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Μετά ιην είσοδο των εφημερίδων στον στρατό
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έρχεται η σειρά των βι
βλίων, αφού με διαταγή
^^^^^,
του νιτουργού Εθνικής
Αμύνης θεωρούνται απαραίτητα, ενώ
δημιουργείται χαι η ειδικότητα του
βιβλιοθηκάριου.
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ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ βιβλίου στρατού ήταν παραδοσιακα εχθρικές. Τώρα, ν,) σκηνικό αλλαςει. Με
διαταγή του υπουργού Ενικής Αμύνης κ. Ι.
Βαρβιτσιώτη, τα βιβλία κηρύσσονται απαραίτητα σε κάθε στρατόπεδ(). Οι βιβλιοθήκες αναδιοργανώνονται και δημιουργείται νεα ειδικότητα: του βιβλιοθηκάριοι
Αν δεν μπορείτε επ ουδ iVi να θυμηθείτε προς
τα πού έπεφτε η βιβλιοθήκη στη μονάδα σας, είναι γιατί δεν ψάξατε π^ οφανώς. Σύμφωνα με
τα επίσημα στοιχεία στο) γραφείο του υπουργου Εθνικής Αμύνης, υπάρχουν ριρλίουηκες σε
ολες τις μονάδες, ακομτ και στις πιο απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές - προπαντός
σ αυτές ( Το κάθε φυλάκιο έχει τη βψλιοϋηκη
τον!'). Το πρόβλημα είνο.ι τι βιβλία περιλαμβά
νουν. Επειδή ακριβώς οινεις γνωρίζει και ουδείς θυμάται να διάβασε κάτι καλό σε βιβλιοθήκη στρατοπέδου, το υπουργείο ΐιϋνικης Αμυνης αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί.
Έτσι, μετά την είσοδο των εφημεριοων στο
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στρατό, αναμένεται να εισρεύσουν και εκατο
ντάδες βιβλία. Η υπόθεση, όμως δεν είναι τόσο
απλή. Για να αποφασιστεί ποια βιβλία θα αγο
ραστούν, πρέπει πρώτα να καταγραφούν τα υ
πάρχοντα. Για πρώτη φορά, τα τελευταία χρό
νια τουλάχιστον, άρχισε απογραφή των βιβ
λίων του στρατού, σε όλες τις μονάδες, και τα
αποτελέσματα της θα παρουσιαστούν στις αρ
χές Μαΐου.
Όλα ξεκίνησαν στα τέλη Νοεμβρίου του 1991,
όταν ολοκληρώθηκε μια δειγματοληπτική έρευ
να στις βιβλιοθήκες του στρατού, και διαπι
στώθηκαν τα εξής αναμενόμενα: Πρώτον, ότι
υπάρχει πρόβλημα στη θεματολογία των βι
βλίων. Εν ολίγοις, τα βιβλία δεν ήταν ελκυστι
κά, όπως σημειώνει ο λοχαγός θωμ. Γρανίτσας
απο το στρατιωτικό γραφείο του υπουργού.
Συνεπώς, οι στρατευμένοι δεν είχαν κίνητρα
για να επισκεφθούν τη βιβλιοθήκη. Δεύτερον,
τα βιβλία ήταν λίγα και δεν κάλυπταν τις υ
πάρχουσες ανάγκες όλου του στρατιωτικού
προσωπικού. Τρίτον, η διακίνηση των βιβλίων
ήταν προβληματική, έτσι ώστε να μην μπορεί
να υπάρχει συνεχής ροή των βιβλίων από την
Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, απο τη Θεσσαλο
νίκη προς την Αλεξανδρούπολη, στον Έβρο
και ούτω καθεξής, για να ανανεώνεται διαρ
κώς το υλικό των βιβλιοθηκών. Αφού επιβεβαι
ώθηκε, λοιπόν, ότι τα βιβλία στο στρατό βρί
σκονται σ' ένα τέλμα, ακολούθησε η διαταγή
του υπουργού Εθνικής Αμύνης, στα τέλη Νοεμ
βρίου, σύμφωνα με την οποία το ΥΠΕΘΑ "σχε
διάζει να αναβαθμίσει και να ανόιοργανώσει
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το ρόλο των βιβλιοθηκών στις Ένοπλες Δυνάμεις,ούτως ώστε αυτές να γίνουν πόλος έλξης
των στρατευμένων νέων κατά τις εκτός υπηρε
σίας ώρες, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες φρου
ρές".
