
ΜΗΝ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ των παρελάσεων

και των εθνικών γιορτών

Ακόμα μία εθνική επέτειος. Για ακόμη μία φορά βάζουμε τα καλά μας και σαν καλά πρόβατα ξεχνάμε την
φτώχεια, την καταπίεση, τον φασισμό που ασκούνε στη ζωή μας και «εθνικά υπερήφανοι» θα γιορτάσουμε το
όχι ενός φασίστα σ’ έναν άλλο. Θα νιώσουμε υπερήφανοι επειδή από μικρές/ους μας λέγανε παραμύθια για
αυτή τη πατρίδα γεμάτη ρατσισμό, εκμετάλλευση, μπάτσους, φυλακές και δεν συμμαζεύεται για την οποία
πρέπει να γίνουμε κρέας... Όλο αυτό το πακέτο πάει μαζί με σχολικές εορτές και παρελάσεις. Και θα μας ρω-
τήσει κάποιος: πού είναι το κακό; Το κράτος ως συνήθως δημιουργεί διάφορες αυταπάτες με στόχο να μας
κοιμίζει και στη συνέχεια να μας επιβάλλεται. Αυτό γίνεται και με τις εθνικές επετείους. Στο όνομα της εθνικής
ενότητας παρελαύνουν μελλοντικοί εργάτες μαζί με τα αφεντικά τους. Τραγουδάκια, ποιηματάκια και άλλες
τέτοιες μαλακίες συνοδεύουν τέτοιες φάσεις κι έτσι η εθνική και κρατική προπαγάνδα πάει καλά… 

Και τώρα λίγα λόγια για τις παρελάσεις…

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 μετα-

ξική νεολαία. Οι παρελάσεις είναι ο απόλυτος ύμνος για τον φασισμό. Στρατός στους δρόμους, μπάτσοι στους δρόμους, ασφαλί-

τες 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.

Σαν μαθήτριες και μαθητές με συνείδηση αρνούμαστε να συμμετέχουμε και να χειροκροτούμε τέτοιες εθνικιστικοφασιστικές εκ-
δηλώσεις! Όσοι μαθητές συμμετέχουν στις παρελάσεις, είναι επιλογή ΔΙΚΗ τους και σύντομα καλούνται κι αυτοί να πάρουν θέση
απέναντι στον σύγχρονο ολοκληρωτισμό, κομμάτι του οποίου είναι και οι παρελάσεις! Οι μόνες σχέσεις που πρέπει να έχουμε με
αυτούς που στηρίζουν τις εθνικές επετείους είναι αυτές του μίσους! ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΟΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΟΙΟΙ!

Οι ΑΝΥΠΑΚΟΥΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ καλούν σε live jam τοΣάββατο 25/10 στις 20:00 στην ΑΝΑΤόΠΙΑ
(μητρ. παρθενίου 16, τέρμα αγ. νικολάου αριστερά)
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