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Μετά από μία πολύμηνη -και για πολλούς- ατελείωτη θητεία έρχεται κάποια στιγμή και η
ώρα για να παραλάβεις το περιβόητο "λελεόχαρτο". Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν
κρατήσει αρκετές μέρες άδειας και την παίρνουν στο τέλος ενώ επιστρέφουν την
τελευταία ημέρα που είναι να απολυθούν. Άλλοι πάλι είτε επειδή δεν έχουν άδεια είτε
επειδή δεν το επιθυμούν τις τελευταίες ημέρες τις περνούν μέσα στην μονάδα.

Το πρώτο πράγμα που καλό θα είναι να προσέξεις είναι η συμπεριφορά σου απέναντι στους
νεότερους συναδέλφους σου. Μην κάνεις αυτά που δεν ήθελες να σου κάνουν όταν ήσουν
νέος, με άλλα λόγια μην το παίζεις παλιός, με την έννοια της άσχημης συμπεριφοράς
απέναντι στους νέους στρατιώτες. Εξάλλου θα πρέπει να σκεφτείς και πώς θα ήθελες να
σε θυμούνται όταν απολυθείς. Θα ήθελες δηλαδή κάποια μέρα, όταν θα συναντήσεις στον
δρόμο έναν νεότερο συνάδελφο σου να σε χαιρετήσει ή να αλλάξει στενό βρίζοντας σε;

Εϊναι περίεργα τα αισθήματα που αισθάνεται κανείς όταν απολύεται. Ενώ οι περισσότεροι
περιμένουν πώς και πώς εκείνη την ημέρα, όταν έρθει συνειδητοποιούν ότι δεν αισθάνονται
και τόσο πολύ μεγάλη χαρά όπως περίμεναν. Μάλιστα τα αισθήματα είναι ανάμικτα. Χαρά,
γιατί επανέρχονται και πάλι στην πολιτική ζωή αλλά και λύπη γιατί αποχωρίζονται φίλους
που ίσως δεν ξαναδούν ποτέ. Είναι ωστόσο γεγονός ότι οι καλύτερες φιλίες γίνονται στον
στρατό.
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Από εκεί και πέρα, υπάρχει και το τυπικό μέρος της απόλυσής σου. Φρόντισε αρκετές
ημέρες πριν να έχεις βγάλει ακτινογραφία απολύσεως. Όπως όταν παρουσιάστηκες
έβγαλες ακτινογραφία, έτσι και όταν απολύεσαι πρέπει να έχεις βγάλει μία ακτινογραφία
απολύσεως σε οποιοδήποτε στρατιωτικό, ύστερα από παραπεμπτικό του γιατρού της
μονάδος, ή πολιτικό νοσοκομείο.

Η τελευταία μέρα
Την τελευταία ημέρα μπορείς να σηκωθείς και να φορέσεις πλέον τα πολιτικά σου ρούχα.
Θα πρέπει να έχεις φροντίσει δύο-τρεις ημέρες πριν να έχεις έτοιμη τη διαχειριστική
βεβαίωση με όλες εκείνες τις απαραίτητες υπογραφές (για όσους δεν το γνωρίζουν η
διαχειριστική βεβαίωση πιστοποιεί ότι δεν υπέχεις καμία οικονομική ή άλλου είδους
υποχρέωση στη μονάδα).

Το απολυτήριο (ή Ειδικό Φύλλο Πορείας όπως είναι επισήμως το όνομα του) θα το
παραλάβεις από το 1ο Γραφείο της μονάδας. Εκεί θα βάλεις ορισμένες υπογραφές.
Ελάχιστοι δίνουν προσοχή στο τι υπογράφουν. Για να ξέρεις λοιπόν τι υπογράφεις, βάζεις
τρεις υπογραφές στις οποίες δηλώνεις ότι τα στοιχεία της διεύθυνσής σου που
αναφέρονται είναι σωστά, διαφορετικά θα πρέπει να το αναφέρεις για να διορθωθούν, ότι
σε περίπτωση απώλειας του απολυτηρίου ή αλλαγή διεύθυνσης θα ενημερώσεις αμέσως το
αρμόδιο στρατολογικό σου γραφείο και ότι παρέλαβες το απολυτήριο.

Το χρώμα του ΕΦΠ μπορεί να είναι λευκό ή πράσινο, αν έχεις πράσινο απολυτήριο
σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανόν να σε καλέσουν για μετεκπαίδευση εφεδρείας, ως
επίστρατο.
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Επιπλέον θα παραλάβεις και τη Βεβαίωση απόλυσης την οποία μπορείς να χρησιμοποιείς
στις σχέσεις σου με οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία.

Επίσης παραδίδεις την στρατιωτική σου ταυτότητα, και το δελτίο εισόδου στη μονάδα το
οποίο τυχόν έχεις. Από τη μονάδα σου παραδίδεται το δελτίο της αστυνομικής σου
ταυτότητας, το τυχόν δίπλωμα οδήγησης στρατιωτικού οχήματος που έχεις, το οποίο δεν ι
σχύει ούτε μπορεί να μετατραπεί σε πολιτικό δίπλωμα, αυτό το δίπλωμα ισχύει μόνο σε
περίπτωση επιστράτευσης ή όταν σε καλέσουν για μετεκπαίδευση.

Μετά από αυτό και αφού αποχαιρετήσεις όλους τους συναδέλφους σου, είσαι ελεύθερος
πολίτης!
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