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Ράδιο Αρβύλα: Η κυκλοφορία ασύστατων και αστήρικτων φημών ή διαδόσεων στον
στρατό με τέτοιον τρόπο ώστε τελικά πολλοίί να πιστεύουν ότι είναι αληθινές!
Δυστυχώς, ή ευτυχώς, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής σου θητείας θα ακούσεις
πληθώρα από αυτές, πολλές, αν όχι σχεδόν όλες, δεν έχουν
καμία σχέση με την πραγματικότητα
ή μόνο εν μέρει είναι αληθινές (αλλά ως γνωστόν η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από ένα
μεγάλο ψέμα!). Κάποιες αν δεν έπαιζαν με τα νεύρα των στρατευμένων θα ήταν σχεδόν
αστείες:

Μερικές από τις πιο διαδεδομένες φήμες του Ράδιο Αρβύλα, παρουσιάζουμε εδώ:
Η σκοπιά Χ/Ψ/Ζ δεν φυλάσσεται διότι έχει αυτοκτονήσει ένας στρατιώτης εκεί. Για την
ακρίβεια όσες σκοπιές δεν φυλάσσονται σημαίνει ότι έχουν αυτοκτονήσει σκοποί εκεί. (Παρ
αλλαγή του παραπάνω:
Το κτίριο Τάδε δεν φυλάσσεται διότι ξέσπασε φωτιά και κάηκαν όλοι ή διότι κάποιος έπαθε
αμόκ και τους καθάρισε όλους!)

Συνέχεια του παραπάνω: Άλλος ένας να αυτοκτονήσει και το Κέντρο/ η Μονάδα θα κλείσει!

Συνέχεια του παραπάνω: Κάθε πανσέληνο/ Κυριακή/ Μεσάνυχτα/ 25η Μαρτίου/ Απόκριες
κλπ κλπ. τα φαντάσματα των πεθαμένων κόβουν βόλτες στο στρατόπεδο και τρομάζουν
τους σκοπούς (
άλλη δουλειά δεν είχαν να κάνουν!)
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Έχει έρθει διαταγή για απόλυση της Χ σειράς νωρίτερα επειδή.. μειώνεται και άλλο η
θητεία/ είναι Πάσχα- Χριστούγεννα κλπ/ μηδενίζονται οι σειρές και ξεκινούν από την αρχή
(!!!)/ ο υπουργός θέλει να είναι αρεστός/ παντρεύτηκε η κόρη του υπουργού και έχει τα
κέφια του. (Ελάχιστες φορές έχει απολυθεί κάποια σειρά νωρίτερα, κυρίως λόγω μείωσης
θητείας, στις περισσότερες περιπτώσεις οι φήμες δεν ισχύουν όμως!)

Συνέχεια του παραπάνω: Ο Διοικητής της μονάδας όμως κρατάει καλά κρυμμένη τη διαταγή
και δεν την αποκαλύπτει έτσι ώστε να απολυθούν αργότερα οι σειρές (
άλλη όρεξη δεν είχε, να περάσει ο Δκτης στρατοδικείο για ανυπακοή για να απολυθούν
μερικές μέρες αργότερα οι οπλίτες!)

Επίσης έχει έρθει μετάθεση στους XYZ στρατιώτες αλλά και πάλι ο Διοικητής τους έκοψε ή
καθυστερεί τη μετάθεσή τους (
επειδή προφανώς
δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτούς!
).

Κατά την παρουσίαση στον στρατό οι γιατροί σου βάζουν δάχτυλο/ χέρι/ πόδι/ ή ό,τι άλλο
ματζαφλάρι βρουν για να δουν αν σου αρέσουν τα.. ξυνά! (Καμία σχέση με την
πραγματικότητα, αυτό πιθανόν να ίσχυε πριν κάτι δεκαετίες, έχει καταργηθεί προ πολλού)!

