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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ 
ΣΤΑ ΔΕΚΑΟΧΤΩ

τού Μ. ΝΙΚΗΤΑ

' Η καθημερινή μονότονη έπανάληψη, τόσο 
άπό τή μεριά τού υπουργού ’Εθνικής "Αμυ
νας καί πρωθυπουργού Άνδρέα Παπανδρέου 
όσο καί άπό τήν πλευρά τού προκατόχου του 
κ. Άβέρωφ, γιά τήν άριστη κατάσταση των 
ενόπλων δυνάμεων δέν είναι ικανή νά κρύψει 
τίς βαθύτερες άνησυχίες καί των δύο γιά τή 
θεσμική κρίση πού περνάει στήν πραγματι
κότητα σήμερα ό στρατός. Κρίση πού φανε
ρώθηκε άρχικά σέ όλο της τό βάθος μέ τήν 
προδοσία τής Κύπρου καί τήν όλοκληρωτική 
ανικανότητα των ένοπλων δυνάμεων τής έπο- 
χής νά άντιδράσουν αποτελεσματικά στήν 
τούρκικη εισβολή καί κατοχή τής μεγαλονή- 
σου. Κρίση πού έχει τίς ρίζες της στόν τρόπο 
πού οίκοδομήθηκε τό μεταπολεμικό έλληνι- 
κό κράτος καί στόν ιδιαίτερο ρόλο πού 
έμελλε νά παίξει ό στρατός στήν οικοδόμηση 
αύτή. Κρίση πού έμφανίζει τό στρατό σάν

άνίκανο νά επωμιστεί τά καθήκοντα πού 
άπορρέουν τόσο άπό τή σημερινή οικονομι
κή, κοινωνική καί πολιτική πραγματικότητα 
τής ' Ελλάδας όσο καί άπό τό γενικότερο 
συσχετισμό των δυνάμεων πού έχει διαμορ
φωθεί σήμερα σέ τοπικό (Βαλκάνια) καί σέ 
παγκόσμιο έπίπεδο έξαιτίας. τής κρίσης τού 
καπιταλιστικού συστήματος καί τής ήττας 
τού άμερικάνικου ιμπεριαλισμού σέ μιά σει- 
ρ 4 άπό χώρες (Κούβα, Βιετνάμ, Νικαράγουα) 
μέ κύρια χαρακτηριστικά γιά τήν περιοχή 
μας τήν κρίση παντοδυναμίας τού άμερικά- 
νικου ιμπεριαλισμού τόν αύξανόμενο άντα- 
γ ονισμό μεταξύ ΗΠΑ καί ΕΣΣΔ, τόν αύξα- 
νομενο ρόλο τής Εύρώπης καί τή μερική 
άνεξαρτητοποίηση μικρών κρατών άπό τό 
πλέγμα τού ιμπεριαλισμού, όπως τής ' Ελλά
δας καί τής Τουρκίας.
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4
Ή  θεσμική κρίση...

«

'  Η άναντιστοιχία αυτή άνάμεσα στή σημε
ρινή οικονομική κοινωνική καί πολιτική 
πραγματικότητα τής ' Ελλάδας καί τό θεσμι
κό πλαίσιο των σημερινών έλληνικών ένό- 
πλων δυνάμεων έμφανίζεται τόσο στό έπίπεδο 
τών στόχων καί τοΰ γενικότερου προσανα
τολισμού τοΰ στρατού όπως ό προσανατολι
σμός αυτός διαμορφώθηκε μέσα άπό τόν 
έμφύλιο καί τή μεταπολεμική οικοδόμηση 
τοΰ μετεμφυλιακοΰ έλληνικοΰ κράτους όσο 
καί στό έπίπεδο τής λειτουργίας του. Οί 
σημερινές έλληνικές ένοπλες δυνάμεις γνω
ρίζουν τήν πρώτη σοβαρή καί βαθιά μεταπο
λεμική κρίση προσανατολισμού γιατί οίκο- 
δομήθηκαν μέ μοναδικό γνώμονα τήν προ
άσπιση τής έδαφικής άκεραιότητας τής χώ
ρας άπό τόν έξωτερικό καί έσωτερικό κομ
μουνιστικό κίνδυνο. Καί σέ δ,τι αφορά τό 
μύθο τοΰ «έκ βρρρά κομμουνιστικού κινδύ
νου» αύτός καταρρέει καθώς όχι μόνο δέν 
έμφανίστηκε ποτέ τά τελευταία σαράντα χρό
νια άλλά άντίθετα ύπήρξε καί σύσφιξη τών 
σχέσεων τής ' Ελλάδας μέ τίς χώρες αύτές μέ 
πολύπλευρες συνεργασίες στό οικονομικό 
καί πολιτιστικό έπίπεδο. "Ομως, ή κατάρ
ρευση τοΰ μύθου δέ συνοδεύεται μέ μιά 
άναδιάταξη τών έλληνικών ένοπλων δυνάμε
ων οί όποιες έξακολουθοΰν νά είναι στραμ
μένες πρός τό βορρά, άφοΰ γιά τά άμερικα- 
νικά καί νατοϊκά έπιτελικά σχέδια ή άπειλή 
έξακολουθεΐ νά προέρχεται άπό τήν ΕΣΣΔ 
καί τίς χώρες τοΰ Συμφώνου τής Βαρσοβίας 
καί δλα τά γυμνάσια τής νατοϊκής συμμα- 
χίας στρέφονται ένάντια σέ μιά τέτοια άπει- 
λή. Ταυτόχρονα δμως ή ' Ελλάδα φαίνεται νά 
άπειλεΐται σήμερα περισσότερο άπό κάθε 
άλλη φορά άπό τή γειτονική φίλη καί σύμ
μαχο Τουρκία. Ή  άπειλή αύτή δέ φαίνεται 
νά άνησυχεΐ καθόλου τούς Άμερικάνους 
ιμπεριαλιστές καί τό ΝΑΤΟ πού άντίθετα 
φαίνεται νά προσπαθούν νά τήν έκμεταλλευ- 
τοΰν γιά νά πετύχουν μιά όλοκληρωτική 
υποταγή τής 'Ελλάδας στίς πολιτικές καί 
στρατιωτικές έπιλογές τους. Ή  άντίφαση 
λοιπόν άνάμεσα στήν αυξανόμενη ψυχρο

