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Η πρώτη μέρα
Η πρώτη μέρα στο στρατό. Πολλοί δεν θυμούνται απολύτως τίποτα από αυτή καθώς την
έχουν διαγράψει εντελώς από τη μνήμη τους, άλλοι πάλι την θυμούνται σαν τη χειρότερη
μέρα της ζωής τους και άλλοι τη θυμούνται με κάθε λεπτομέρεια.

Στην πραγματικότητα ούτε η χειρότερη μέρα είναι ούτε υπάρχει λόγος να την απωθήσεις
από τη μνήμη σου. Απλώς είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να κάνεις εκείνη την ημέρα
και τόσο ξένα σε σένα και στον τρόπο ζωής που είχες συνηθίσεις μέχρι εκείνη την στιγμή
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που όλα όσα πρέπει να κάνεις σου φαίνονται κυριολεκτικά βουνό. Για να μην ταλαιπωρηθείς
άσκοπα λοιπόν διάβασε τα παρακάτω.

Καταρχήν το σημείωμα κατάταξης αναφέρει ότι θα πρέπει να παρουσιαστείς από τι 9.00
έως τις 13.00 το μεσημέρι. Πρακτικά μπορείς να παρουσιαστείς ό,τι ώρα θέλεις μέχρι τη
δύση του ηλίου, την ημέρα που αναφέρει το σημείωμα κατάταξης. Καλύτερα όμως να
παρουσιαστείς νωρίς έτσι ώστε να βρεις ρούχα που σου ταιριάζουν, να βρεις κρεβάτι σε
καλή θέση και να μπορέσεις να ασχοληθείς λίγο με το νέο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι.

Να έχεις μαζί σου το σημείωμα κατάταξης, μία ακτινογραφία θώρακος, αποδεικτικά
γραμματικών γνώσεων για όσους έχουν την ένδειξη ΥΕΑ, την αστυνομική σου ταυτότητα και
τα προσωπικά σου αντικείμενα.

Όταν θα παρουσιαστείς, θα μεταφερθείς στο Κέντρο Κατάταξης του Κέντρου. Εκεί θα
ελέγξουν τα στοιχεία σου και θα σε ρωτήσουν αν έχεις λόγους μειωμένης θητείας. θα σου
διαβάσουν αν χρειαστεί, τους λόγους μειωμένης θητείας. Προσοχή! Αν απαντήσεις
καταφατικά στην παραπάνω ερώτηση δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι θα υπηρετήσεις
μειωμένη θητεία καθώς τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να τα καταθέσεις στο
στρατολογικό σου γραφείο.
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Τα διάφορα συνεργεία που περνάς κατά την ημέρα κατάταξης

Κατόπιν θα ελέγξουν τα ατομικά σου είδη. Σε προηγούμενη σελίδα αναφέραμε τι
επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να έχεις μαζί σου. Θα τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι
δεν πρέπει να διανοηθείς να φέρεις μαζί σου ναρκωτικές ουσίες διότι όσο καλά και να τις
έχεις κρύψει αν τις βρουν θα αντιμετωπίσεις σοβαρά προβλήματα.

Μετά θα σου πάρουν τα μέτρα έτσι ώστε όταν πας στο Συνεργείο της Ένδυσης να βρεις
ρούχα που σου ταιριάζουν.

Ύστερα θα σου κάνουν μία σειρά από ερωτήσεις για τις γραμματικές σου γνώσεις και το
επάγγελμα σου και θα σε κατανείμουν σε τάγματα και λόχους. Επίσης εδώ αναφέρεις
ενδεικτικά και σε ποια μέρη θα ήθελες να τοποθετηθείς μετά το Κέντρο, συνήθως όμως δεν
λαβαίνουν υπόψη την προτίμησή σου, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις, πχ αν
δηλώσεις ότι επιθυμείς να υπηρετήσεις στην ΕΛΔΥΚ. Σε κάποιο από αυτά τα συνεργεία θα
παραδώσεις και την αστυνομική σου ταυτότητα την οποία θα ξαναδείς όταν απολυθείς. Την
ημέρα της ορκωμοσίας θα σου δοθεί η στρατιωτική σου ταυτότητα η οποία υπέχει θέση
κανονικής ταυτότητας και μπορείς να την χρησιμοποιείς σε κάθε δημόσια ή ιδιωτική
υπηρεσία. Απαγορεύεται να διαθέτεις ταυτόχρονα και αστυνομική και στρατιωτική
ταυτότητα.

