
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

         Θεσσαλονίκη, 13/01/2021 

Του:  Αντώνη Μυλωνάκη, Βουλευτή Α΄ Ανατολικής Αττικής 
 
ΠΡΟΣ:  Τoν κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας 
 
 
ΘΕΜΑ: «Αναγκαιότητα αντιμετώπισης της ανυποταξίας στο στράτευμα» 
 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Σύμφωνα με δημοσίευμα του διαδικτύου (https://slpress.gr/koinonia/oi-anypotaktoi-stin-ellada-toy-
2020-i-statistiki-tis-ntropis/), το οποίο παρουσιάζει στοιχεία της Δ/νσης Νομικού Σώματος του 
«ΓΕΕΘΑ», ο αριθμός ανυπότακτων ξεπερνά τους 30.000, όπως παρουσιάστηκε σε σχετικό 
συνέδριο, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, τον Νοέμβριο του 2019. Οι εν λόγω ανυπότακτοι 
προέρχονται από τις κλάσεις 1996 έως 2021 και κατανέμονται σε 10.390 ανυπότακτους 
εσωτερικού και 20.917 ανυπότακτους εξωτερικού. Το προηγούμενο σημαίνει, πως ετησίως, όγκος 
πλήθους Ελλήνων ίσος με ένα Σύνταγμα δεν εκπληρώνει την στρατιωτική του θητεία ή με άλλα 
λόγια, ένα Σώμα Στρατού στην 25ετία. Σκανδαλώδεις νόμοι, ελαστική στρατιωτική δικαιοσύνη, 
«μαγειρέματα» ιατρικών γνωματεύσεων, εξαχρείωση αξιών και κακή οργάνωση του κρατικού 
μηχανισμού, έχουν εκτοξεύσει τον αριθμό ανυπότακτων, ο οποίος, πλέον, ισοδυναμεί με το 1/3 του 
μεγέθους του εν ενεργεία Ελληνικού Στρατού. Υποτίθεται ότι, η ελληνική νομοθεσία είναι αυστηρή, 
καθώς, ορίζει ρητά, πως όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία, δεν μπορούν 
ούτε καν να εκλέγουν ή να εκλέγονται σε εκλογές. Ωστόσο, στην πράξη, τα πράγματα είναι πολύ 
διαφορετικά, πρωτίστως, χάρη σε ευεργετικά υπέρ των τελευταίων νομοθετικά τεχνάσματα. 
 
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
 
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
 
1. Προτίθεσθε να λάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε η Στρατιωτική Δικαιοσύνη να 
αυστηροποιήσει τα κριτήρια χειρισμού υποθέσεων ανυποταξίας ή λιποταξίας και απόδοσης 
ποινών, χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, με ισόβια διάρκεια και με γνώμονα, πάντοτε, την καθολική 
εφαρμογή του άρθρου 4, του Συντάγματος, που αναφέρει ότι: «Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει 
όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της πατρίδας»; 

2. Πόσοι καταδικάστηκαν, από εκείνους που κρίθηκαν, είτε ως ανυπότακτοι, είτε ως  λιποτάκτες, 
κατά το χρονικό διάστημα της τελευταίας 25ετίας; 

3. Υπάρχουν Έλληνες πολίτες, οι οποίοι, με πρόσχημα την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας σε 
«συμμαχικό στρατό» (χώρας του «ΝΑΤΟ»), υπηρέτησαν στην Τουρκία και κρίθηκαν στην Ελλάδα 
ανυπότακτοι; Αν ναι, πόσοι είναι αυτοί και ποιες ήταν οι συνέπειες που αντιμετώπισαν; 
 
Ο ερωτών Βουλευτής 
 
 
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
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