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Οι υπηρεσίες στον στρατό
Στον στρατό για την ασφάλεια του στρατοπέδου αλλά και για την τήρηση της τάξης
υπάρχουν οι υπηρεσίες. Οι πάντες, ανεξάρτητα από τον βαθμό τους υποχρεούνται να
κάνουν

υπηρεσίες, ο καθένας ανάλογα με τον βαθμό του. Εδώ θα ασχοληθούμε με τις κυριότερες
υπηρεσίες των στρατιωτών και τα καθήκοντά τους. Η αλήθεια είναι ότι τα καθήκοντα αυτά
θα τα ακούσεις εκατοντάδες φορές κατά τη διάρκεια της θητείας σου, διότι πριν από την
ανάληψη της υπηρεσίας υπάρχει η λεγόμενη "φρουρά" όπου ο Αξιωματικός Υπηρεσίας
(ΑΥΔΜ) εξηγεί τα καθήκοντα των στρατιωτών που έχουν υπηρεσία. Συνοπτικά οι υπηρεσίες
που θα κληθείς να κάνεις στον στρατό είναι:

Σκοπός
Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας ένοπλος στρατιώτης που να μην έχει κάνει κατά τη διάρκεια
της θητείας του έστω και μερικές ώρες σκοπιά. Σε μερικούς αρέσουν οι σκοπιές ενώ άλλοι
τις βρίσκουν βαρετές. Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές οι ώρες ης σκοπιάς είναι
ατελείωτες αλλά είναι και μία καλή ευκαιρία για διαλογισμό...! Πολλοί σκοποί για να
περνάει η ώρα αποφασίζουν να κάνουν διάφορα πράγματα, όπως να καπνίσουν, να
ακούσουν ραδιόφωνο, να μιλήσουν στο κινητό, να γράψουν στις σκοπιές, να διαβάσουν
κανένα περιοδικό. Ε, όλα αυτά απαγορεύονται και τιμωρούνται, αν φυσικά σάς πάρουν
είδηση.

Στις περισσότερες μονάδες, πλέον, οι υπηρεσίες των σκοπών εκτελούνται από δύο άτομα
ταυτόχρονα.
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Οι σκοποί το μόνο που επιτρέπεται να κάνουν είναι να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά και να
κάνουν σωστή αναγνώριση σε όσους πλησιάζουν... Οι σκοποί πρέπει να ελέγχουν όλους
όσους κινούνται στον χώρο ευθύνης τους και να τους κάνουν σωστή αναγνώριση, να
φροντίζουν ώστε να μην εισέλθει ή εξέλθει κανείς από το στρατόπεδο χωρίς άδεια, να
ελέγχουν τον χώρο τους για τυχόν πυρκαγιές.

Είναι όμως αλήθεια ότι δεν υπάρχει σκοπός που να μην έχει κάνει έστω και την παραμικρή
παρασπονδία κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Ακόμα και αν κάνουν τα στραβά μάτια
αν σε δουν να κάνεις κάτι από τα παραπάνω που αναφέρθηκαν, μάλλον δεν θα στο
συγχωρήσουν αν σε βρουν να κοιμάσαι στη σκοπιά. Η ποινή είναι συνήθως είκοσι μέρες
φυλακή ενώ αν ο διοικητής θέλει μπορεί να σε στείλει και στρατοδικείο.

Θαλαμοφύλακας
Θεωρείται από τις πιο "κυριλέ" υπηρεσίες που συνήθως τις κάνουν οι παλαιότεροι ή όσοι
είναι άοπλοι. Συνήθως εκτελείται μέσα στο κτίριο του λόχου. Ο θαλαμοφύλακας είναι
υπεύθυνος για τα εγερτήρια όλως όσων έχουν υπηρεσία, και άρα ούτε αυτός πρέπει να
κοιμάται!, αλλά και για τη φύλαξη του οπλισμού. Πρέπει ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει που
βρίσκονται οι στρατιώτες του λόχου του, τον αριθμό των όπλων καθώς και το πού βρίσκεται
κάθε όπλο. Κανονικά ό,τι απαγορεύεται για τους σκοπούς απαγορεύεται και για τον
θαλαμοφύλακα όμως είναι πολύ πιθανόν να κάνουν τα στραβά μάτια αν σε δουν να
διαβάζεις περιοδικά ή να πίνεις καφέ...!

Περίπολο
Εκτελείται από δύο άτομα ταυτόχρονα, έναν περιπολάρχη και τον βοηθό του. Τα περίπολα
θεωρούντα κινητές σκοπιές καθώς γυρίζουν τον χώρο του στρατοπέδου και ελέγχουν τους
χώρους μεταξύ των σκοπιών. Επίσης ελέγχουν αν ο σκοποί εκτελούν σωστά την υπηρεσία
τους και αν είναι καλά στην υγεία τους.
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Κανονικά η σωστή εκτέλεση του περιπόλου προβλέπει ότι ο επικεφαλής του περιπόλου
προχωράει μπροστά και από πίσω του ακολουθεί ο βοηθός του. Στην πράξη, όμως, τις
περισσότερες φορές, πηγαίνουν και οι δύο μαζί (σαν τους Χιώτες!).

Δεκανέας Αλλαγής
Ο Δεκανέας Αλλαγής φροντίζει για την αντικατάσταση των σκοπών όταν έρθει η ώρα.
Παραλαμβάνει τους σκοπούς που πρόκειται να αναλάβουν υπηρεσία και αλλάζει τους
παλαιότερους. Κανονικά είναι υπεύθυνος ώστε οι σκοποί να μην φέρουν πάνω τους
αντικείμενα που δεν επιτρέπεται (κινητά, ραδιόφωνα κλπ) ενώ οφείλει να ελέγξει αν τα
πυρομαχικά βρίσκονται στη θέση τους και ότι τα όπλα δεν περιέχουν πυρομαχικά και είναι
ασφαλισμένα.

Λοχίας Υπηρεσίας
Συνήθως την υπηρεσία αυτή την εκτελούν υπαξιωματικοί (έφεδροι και εθελοντές) και
παλιότεροι στρατιώτες. Ο Λοχίας Υπηρεσίας αντικαθιστά τον Διοικητή του Λόχου κατά τις
μη εργάσιμες ώρες και ημέρες. Είναι υπεύθυνος για την τάξη και καθαριότητα στον λόχο
του, για τη συγκέντρωση της φρουράς, οφείλει να γνωρίζει πού βρίσκονται οι στρατιώτες
του λόχου του, δίνει αναφορά στον διοικητή του λόχου το πρωί σχετικά με τους παρόντες
και απόντες στρατιώτες από την αναφορά.

Εκτός από τις παραπάνω υπηρεσίες υπάρχουν και άλλες πολλές ακόμα, άλλες
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δευτερεύουσας σημασίας και άλλες τις οποίες εκτελούν συγκεκριμένοι οπλίτες (π.χ
Οπλίτες Ασφάλειας Μονάδος - Αλφαμίτες, Γραφείς Υπηρεσίας, Νοσοκόμοι Υπηρεσίας,
Δεκανέας Υπηρεσίας κλπ)
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