πολεμική έπιθετικότητα τοΰ άμερικάνικου 
ίμπεριαλισμοΰ ένάντια στή Σοβιετική "Ενω
ση καί τίς χώρες τοΰ Συμφώνου τής Βαρσο
βίας μέ δ,τι αυτό συνεπάγεται γιά μιά χώρα 
σάν τήν Ελλάδα όπως π.χ. ή άνάγκη τών 
έλληνικών ένοπλων δυνάμεων νά έχουν 
στραμμένα τά όπλα τους ένάντια στήν «έκ 
βορρά κομμουνιστική άπειλή» μέ τίς ταυτό
χρονες ιδιαίτερα διαχυτικές καί φιλικές συ
ναντήσεις τοΰ προέδρου τής ' Ελληνικής Δη
μοκρατίας κ. Κ. Καραμανλή μέ τόν άντι- 
πρόεδρο τής Βουλγαρίας Τεοντόρ Ζίφκωφ 
άνοίγει σοβαρά ρήγματα στήν ιδεολογική 
συνοχή καί συγκρότηση τών στελεχών τών 
ένόπλων δυνάμεων καί θέτει έπιταχτικά τό 
πρόβλημα τοΰ προσανατολισμοΰ τοΰ στρα- 
τοΰ.
Ά πό τήν άλλη μεριά, ό στόχος τής δια

φύλαξης τοΰ άστικοΰ καθεστώτος άπό τόν 
έσωτερικό κομμουνιστικό κίνδυνο φαίνεται 
καί αύτός νά προβληματίζει έντονα τό στρα
τό μετά τήν περιπέτεια τής έφτάχρονης δι- 
χτατορίας καί τών μεταπολιτευτικών πολιτι
κών έξελίξεων. Γιά τόν ελληνικό στρατό ή 
έννοια τής προάσπισης τοΰ άστικοΰ καθε
στώτος συνδέεται μεταπολεμικά όχι μόνο μέ 
τή διαφύλαξη τών άστικών οικονομικών, κοι
νωνικών καί πολιτικών δομών άλλά καί μέ τή 
διατήρηση στήν έξουσία τοΰ πολιτικοΰ προ
σωπικού τής δεξιάς. "Ετσι, στή δεκαετία τοΰ 
1950 καί τοΰ 1960 γιά τόν έλληνικό στρατό, ή 
άνοδος όποιουδήποτε άλλου κόμματος στήν 
έξουσία άποτελοΰσε άμεση καί συγκεκρι
μένη άπειλή πού έπρεπε νά καταπολεμηθεί μέ 
κάθε τρόπο. ' Επομένως δέν είναι παράξενο ή 
άνοδος τοΰ ΠΑΣΟΚ στήν έξουσία νά προ
βληματίζει τά στελέχη τών ένόπλων δυνά
μεων πού γιά δεκαετίες τώρα γαλουχήθηκαν 
μέ τέτοιες θεωρίες.

