Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2005
Αρ. πρωτ.: 5027.05.2.4
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Επιτελείο Υπουργού / Διεύθυνση ΣΣΑΔ
Στρατόπεδο Παπάγου, 115 25 ΑΘΗΝΑ
Αξιότιμοι κύριοι,
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 5027.05.2.3/9.6.2005 έγγραφό του, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε θέσει
υπ’ όψη σας την περίπτωση μέλους της μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, ο
οποίος είχε αποστερηθεί την ελληνική ιθαγένεια σε ηλικία 13 ετών, την ανέκτησε (με ανάκληση
της πράξης αφαίρεσης) σε ηλικία 32 ετών και αμέσως μετά, χωρίς να μεσολαβήσει νέα κλήση του
για κατάταξη στο στρατό, κηρύχθηκε αναδρομικά σε ανυποταξία επειδή δεν είχε προσέλθει για
κατάταξη σε ηλικία 19 ετών. Απευθυνόμενος προς το οικείο Στρατολογικό Γραφείο και το ΓΕΕΘΑ,
ο Συνήγορος του Πολίτη εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους ήταν παράνομη η συγκεκριμένη
αναδρομική κήρυξη σε ανυποταξία, καθ’ όσον ο θιγόμενος δεν είχε καν την ελληνική ιθαγένεια
κατά τη χρονική στιγμή της υποτιθέμενης υποχρέωσής του προς κατάταξη. Παρά την επιμονή του
ΓΕΕΘΑ, ο Συνήγορος του Πολίτη αναγκάσθηκε να διακόψει τη διαμεσολάβησή του επειδή ο
θιγόμενος κατετάγη εν τω μεταξύ στον στρατό, οπότε εξέλιπε εκ των πραγμάτων η μοναδική
διοικητική συνέπεια της κήρυξης σε ανυποταξία (δηλαδή η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα), ενώ
οι ποινικές συνέπειες εκκρεμούσαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
Ήδη η πληρεξούσια δικηγόρος του κ. Μ. έθεσε υπ’ όψη μας την υπ’ αρ. 12/2005 πράξη του
Εισαγγελέα Στρατοδικείου Ξάνθης, με την οποίαν η δικογραφία σε βάρος του κ. Μ. τίθεται στο
αρχείο. Της πράξης αυτής δεν προηγήθηκε έρευνα ουσίας, παρά μόνο μελέτη της σχετικής μήνυσης
του Στρατολογικού Γραφείου, η οποία ρητώς αξιολογήθηκε ως «νόμω αστήρικτη». Επειδή η
(διοικητική) κήρυξη σε ανυποταξία και η υποβολή της αντίστοιχης μήνυσης τυγχάνουν εξ ορισμού
αλληλένδετες και απορρέουν από ταυτόσημα πραγματολογικά δεδομένα και ενιαίο νομικό
συλλογισμό, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά ότι ο συγκεκριμένος δικαστικός στιγματισμός της
μήνυσης εκείνης καταλαμβάνει και τις αντίστοιχες διοικητικές πράξεις του Στρατολογικού
Γραφείου, και θέτει υπ’ όψη σας την τελευταία αυτή εξέλιξη με την ελπίδα ότι θα εξετασθεί το
ενδεχόμενο ειδικής εγκυκλίου προς αποτροπή επανάληψης παρομοίων φαινομένων.
Με τιμή,
Ανδρέας Τάκης
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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