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Μετά το Κέντρο θα πάρεις μετάθεση για τη μονάδα. Πολλοί είναι εκείνοι που
λένε ότι πραγματικό στρατό καταλαβαίνει κάποιος μόνο αν πάει στη μονάδα.
Στη μονάδα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από το Κέντρο.

Καταρχήν στη μονάδα θεωρείται περίπου δεδομένο ότι γνωρίζεις βασικά
αντικείμενα που πρέπει να ξέρει κάθε στρατιώτης και βασικά αντικείμενα της
ειδικότητάς σου. Αν χρειαστεί, θα σε εκπαιδεύσουν και στη μονάδα. Πολλά
από αυτά που άκουσες στο κέντρο θα τα ακούσεις και στη μονάδα ενώ θα
μάθεις και καινούργια πράγματα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι θα κληθείς
να εφαρμόσεις στην πράξη όλα όσα μαθαίνεις. Ασκήσεις, πορείες, σκηνάκια,
βολές, είναι στην ημερήσια διάταξη. Μη φανταστείς ότι θα τα κάνεις όλα αυτά
κάθε μέρα και δεν θα κάθεσαι στιγμή, αλλά σίγουρα κατά τη διάρκεια της
παραμονής σου στη μονάδα θα τα κάνεις αρκετές φορές.

Κατά την παρουσίαση σου στη μονάδα, όπως και στο Κέντρο, θα χρεωθείς
οπλισμό και υλικά (σεντόνια, κουβέρτες κλπ). Μία από τις επόμενες ημέρες
θα περάσεις από συνέντευξη τόσο από το διοικητή του λόχου στον οποίο θα
σε έχουν τοποθετήσει, όσο και από τον Διοικητή της μονάδας. Όπως και στο
κέντρο, έτσι κι εδώ οι συνεντεύξεις είναι απόρρητες και μπορείς να
αναφέρεις τυχόν προβλήματα που έχεις.

Επίσης θα κληθείς να συμπληρώσεις Φρουρές Προτίμησης. Οι
φρουρές προτίμησης είναι οι περιοχές στις οποίες θα ήθελες να
μετατεθείς κατά προτεραιότητα μετά την παρέλευση της εξάμηνης
υποχρεωτικής παραμονής σου στη μονάδα που έχεις τοποθετηθεί.
Συμπλήρωσε πολύ προσεκτικά τις φρουρές προτίμησης, έχοντας
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υπόψη τις συνθήκες των μονάδων και της περιοχής που επιθυμείς να
μετατεθείς. Μπορείς, αν το επιθυμείς, να δηλώσεις ότι επιθυμείς
να παραμείνεις εκεί και να μη λάβεις μετάθεση. Οι υπόχρεοι
μειωμένης θητείας συνήθως δεν δικαιούνται με τάθεσης.

Στην αρχή τα πράγματα ίσως σου φανούν λίγο δύσκολα,
διότι καλείσαι να προσαρμοστείς στο κλίμα της μονάδας.
Την πρώτη εβδομάδα υπάρχει η λεγόμενη "εβδομάδα
προσαρμογής" κατά την οποία για να προσαρμοστείς
καλύτερα στη μονάδα δεν θα εκτελείς υπηρεσίες. Αμέσως
μετά είναι πιθανόν να εκτελείς υπηρεσία με ένα παλαιότερο
στρατιώτη για να εγκλιματιστείς καλύτερα.

Εδώ σε αντίθεση με τ

ο Κέντρο όπου όλοι ήσασταν νέοι θα βρεις στρατιώτες
που κοντεύουν να απολυθούν και γενικά στην αρχή οι
περισσότεροι θα είναι παλαιότεροι από εσένα.
Ορισμένοι θα το "παίζουν" παλαιοί και πιθανόν να μη
σου φερθούν όπως πρέπει. Επικρατεί η άποψη ότι οι
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νέοι θα πρέπει να φορτώνονται περισσότερες
υπηρεσίες και περισσότερες αγγαρείες απ'ό,τι οι
παλαιότεροι, το σημαντικότερο είναι να μην
επιτρέψεις σε κανέναν παλαιότερο να σου φερθεί με
τρόπο προσβλητικό που να προσβάλλει εσένα και την
προσωπικότητα σου. Δεν είναι απαραίτητα κακό να
κάνεις στην αρχή περισσότερα πράγματα από αυτά
που κάνουν οι παλαιότεροι αλλά δεν είναι σωστό να σε
υποβάλλουν σε περιττές και άσκοπες ταλαιπωρίες
μόνο και μόνο επειδή είσαι νέος. Πρέπει επίσης να
γνωρίζεις ότι ανάρμοστη συμπεριφορά παλαιών προς
νέους, τιμωρείται!

Όμως, όπως οι άλλοι θέλεις να σου φέρονται
καλά, έτσι να φέρεσαι κι εσύ στους άλλους. Μην
το "παίζεις" έξυπνος και μην προσπαθείς να
"χώνεις" τους άλλους να κάνουν πράγματα κι
εργασίες που θα έπρεπε να κάνεις εσύ.
Προσπάθησε να πιάσεις φιλίες με τα άτομα που
θες κι απλώς φέρσου καλά στους υπόλοιπους.
Όπως θα έμαθες και στο Κέντρο, στον στρατό,
όπως και γενικότερα σε οποιοδήποτε μέρος όπου
η ζωή είναι κοινοβιακή, θα πρέπει να υπάρξουν
αμοιβαίες υποχωρήσεις από όλους για να είναι
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αρμονική η συμβίωση.

Όπως, όμως δεν είναι σωστό να "χώνεις"
τους άλλους, δεν χρειάζεται να το παίζεις
πρόθυμος πάντα διότι πολλοί μπορεί να μην
το εκτιμήσουν και να βάζουν σε
επιπρόσθετες εργασίες πάντα εσένα. Να
προθυμοποιείσαι να κάνεις εργασίες εκεί που
πρέπει και θα ανταμειφθείς, δεν χρειάζεται
όμως να "χώνεσαι" από μόνος σου παντού.

Όταν παλαιώσεις κι εσύ να θυμάσαι ότι
δεν πρέπει να κάνεις αυτά που δεν ήθελες
να σου κάνουν οι άλλοι. Προσπάθησε να
βοηθάς τους νέους συναδέλφους σου
ώστε να προσαρμοστούν κι αυτοί στη ζωή
της μονάδας. Δεν υπάρχει λόγους να τους
τρέχεις άσκοπα. Η μεγαλύτερη εξάλλου
ικανοποίηση θα είναι όταν απολυθείς ή
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μετατεθείς από τη μονάδα να σε
θυμούνται θετικά και όχι να σε βρίζουν
από πίσω σου.
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