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Υπάρχουν πολλοί διαδικτυακοί οδηγοί για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός
στρατευμένου. Κανείς όμως από όσους είδαμε δεν αναφέρεται σε μικρά αλλά απαραίτητα
πράγματα που όλοι οι φαντάροι κατά καιρούς μαθαίνουν και.. τα ξεχνούν αμέσως μετά την
απόλυσή τους. Για να μαθαίνουν οι.. νέοι και να θυμούνται οι παλαιότεροι σας
παρουσιάζουμε όλες εκείνες τις μικρές μικρές πληροφορίες που παρέλειψαν να σας
αναφέρουν

Χρεώσεις στρατιωτικού υλικού:

Με την παρουσίαση σου στο Κέντρο και αργότερα στη μονάδα θα παραλάβεις ορισμένα
στρατιωτικά είδη. άλλα τα χρεώνεσαι και τα έχεις μαζί σου για όσο διάστημα είσαι
στρατιώτης, άλλα τα χρεώνεσαι και τα ξεχρεώνεσαι όποτε αλλάζεις μονάδα ή υπομονάδα
και άλλα τα κρατάς ως.. ενθύμιο!

Τι είναι δικό σου και μπορείς να το κρατήσεις μετά:
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Ο ταξιδιωτικός στρατιωτικός σάκος: Εκεί μπορείς να βάλεις όλα τα πράγματα που σου
δίνουν

Όλος ο ρουχισμός συμπεριλαμβανομένων στολών εξόδου, παραλλαγών, αρβυλών,
καλτσών, εσωρούχων, τζάκετ, φαιοπράσινη μπλούζα καθώς επίσης και πετσέτες, αθλητικά
παπούτσια κλπ.

Τη μεταλλική ταυτότητα: Αυτή αναγράφει το ονοματεπώνυμό σου, τον Στρατιωτικό σου
αριθμό και την ομάδα αίματος που έχεις. Η μεταλλική ταυτότητα φοριέται με αλυσίδα στο
λαιμό.

Τι θα παραδώσεις πίσω ενώ το είχες σε όλη την θητεία σου:

Τον σάκο εκστρατείας, αυτό που στην στρατιωτική διάλεκτο ονομάζεται "λουκάνικο".
Μέσα εκεί κανονικά πρέπει να τοποθετείς όλα τα στρατιωτικά σου είδη που έχεις
χρεωμένα, συμπεριλαμβανομένων κρανών, εξαρτήσεων κλπ.

Την στρατιωτική ταυτότητα: Αυτή σου παραδίδεται τις πρώτες μέρες της κατάταξης
σου και επιστρέφεται τη μέρα της απόλυσής σου.

Τι χρεώνεσαι και ξεχρεώνεσαι ανά μονάδα:
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Όλα τα στρατιωτικά είδη - οπλισμός κλπ τα οποία περιλαμβάνουν:

Εξάρτηση. Μία πλήρης εξάρτηση περιλαμβάνει:
Ζώνη ΑΤ: είναι η ζώνη πάνω στην οποία προσαρμόζονται οι τιράντες της εξάρτησης. (Υπά
ρχει και ΒΤ η οποία διαφέρει στο κούμπωμα, ο στρατός διαθέτει ΑΤ που είναι και η
προβλεπόμενη, η ΒΤ υπάρχει μόνο στο εμπόριο)

Παγουροθήκη και παγούρι: Το παγούρι κανονικά πρέπει να είναι πάντοτε γεμάτο με νερό
Φυσιγγιοθήκες με γεμιστήρες: Περιέχουν τους γεμιστήρες των όπλων. Αυτοί χρεώνονται
άδειοι φυσικά χωρίς σφαίρες.
Το σακίδιο εκστρατείας Μ71. Αυτό είναι ένα σημαντικό σακίδιο το οποίο προσαρμόζεται
στο πίσω μέρος της εξάρτησης και περιέχει: Ένα ζευγάρι εσώρουχα και κάλτσες, ένα
σαπούνι, ξυριστικά με αφρό, τα αγγεία εστιάσεως, οδοντόκρεμα και οδοντόβουρτσα και στο
πάνω μέρος τη στρατιωτική πετσέτα διπλωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε στο πάνω μέρος να
φαίνονται τα αρχικά ΕΣ (Ελληνικός Στρατός). Στο κάτω μέρος του Μ71 προσαρμόζεται
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κατάλληλα διπλωμένο το

αδιάβροχο.