Οί άντιφάσεις αύτές στον προσανατολισμό 
καθώς καί ή έμπειρία τής διχτατορίας έχουν 
πρός τό παρόν παραλύσει μηχανισμούς πού 
παραδοσιακά δροΰσαν στό έσωτερικό τοΰ 
στρατοΰ μέ άποτέλεσμα σήμερα ή πολιτική 
έξουσία νά διαθέτει ένα περιθώριο έλιγμών
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καί πρωτοβουλίας πού δέ διέθετε ποτέ μετα
πολεμικά. Συνοψίζοντας αυτό τό σημείο μπο
ρούμε νά ισχυριστούμε ότι ό ιδιαίτερος μετα
πολεμικός ρόλος τού στρατού στην πολιτική 
ζωή τού τόπου σέ συνδυασμό μέ τή σημερινή 
βαθιά θεσμική κρίση του καθορίζει καί τίς 
ιδιότυπες σημερινές σχέσεις άνάμεσα στό 
στρατό αύτό καί στήν κυβέρνηση τού ΓΊΑ- 
ΣΟΚ. "Ομως ή κατάσταση αυτή δέν πρόκει
ται νά διαιωνιστεϊ. Κάθε μέρα πού περνά 
χωρίς ή κυβέρνηση νά τολμά ή νά μή θέλει νά 
θίξει τήν ύπάρχουσα κατάσταση άφήνει περι
θώρια κινήσεων καί συσπείρωσης στούς πα
ραδοσιακούς άντιδραστικούς μηχανισμούς. 
Τά πρόσφατα έπεισόδια στή Σχολή Εύελπί- 
δων είναι άπό τήν άποψη αύτή πολύ χαρα
κτηριστικά. Ή  πολιτική υποχώρησης καί 
συμβιβασμού πού έπέλεξε ή κυβέρνηση ίσως 
δείχνει ότι τά περιθώρια έλιγμών της έχουν 
ήδη στενέψει καί προδικάζει άσκημα- μαντά
τα γιά τό μέλλον.

ριστικό ότι ή διαμόρφωση τής στρατιωτικής 
ιεραρχίας στούς σύγχρονους στρατούς έχει 
χάσει τήν πυραμοειδή μορφή της γιά νά 
έξελιχτεΐ σέ μιά ωοειδή μορφή μέ στενή 
κορυφή καί βάση καί διογκωμένα τά ένδιά- 
μεσα στρώματα πού αποτελούνται άπό τά 
στελέχη μέ υψηλές τεχνικές γνώσεις πού 
άποτελοΰν καί τή ραχοκοκαλιά τού στρατού. 
Πώς λοιπόν είναι δυνατό ό έλληνικός στρα
τός νά μή διέρχεται βαθιά κρίση στό έπίπεδο 
τής λειτουργίας του όταν τά περισσότερα 
στελέχη του είναι χαμηλού μορφωτικού επι
πέδου μέ λίγες σχετικά τεχνικές γνώσεις, 
όταν ή Σχολή Εύελπίδων λειτουργεί μέσα 
στά γνωστά αναχρονιστικά πλαίσια, όταν τό 
έπίπεδο των μονίμων ύπαξιωματικών είναι 
άκόμα χαμηλότερο, όταν τέλος ένα σοβαρό 
ποσοστό των άξιωματικών δέν προέρχεται 
κάν άπό τίς στρατιωτικές σχολές; Είναι 
φυσιολογικό λοιπόν ότι αντίστοιχα καί ή 
εκπαίδευση των κληηωτών «ιαντάρων, ναυ-

"Ομως, πέρα απο τη θεσμική αύτή κρίση 
πού άντιμετωπίζουν οί έλληνικές ένοπλες 
δυνάμεις στόν τομέα των στόχων καί τού 
προσανατολισμού τους, ό στρατός άντιμετω- 
πίζει καί προβλήματα δομών καί λειτουργίας 
του, προβλήματα πού έχουν τίς ρίζες τους 
στήν άναντιστοιχία άνάμεσα στίς άπαιτή- 
σεις ένός σύγχρονου πολέμου καί στή σημε
ρινή δομή του. Ό  σύγχρονος τρόπος διεξα
γωγής τού πολέμου μέ τά τελειοποιημένα 
ηλεκτρονικά συστήματα έχει άνάγκες εντε
λώς διάφορες άπό έναν παραδοσιακό στρατό. 
Χρειάζεται στελέχη μέ ύψηλές τεχνικές γνώ
σεις καί υψηλό μορφωτικό έπίπεδο, ένώ 
παράλληλα έχει λιγότερο άνάγκη άπό ένα 
μαζικό στρατό μέ σιδερένια πειθαρχία πού 
κατορθώνει νά συντρίψει τόν άντίπαλο λόγω 
αριθμητικής υπεροχής. "Εχει άνάγκη άπό 
ένα στρατό ικανό νά συντονίσει καί νά 
πετύχει τή συνεργασία άνάμεσα στούς διά
φορους τομείς του. Είναι έξάλλου χαρακτη-

τών καί σμηνιτών, γίνεται μέ μεθόδους πού 
άντιστοιχούν στίς απαιτήσεις τού δέκατου 
'όγδοου καί δέκατου ένατου αιώνα.

Τελικά προέχει σήμερα νά έντοπίσουμε 
τούς άξονες γύρω άπό τούς όποιους περι
στρέφεται ή πολιτική τής σημερινής κυβέρ
νησης στά θέματα πού άφορούν τίς "Ενοπλες 
Δυνάμεις καί τήν κρίση πού άντιμετωπίζουν.

’Αρχικά νομίζω πώς πρέπει νά τονίσουμε 
ότι ιδιαίτερα τό πρόβλημα τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων είναι ένα πρόβλημα πού είναι 
στενά συνδεδεμένο μέ τήν έξωτερική πολι
τική μιας κυβέρνησης. Ποιές λοιπόν είναι οί 
πτυχές τής σημερινής έξωτερικής πολιτικής 
καί πώς έπηρεάζουν τά θέματα τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων.

