
Καμιά συμμετοχή στις παρελάσεις
Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε στις παρελάσεις και δεν χρωστάμε σε κανέναν τέτοιο δημόσιο 
εξευτελισμό. Κι αυτό όχι εξαιτίας των ‘προδοτών-ρουφιάνων-πολιτικών’ όπως λένε οι ‘αγανακτισμένοι’ και οι 
ακροδεξιοί, αλλά γιατί πρώτον δεν πιστεύουμε σε καμία πατρίδα και σε καμία εθνική ιστορία παρά μόνο στην 
εργατική τάξη και δεύτερον, γιατί οι παρελάσεις είναι… φασισμός.

History lessons vol1

 

Κανένας μαθητής μπλε πατριωτάκι! Κανένας νεολαίος μαζί με μπάτσους και στρατιωτικούς! Οι παρελάσεις είναι φασι-
σμός… γι’ αυτό μην μπαίνεις στην γραμμή!    

 ΟΥΤΕ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ ΟΥΤΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙΑ!
Υ.Γ. : Παρόλα αυτά το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι παρελάσεις αλλά και οι εθνικές γιορτές! Όποιος τάσσει τον εαυτό του και τα 
συμφέροντά του με το μέρος της εργατικής τάξης οφείλει να αρνείται αυτό που πλασάρεται ως εθνική ιστορία. Η ιστορία βέβαια 
δεν είναι μόνο μία κι ούτε την μελετά κανείς με έναν τρόπο. Για εμάς όμως είναι χρέος μας να μιλήσουμε για την ιστορία από 
την μεριά των καταπιεζόμενων! Κι εκεί όπου οι φασίστες βλέπουν ‘κακούς’ Ιταλούς, Γερμανούς, εθνοπροδότες κι εμφυλίους, εμείς 
βλέπουμε και θα βλέπουμε πάντα ΑΝΤΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΓΜΑΤΑ!   
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Οι παρελάσεις (δηλαδή οι παρελάσεις στρατιωτικού τύπου και εθνικής προπαγάνδας) καθιερώθηκαν στην χιτλερική Γερμανία 
υπό την μαεστρία του υπουργού Προπαγάνδας και Διαφωτισμού των Ναζί Γκέμπελς. Από εκεί εμπνεύστηκε ένα άλλο γνωστό 
εθνοφασιστόμουτρο που υπήρξε και δικτάτορας, ο Ιωάννης Μεταξάς, εφαρμόζοντας την συγκεκριμένη πολιτική στους νέους 
και ιδρύοντας την περίφημη Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (μεταξική νεολαία). Οι παρελάσεις είναι ο απόλυτος ύμνος για τον 

φασισμό. Οι παρελάσεις εξαναγκάζουν νεολαίους και στρατιώτες, να παρελαύνουν μαζί υπό τον ήχο εθνικιστικών εμβατηρίων για 
να ’χουν να βλέπουν οι στρατόκαυλοι παπάδες, αξιωματικοί και πολιτικοί. Οι παρελάσεις ντύνουν στα γαλανόλευκα εργάτες και 
αφέντες αποσκοπώντας στην διάχυση του εθνικιστικού δηλητηρίου. Οι παρελάσεις είναι ένα αποβλακωτικό θέαμα που μέσω της 

επιβλητικότητάς του ισοπεδώνει τις ανυπάκουες συνειδήσεις!

Στρατός στους δρόμους, μπάτσοι στους δρόμους, ασφαλίτες 
στα στενά, αρχιεπίσκοποι – αξιωματικοί – πολιτικοί 
(με μια λέξη στρατόκαυλοι) στις εξέδρες, μετανάστες 
σε μπουντρούμια μετά από επιχείρηση σκούπα για να 

μην χαλάει η εικόνα της πόλης και μία λαοθάλασσα από 
ελληναράδες και νοικοκυραίους με ελληνικές σημαιούλες 
στα χέρια να περιμένουν ανυπόμονα το εθνικό ναρκωτικό. 

Η γαλανόλευκη νεολαία να παρελαύνει αδίστακτα και ρυθμικά και 
να ξεχνάει εκούσια ή ακούσια των βιασμό των ζωών μας με κάθε 

στρατιωτικό βήμα. Η σιχαμένη φωνή των παρουσιαστών ‘τα παιδιά 
μας… το μέλλον μας… η φάλαγγα του τάδε σχολείου χαιρετά…’ 

να σου τρυπάει τα αυτιά και τα εμβατήρια να επιβάλλουν τους 
μιλιτέρ ρυθμούς τους.  

ΥΓ1: όσοι μαθητές συμμετέχουν στις παρελάσεις ,‘καλοί’ ή ‘κακοί’, είναι επιλογή ΔΙΚΗ τους και σύντομα καλούνται 
κι αυτοί να πάρουν θέση απέναντι στον σύγχρονο ολοκληρωτισμό, κομμάτι του οποίου είναι και οι παρελάσεις!

ΥΓ2: απ’ την άλλη, πολλοί - κυρίως αριστεροί – προσπαθούν να μας πείσουν για τον αγνό και αληθινό πατριωτισμό 
τους (πετώντας την μπάλα έξω απ’ το γήπεδο και υποστηρίζοντας ένα εναλλακτικό ΟΧΙ) αποσκοπώντας σε 
πολιτικά οφέλη. Εμείς έχουμε να πούμε πως είτε ήταν ΟΧΙ είτε ήταν ΝΑΙ είτε ήταν του ΜΕΤΑΞΑ είτε ήταν του 
ΛΑΟΥ, το θέμα ήταν και είναι η αντίσταση της εργατικής τάξης ενάντια στα ντόπια και ξένα αφεντικά που 
διεξάγουν τον κάθε ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Όποιος δέχεται τον πατριωτισμό, γυρίζει την πλάτη του στην ταξική 
συνείδηση και στην εργατική τάξη. 

Α και όποτε το θυμούνται κάνουν την εμφάνισή τους και οι ‘αγανακτισμένοι’, για να αγανακτήσουν με τους αλήτες – προδότες 
– πολιτικούς! Αυτό το ‘επαναστατημένο’ μπούγιο που περιλαμβάνει την εθνικιστική αριστερά της ΚΟΕ και του Συνασπισμού, 

τους κλασικούς αδίστακτους μικροαστούς, τους αντιμετανάστες, τους ‘καλοσυνάτους’ γέροντες που περνούν τις ώρες τους στα 
καφενεία αναπολώντας τις δουλειές που προσέφερε η χούντα, τους ‘όλοι Έλληνες μια γροθιά’ και φυσικά κανα εθνικο – skin-

head της χρυσής αυγής που θα το παίξει αντισυστημικός!
Όλοι τους όσο καημένοι και να είναι ξέρουν πολύ καλά ποιος είναι ο φασιστικός ρόλος των παρελάσεων. Όλοι τους 
ξέρουν καλά ότι ο ελληνικός στρατός στα Βαλκάνια και στην Μέση Ανατολή ούτε κυνηγάει πεταλούδες ούτε φτιάχνει 
νοσοκομεία, αλλά ήταν και είναι στρατός κατοχής. Όλοι τους ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει με τις επιχειρήσεις 
σκούπα εις βάρος των μεταναστών όσα ‘δεν ξέρω’ και να λένε. Κι εμείς τασσόμαστε με το μέρος της εργατικής 
τάξης και τους ευχόμαστε να πάνε να στα τσακίδια αυτοί, τα τανκς τους, οι σημαίες τους και οι παρελάσεις τους!


