
Απόθχοσ εμβατθρίου 

Ενόψει τθσ εκνικισ ςχιηοφρζνειασ (28.10) 

(του Γιάννθ Κατςιλάμπρου) 
Είναι τόςο απλό. 

Τόςο φανερά λάκοσ και παράλογο. 

Πανθγυρίηοντασ τθν άρνθςθ και τθ νίκθ επί του Ιταλικοφ φαςιςμοφ, 

αντί να τον κρατάμε μακριά μασ, 

τον βάηουμε μζςα μασ, 

φανατίηοντασ και οικοδομϊντασ ζναν τυφλό και καταςτροφικό εκνικιςμό. 

Συμπεραςματικά: Μασ ενοχλεί το άδικο του φαςιςμοφ μόνο όταν δε μασ ευνοεί. 

Στόχοσ μασ είναι θ αλλαγι των ρόλων και όχι θ διαγραφι ενόσ λάκουσ. 

Και το χειρότερο: τυφλϊνουμε και τα παιδιά μασ. 

Διαιωνίηουμε το κακό, βάηοντάσ τα τεχνιζντωσ να ακολουκοφν τον λάκοσ δρόμο. 

«Όςο και να ςε προςβάλουν με τθ ςτάςθ τουσ απζναντί ςου αυτό το ζκνοσ και 

αυτοί οι πολιτικοί, 

εςφ μθ νοιάηεςαι. 

Ντφςου τςολιάσ.  Ηιτω θ Ελλάσ! 

Ανζμιςε το πλαςτικό ςθμαιάκι. 

Είδεσ τι ωραία που είναι! 

Είδεσ τι ωραία είναι να χάνεισ το δικό ςου βιμα μζςα ςτο βιμα τθσ παρζλαςθσ! 

Οφτε που χρειάηεται να κουράηεςαι και να ςκζφτεςαι που κζλεισ να πασ. 

Θα ςε πάμε εμείσ εκεί που «πρζπει να κζλεισ». 

Οφτε που χρειάηεται να ακοφσ τθν εςωτερικι ςου φωνι. 

Θα ςου λζμε εμείσ αυτό που «πρζπει να ακοφσ». 

Κι εκεί, τθ ςτιγμι που κα περνάσ μπροςτά από τουσ -ωσ επί τω πλείςτον- προδότεσ 

επιςιμουσ,  

«κεφαλι δεξιά», μθν το ξεχνάσ 

και φϊναξε δυνατά «Ηιτω θ Ελλάσ». 

Φϊναξζ το δυνατά, με όλθ τθν φπαρξθ τθσ ψυχισ ςου. 

(Τι νόμιςεσ; Θ ψυχι δεν είναι δικι ςου.  Εκνικι είναι θ ψυχι ςου.) 

Φϊναξζ το δυνατά για να κρφψεισ τθν φωνι ςου. 

Φϊναξζ το δυνατά για να μθν ακοφςεισ τθ λογικι ςου, 

που ματαίωσ προςπακεί να ςε ςϊςει, 

επιςθμαίνοντασ με ευγζνεια το αυτονόθτο: 

Είναι λάκοσ, είναι παράλογο, είναι τρελό. 

Είναι εκνικι ςχιηοφρζνεια.» 

 

Το γερμανικό ςτρατιωτικό εμβατιριο Ζρικα γράφτθκε το 1930 και κατά τον δεφτερο 

παγκόςμιο πόλεμο κακοδιγθςε με τον ρυκμό του ολόκλθρεσ ςτρατιζσ ναηιςτϊν.  

Δυςτυχϊσ, ακόμα και ςιμερα, ςυνεχίηει να ακοφγεται, 

άλλοτε καμουφλαριςμζνο και άλλοτε απροκάλυπτα. 



Άλλοτε ςτισ πλατείεσ και άλλοτε μζςα μασ… 

Θζλει προςοχι, διότι κάποιεσ φορζσ μπορεί να πιάςουμε τον εαυτό μασ να 

ψικυρίηει αςυνείδθτα τον βολικό ρυκμό του. 

Ασ μθν ξεχνάμε ότι «ο φαςιςμόσ δεν είναι ιδεολογία, αλλά νοοτροπία.  Ακόμα και 

ζνασ αντιεξουςιαςτισ, ζνασ αναρχικόσ ι ζνασ αριςτερόσ μπορεί να είναι φαςίςτασ» 

(Τηίμθσ Πανοφςθσ).   

Επίςθσ, ασ μθν ξεχνάμε ότι θ μθ ςυνανκρϊπινθ ςτάςθ προσ τον πλθςίον είναι μία 

ευκεία βολι πρϊτιςτα προσ τον εαυτό μασ και τθ μικρι ηωι μασ.  «Θ κακία είναι μία 

ανοθςία για εκείνουσ που δεν ζχουν καταλάβει ότι δε ηοφμε για πάντα» 

(Αριςτοτζλθσ). 

  

Είδα τθν Ζρικα ςτθν πλατεία 

(Στίχοι - Μουςικι: Γιάννθσ Κατςιλάμπροσ 

https://www.youtube.com/watch?v=HXZYUKAWYrY&t=39s) 

 

Σθμαιοςτόλιςτθ 

Ναι, ναι ςθμαιοςτόλιςτθ και κιτσ,  

τθν είδα ςτθν πλατεία 

είναι λζει εκνικι εορτι 

πρζπει να κάτςεισ προςοχι 

βάλε το χζρι ςου ςτο μζροσ τθσ καρδιάσ ςου 

 

Ζνασ επίςθμοσ 

Ναι, ζνασ ςάπιοσ άνκρωποσ 

με βιμα αργό ςτο θρϊων ανεβαίνει 

ςυγκινθμζνοι ςυμπονοφν 

ζναν προδότθ όλοι κοιτοφν 

το ςτζφανον να κατακζτει 

 

Στραβϊνουν τα ωραία μασ παιδιά τα ςτραβϊνουν 

πωρϊνουν, με μίςοσ καρδιά ςε φιμϊνουν, 

φανατίηουν τθ φιλόξενθ ψυχι φυλακίηουν 

μασ αφοπλίηουν, τθν ωραία ανκρωπιά τθ γκρεμίηουν 

 

Στοιβάηουν, τα ωραία μασ παιδιά τα ςτοιβάηουν 

ςε ςειρζσ, με βιμα κοινό τα κυςιάηουν 

κι αν αντιδράςουν, το μίςοσ του ζκνουσ κα δοκιμάςουν 

κι αν παρελάςουν, ςτα «Ηιτω» τθ φωνι τουσ κα χάςουν 

 

Είναι του ζκνουσ οι πιςτοί, είναι του ζκνουσ οι τυφλοί 

χωρίσ ντομάτα και ψωμί, αντζχουν 

https://www.youtube.com/watch?v=HXZYUKAWYrY&t=39s


Κι αν δεν υπάρχουν οι μιςκοί και αν πουλικθκε θ ηωι 

ποτζ του ζκνουσ οι πιςτοί δε βλζπουν 

 

Ελευκερίασ θ γιορτι, όλοι εκεί μα λείπει αυτι 

μα πάντα του ζκνουσ οι πιςτοί, δε βλζπουν 

Ελευκερίασ θ γιορτι, όλοι εκεί μα λείπει αυτι 

μα πάντα του ζκνουσ οι πιςτοί, δε βλζπουν 

 

Χωρίσ ντομάτα μπορεί να κρατθκοφν, 

αρκεί τα ςθμαιάκια να κουνοφν 

Αφιςτε τα εμβατιρια να θχοφν 

τθν αλικεια δεν κζλουνε να ακοφν 


