ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΚΑΙ ΦΥΓΟΣΤΡΑΤΙΑ
Ένα θέµα που συζητείται at extenso το τελευταίο διάστηµα, είναι εκείνο
της φυγοστρατίας, που φαίνεται να έχει πάρει ασυνήθιστες διαστάσεις αφού
σύµφωνα µε τα υφιστάµενα στοιχεία, οι επικαλούµενοι ψυχολογικούς λόγους
για να απαλλαγούν, φτάνουν ένα ποσοστό γύρω στο 20% του συνόλου των
κατατακτέων.
Βέβαια σε µια κοινωνία όπου το ποσοστό έλλειψης ψυχικής υγείας της
νεολαίας ανέρχεται σε αυτό το επίπεδο το µέλλον δεν προοιωνίζεται λαµπρό,
όπως δεν προοιωνίζεται λαµπρό και το µέλλον µιας χώρας που στις
παγκύπριες εισαγωγικές εξετάσεις στα νέα ελληνικά, µε βάση το 20, οι
βαθµολογίες περιστρέφονται επίµονα στο 9,5 ! Η διαφορά βεβαίως έγκειται
στο ότι ο βαθµός στα νέα ελληνικά είναι χαρακτηριστικός πραγµατικών
ελλείψεων γνώσεων, ενώ στη περίπτωση της φυγοστρατίας εικονικών
ελλειµµάτων ψυχικής υγείας και κατ' επέκταση ανευθυνότητας, για να
περιοριστούµε επιεικώς σ' αυτό το χαρακτηρισµό.
Το έχουν ήδη κάµει άλλοι, γι' αυτό και δεν θα προσπαθήσουµε να
αναλύσουµε κοινωνιολογικά που οφείλεται το ψηλό ποσοστό της
φυγοστρατίας. Θα υπενθυµίσουµε ωστόσο, ότι σε πρόσφατη δηµοσκόπηση
ένα ποσοστό γύρω στο 46% των κατατακτέων ερωτηθέντων, υπέδειξαν ότι η
παρουσία στο στρατό δεν δηµιουργεί την αίσθηση σοβαρής ενασχόλησης και
οποιασδήποτε χρησιµότητας.
∆υστυχώς αυτή είναι και η δική µας εκτίµηση για τη θητεία στην
Εθνοφρουρά, κάτι που επιτείνεται από το γεγονός ότι, ενώ σε άλλες χώρες η
θητεία περιορίζεται στους 6 ή 9 µήνες, στην Κύπρο εξακολουθεί να φτάνει
τους 26, δίνοντας έτσι ένα ακόµα κίνητρο φυγοστρατίας.
Η εκδοχή ότι µέσα από τη θητεία του στην Εθνοφρουρά υπηρετεί
κάποιος την πατρίδα του, βρίσκεται µάλλον στη σφαίρα του ιδεατού και
καθόλου δεν φαίνεται να έχει στη πράξη οποιοδήποτε ουσιαστικό αντίκρισµα.
Όταν το 1964 δηµιουργείτο η Εθνοφρουρά, στόχο είχε να
υποκαταστήσει τις διάφορες οµάδες ατάκτων εθελοντών που υπήρχαν, µε τη
νοµιµότητα και ταυτόχρονα να δηµιουργήσει µια κάποια συγκροτηµένη
αντίσταση στην περίπτωση τουρκικής εισβολής. Σήµερα ο τουρκικός στρατός
(κάπου 40000) βρίσκεται εντός των πυλών και οι συνθήκες που επικρατούσαν
όταν δηµιουργήθηκε η Εθνοφρουρά έχουν διαφοροποιηθεί αισθητά.
Αξίζει ίσως να γίνει η υπενθύµιση ότι όλες οι ασκήσεις που έκανε τότε
ο Γρίβας εστέφοντο από επιτυχία και ο εχθρός ερίχνετο στη θάλασσα.
Μοναδική εξαίρεση η πραγµατική άσκηση του 1974 όταν ο εχθρός έκαµε
απόβαση στις ακτές της Κερύνειας και τα κατάφερε...
Είναι η άποψη µας ότι όσο αξιόµαχη και να γίνει η Εθνοφρουρά δεν
µπορεί να αντιπαραταχθεί στο δεύτερο µεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ και τον
τρίτο µεγαλύτερο στον κόσµο. Ακόµα αποδεδειγµένα δεν έχει διαδραµατίσει η
Εθνοφρουρά οποιοδήποτε καταλυτικό ρόλο στις συνοµιλίες, ενώ η ακαµψία
της Τουρκίας διατηρήθηκε ανεξάρτητα από το πόσα τανκς η πυραύλους
αγοράσαµε. Εξαίρεση οι S 300 (για το άσοφο της αγοράς τους δεν είχαµε
ποτέ καµιά αµφιβολία) που ποτέ δεν ήρθαν όµως στην Κύπρο.
Εποµένως η επίκληση της ανάγκης προσφοράς στην πατρίδα
παραµένει πάντα µια κενή περιεχοµένου, νεφελώδης ιδέα, ηρωικών καιρών,
που καµιά σχέση δεν έχει µε τη σηµερινή εικόνα των πολέµων, της

τεχνολογίας και της διπλωµατίας. Πιο πολύ όταν αναγνωρίζεται πανταχόθεν
στην Κύπρο, ότι η λύση στο Κυπριακό θα βρεθεί µέσα από τις συνοµιλίες.
Ακόµα, όταν γίνεται αντιληπτό ότι η Τουρκία σε καµιά στρατιωτική ενέργεια
δεν θα προβεί στο προβλεπτό µέλλον, γιατί απλά δεν την συµφέρει.
Τούτου λεχθέντος δεν σηµαίνει ότι το κράτος θα πρέπει να συνεχίσει να
ανέχεται την κοροϊδία της φυγοστρατίας. Όσο και αν στη πράξη µπορεί να
πρόκειται για σπατάλη χρόνου, ενέργειας και χρηµάτων, δεν µπορεί να
υπάρχουν σ' αυτό το θέµα πατρίκιοι και πληβείοι. Μέχρι να καταργηθεί η
θητεία (µε εξαίρεση τους πραγµατικούς αντιρρησίες συνείδησης) ευθύνη να
υπηρετήσουν στην Εθνοφρουρά έχουν όλοι ανεξαιρέτως και η φυγοστρατία
είναι κατακριτέα, απαράδεκτη και ανευθυνότητα.
Έχοντας
µπροστά
της
τον
διακηρυγµένο
στόχο
της
αποστρατικοποίησης, η Κυβέρνηση θα πρέπει ως πρώτο βήµα να µειώσει τη
θητεία στους 19 µήνες και να σταµατήσει την αγορά των οποιωνδήποτε
δαπανηρών εξοπλισµών, δείχνοντας έµπρακτα την πίστη της σε µια σύντοµη
λύση που θα συνοδεύεται από την αποστρατικοποίηση της χώρας.
Ταυτόχρονα όµως θα πρέπει να διασφαλίσει ότι µέχρι τότε, όλοι οι νέοι θα
επωµίζονται τα ίδια βάρη, όπως αναµένεται σε µια ευνοµούµενη χώρα.
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