
ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

Κάποια χρόνια πριν..
Οι παρελάσεις, εφεύρεση ενός μονάρχη της πρωσίας, πρωτοεμφανίστηκαν στηv ευρώπη τον 19ο αιώνα

παράλληλα με την καθιέρωση του θεσμού του έθνους-κράτους. Στην ελλάδα, καθιερώθηκαν επί
Μεταξά στα “πρότυπα” και των υπολοίπων φασιστικών καθεστώτων της ευρώπης και στην
προσπάθεια στρατιωτικής πειθάρχησης ήδη από μικρές ηλικίες, γι' αυτό και περιλάμβαναν

υποχρεωτική συμμετοχή και ναζιστικούς χαιρετισμούς. Από τα γεννοφάσκια τους, λοιπόν, έδειξαν ότι
εξυπηρετούσαν φασιστικά και απολυταρχικά συμφέροντα, συμφέροντα των εχθρών της ελευθερίας..

Στο σήμερα..
Όλα αρχίζουν με μια ανακοίνωση στην πρωινή προσευχή, εκεί όπου μετά το βίαιο ξύπνημα, μας 
στοίχιζαν πρωί πρωί για να ακούσουμε το ακαταλαβίστικο κατεβατό που ονομάζουν ύμνο σε κάποιο θεό 
και που θα στοίχειωνε τα πρωινά όλων των παιδικών μας χρόνων. 
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση θα αφορά τη διεξαγωγή της μαθητικής παρέλασης:''Όλοι οι μαθητές 
οφείλουν να συμμετάσχουν!Η επιλογή θα γίνει στο μάθημα της γυμναστικής''. 
Η επιλογή που θα βασιστεί σε μια σειρά ρατσιστικών, σεξιστικών και κάθε άλλου είδους διακρίσεων. 
Αν είσαι ''ελληνόπουλο'' η συμμετοχή είναι ''υποχρέωση, τιμή σου και καμάρι σου''. 
Αν είσαι μετανάστης όλο και κάποιο ομαδάκι ρατσιστών συμμαθητών ή καθηγητών θα εισηγηθούν τον 
αποκλεισμό σου, αφού δεν μπορεί να διακατέχεσαι από την απαραίτητη ''υψηλή εθνική υπερηφάνεια και 
συγκίνηση''. 
Αν είσαι αγόρι στο μπροστά τμήμα της παρέλασης και αν είσαι κορίτσι στο πίσω. 
Οι ψηλοί πρώτοι, οι κοντοί ακολουθούν. 
Οι γυμνασμένοι με ''αγέρωχο βηματισμό'' από την πλευρά των επισήμων . 
Και κυρίως αν είσαι καλός μαθητής είναι πολύ πιθανόν να έχεις τη μοναδική τιμή: “να γίνεις 
σημαιοφόρος!”, αφού υπερνικήσεις τους αριστούχους συμμαθητές σου σε έναν παράλογο ανταγωνισμό. 
Αλλά και να μην τα καταφέρεις όλο και κάποια θέση παραστάτη θα υπάρξει για να νιώθεις το θρόισμα 
της γαλανόλευκης· άντε πολύ πολύ διμοιρίτη: μακριά βέβαια από το εθνικό σύμβολο μα με καμάρι θα 
χαιρετίσεις ναζιστικά τους ''επισήμους'' (βλ.:οι όποιοι διεφθαρμένοι παπάδες,δήμαρχοι, δημοτικοί 
σύμβουλοι τύχει να βρίσκονται στην πόλη ή το χωριό σου.)
Φυσικά, για όλα αυτά, θα επιβραβευτείς με τις ώρες μαθήματος που θα χάνεις για τις πρόβες της 
πειθαρχίας (“εν δυο - εν δυο - ένα”) στον ήλιο ή στη βροχή. 
Ε, ίσως να σε δωροδοκήσουν και με day off χωρίς απουσίες “αν το σχολείο μας διαπρέψει στην εθνική 
εορτή”. 
Αν πάλι δεν δεχτείς το τιμημένο μερίδιο σου στην παρέλαση και να γιορτάσεις μαζί με τανκς, στρατιώτες 
και εθνικά εμβατήρια την “ελευθερία”, πέρα από την περιφρόνηση καθηγητών και γονέων, σε 
περιμένουν μέχρι και αποβολές. 
Σαν φτάσει η μέγάλη μέρα, θα υποχρεωθείς να ντυθείς στο γελοίο επιβεβλημένο ρουχισμό για να είσαι 
σεμνός και ομοιόμορφος και θα γιορτάσεις με τον ομοιόμορφο στρατιωτικό βηματισμό σου. 
Θα γιορτάσεις μια “υπερηφάνια”, που κάπου
στα 4-5 σου, σού πρωτοέβαλαν στο χέρι μαζί
με μια πλαστική σημαιούλα..



