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Επέτειος 28ης Οκτωβρίου: ΟΧΙ στο νεοναζισµό / Ποτέ ξανά φασισµός!
Αθήνα, Οκτώβριος 2012
Η 28η Οκτωβρίου είναι µια από τις ηµεροµηνίες σταθµός για την ελληνική σύγχρονη ιστορία και κατ'
επέκταση για την σύγχρονη παγκόσµια ιστορία. Ολόκληρος ο κόσµος, από την Ευρώπη ως την Ασία και
από τον Ατλαντικό, τη Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική και τον Ειρηνικό ωκεανό βυθίστηκε στη φρίκη του 2ου
παγκοσµίου πολέµου. Νοσηρά µυαλά αιµατοκύλησαν την ανθρωπότητα, µέσα σε 6 χρόνια, στην
προσπάθεια τους να αναδείξουν την άρια φυλή ως ανώτερη όλων των φυλών και να αφανίσουν τους
“µιαρούς” εφαρµόζοντας την “τελική λύση”. Το ελληνικό ΟΧΙ εκφράστηκε απέναντι στην πολιτική θεωρία
του φασισµού και την µιλιταριστική - δολοφονική πρακτική του, το ναζισµό. Ένα ΟΧΙ απέναντι στις
παρανοϊκές επιταγές των Χίτλερ και Μουσολίνι.
Σήµερα αυτό το "ΟΧΙ" γίνεται επίκαιρο όσο ποτέ. Ο εορτασµός αυτής της ιστορικής επετείου πρέπει να
καταστεί πηγή έµπνευσης για την άρθρωση των δικών µας "ΟΧΙ" απέναντι στο νεοναζισµό και στον
εκφασισµό της ελληνικής κοινωνίας. Απέναντι στην ξενοφοβία, τον διαχωρισµό των πολιτών µε βάση
ρατσιστικά κριτήρια και τον καταλογισµό ευθυνών µε µοναδικό κριτήριο την καταγωγή. Τα δικά µας "ΟΧΙ"
πρέπει να υψωθούν απέναντι στον κοινωνικό κανιβαλισµό που επιβάλλεται, και τα δικά µας "ΝΑΙ" στην
ειρήνη, την ισότητα, την πολυπολιτισµικότητα πρέπει να επικρατήσουν.
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Στα πλαίσια του εορτασµού της 28ης Οκτωβρίου µαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις οργανώνονται σε
όλες τις πόλεις και τα χωριά. Οι µαθητές υποχρεώνονται να παρελαύνουν µαζί µε στρατιώτες και να τηρούν
όλα τα στρατιωτικά παραγγέλµατα. Προσοχή και ανάπαυση, µαρς και εµπρός! Οι µεταξικής έµπνευσης
παρελάσεις προετοιµάζουν το έδαφος για την αποχαύνωση και την τυφλή και άκριτη υποταγή η οποία
συνεχίζεται και κατά την εκπλήρωση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Αυτές οι µιλιταριστικές,
γραφικές πλέον, εκδηλώσεις χρησιµοποιούνται όλο και πιο συχνά για την επανεµφάνιση των
ολοκληρωτικών θεωριών, την εξάλειψη των οποίων υποτίθεται ότι έχουν σκοπό να γιορτάσουν.
Εθνικιστική, ρατσιστική και ξενοφοβική ρητορική διατυπώνεται από πολίτες και στρατιώτες, πολιτικούς και
στρατιωτικούς. Χαρακτηριστικό και τραγικό παράδειγµα κατά την διάρκεια προηγούµενης παρέλασης στην
Αθήνα τα ακραία ρατσιστικά συνθήµατα της Οµάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του ελληνικού στρατού
κατά µεταναστών και µειονοτήτων (Αλβανών, Μακεδόνων, µη Χριστιανών) καθώς και η µετέπειτα
προκλητική αθώωση της πλειοψηφίας των στρατιωτών από το Ναυτοδικείο Πειραιά.
