
Περνάει ό στρατός....

Φαίνεται ότι ή ηγεσία τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων καί ό υπουργός 'Εθνικής "Αμυνας θορυ
βήθηκαν άπό τήν απήχηση πού είχαν στό λαό οί 
φωνές διαμαρτυρίας τών στρατευμένων νέων 
πού έφθαναν άπ ’ δλα τά μέρη τής 'Ελλάδας γιά 
τίς άπαράδεκτες συνθήκες πού έπικρατοΰν ατούς 
στρατώνες, τέσσερις μήνες μετά τήν « ’Αλλαγή».

Στά έπίμονα έρωτήματά τους γιά μείωση τής 
στρατιωτικής θητείας, γιά έκδημοκρατισμό, γιά 
κατάργηση τού άντιδραστικοϋ στρατιωτικού κα
νονισμού, ή κυβέρνηση προτιμούσε μέχρι σήμε
ρα νά άπαντάει μέ τή σιωπή ή μέ γενικόλογες καί 
αόριστες ύποσχέσεις.

Φαίνεται λοιπόν ότι ή κατάσταση άνάγκασε 
τόν πρωθυπουργό καί υπουργό ’Εθνικής "Αμυ
νας νά ξεκαθαρίσει τή θέση του γιά νά καθη 
συχάσει τούς άξιωματικούς πού άνησυχοΰν. 
Διάλεξε γιά τό σκοπό αύτό νά παραχωρήσει 
συνέντευξη στήν ΥΕΝΕΔ στά πλαίσια τής εκ
πομπής « Ό  στρατός μας». Φρόντισε μάλιστα 
νά στείλει σήμα σέ δλες τίς μονάδες τήν ίδια 
μέρα τό πρωί, γιά νά τίς ένημερώσει γιά τήν 
έκπομπή. Ζήτησε ταυτόχρονα νά έπιτραπεϊ στό 
σύνολο τού προσωπικού τών μονάδων νά τήν 
παρακολουθήσει.

"Ομως δσο καλά κι αν ξέρει νά χειρίζεται ό 
πρωθυπουργός τήν τηλεόραση -  δπως άπέδειξε 
έξάλλου ή περίφημη πιά τηλεοπτική του συνέν
τευξη στό ABC, καί δλες γενικά οί τηλεοπτικές 
του εμφανίσεις -  δέν έξυπακούεται πώς άρκεϊ νά 
έμφανιστεϊ γιά νά πείσει. Πρέπει νά ύπάρχει καί 
κάποιο περιεχόμενο. Ό  πρωθυπουργός φάνηκε 
δτι δέν είχε τίποτα νά προσθέσει σέ δ,τι μέχρι 
σήμερα ήταν ήδη γνωστό, γύρω άπό τίς προ
θέσεις τής κυβέρνησης γιά τά στρατιωτικά 
ζητήματα. Δυστυχώς, μέ προθέσεις, δσο καλές 
κι άγαθές νάναι, δέν γίνεται κυβερνητική πολι
τική, καί τό χειρότερο δέν επιλύονται τά καυτά 
προβλήματα πού άντιμετωπίζουν σήμερα οί κλη
ρωτοί.

Τόνισε ό πρωθυπουργός: «Βεβαίως είναι μέσα 
στίς προθέσεις τής κυβέρνησης νά προχωρήσει 
στή μείωση τής θητείας μόλις αύτό καταστεί 
δυνατό». Αύτό θά καταστεί δυνατό μόλις λεί- 
ψουν οί «ορατές συγκεκριμένες άπειλές ένάντια 
στήν εδαφική άκεραιότητα τής χώρας μας». Μέ 
λίγα λόγια ποτέ. 'Αλλά δέν είναι μόνο αύτό. 
« ' Υπάρχει καί ένα άλλο πρόβλημα, ή δημο
γ ραφική κατάσταση στήν Ελλάδα». "Ομως 
άναρωτιέται κανείς: Καλά τώρα ανακάλυψε ό
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πρωθυπουργός καί οΐ διάφοροι σύμβουλοί του 
δτι υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα πού δέν 
έπιτρέπει τήν άνάπτυξη των ‘Ενόπλων Δυνά
μεων άπό πλευράς προσωπικού. "Οταν άμέσως 
μετά τονίζει δτι πρόθεση τής κυβέρνησης είναι οί 
στρατευμένοι νέοι νά υπηρετούν κοντά στόν τόπο 
διαμονής τους, φοβόμαστε πολύ δτι στήν έπό- 
μενη τηλεοπτική του συνέντευξη θά άνακαλύψει 
ξαφνικά δτι ή γεωγραφική κατανομή τού πλη
θυσμού πού στή συντριπτική του πλειοψηφία δέν 
κατοικεί στίς παραμεθόριες περιοχές δέν τού 
έπιτρέπει δυστυχώς νά προχωρήσει στήν υλοποί
ηση καί τής πρόθεσης αυτής. Εύτυχώς γιά τό 
ΠΑΣΟΚ πού τό συμβόλαιο τιμής είναι γιά τά 
θέματα αύτά λιγόλογο καί άόριστο. "Ετσι ή 
κυβέρνηση θά βγει άλλη μιά φορά Ασπροπρό
σωπη.

"Οσο γιά έκδημοκρατισμό, γιά τήν ύπαρξη 
κάποιου Αντιδραστικού στρατιωτικού κανονι
σμού, γιά τήν Απαράδεκτη συμπεριφορά τών 
άξιωματικών πρός τούς κληρωτούς πού τούς 
θεωρούν «είλωτες»* γιά δλες τις ιδιωτικές τους 
υποθέσεις, γιά φακέλους, γιά καψόνια, τσιμου
διά.