Το Δεκέμβριο διετάχθη " απογραφή σε επίπεδο
μονάδος και σχηματισμών" και παράλληλα, έ
γινε πρόβλεψη "για απονομή και δεύτερης ειδι
κότητας του βιβλιοθηκάριου" για τους στρα
τευμένους που έχουν σπουδάσει βιβλιοθηκονο
μία στα ΤΕΙ. "The right man in the right place",
όπως σχολιάζουν στο γραφείο του υπουργού.
Εκτός, δηλαδή, από τους ώς τώρα υπευθύνους
των βιβλιοθηκών, που ήταν ευκαιριακοί και
χωρίς ειδικότητα βιβλιοθηκάριου για κάθε μία
βιβλιοθήκη σε κάθε μονάδα. Αν σκεφθεί κανείς
ότι το μόνο στο στρατό ξηράς υπάρχουν 352
βιβλιοθήκες, η απόφαση αφορά πολλές δεκάδες
στρατευμένων σε κάθε σειρά.
Για το θέμα της διακίνησης των βιβλίων εξετά
ζονται ήδη οι δυνατότητες ελέγχου και παρα
κολούθησης των βιβλιοθηκών μέσω ηλεκτρονι
κού υπολογιστή. Φθάνουμε, έτσι, στο καίριο
ζήτημα: ποια βιβλία θα αγοραστούν; Όπως λέ
ει ο αντισυνταγματάρχης Δημ. Κοκμοτός, που
είναι υπεύθυνος για τις αγορές των βιβλίων, γί
νεται προσπάθεια να αγοράζονται τα βιβλία
από κάθε μεγάλη μονάδα με βάση τις ανάγκες
της, και όχι από το κέντρο. Έτσι, δεν διανέμο
νται βιβλία, αλλά διανέμονται χρήματα για να
αγοραστούν βιβλία. Τώρα, ποιος θα αποφασί
ζει τι βιβλία θα αγοράζονται, δεν είναι σαφές.
Αυτά, όσον αφορά τα βιβλία που θα αγοράζο
νται. Διότι εφέτος, ειδικά, γίνεται συντονισμέ
νη προσπάθεια συνεργασίας με τα υπουργεία
Πολιτισμού και Παιδείας (μέσω της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς), ώστε να εξασφαλι
στούν και άλλες προσφορές βιβλίων. Οι αγο
ρές θα αρχίσουν μόνο όταν θα έχει γίνει γνω
στό ποια βιβλία θα διατεθούν δωρεάν από άλ
λους δημόσιους φορείς, ώστε να μην υπάρχουν
επικαλύψεις. Εν τω μεταξύ, η προσπάθεια εκ
συγχρονισμού διακρίνεται και στη νέα μορφή
του περιοδικού του στρατού, τη "Θητεία", που
εκδίδεται υπό τη διεύθυνση του Α. Μαρκάκη,
εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου.
Πάντως, σε πείσμα της φήμης περί του αντιθέ
του, "δεν υπάρχουν απαγορευμένα βιβλία", ό
πως διαβεβαιώνει το γραφείο του υπουργού. Η
μόνη απαγορευμένη κατηγορία βιβλίων είναι
αυτά που αναφέρονται στην επταετία. Αυτό θα
έχουμε την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε ιδί
οις όμμασι, μόλις ολοκληρωθεί η απογραφή
και αποφασιστούν οι νέες αγορές. •
Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφ.
"Το Βήμα", 29 Μαρτίου 1992.
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