ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΙΣΕ – ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Το ΚΙΣΕ εκφράζει την εκτίμησή του προς τον Δήμαρχο Δράμας κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο
για την αμεσότητα και την ευαισθησία με την οποία αντέδρασε ο Δήμος Δράμας,
προβαίνοντας στην αποκατάσταση των ζημιών, σε συνέχεια της επιστολής του ΚΙΣΕ
σχετικά με τον βανδαλισμό του Μνημείου Ολοκαυτώματος της πόλης.

Σε επιστολή του προς το ΚΙΣΕ ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χ. Μαμσάκος αναφέρει
χαρακτηριστικά: «Με λύπη και αίσθημα συστολής για όσα μας γνωστοποιήσατε αναφορικά
με τις φθορές που προκλήθηκαν τόσο στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος όσο και στην
καπναποθήκη στην πόλη μας, σας πληροφορώ ότι οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών
ξεκίνησαν ήδη και συνημμένα σας αποστέλλω σχετικό υλικό.

Σας υποβάλλω επίσης τη συστολή της τοπικής κοινωνίας μας, η οποία στο σύνολό της
καταδικάζει τις βάρβαρες καταστροφικές πράξεις που προήλθαν από μεμονωμένα και
αμφιλεγόμενα άτομα, τα οποία υπηρετούν κάθε άλλο παρά τις ιερές, πανανθρώπινες αξίες
πολιτισμού, ιστορίας και παραδόσεις. Αγνοούν ότι πολιτισμός, η ιστορία μας και οι μνήμες
μας, είναι ολόκληρο το παρελθόν και το παρόν της ανθρωπότητας, είναι η κληρονομιά μας».

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος Δράμας «με απέχθεια και αποστροφή» καταδικάζει
απερίφραστα τον βανδαλισμό και εκφράζει τον σεβασμό του ιδίου και των συνδημοτών του
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προς «την ιστορία, το ήθος και τον πολιτισμό μας».
Δήλωση της βουλευτή Δράμας Χαράς Κεφαλίδου, Τομεάρχη Παιδείας
&amp; Θρησκευμάτων του ΚΙΝΑΛ, 31.12.20:

Τις τελευταίες εβδομάδες οι πολίτες της Δράμας έχουμε γίνει μάρτυρες βανδαλισμών,
καταστροφών δημόσιας περιουσίας και βεβηλώσεων μνημείων, που τυπικά συνοδεύονται
από συνθήματα φανατισμού και μίσους. Οι κατάπτυστες αυτές ενέργειες, που δεν
εκφράζουν κανέναν νοήμονα και πολιτισμένο άνθρωπο, μας προκαλούν φρίκη και απορία.

Όλοι οι πολίτες της Δράμας καταδικάζουμε ανεπιφύλακτα όλες αυτές τις αισχρότητες
που καταστρέφουν την πόλη μας, ασεβούν προς τη μνήμη των αδικοχαμένων Εβραίων
συμπολιτών μας και, εν τέλει, μας προσβάλλουν, μας εξευτελίζουν και μας στοιχίζουν.

Περιμένουμε η Δικαιοσύνη, στην οποία έχει ήδη προσφύγει η δημοτική αρχή, να εντοπίσει
και να τιμωρήσει τους θρασύδειλους και ανεγκέφαλους δράστες, που διασύρουν μια
ολόκληρη πόλη που περνάει μερικές από τις δυσκολότερες στιγμές της ιστορίας της.
-

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών, 30.12.2020:

Καταδικάζουμε την πρόσφατη βεβήλωση του Μνημείου των Μαρτύρων του
Ολοκαυτώματος στη Δράμα και της αναθηματικής πλάκας σε καπναποθήκη της πόλης,
πράξεις αποτρόπαιες που προσβάλλουν τη μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας
και τον ελληνικό πολιτισμό.

Επαναλαμβάνουμε τη σημασία απαξίωσης του ρατσισμού, του μίσους και του φανατισμού
και την ανάγκη προάσπισης των ηθικών μας αξιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:
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- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ ΤΗΣ ΒΕΒΗΛΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

- ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗ ΒΕΒΗΛΩΣΗ, Ανακοίνωση Υπ.Εξ.
30.12.2020

- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , 30.12.2020

- Δήλωση της βουλευτή Δράμας Χαράς Κεφαλίδου, Τομεάρχη Παιδείας &amp;
Θρησκευμάτων του ΚΙΝΑΛ, 31.12.20

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
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