Επίσης στο Κέντρο στο φαγητό ρίχνουν κρυφά... αντικούκου (φάρμακο κατά της στύσης!) (
για να μην κάνετε προφανώς άλλα κόλπα μεταξύ σας ή να μη το σκάσετε από το κέντρο,
λόγω έλλειψης!! - εννοείται ότι δεν αληθεύει!)

-
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Τα κρέατα του στρατού είναι από τις δεκαετίες του 1950 και 1960, εξ ου και λέγονται
γκοτζίλα! (Αυτές οι δεκαετίες πρέπει να είχαν απίστευτη παραγωγή κρέατος, και ο
στρατός να είχε προμηθευτεί όλη την παγκόσμια παραγωγή διότι δεν εξηγείται πώς μετά
από 40 χρόνια και μετά από εκατομμύρια ατόμων που έχουν υπηρετήσει τη θητεία τους στο
στράτευμα εξακολουθούν να υπάρχουν αποθέματα κρέατος από τότε!!! - Δεν ισχύει φυσικά!)

Λίγο καιρό πριν παρουσιαστείτε στη μονάδα είχαν κάνει ντου οι Τούρκοι και έσφαξαν,
σκότωσαν, αποκεφάλισαν μερικούς στρατιώτες και κατόπιν έφυγαν ανενόχλητοι. Φυσικά
δεν τους πήρε κανείς χαμπάρι και γύρισαν στην πατρίδα τους ανενόχλητοι. Το συμβάν
κρατήθηκε μυστικό για να μην υπάρξει ένταση στις σχέσεις Ελλάδας- Τουρκίας.

Συνέχεια του παραπάνω: Όμως κι εμείς δεν μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια. Ο Τάδε
λοχαγός/λοχίας κλπ με μερικά καταδρόμια έσπασαν τα σύνορα και μπήκαν στην Τουρκία,
βρήκαν αυτούς που σκότωσαν τους φαντάρους μας και πήραν για σουβενίρ τα κεφάλια τους
τα οποία είχαν σημαιοστολιστεί στο κοντάρι της σημαίας στη μονάδα. Επίσης έφυγαν από
την Τουρκία ανενόχλητοι και πάλι το όλο συμβάν κρατήθηκε μυστικό.. (
είπατε τίποτα;;;).

Λίγους μήνες πιο πριν μερικοί στρατιώτες είχαν φέρει εντός της μονάδας κάποιες κοπέλες
και όλη η μονάδα πέρασε καλά! (ενίοτε μπορεί να έχει συμβεί αλλά συνήθως ανήκουν στη
σφαίρα της φαντασίας ορισμένων!).

Ο επίδεσμος που σου χρεώνεται στο Κέντρο κατά την κατάταξη, και ο οποίος περιέχει
κάποιο είδος ναρκωτικής ουσίας σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού, πρέπει να
φυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού, δεν πρέπει να χαθεί ή να ανοιχτεί, διαφορετικά δεν
πρόκειται να απολυθείς ή θα φας εικοσαήμερη φυλάκιση (Κολοκύθια τούμπανα! Είναι από
τους πιο διαδεδομένους μύθους μεταξύ των στρατιωτών. Ακόμα και αν ανοίξεις και χάσεις
τον επίδεσμο τέτοιοι επίδεσμοι πωλούνται ελεύθερα σε καταστήματα στρατιωτικών ειδών.
Είναι επίσης πολύ πιθανόν να μη σου ζητηθεί κατά την απόλυση και να τον κρατήσεις για
ενθύμιο ή ακόμα και αν σου ζητηθεί και τον έχεις χάσει δεν πρόκειται να σου κάνουν τίποτα}
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Ο μπερές των Τεθωρακισμένων είναι μαύρος επειδή το όπλο έχει τιμωρηθεί λόγω του
πραξικοπήματος του 1967. (Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο μπερές ανέκαθεν
ήταν μαύρος για καθαρά πρακτικούς λόγους, για να μη λερώνεται από τα λάδια των
αρμάτων και το γράσο!!!).
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