"Οπως είχαμε έπισημάνει καί σέ προηγού
μενο άρθρο, ή κρίση ήγεμονίας τού ιμπερια
λισμού έπέτρεψε στίς έξαρτημένες άστικές 
τάξεις νά αποκτήσουν μιά σχετική αύτο- 
νομία.
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Στόχος τού ΠΑΣΟΚ στή φάση αυτή είναι 

νά εδραιώσει την αυτονομία αυτή τής ελλη
νικής άστικής τάξης καί νά τήν διευρύνει, 
παραμένοντας όμως πάντα μέσα στά πλαίσια 
του ιμπεριαλιστικού στρατοπέδου (δηλαδή 
μέσα στήν ΕΟΚ καί στό ΝΑΤΟ). Τί συγκε
κριμένα επιδιώκει ή σημερινή κυβέρνηση; 
Πρώτο, διεκδικεΐ νά άποτελέσει ουσιαστικό 
ένδιάμεσο κρίκο άνάμεσα στίς άγορές τής 
Δύσης καί τίς άγορές τού άραβικοΰ κόσμου, 
έλπίζοντας ότι ό ρόλος αύτός θά τήν βοηθή
σει στήν ταυτόχρονη κατάκτηση τών άγορών 
αύτών. Δεύτερο, διεκδικεΐ νά παίζει ρυθμιστι
κό πολιτικό παράγοντα στήν περιοχή τού 
Αιγαίου καί τής Μέσης ’Ανατολής καί μέσα 
στά πλαίσια αύτά έντάσσεται καί ή διεκδί
κηση γιά τήν έπέκταση τών χωρικών μας 
ύδάτων στά 12 μίλια πού θά τής έπιτρέψει 
ταυτόχρονα νά έλέγχει τό Αιγαίο καί νά έχει 
τήν άποκλειστική εκμετάλλευση τών πλου- 
τοπαραγωγικών πηγών του.

’Ελπίζει ότι ό έλεγχος τού Αιγαίου μέ τήν 
σειρά του θά ισχυροποιήσει τή διαπραγμα
τευτική .της δύναμη μέσα στά πλαίσια τής 
’Ατλαντικής συμμαχίας. Καί στούς δύο αύ- 
τούς στόχους ή κυβέρνηση έχει νά άντιμε- 
τωπίσει τόν άνταγωνισμό τής τουρκικής ά
στικής τάξης, ή όποια έμφανίζετάι σάν νάχει 
καί μεγαλύτερη πιθανότητα έπιτυχίας αν 
λάβουμε υπόψη μας ότι κατορθώνει νά προ- 
σελκύσει τά άραβικά κεφάλαια πολύ πιό 
εύκολα άπό ότι ή ' Ελλάδα ένώ άπό τήν άλλη 
οί χαμηλές τιμές τών προϊόντων της φαίνεται 
πώς σταδιακά έκτοπίζουν άπό τίς άγορές τά 
άντίστοιχα έλληνικά. Τέλος στό θέμα τού 
Αιγαίου ή Τουρκία όχι μόνο δέν φαίνεται 
διατεθειμένη νά έπιτρέψει στήν ' Ελλάδα μιά 
έπέκταση τών χωρικών ύδάτων στά 12 μίλια 
άλλά καί άμφισβητεΐ έμπραχτα όλο τό σημε
ρινό νομικό καθεστώς πού διέπει τό Αιγαίο.

Αύτή ή τοπική όξυνση τών άνταγωνισμών 
στό Αιγαίο, στό όποιο όπως βλέπουμε έχει 
καί ή έλληνική κυβέρνηση μερίδα εύθύνης,

καθορίζει λοιπόν καί όλη τήν πολιτική τής 
κυβέρνησης στά ζητήματα τής έθνικής άμυ
νας. Πολιτική ένίσχυσης μέ κάθε μέσο τής 
στρατιωτικής μηχανής, μέ αύξηση τών στρα
τιωτικών δαπανών, μέ ένίσχυση τής πολεμι
κής βιομηχανίας. Κάτω άπό τήν προοπτική 
αύτή δίνεται άφεση άμαρτιών στούς πάντες, 
έγκαταλείπεται ή ιδέα όποιασδήποτε κάθαρ
σης, γίνεται προβληματικό τό άνοιγμα τού 
φακέλου τής Κύπρου. "Ολοι καλούνται νά 
συσπειρωθούν γύρω άπό τό στόχο τής προ
άσπισης τής έθνικής άνεξαρτησίας, στόχος 
πού άν στεφθεΐ μέ έπιτυχία θά ξεπλύνει 
άποτελεσματικά τή ντροπή τών στρατιωτι
κών γιά τήν προδοσία εής Κύπρου. Γιά νά 
άποδείξει ή κυβέρνηση τήν καλή της θέληση 
μοιράζει στεγαστικά -δάνεια, καί υπαναχωρεί 
σέ ότι άφορά τίς θέσεις της γιά μιά όποια- 
δήποτε άλλαγή στά θέματα τής στρατιωτικής 
θητείας, τής κατάργησης τού άν,τιδραστικού 
στρατιωτικού κανονισμού καί τών στρατοδι
κείων, τής κατοχύρωσης τών συνταγματικών 
δικαιωμάτων τών φαντάρων πού θά περιόριζε 
τήν αύθαιρεσία τών άξιωματικών, ένώ άπό 
τήν άλλη άνακοινώνει μέτρα γιά τήν εισαγω
γή στή Σχολή Εύελπίδιαν καί γιά τή λει
τουργία της πού άν υποθέσουμε πώς άρχί- 
ζουν νά έφαρμόζονται άπό τό 1983 ό στρατός 
θά αρχίσει νά έχει στελέχη μή μονόδρομης 
έπιλογής άπό τό 1996, όταν οί πρώτοι από
φοιτοι θά άποκτήσουν τό βαθμό τού λοχαγού1.