:Οπλισμός:
G3A3 ή G3A4: Πρόκειται για τον κύριο τύπο όπλου του ελληνικού στρατού. Σε ορισμένες
μονάδες πιθανόν να σε χρεώσουν διαφορετικό όπλο
αλλά
το συνηθέστερο είναι αυτό (με εξαίρεση της Ειδικές Δυνάμεις όπου είναι σχεδόν βέβαιο ότι
θα έχεις διαφορετικό τύπο όπλου)

Καθαριστικά όπλου: Για τον καθαρισμό του όπλου.

Tips -κοινώς κολπάκια- και μικρά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε και θα σας
φανούν χρήσιμα καθόλη τη διάρκεια της θητείας σας:
Αν και είναι πολύ πιθανόν να σας δοθούν κατά την κατάταξη, πάρτε μαζί σας και μερικά
λουκέτα. Με αυτά θα κλειδώσετε τον σάκο εκστρατείας -το "λουκάνικο", τους ταξιδιωτικούς
σας σάκους ενώ δεν είναι κακή ιδέα να κλειδώνετε και τις αρβύλες σας, ειδικά στην αρχή
Κατά την κατάταξη ζητήστε ένα νούμερο αρβυλών μεγαλύτερο από αυτό που φοράτε, έτσι
ώστε να μην σας χτυπήσουν, ειδικά τις πρώτες ημέρες.
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Προμηθευτείτε πάτους τους οποίους θα τοποθετήσετε στις αρβύλες. Είναι πιο ξεκούραστοι
και προστατεύουν από την κακοσμία των ποδιών.
Έχετε μαζί σας βελόνα και πράσινη κλωστή. τα κουμπιά μπορούν να σπάσουν, οι
παραλλαγές να ξηλωθούν ενώ θα χρειαστεί να ράψτε επιρράματα, διακριτικά βαθμών κλπ
που τοποθετούνται στις παραλλαγές ή στη στολή εξόδου.
Ενημερωθείτε -αν είναι δυνατόν και πιο μπροστά- αν στη μονάδα ή στο κέντρο που θα
παρουσιαστείτε επιτρέπονται -έστω και άτυπα- τα sleeping bag. Αν ναι, τότε
προμηθευτείτε ένα, κατά προτίμηση καλό, που να αντέχει και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Μπορείτε να κοιμάστε, ακόμα και τα βράδια σε αυτό έτσι ώστε να μην ξεστρώνετε το
κρεβάτι τη νύχτα και να στρώνεται πολύ ευκολότερα την ημέρα. Επίσης όταν βγαίνετε για
ασκήσεις σε σκηνές είναι ιδανικό, ενώ αν αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες θα σας κρατάει
ζεστούς, ακόμα και αν έξω οι θερμοκρασίες είναι υπό του μηδενός.
Όταν βγαίνετε σε ασκήσεις και θα διαμείνετε σε σκηνάκια, προμηθευτείτε νάυλον, το οποίο
θα βάλετε πάνω από τις σκηνές και κάτω Οι σκηνές του στρατού ΔΕΝ είναι αδιάβροχες και
θα έχετε πρόβλημα αν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Δεν διαθέτουν επίσης κάτω
μέρος! Τα νάυλον τις κρατούν αδιάβροχες.
Σε ασκήσεις αν πρόκειται να τρώτε από τα αγγεία εστιάσεως (κοινώς τις "καραβάνες")
προμηθευτείτε σακουλάκια νάυλον. Μέσα βάλτε τα αγγεία και βάλτε το φαγητό μέσα σε
αυτά, Αφού τελειώστε, βγάζετε το νάυλον και τελειώσατε!
Καθαρίζετε πάντα το όπλο μετά από βολές, καθώς υπάρχει κίνδυνος φθοράς και
σκουριάσματος. Επίσης μάλλον δεν θα θέλετε να βρεθεί σε επιθεώρηση το όπλο
ακαθάριστο καθώς θα τιμωρηθείτε. Ο κανόνας αυτός είναι απαράβατος, ιδιαίτερα στη
μονάδα.
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