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Το πρώτο πράγμα που θα μάθεις ως στρατιώτης είναι να πειθαρχείς στις εντολές των
ανωτέρων σου. Κ

ατά τον στρατιωτικό κανονισμό η πειθαρχία είναι η κινητήριος δύναμη του στρατού.

Κατά την διάρκεια της στρατιωτικής σου θητείας θα διαταχθείς να κάνεις πολλά πράγματα
τα οποία μπορεί να θεωρήσεις ότι σε αδικούν ή ότι είναι παράλογα. Είσαι, όμως,
υποχρεωμένος, να υπακούσεις τις εντολές που σου δίνει κάθε ανώτερος. Δεν έχεις τη
δυνατότητα να αρνηθείς να εκτελέσεις μία διαταγή, διότι τότε θα κατηγορηθείς για
απείθεια, κάτι που επισύρει βαρύτατες, μερικές, φορές ποινές.

Φυσικά δεν είσαι εντελώς ανυπεράσπιστος απέναντι στις παράλογες, ορισμένες φορές
απαιτήσεις των ανωτέρων σου. Αν θεωρήσεις ότι έχεις αδικηθεί από μία εντολή που έχεις
πάρει μπορείς να βγεις παραπονούμενος στην αναφορά του λόχου και, αν πιστεύεις ότι δεν
έχεις ικανοποιηθεί, στην αναφορά του τάγματός σου. Στην πραγματικότητα μπορείς να
φτάσεις το πράγμα, ιεραρχικά, όσο ψηλά θες. Βασική, όμως προϋπόθεση είναι να έχεις
εκτελέσει την διαταγή για την οποία βγαίνεις παραπονούμενος. Πρώτα, δηλαδή,
εκτελείς
και μετά
παραπονείσαι.
Κάτι άλλο που πρέπει να ξέρεις είναι ότι μπορείς να βγεις παραπονούμενος αλλά δεν
μπορείς να συστήσεις μία ομάδα δέκα, για παράδειγμα, ατόμων και να βγείτε
παραπονούμενοι ομαδικά. Η ομαδική αναφορά παραπόνων θεωρείται στάση και τιμωρείται.
Πρέπει επίσης να ξέρεις ότι όλες οι διαταγές πρέπει να είναι υπηρεσιακές, δεν μπορεί
δηλαδή κάποιος να σε διατάξει να του πλύνεις το πολιτικό του αυτοκίνητο ή να του πάρεις
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τσιγάρα. Επίσης, οι μόνες διαταγές που μπορείς να αρνηθείς να εκτελέσεις είναι αυτές που
αφορούν την κατάλυση του πολιτεύματος.

Γενικά να ξέρεις ότι κάθε ανώτερος σου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του μπορεί να σε
διατάξει να κάνεις κάποια πράγματα, δεν δικαιούται όμως να σου δώσει διαταγές που σε
υποβαθμίζουν ως άτομο και προσωπικά και σε προσβάλλουν. Σε αυτή την περίπτωση
δικαιούσαι και οφείλεις να παραπονεθείς.
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