Ή  πολιτική αύτή πρέπει νά καταγγελθεί 
σάν τυχοδιωκτική καί έπικίνδυνη γιά τό 
λαϊκό κίνημα καί τούς έργαζόμενους. Στό 
όνομά της ή κυβέρνηση θά καταγγέλλει όλες 
τίς διεκδικήσεις τού λαϊκού κινήματος. "Ηδη 
ό Παπανδρέου έδωσε μιά πρώτη γεύση γιά τό 
τί περιμένει τό λαϊκό κίνημα άπό μιά τέτοια 
πολιτική όταν δηλώνει μετά τά τελευταία 
επεισόδια τής Λήμνου ότι οί στόχοι τής 
’Αλλαγής δέν θά μπορέσουν νά πραγματο
ποιηθούν όσο πλανάται πάνω μας μιά τέτοια 
άπειλή.
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... καί ή υποχρεωτική στράτευση 

στά δεκαοχτώ

Πέρα όμως από τά προβλήματα πού άντι- 
μετωπίζει σήμερα ό στρατός καί πού έχουν νά 
κάνουν μέ τό ρόλο του στή σημερινή έλλη- 
νική κοινωνία, πέρα άπό τά προβλήματα πού 
άφορούν τή λειτουργία του σέ σχέση μέ τό 
μόνιμο προσωπικό (άξιωματικούς, καί ύπα- 
ξιωματικούς), ό στρατός άντιμετωπίζει κρίση 
καί σέ ό,τι αφορά τά θέματα τής στρατιω
τικής θητείας. "Ενα πλαίσιο άσφυχτικό καί 
πού προκαλεΐ τή δίκαιη άγανάκτηση των 
κληρωτών οί όποιοι όλο καί περισσότερο 
άντιδροϋν. Τά προβλήματα πού άντιμετωπί- 
ζουν οί στρατευμένοι έχουν νά κάνουν μέ όλο 
τό άναχρονιστικό σύστημα στρατιωτικής έκ- 
παίδευσης, πράγμα τό όποιο ή κυβέρνηση 
τού ΠΑΣΟΚ τό γνωρίζει καλά. Μέσα στό 
χρόνο πού πέρασε άπό τήν άνοδο τού ΠΑ
ΣΟΚ στήν έξουσία ή κυβέρνηση έμοιαζε νά 
άμφιταλαντεύεται άρκετά γιά τό δρόμο πού 
έπρεπε νά άκολουθήσει σέ σχέση μέ τά 
προβλήματα τής στρατευμένης νεολαίας. ' Η 
μία λύση στό πρόβλημα αύτό ήταν νά ικα
νοποιήσει τά δίκαια αιτήματα των κληρωτών 
άλλά συνεπάγονταν μιά σύγκρουση μέ τό 
στρατιωτικό κατεστημένο. Τελικά τά διάφο
ρα γεγονότα μαρτυρούν πώς προτίμησε νά 
άποφύγει τή σύγκρουση αύτή. "Ετσι δικαιο
λογείται καί ή υπαναχώρηση στό μέτρο πού 
είχε εξαγγείλει σχετικά μέ τήν ελεύθερη 
άνάγνωση τών εφημερίδων μέσα στά στρα
τόπεδα. Σήμερα ή πλάστιγγα έχει πιά γύρει 
υπέρ τής ιεραρχίας καί τό μέτρο τής στρά
τευσης στά δεκαοχτώ φαίνεται νά μελετάται 
σοβαρά σάν ή μοναδική μαγική λύση γιά όλα 
τά υπόλοιπα προβλήματα πού καλύτερα είναι 
νά μή θιγούν. ' Η στρατιωτική ιεραρχία φαί
νεται νά άνησυχεϊ τελευταία σοβαρά καί νά 
προβληματίζεται άπό τήν άπότομη ανάπτυξη 
τού άντιμιλιταρισμοΰ μέσα καί έξω άπό τούς 
στρατώνες. Γνωρίζει πώς ό άντιμιλιταρισμός 
αύτός έχει άμεση σχέση μέ τή ριζοσπαστι- 
κοποίηση τής νεολαίας. Θεωρεί λοιπόν τή 
στρατιωτική θητεία σάν ένα πολύ αποτελε
σματικό τρόπο γιά τήν άναχαίτιση αυτής τής 
ριζοσπαστικοποίησης τής νεολαίας γιά τήν 
όποια θεωρεί υπεύθυνες σέ μεγάλο βαθμό τίς