Οι µαθητικές παρελάσεις είναι φασιστικό έθιµο από την εποχή της δικτατορίας του Μεταξά µε στόχο την
πλήρη στρατιωτικοποίηση της νεολαίας. Εµπνευστές τους είναι αυτοί οι οποίοι αιµατοκύλησαν την
ανθρωπότητα. Η καθιέρωση τους στην Ελλάδα κρύβει ένα οξύµωρο. Πώς είναι δυνατόν να γιορτάζουµε τον
αγώνα ενάντια στο φασισµό µε µια φασιστική εκδήλωση; Γιατί δεχόµαστε να παρακολουθούµε και να
συµµετέχουµε στην παρέλαση, υποχρεώνοντας µαθητές και εκπαιδευτικούς να παίρνουν µέρος σε αυτό το
αληθινό, αντιπαιδαγωγικό, πολεµικό παιχνίδι;
Η ιστορία των παρελάσεων πέρα από τους, αρκετές φορές αµφιλεγόµενους, θριάµβους, κρύβει φρίκη, αίµα
και πόνο. Πολλά από τα πιο µελανά γεγονότα της παγκόσµιας ιστορίας γιορτάζονται µε µιλιταριστικές
παρελάσεις µε τη συµµετοχή µαθητών όλων των ηλικιών και στρατιωτών. Οι µαθητικές παρελάσεις είναι
άκρως καταπιεστικές. Το ανέκφραστο πρόσωπο µε τις αόρατες παρωπίδες, η αυστηρή στρατιωτική στοίχιση
και η οµοιοµορφία των κινήσεων έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε τα παιδαγωγικά πρότυπα περί ανάπτυξης
της κινητικότητας των παιδιών. Η άβουλη εκτέλεση στρατιωτικών παραγγελµάτων υπό τους ήχους
εµβατηρίων, η οµοιοµορφία στην ένδυση, η µαζική στρατιωτική πειθαρχία ναζιστικού τύπου, αντί να
συµβάλλουν στην ανάπτυξη ελεύθερης προσωπικότητας, συντελούν στην ροµποτοποίηση και σε µια
ύπουλη εµφύτευση µιλιταριστικών διαθέσεων στα παιδιά.
Τα παραπάνω, µαζί µε την στροφή της κεφαλής ως απόδοση τιµών στους εκπροσώπους της (πολιτικής,
στρατιωτικής, θρησκευτικής) εξουσίας, εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο (σχολείο, στρατιωτική
θητεία για τα αγόρια) πειθάρχησης του πιο ζωηρού, ελεύθερου και ανυπότακτου κοµµατιού της κοινωνίας
που αποσκοπεί µεταξύ άλλων στην παραγωγή των µετέπειτα υπάκουων και πειθαρχηµένων
πολιτών/εργαζοµένων. Γίνεται να γιορτάζουµε επαναστάσεις και αγώνες για την ελευθερία µέσα από
τελείως ανελεύθερες εκδηλώσεις; Λίγοι, και µόνο τα τελευταία χρόνια, θέτουν δηµόσια το ερώτηµα: κατά
πόσο επιτρέπεται να παραµένουν κατάλοιπα των φρικαλεοτήτων του παρελθόντος στη σηµερινή εποχή;

Εµείς λοιπόν λέµε ΝΑΙ στην κατάργηση των παρελάσεων και ΟΧΙ στον ρατσισµό,
τον εθνικισµό και τον µιλιταρισµό του σχολείου και της κοινωνίας!

Με την υποστήριξη
του προγράµµατος
Νεολαία εν ∆ράσει
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε µε την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δηµοσίευση δεσµεύει µόνο τον
συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται
για τυχόν χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Αντίρρηση Συνείδησης ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες το 1979 για την προστασία
του δικαιώµατος στην αντίρρηση συνείδησης και του δικαιώµατος στη διεθνή προστασία για τους πρόσφυγες, και
την προώθηση της ειρήνης, της µη βίας και της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Έχει συµµετοχικό
καθεστώς στο Συµβούλιο της Ευρώπης από το 1998 και είναι µέλος της Συνέλευσης των ∆ιεθνών ΜηΚυβερνητικών Οργανώσεων από το 2005. Παρέχει εµπειρογνωµοσύνη και νοµικές απόψεις εκ µέρους του
Γενικού ∆ιευθυντηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Νοµικών Υποθέσεων του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Συνεισφέρει στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1994. Είναι πλήρες µέλος του Ευρωπαϊκού
Φόρουµ Νεολαίας από το 1995.
Ο Σύνδεσµος Αντιρρησιών Συνείδησης δηµιουργήθηκε το 1988 για την αναγνώριση του δικαιώµατος στην
αντίρρηση συνείδησης στην Ελλάδα. Παρέχει πληροφορίες για την άρνηση στράτευσης στους ενδιαφερόµενους.
Εργάζεται για την θεσµοθέτηση δίκαιης εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας, χωρίς τον άκρως αποτρεπτικό και
τιµωρητικό χαρακτήρα που αυτή έχει σήµερα. Στηρίζει τους κρατούµενους και διωκόµενους αντιρρησίες
συνείδησης νοµικά, οικονοµικά και µε κάθε άλλο δυνατό τρόπο. ∆ιεκδικεί την παύση κάθε δίωξης ενάντια στους
αντιρρησίες συνείδησης. Προωθεί την ειρήνη και τον αντιµιλιταρισµό σε συνεργασία µε άλλες ανάλογες
οργανώσεις, χωρίς να εξυπηρετεί άλλους, π.χ. κοµµατικούς, στόχους. Εργάζεται προς την κατεύθυνση της
κατάργησης του θεσµού της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

