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Στο Κέντρο

Στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νεοσύλλεκτων (ΚΕΝ) όπου θα παρουσιαστείς θα λάβεις όλη
εκείνη την εκπαίδευση που θα σου είναι χρήσιμη για όλη την μετέπειτα πορεία σου στο
στρατό.

Για πολλούς οι πρώτες μέρες στο Κέντρο είναι αβάστακτες διότι ξαφνικά από πολίτες που
ήταν πριν από λίγο καιρό καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα εντελώς νέο και άγνωστο γι
αυτούς στρατιωτικό τρόπο ζωής. Καταρχήν θα πρέπει να ξέρεις ότι δεν είναι κακό, ούτε
περίεργο αν τις πρώτες μέρες της παραμονής σου εκεί αρχίσεις να αναρωτιέσαι τι κάνεις
εσύ εκεί, αν περάσει από το μυαλό σου να πάρεις αναβολή, αν σου έρθει να κλάψεις, δεν θα
είσαι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Οι περισσότεροι νοιώθουν έτσι ακόμα και αν δεν το
δείχνουν ή δεν θέλουν να το παραδεχτούν.

Προσπάθησε όσο καιρό θα μείνεις στο κέντρο να αναπτύξεις φιλίες με τους άλλους
στρατιώτες και να ανταλλάσσετε απόψεις για τα προβλήματά σας. Μην το παίζεις
απόμακρος, διότι μπορεί να απομονωθείς από τους υπόλοιπους γρήγορα, αλλά μην το
παίζεις και πολύ άνετος διότι θα θεωρήσουν οι άλλοι ότι το παίζεις έξυπνος. Θυμήσου ότι
όλοι είστε στην ίδια θέση και σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν μεταξύ σας ανώτεροι ή
κατώτεροι, παλαιοί ή νεώτεροι. Είναι λογικό και φυσιολογικό να μην ταιριάζεις με όλους
καθώς θα διαπιστώσεις ότι θα υπάρχουν μεγάλες, μερικές φορές, διαφορές στο πνευματικό
και μορφωτικό επίπεδο, στον χαρακτήρα αλλά και στην ηλικία. Να είσαι όμως
συγκαταβατικός και απλώς αγνόησε αυτούς με τους οποίους δεν ταιριάζεις. Προσπάθησε,
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όμως να έχεις καλή σχέση μαζί τους σε «υπηρεσιακό», δηλαδή μέσα στα όρια του στρατού,
επίπεδο.

Στο κέντρο θα συναντήσεις οργανικούς επίσης στρατιώτες, δηλαδή στρατιώτες οι οποίοι
έχουν πάει ήδη στη μονάδα κι έχουν επιστρέψει από αυτή. Οι στρατιώτες αυτοί πολλές
φορές παίζουν το ρόλο των εκπαιδευτών. Μπορείς να τους ρωτάς ό,τι απορία έχεις και
καλό είναι να υπακούς σε αυτά που σου λένε, αυτός είναι ο ρόλος τους, και τις
περισσότερες φορές βρίσκουν τον μπελά τους για λάθη ή παραλείψεις άλλων
νεοσύλλεκτων στρατιωτών. Αυτό όμως ΔΕΝ σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι μπορούν να
σε εξαναγκάσουν να κάνεις κάτι που είναι πέρα και έξω από τα όρια της λογικής ή που δεν
έχει σχέση με την εκπαίδευση και τα καθήκοντά τους. Να ξέρεις επίσης ότι δεν έχουν το
δικαίωμα να σε τιμωρήσουν, μπορούν όμως να αναφέρουν στους ανωτέρους τους κάτι το
οποίο έκανες και δεν ήταν σωστό.

Καλό είναι επίσης να δίνεις προσοχή στην εκπαίδευσή σου. Η εκπαίδευση για όλους τους
νεοσύλλεκτους, ανεξάρτητα από σώμα και όπλο είναι κοινή. Εδώ θα μάθεις πώς να εκτελείς
σωστά τις υπηρεσίες που αναλαμβάνεις, πώς να χαιρετάς, πώς να εκτελείς τα διάφορα
παραγγέλματα, πώς να αναφέρεσαι, πώς να σημαδεύεις και να ρίχνεις βολές με το όπλο
και γενικά καθετί που πρέπει να ξέρουν όλοι οι στρατιώτες. Όταν αργότερα φύγεις από
τους λόχους και τα τάγματα νεοσύλλεκτων όλα αυτά θα θεωρούνται στη μονάδα δεδομένα.
Είναι αλήθεια, όμως ότι θα τα ακούσεις και στη μονάδα πολλές φορές. Απλώς θα είναι
ευκολότερο να τα μάθεις όσο το δυνατόν καλύτερα στην αρχή. Αν παρόλα αυτά δεν μάθεις
κάτι σωστά μην ανησυχείς. Στη μονάδα θα εκτελέσεις αμέτρητες φορές βολές,
οπλασκήσεις και όλα τα συναφή!
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Γενικά, πάντως τα πράγματα στο κέντρο είναι σχετικά χαλαρά και εισάγεσαι σταδιακά στο
νέο τρόπο ζωής μέχρι να προσαρμοστείς. Θα έχεις κι ελεύθερο χρόνο όπου θα μπορείς να
πας στο ΚΨΜ (Κέντρο Ψυχαγωγίας Μονάδας), το κυλικείο δηλαδή των μονάδων, όπου θα
μπορέσεις να προμηθευτείς διάφορα φαγώσιμα και μη είδη, αρκετά φθηνότερα απ'ό,τι έξω,
αναψυκτικά, καφέδες, να δεις τηλεόραση ενώ πολλά ΚΨΜ έχουν και ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Ο οποιοσδήποτε φόβος και το άγχος δεν προέρχεται τόσο από τις συνθήκες διαβίωσης, οι
οποίες αν και όχι άριστες είναι σήμερα σαφώς καλύτερες σε σχέση με αυτές άλλων
εποχών, αλλά από το νέο τρόπο ζωής στον οποίο καλείσαι να προσαρμοστείς.

Από το Κέντρο φεύγεις μετά από δύο περίπου μήνες, όταν ολοκληρωθεί η βασική σου
εκπαίδευση. Ανάλογα με το σώμα και την ειδικότητα που θα σου αποδοθεί μπορεί να πας
κατευθείαν στη μονάδα, να πας για λίγο ακόμα καιρό σε Ειδικά Κέντρα Εκπαίδευσης (ΕΚΕ)
όπου θα εκπαιδευθείς πάνω στην ειδικότητα σου ή ακόμα και να μείνεις στο κέντρο, αλλά
σε άλλους λόχους και τάγματα μέσα σε αυτό, για να εκπαιδευθείς εκεί σχετικά με την
ειδικότητα που θα πάρεις πριν μετατεθείς στη μονάδα.
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