άνώτατες σχολές πού δέν είναι γιά εκείνη 
παρά σχολεία φυτώρια έγκληματιών, ναρκο
μανών καί έπαναστατών. Μέ τή στράτευση 
στά δεκαοχτώ οί κληρωτοί θά είναι πιό νέοι 
άρα καί πιό εύάλωτοι στά κηρύγματα τών 
αξιωματικών. "Ετσι θά δίνεται μιά μοναδική 
εύκαιρία στό στρατό νά πλάσει προσωπικό
τητες καί χαρακτήρες όπως έκεϊνος τίς θέλει, 
νά έμφυσήσει στούς νέους τίς πραγματικές 
άξιες τού παραδοσιακού έλληνοχριστιανικού 
πολιτισμού πού δέ διαφέρει άπό τό περιβόητο 
' Ελλάς ' Ελλήνων Χριστιανών τού Παπαδό- 
πουλου. Ταυτόχρονα, πολύ πιό εύκολα θά 
ξεχωρίζει ό ταραξίας μέσα σέ μιά όμοιόμορ- 
φη μάζα σέ σχέση μέ σήμερα πού οί έξ 
άναβολής φοιτητές αποτελούν ένα σημαντικό 
κομμάτι τών στρατευμένων νέων. Πρόκειται 
άναμφισβήτητα γιά μιά προσπάθεια νά άντι- 
στραφεΐ τό σημερινό ρεύμα άμφισβήτησης 
μέσα άπό τή δημιουργία ένός πιό εϋπλαστου 
στρατεύματος πού νά έχει λιγότερη σχέση μέ 
τήν πάλη τών τάξεων ώστε νά ξανααποχτήσει 
ή στράτευση τήν άποτελεσματικότητά της 
στό ρόλο της σάν μοχλού στή διαμόρφωση 
τής ιδεολογίας τής νεολαίας. Αύτό είναι τό 
καθαρά άντεπαναστατικό μήνυμα τής μεταρ
ρύθμισης αύτής. "Ενα τέτοιο μέτρο θά έπι- 
τρέψει στήν ηγεσία τού στρατεύματος νά έχει 
στά χέρια της ένα στράτευμα εύκολο νά 
χρησιμοποιηθεί γιά τήν καταστολή τού έργα- 
τικού καί λαϊκού κινήματος, καί σέ ενδε
χόμενη ένοπλη σύρραξη μέ τήν Τουρκία. Θά 
άπαλλάξει τό στρατό άπό τά άνήσυχα πνεύ
ματα πού άντιπροσωπεύουν οί μεγάλοι σέ 
ήλικία καί μορφωμένοι φαντάροι οί όποιοι 
ώς γνωστό άντιστέκονται καλύτερα στό περί
φημο σπάσιμο τής προσωπικότητας, άπαραί- 
τητο συστατικό στήν έπ'θολή τής στρατι
ωτικής πειθαρχίας.