Αν έχεις την ένδειξη ΥΕΑ θα περάσεις από το συνεργείο ενημερώσεως ΥΕΑ όπου αφού σου
αναλυθούν τα πλεονεκτήματα του να είναι κανείς Έφεδρος Αξιωματικός στον στρατό θα σε
ρωτήσουν αν επιθυμείς να γίνεις Δόκιμος. Η αρνητική επιθυμία για τους απόφοιτους λυκείου
σημαίνει ότι δεν θα συνεχιστούν οι διαδικασίες γι αυτούς ενώ για τους απόφοιτους ΑΕΙ
απλώς δεν προσμετράται θετικά στα τελικά μόρια αλλά υποχρεούνται να περάσουν από τις
αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Μετά από αυτό θα περάσεις από ορισμένες ιατρικές εξετάσεις, εκεί θα παραδώσεις και την
ακτινογραφία θώρακος ενώ θα σου πάρουν κι αίμα. Αν έχεις προβλήματα υγείας να τα
αναφέρεις στο ιατρικό συνεργείο, δεν υπάρχει λόγος να βλάψεις την υγεία σου ούτε να
ταλαιπωρηθείς άσκοπα στο μέλλον. Θα σου δώσουν παραπεμπτικό για στρατιωτικό
νοσοκομείο και κατόπιν θα καθορίσουν τη σωματική σου ικανότητα. Εδώ θα κάνεις και τα
πρώτα σου εμβόλια.
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Καλό θα είναι επίσης να έχεις κουρευτεί πριν παρουσιαστείς, αν και πλέον όσοι δεν
έχουν το απαιτούμενο μήκος είναι πολύ πιθανόν να τους στείλουν για... κούρεμα αμέσως
μετά την ορκωμοσία τους.

Έπειτα θα πας στο συνεργείο Ένδυσης. Εκεί θα δείξεις το χαρτί από το συνεργείο που σου
πήρε τα μέτρα. Αν έχεις το χρόνο δοκίμασε αυτά που σου παραδίδουν να δεις ότι σου
κάνουν. Τα περισσότερα από αυτά που θα παραλάβεις θα τα έχεις για την υπόλοιπη θητεία
σου. Επειδή θα υπογράψεις ότι παρέλαβες τα είδη ένδυσης να είσαι βέβαιος ότι πράγματι
παρέλαβες όσα αναφέρονται στο χαρτί που υπογράφεις. Στο συνεργείο ένδυσης μπαίνεις
ντυμένος με πολιτικά ρούχα και βγαίνεις ντυμένος στρατιώτης. Τώρα μπορείς να νιώσεις
ως πραγματικός στρατιώτης!

Ύστερα από όλα αυτά θα μεταφερθείς στους λόχους νεοσύλλεκτων. Αν σου δοθεί η
δυνατότητα διάλεξε το κρεβάτι που εσύ θες.

Πιθανόν σε μία από τις επόμενες ημέρες και όχι την ίδια, θα σε χρεώσουν και διάφορα
άλλα στρατιωτικά είδη από τον λόχο σου όπως επίσης και σεντόνια και κουβέρτες.
Πρόσεξε να μην χάσεις τίποτα από αυτά που θα παραλάβεις από τον λόχο σου διότι θα τα
παραδώσεις όταν θα πάρεις μετάθεση και θα σου χρεώσουν ό,τι έχεις χάσει. Το ίδιο ισχύει
αργότερα και για τη μονάδα.

Την ίδια ή μία από τις επόμενες ημέρες θα περάσεις και από συνέντευξη από τον διοικητή
του λόχου σου. Αν και ο διοικητής δεν είναι ψυχολόγος, μπορείς να του αναφέρεις τα
όποια προβλήματα προσαρμογής έχεις καθώς και να απαντήσεις στις ερωτήσεις του. Ό,τι
πεις στο διοικητή του λόχου είναι, φυσικά, απόρρητο κι εννοείται πως δεν πρόκειται να
το μάθουν οι υπόλοιποι φαντάροι.

Μετά από όλα αυτά αν έχεις χρόνο την πρώτη μέρα, διαφορετικά την επόμενη, να
τηλεφωνήσεις στους δικούς σου για να μην ανησυχούν. Είναι πολύ πιθανόν να σε οδηγήσουν
υποχρεωτικά να τηλεφωνήσεις στους δικούς σου. Τις πρώτες ημέρες γενικά να τους
παίρνεις τηλέφωνο να τους λες πώς περνάς για να μην ανησυχούν. Δεν χρειάζεται να
επιτείνεις κι εσύ την αγωνία τους και προσπάθησε να τους καθησυχάσεις...
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Φίλε, καλώς ήρθες στον στρατό και καλή θητεία!
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