Μαθητικές παρελάσεις. Ως πότε;
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ετοιμάζεται να μεταμφιεστεί σε κουρδιστά στρατιωτάκια και οι Μ.ισκαλοι σε ρ6λο
επιλοχία.

Κατάλοιπο της δικτατορίας του Μεταξά που ονειρευ6ταν να OpyaVU)aa τη νεολαία
σε ένα σιδερένιο στρατό μιμούμενος τα φασιστικά καθεστόnα της εποχιΊς του
αναζωπυρu)θηκε επί εποΧιΊς χοί)ντας. Και οι Κί)πριοι 6πως π6ντα ακολούθησαν και

ακολουθούν μένοντας ουσιαστικά μόνοι στον ευρωπαϊκό XU)po αφού αλλοί) οι
μαθητικές παρελάσεις Ιχουν καταργηθεΙ με τελευταίες τις ΠΡcJ)ην ανατολικές χ6)ρες.

Με τακτικιl «προαιρετικι1ς συμμετοχι1ς με το ζόρω ()ταν ο αριθμός συμμετοχι1ς δεν
συμπληΡu)νεται και με τακτικές «έλα εσύ. φίιγε }:σί) κοντΙ και 6σχημο>. όταν σ

αριθμός υπερβαίνει τον αναμενόμενο μετ6 από υποσχέσεις για εικοσ6ρια στη Φυσl1(11

.'\γωγ11.

εκπnί)σεις στις αδικαιολ6γητες απουσίες και στη διαγωγιι_ οι μαθηn~ς
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ανωτερ6τητας που ενσωμαnονονται σε βίιματα εν δυο.

ΟΙ εκπωδευτικοί υποχρεό)\'ονται να εργαστοίΝ σε μέρα αργίας. Στη μέση εκπαίδευση
έχουν την ευθί)νη οι γυμναστές εν(;) στη δημοτικι1 ο ρόλος δ[;ν είναι ξε;κάθαρος. Εκεί

που γίνονται παρελάσεις γιατί δεν γίνονται παντοί), ο διευθυντ11ς στηρίζεται στην
προθυμία
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αναγκασμένος να υποστεί την αγγαρεία για να μην {ρθει σε σίιγκρουση το σχολείο με
την τοπικι1 κοινωνία που οργαν(ίnιει την εκδήλωση.

Δεν εξυπηρετεί κανένα εκπαιδευτικό στ6χο και βρίσκπω σε πλιιρη αντίθεση με [lC
σίJγχρονες παιδαγω-γίκές αντιλψl/cις για ένα πραγμαΤΙΚ{l ανοιχτό πολυπολιτισμικί)

σχολείο αποκαθαρμένο από τα πολεμοχαριι διδάγματα του πιφελθ6ντος. που ζητ6
από τους ιστορικοί)ς μια ιστορικι1 αφι'nηση που δίχως να αποσιωπίl. την εμπειρίu του

πολέμου θα πcιψει να την νομιμοποιεί και να την ι.:ξυψιίΛ'ει φφανίζοντας την ως
αναπότρεπτη και αξιοθαύμαστη κινηηΙρια δί>ναμη της ιστορίας.

Η μαθητικι1 παρέλαση. ως μια καθαρ6 μιλιταριστικι1 ι.:κδι1λωση. καλλιεργεί στη νέα
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συγχώνευσης πολλών ατομικοτήτων σε μια μονάδα. Δημιουργεί διακρίσεις αφού οι
ψηλοί μπαίνουν μπροστά, οι κοντοί πίσω, οι αριστούχοι στο άγημα και οι υπόλοιποι

παρακάτω. Πώς λοιπόν ένας τέτοιος θεσμός συμβάλει στην διαμόρφωση ι.:λεί)θερων
και ανεξάρτητων συνειδιισεων που είναι στόχος της εκπαίδευσης; Πόσο κοντ6. στην
παιδικιι ψυΧΙ1 είναι τέτοιου ι.:ίδους στρατοκρατικές εκδηλcοσεις; Ποια παράδοση
καλλιεργείται αφού είναι ξενόφερτο έθιμο. προϊόν χιτλερικι1ς ιδεολογίας;

Αλήθι.:ια τι νεολαία θέλουν να δημιουργιισουν μέσω των παρελάσεων: Μια νωλαία
με υψηλό ι.:θνικό φρόνημα υπερι1φανη για τα πολεμικά. κατορθιίψατα των προγόνων.

ομοιογενοποιημένη και πειθι1νια μπροστά. στην κρατικιl ι.:ξουσία:

Μα αυτό δεν

κάνουν εδ(J) και πενι1ντα χρόνια; Τι κατέφεραν: Ή μια νεολαία που θα εξελίσσεται και
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παρελθόντος, μια νεολαία που θα ενεργεί και θα σκέφπται όχι σύμφωνα μί~ το δόγμα

«θέλω εψl')νη άρα προποιμά.ζομαι για πόλεμο αλλά σύμφι·)να με τη λογικι1
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εΙΡι1νη άρα προετοιμάζομαι για την εΙΡι1νψ>. που σημαίνει ότι οι όποιες εθνικές

διενέξεις θα λύνονται με εξεύρεση συμμαχιcJ)\'. ειλικρινιl διάλογο και θέληση για
συμβιβασμό:

Στα σχολεία υπάρχουν άλλοι αποτελεσματικοί τρ6ποι για να καλλιεΡΎηθεί

η

ιστορικι1 μνΙ1μη και να βοηθηθούν οι μαθητές να εμβαθ(ινουν στην ανάλυση και στο
ν6ημα των ισΤΟΡΙ1((I}V γεγονότων. Θεατρικές. μουσικές και χορευτικές εκδηλc))σεις.
συζιΊτηση με ανθρCΊ)ΠOυς που έζησαν τα γεγονότα και η αξιοποίηση δωψ6ρων πηγιίΛ'
δημιουργο()ν ένα επαρκές πλαίσιο για να τιμηΘούν οι Ιlρωες και να μεταδοθούν τα
μ ψ,:ψατα της ι.:λευθερίας και της ειρι1νης.