Τά στοιχεία καί τά συμπεράσματα τού 
ίδιου τού στρατού ή μάλλον τής στατιστικής 
του υπηρεσίας, στοιχεία πού δημοσιεύουμε 
παραπλεύρως καί πού άφορούν τήν πειθαρχία 
τού στρατεύματος τά τελευταία δέκα χρόνια 
έρχονται νά ένισχύσουν τίς υποψίες μας 
αύτές. Ά πό τά στοιχεία αύτά βλέπουμε ότι ό
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«δείχτης πειθαρχικότητας», όπως ονομάζεται 
τό πηλίκον τού συνολικού άριθμοΰ ήμερων 
ποινής πρός τή μέση δύναμη, παρουσιάζει 
σχεδόν σταθερά άπό τό 1973 μικρή άνοδική 
τάση. Αύτό, σέ συνδυασμό μέ τό γεγονός ότι 
άπό τό 1978 τήν πρώτη θέση καταλαμβάνουν 
τά παραπτώματα τής κατηγορίας «τάξεως καί 
συμπεριφοράς», συνοψίζει κατά τή γνώμη 
μας τό πρόβλημα τής πειθαρχίας πού ανη
συχεί τελευταία τή στρατιωτική ήγεσία καί 
πού όπωσδήποτε συντελεί στήν προώθηση 
τής ιδέας γιά τήν υιοθέτηση τής υποχρεω
τικής στράτευσης στά δεκαοχτώ. Γιά τόνίδιο 
λόγο φαίνεται πολύ πιθανό νά υιοθετήθηκε τό 
μέτρο τής κυκλοφορίας μέ πολιτικά έκτος 
στρατοπέδου άν ληφθεΐ ΰπόψη ότι ό δείκτης 
των παραπτωμάτων αυτών έχει αυξηθεί τελευ
ταία. "Ολες οί άλλες δικαιολογίες πού προ
βλήθηκαν άπό τόν καθημερινό τύπο γιά τό 
θέμα τής στράτευσης στά δεκαοχτώ άποτε- 
λοϋν προπέτασμα καπνού γιά νά καλυφθούν 
καλύτερα οί πραγματικές προθέσεις έκείνων 
πού προωθούν τέτοια μέτρα. Δέν άγνοοΰμε 
βέβαια ότι ή κυβέρνηση διέψευσε τήν ύπαρ
ξη μελέτης γιά τήν υιοθέτηση αύτοΰ τού 
μέτρου. "Ομως γνωρίζουμε ότι τέτοιες δια
ψεύσεις δέ σημαίνουν πολλά πράγματα. ’Ε
πειδή τό άρθρο τού «Βήματος» άναπτύσσει 
όλη τήν έπιχειρηματολογία πού ένδεχόμενα 
θά χρησιμοποιήσει καί ή κυβέρνηση αίτιο- 
ολογώντας όταν έρθει ή στιγμή μιά τέτοια 
ένδεχόμενη άπόφαση, θεωρούμε πώς δέν είναι 
άσκοπο νά άσχοληθοΰμε μέ τήν έπιχειρημα- 
τολογία αύτή. Πριν προχωρήσουμε, στό ση
μείο αύτό θά θέλαμε νά έπισημάνουμε πώς τό 
μέτρο αύτό ήδη έφαρμόζεται στήν Κύπρο, 
στή Γαλλία καί στό Βέλγιο. Στις δύο τελευ
ταίες χώρες πού άναφέραμε προωθήθηκε σχε
δόν ταυτόχρονα στίς άρχές τοΰ 1973. Καί στις 
δύο χώρες ή άντίδραση τής νεολαίας υπήρξε 
άμεση μέ μαζικούς καί πολύ μαχητικούς 
άγώνες. Παρόλα αύτά οί κυβερνήσεις τών δύο 
χωρών κατόρθωσαν νά επιβάλλουν τό μέτρο 
αύτό χάρη στήν άδιαφορία τοΰ έργατικοΰ 
κινήματος τό όποιο φαίνεται πώς δέν μπό
ρεσε νά συνειδητοποιήσει πώς τά μέτρα αύτά 
μακροπρόθεσμα στρέφονται ένάντιά του. "Ι
σως ή ιδιαίτερη ευαισθησία τού λαού μας σέ 
ό,τι αφορά τό στρατό άποδειχτεί χρήσιμη 
τώρα πού θά χρειαστεί ή συμπαράσταση 
όλων γιά τή ματαίωση τών άντιδραστικών

σχεδίων πού μαγειρεύει ή ήγεσία τοΰ στρα
τεύματος.

Βέβαια τό μέτρο αύτό εμφανίζεται σάν 
άναγκαία προϋπόθεση γιά τή μείωση τής 
θητείας. Τό γεγονός δέν είναι τυχαίο, άλλά 
στενά συνδεδεμένο μέ τό γεγονός πώς πέρα 
άπό ό,τιδήποτε άλλο έκείνο πού ζητά σήμερα 
ή στρατευμένη νεολαία είναι άκριβώς ή 
μείωση τής στρατιωτικής θητείας. Συνεπώς, 
κάθε μέτρο πού θά μπορούσε νά μετατρέψει 
αύτό τό όνειρο σέ πραγματικότητα είναι γιά 
τούς στρατευμένους έπιθυμητό. Συνδέοντας 
λοιπόν τά δύο μέτρα υπάρχει μιά ρεαλιστική 
πιθανότητα νά άμβλύνει κανείς τίς άντιδρά- 
σεις στήν υποχρεωτική στράτευση τή στιγμή 
πού θά συνοδεύεται μέ μιά σοβαρή μείωση 
τής θητείας.

Στό άρθρο τοΰ «Βήματος» τονίζεται πώς μέ 
τίς άναβολές πού χορηγούνται κάθε χρόνο 
δημιουργοΰνται κενά στό στρατό πού δύσκο
λα άναπληρώνονται. Τό έπιχείρημα αύτό δέν 
στέκεται άφοΰ όλοι, έκτος άπό αύτούς πού θά 
άπαλλαγοΰν όριστικά, θά κληθούν ως τά 
είκοσιεννιά τους νά ύπηρετήσουν. Σέ μιά 
μόνο περίπτωση τό έπιχείρημα ισχύει. Ή  
περίπτωση είναι τό ποσοστό τών άνυπότα- 
χτων νά έχει αυξηθεί τά τελευταία χρόνια. 
'Όμως αύτό είναι άποτέλεσμα τών άπαρά- 
δεχτων συνθηκών πού έπικρατοΰν κατά τή 
διάρκεια τής στράτευσης άφενός, καί άφετέ- 
ρου μέ τό πρόβλημα τής άπόρριψης τοΰ 
στρατού γενικότερα. Παράλληλα ή υποχρεω
τική στράτευση στά δεκαοχτώ θά έλαττώσει 
έκείνους πού θά σπουδάζουν γιατί μετά άπό 
δύο χρόνια στρατιωτικής ίσοπέδωσης λίγοι 
θά είναι έκείνοι πού θά έχουν όρεξη νά 
ξανακαθήσουν στά θρανία. Νά ένας σύγχρο
νος λοιπόν τρόπος γιά νά λυθούν τά προ
βλήματα τοΰ συνωστισμού στά πανεπιστήμια 
ταυτόχρονα μέ τά προβλήματα πού άντιμε- 
τωπίζει ό στρατός, καί μέ τήν ίδια λογική νά 
λυθούν καί ένα σωρό άλλα οικονομικά προ
βλήματα άφοΰ θά έξοικονομηθεϊ συνάλλαγμα 
πού μέχρι σήμερα έφευγε στό έξωτερικό μαζί 
μέ τούς φοιτητές, ένώ τά έπίσημα στοιχεία 
τής άνεργίας θά εμφανίσουν σοβαρή κάμψη.

