ,
προκειμένου να μεταβούν με ασφάλεια στα σύνορα.

Στο χώρο θα εξασφαλίζεται η πλήρης σίτιση, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., με διάθεση catering και μαγειρίων, ενώ το
μοίρασμα του φαγητού θα πραγματοποιείται από τους στρατιώτες.
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Παράλληλα, θα υπάρχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη, που σε συνδυασμό με την παρουσία
κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων και παιδιάτρων θα μεριμνεί για τη φροντίδα όλων και
ιδιαιτέρως των παιδιών. Επίσης, θα δημιουργηθούν υποδομές που θα εξασφαλίζουν την
ύδρευση, την αποχέτευση καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Το Πέραμα είναι μια πόλη που χτίστηκε και κατοικήθηκε από πρόσφυγες. Οι πολίτες του
Περάματος γνωρίζουν πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να χειριστούμε με αίσθημα
αλληλεγγύης και ανθρωπιάς την τεράστια αυτή ανθρωπιστική κρίση.
Εντούτοις, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός της ελλείψεως ουσιαστικής
διαβούλευσης γι’ αυτήν την απόφαση. Κάθε επιλογή της κυβέρνησης που επιφέρει
σημαντικές αλλαγές στις τοπικές κοινωνίες, οφείλει να αποτελεί το αποτέλεσμα ενός
διαλόγου με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ίσως λόγω των στενών χρονικών
περιθωρίων αυτό δεν κατέστη δυνατό στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφιστούμε όμως την
προσοχή για ανάλογες κινήσεις στο μέλλον.

Με αίσθημα ευθύνης είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις υποχρεώσεις που μας αναλογούν,
έχοντας ως γνώμονα την προστασία της τοπικής κοινωνίας αλλά και το ανθρωπιστικό μας
καθήκον. Επιδιώκουμε να είμαστε μέρος της λύσης και να μην ακολουθήσουμε την
ατελέσφορη οδό της αντίδρασης και των κραυγών. Απέναντι στη ρητορική του μίσους και
τον πολιτικό τυχοδιωκτισμό στέλνουμε μήνυμα Αλληλεγγύης και Ανθρωπιάς.
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