Τι είναι πραγματικά οι παρελάσεις;

Οι παρελάσεις και οι εθνικές εορτές, πλάι στην διδαχή της ιστορίας μέσα από τη σκοπιά του 
ελληνισμού, πλάι στις καθιερωμένες φιέστες του ορθόδοξου χριστιανισμού, είναι εκεί για να τονώσουν
την εθνική μας συνείδηση, είναι εκεί για να εμπεδώσουμε τη σημασία της εθνικής ενότητας, ενός 
πλαστού διαχωρισμού που πλασάρεται στους απανταχού καταπιεσμένους όχι μόνο για να τους 
αποπροσανατολίζει από τους πραγματικούς τους εχθρούς, τα κράτη, τα έθνη, τον καπιταλισμό και 
όσους τα ενορχηστρώνουν αλλά και για να συνάψει εκεχειρία μεταξύ εξουσιαζόμενων και 
εξουσιαστών για το χατίρι της “εθνικής σωτηρίας”. 
Οι παρελάσεις είναι εκεί για να εξυψώνουν τα  ιδεώδη του εθνικισμού, του πατριωτισμού, της 
ορθοδοξίας και εντέλει της καθαρότητας και της μισαλλοδοξίας. Και είναι αυτές οι “αξίες” που σε 
μεγάλο βαθμό θρέφουν ρατσιστικά και ξενοφοβικά κατάλοιπα, αυτές που γαλουχούν ξενοφοβικές 
συνάξεις κατοίκων που εναντιώνονται στην ύπαρξη μεταναστών στις γειτονιές τους και φασίστες που 
δολοφονούν μετανάστες και επιτίθενται σε καταλήψεις και αυτοοργανωμένους χώρους. Ας μην 
ξεγελιόμαστε, λοιπόν, με τις γελειότητες περί απόδοσης φόρου τιμής σε περασμένους αγώνες για 
ελευθερία και αντιφασιστικούς αγώνες, καθώς οι αγώνες ενάντια στο φασισμό, οι αγώνες για την 
ατομική και συλλογική απελευθέρωση από τους απανταχού καταπιεστές δεν δίνονται μέσα από έναν 
θεσμό που τους θρέφει και τους συντηρεί. Δίνονται στους δρόμους και στα οδοφράγματα και δεν 
γνωρίζουν σύνορα, έθνη και πατρίδες. 
Έτσι, λοιπόν, αυτό το κατάλοιπο φασιστικών εποχών, διατηρείται και στις μέρες μας μέσα είτε από 
δεξιές είτε από αριστερές κυβερνήσεις για να τονώνει το εθνικό φρόνημα των πολιτών..Παραπέρα, το 
κράτος μέσω (και) των παρελάσεων στοχεύει στην πειθάρχηση και στην υπακοή απο την μαθητική 
ηλικία ενώ ταυτόχρονα κατεβάζει στους δρόμους τα άρματα για να δείξει την παντοδυναμία του..Αλλά
και ολόκληρος ο θεσμός της εκπαίδευσης δεν αποτελεί ένα σύστημα προσφοράς και ανταλλαγής 
γνώσεων και εμπειρείων ανάλογα με τις επιθυμίες μας, παρά ένα μηχανισμό εμπέδωσης του 
καπιταλιστικού συτήματος, ενός συστήματος εκμετάλλευσης, καταπίεσης και εξουσιών.

Ας βάλουμε, λοιπόν, το μυαλό μας να δουλεύει, όχι όμως για να γράψουμε άριστα σε ένα τεστ, 
αλλά για να εφεύρουμε νέους τρόπους σαμποτάζ της καλοκουρδισμένης ροής της 
καθημερινότητες σε σχολεία, σε σχολές, σε δουλειές και γειτονιές. Ας αρνηθούμε τη συμμετοχή 
μας στις παρελάσεις, ας κάψουμε σημαίες και όποια εθνικά σύμβολα. Ας απέχουμε από πρωινές 
προσευχές και λοιπά θρησκευτικά πανηγύρια, ας κάνουμε κοπάνες απ' τα μαθήματα, ας 
πραγματώσουμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας μέσα από αυτοοργανωμένες δομές, χωρίς 
ιεραρχίες και διαμεσολαβήσεις, μακριά από όργανα όπως 15μέλη, συλλόγους γονέων-καθηγητών,
φοιτητικές παρατάξεις και συνδικαλιστικές ηγεσίες. Ας σπάσουμε κανόνες πειθαρχίας και 
καθωσπρεπισμού που φτιάχτηκαν για να μας καταπιέζουν, ας αρνηθούμε συλλογικά μια ζωή που 
έχουν προγραμματίσει για εμάς χωρίς εμάς.. 