Τέλος, μέ τόν πιό σοβαρό τρόπο, τό δημο
σίευμα υποστηρίζει πώς τό μέτρο αύτό θά 
δίνει τή δυνατότητα στά νέα παιδιά πού θά 
στρατευθοΰν νά άνακαλύψουν τόν έπαγγελ- 
ματικό προσανατολισμό μέσα στό στράτευμα
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μέ τίς διάφορες ειδικότητες πού αύτό προ
σφέρει. Αυτό υποστηρίζουν Οά τούς επιτρέ
ψει αργότερα στήν πολιτική τους ζωή νά 
στραφούν σέ περισσότερο πραχτικά καί ίσως 
πιό προσοδοφόρα επαγγέλματα μέ άποτέλε- 
σμα νά μην πλημμυρίζουν τά πανεπιστήμια 
άπό ένα πνευματικό προλεταριάτο τό όποιο 
άνεβάζει τελικά τό ποσοστό άνεργίας στήν 
'Ελλάδα. Οί άρθρογράφοι διαθέτουν καθώς 
φαίνεται μπόλικο μαύρο χιούμορ, όταν υπο
στηρίζουν ότι ό στρατός προσφέρει μέσα άπό 
τίς είδικότητές τους επαγγελματικό προσανα
τολισμό. Μήπως έννοοΰν επαγγελματικό προ
σανατολισμό τήν άποψίλωση, τά βαρέλια ή 
τό σκούπισμα, ή μήπως τό έπάγγελμα τού 
οδηγού. “Ισως τελικά οί άνθρωποι έννοούν τό 
έπάγγελμα τού οδηγού τρόλεϋ, λεωφορείου 
τού είσπράχτορα, τού πυροσβέστη ή τού 
νυχτοφύλακα, ή μάλλον άπλώς μιλούν γιά 
στρατούς ξένους πρός τήν έλληΛκή πραγμα
τικότητα, στρατούς πού ίσως έκπαιδεύουν 
τούς κληρωτούς.

' Οποιαδήποτε δημαγωγία, πού θά υποστηρί
ζει ότι ή μεταρρύθμιση αυτή θέτει τέρμα σέ 
ένα προνόμιο των φοιτητών (άστών) πού 
έπωφελούνται άπό τήν άναβολή σέ σχέση μέ

τούς έργαζόμενους νέους πού δέν τό δικαι
ούνται, δέν άξίζει παρά τήν περιφρόνησή 
μας. Αύτό δέ σημαίνει ότι άγωνιζόμαστε γιά 
τή διατήρηση τού σημερινού καθεστώτος πού 
εύνοεΐ τή βασιλεία τής αύθαιρεσίας. Σήμερα 
ή μόνη συνεπής άπάντηση βρίσκεται μέσα 
στή διεκδίκηση τής έπέκτασης τού δικαιώ
ματος τής άναβολής σέ όλους τούς νέους 
μαθητές, φοιτητές, μαθητευόμενους καί έργα
ζόμενους. Συνεπώς ή διεκδίκηση γιά έπέκτα- 
ση τού δικαιώματος τής άναβολής σέ όλους 
είναι ή μόνη πραγματικά δημοκρατική διεκ
δίκηση. "Ομως ή διεκδίκηση αυτή άποχτδ 
τήν πραγματική της σημασία μέσα στά πλαί
σια τής πάλης ενάντια στή στρατιωτική 
καταστολή καί στή στρατιωτικοποίηση, τής 
πάλης γιά τήν κατάχτηση τών δημοκρατικών 
έλευθεριών ένάντια στήν ιδεολογική άποβλά- 
κωση. ' Η πάλη αυτή μπορεί νά κινητοποιή
σει όλους τούς νέους ένάντια στόν αστικό 
στρατό, γιά τή μείωση τής θητείας στόν 
άναγκαΐο χρόνο γιά τήν έκμάθηση τών ό
πλων.

Μ. ΝΙΚΗΤΑΣ 
Νοέμβρης 1982
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