Έτσι οί Αξιωματικοί μπορούν τά βράδια νά 
κοιμούνται ήσυχοι, καί οί κληρωτοί νά άναρωτ 
τιοΰνται, ήρεμα καί πειθαρχημένα, αν τό ποσό 
πού τούς δόθηκε φθάνει τελικά γιά νά άγοράζουν 
τά ξυραφάκια πού τούς χρειάζονται καί μερικά 
πακέτα τσιγάρα;

Μήπως τελικά δέν άξιζε τόση φασαρία γιά τό 
τίποτα.

• Κατά αγαπημένη έκφραση άνώτατου άξιωματικού.

... τής Ελλάδας φρουρός

Μετά άπό πολλές σκέψεις καί Αμφιταλαν
τεύσεις ή κυβέρνηση άνακοίνωσε μέσα στό 
Φλεβάρη μιά σειρά άπό μέτρα γιά τήν καλυ
τέρευση τών συνθηκών διαβίωσης τών κληρω
τών. Τά μέτρα περιλαμβάνουν: πρώτον αύξηση 
τής μηνιαίας βοήθειας πού άπό 100 δραχμές 
γίνονται γιά τούς άγαμους κληρωτούς 500, γιά δέ 
τούς παντρεμένους αύξήσεις πού κυμαίνονται 
άπό 3000 μέχρι 7500 γιά παντρεμένο μέ τρία 
παιδιά, έφόσον οί κληρωτοί δέν έχουν έτήσιο 
είσόδημα παραπάνω άπό 180.000. Είναι περιτό 
νά τονίσουμε δτι πρόκειται γιάΓ άστεία] ποσά. 
Δεύτερον παροχή Ιατρικής περίθαλψής στά μέλη 
τών οίκογενειών τών κληρωτών Λού δέν έχουν 
ήδη.

‘Ακόμα ό υφυπουργός διαβεβαίωσε πώς οί 
κληρωτοί θά έχουν τό δικαίωμα νά άγοράζουν 
καί νά διαβάζουν έξω άπό τούς στρατώνες 
όποιαδήποτε έφημερίδα. Πρόσθεσε δέ σύμφωνα 
μέ δσα γράφει ή έφημερίδα « Ελευθεροτυπία» 
στίς 27.2.82 δτι «Μέσα στό στρατώνα ή άνά- 
γνωση τών έφημερίδων δημιουργεί προβλήματα,

δχι γιατί δέν είναι έλεύθερες οί Ιδέες, άλλά γιατί ή 
Ιδεολογική σύγκρουση πού μπορεί νά προκόψει 
μέσα ατούς στρατώνες κατά τήν Ανάγνωση τών 
διαφόρων έντυπων προκαλεί προβλήματα ή είναι 
δυνατόν νά προκαλέσει προβλήματα πειθαρχί
ας»■. Παρόλα αύτά «έπιτρέπεται ατούς χώρους 
τών λεσχών όπου οί στρατιώτες άναπαύονται καί 
δχι ατούς θαλάμους». ‘Αναρωτιέται κανείς μέ 
ποιά λογική θεωρούνται άπό τόν κύριο υφυπουρ
γό οί θάλαμοι σάν τό κατ ‘ έξοχήν πεδίο 
Ιδεολογικών συγκρούσεων!!!! Είλικρινά, κύριε 
υφυπουργέ, μάς διαφεύγει ή ποιοτική διαφορά 
Ανάμεσα στό ΚΨΜ καί στό θάλαμο!!

’Εκτός άν δλα αύτά κρύβουν κάποιες άλλες 
σκέψεις δχι καί τόσο άθώες. Πιό συγκεκριμένα 
άναρωτιόμαστε μήπως δλα αύτά σημαίνουν δτι ό 
κληρωτός δέν έχει τό δικαίωμα νά φέρνει μαζί 
του, στήν έπιστροφή άπό τήν έξοδο, τήν έφη
μερίδα ή τό περιοδικό πού θά έτυχε νά Αγοράσει, 
άφού άπαγορεύεται νά τήν έχει στό θάλαμο όπου 
ώς γνωστόν έχει δλα τά Ατομικά του είδη. Έτσι 
στό ΚΨΜ θά διαβάζει τά έντυπα τά οποία θά
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προμηθεύεται τό τάγμα. Καθώς δέν θά είναι 
δυνατόν νά άγοράζει τό τάγμα δλα τά έντυπα, θά 
γίνεται «άναγκαστικά» κάποια έπιλογή. Δέν είναι 
δύσκολο νά καταλάβει κανείς ποιος θά κάνει τήν 
έπιλογή αύτή καί μέ ποιά κριτήρια. "Ας βγάλει ό 
καθένας άπό δώ καί πέρα τά σομπεράσματά του. 
"Η μήπως κάνουμε λάθος, κύριε υφυπουργέ; Σέ 
σάς πάντως νά τό άποδείξε τε.
'Υποσημείωση:

I. Υπερθεματίζοντας τις έπιδιώξεις του κυρίου υφυπουρ
γού ή σύνταξη τού «Μαρξιστικού Δελτίου» προτείνει τήν



άπαγόρευση τής άναγνωοης των αθλητικών εφημερίδων, 
καθ’ ότι προκαλοΰν απαράδεκτες υπονομευτικές γιά τό 
στράτευμα διαιρέσεις των κληρωτών σέ Παναθηναϊκούς, 
’Ολυμπιακούς καί Ά εκτζήδες. καί έτσι απειλείται ή 
άμυντική Οωράκιση τής πατρίδας.

Μ. ΝΙΚΗΤΑΣ


