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ΟΜΙΛΙΑ Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. του ΕΜΕ κ. ΜΙΚΗ ΜΟΔΙΑΝΟ 

 

Εξοχότατοι κύριοι Πρεσβευτές, Kύριε Δήμαρχε, Κύριοι Πρόεδροι, 

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε  μορφώματα του Νεοναζισμού να κάνουν και πάλι  την εμφάνισή 
τους και να μεταδίδονται από χώρα σε χώρα σαν μολυσματικός ιός, σαν πανούκλα,  και 
σκέπτομαι: 

H επιγραμματική φράση «ΠΟΤΕ ΠΙΑ»,  που ακούμε να επαναλαμβάνεται από επίσημα 
στόματα, πρέπει να γίνει πράξη. Για να γίνει όμως πράξη,  χρειάζεται σήμερα όσο ποτέ, 
άμεση  κινητοποίηση. Για τον λόγο αυτό το ΕΜΕ, με συνέπεια προς τους στόχους του, έχει 
θέσει  σε απόλυτη προτεραιότητα  την εκπαίδευση. Η όσο  το δυνατόν πληρέστερη εκπαίδευση 
και ευρύτερη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος, με σεμινάρια καθηγητών στην Αθήνα και την 
επαρχία, είναι το πιο δραστικό αντίδοτο  στο δηλητήριο του Νεοναζισμού . 

Σ΄ αυτό το τόσο σημαντικό έργο, θερμός συμπαραστάτης και αρωγός  μας είναι το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ιδιαίτερα ο Γενικός του Γραμματέας κ. Γιώργος Καλαντζής.  

Παράλληλα οργανώνουμε και την αποστολή μαθητών με τους εκπαιδευτικούς τους κατόπιν 
διαγωνισμού, στο ίδιο το στρατόπεδο  του Αουσβιτς.  

Φέτος, κατόπιν αιτήματος του Μουσείου μας προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
συμπεριλήφθηκε ο Νομός Τρικάλων στις περιοχές που προσκλήθηκαν να συμμετέχουν στον 
μαθητικό διαγωνισμό, για τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους (βίντεο) με θέμα: «Το 
Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι», για το σχολικό έτος 2018-2019. Οι επικρατέστερες 
μαθητικές δημιουργίες θα επιβραβευτούν με ταξίδι στο Άουσβιτς, ώστε τα νέα παιδιά να δούν 
με τα ίδια τους τα μάτια την βιομηχανία θανάτου που είχαν οργανώσει εκεί οι Ναζί.  

Είναι πραγματικά εντυπωσιακά και συγκινητικά τα συναισθήματα των παιδιών μετά την 
επιστροφή τους. Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι έτσι, τα νεαρά αυτά παιδιά  γίνονται οι καλλίτεροι 
πρεσβευτές του αντιφασισμού, της κοινωνικής εγρήγορσης και της ισότητας, μέσα στην ίδια 
τους την  οικογένεια, μέσα στο σχολείο τους, μέσα στην κοινωνία που ζουν και που τους 
περιβάλλει. 

Σας ευχαριστώ πολύ 


