
 

Αθήνα, 1 Απριλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

  

Προς: τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

Θέμα: Bullying στον ελληνικό στρατό 

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η Κεφαλονιά από τον χαμό του 23χρονου Κυριάκου 

Ευαγγελάτου, με την οικογένειά του να καταγγέλλει καψόνια και κακοποιητικές 

συμπεριφορές σε βάρος του στο στρατόπεδο που υπηρετούσε. 

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 στην 

περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Κεφαλονιά. Ο νεαρός έπεσε στη 

θάλασσα με το αυτοκίνητό του και βρήκε τραγικό θάνατο. Ο πατέρας του 

θύματος από την πρώτη στιγμή μίλησε για κακοποιητικές συμπεριφορές στο 

στρατόπεδο που υπηρετούσε το θύμα στην Πάτρα, οι οποίες θεωρεί ότι 

οδήγησαν τον 23χρονο σε απελπισία. Ο δικαστικός πραγματογνώμονας και 

τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, κ Αναστάσιος Δέδες πραγματοποίησε 

αυτοψία στο όχημα και στο σημείο της πτώσης, και κατέληξε ότι ο θάνατος 

του 23χρονου δεν οφείλεται σε τροχαίο δυστύχημα. Στις 66 σελίδες της 

έκθεσης καταδεικνύεται ότι το όχημα του θύματος ήταν σε στάση στο σημείο 

και κατόπιν εκκίνησε και κατέπεσε στον γκρεμό με ταχύτητα περί τα 7 

χλμ/ώρα. «Στο κιβώτιο ταχυτήτων ήταν επιλεγμένη η πρώτη ταχύτητα, που 

σημαίνει ότι ξεκίνησε από στάση», εξηγεί ο κ. Αναστάσιος Δέδες. Εν αναμονή 

και των αποτελεσμάτων της διοικητικής έρευνας από κλιμάκιο του στρατού, η 

οικογένεια του Κυριάκου Ευαγγελάτου που θεωρεί ότι ΕΔΕ πρέπει να γίνει και 

στο στρατόπεδο στον Έβρο, κάνει έκκληση σε όποιον φαντάρο έχει βιώσει 

κάτι ανάλογο να το καταθέσει στις Αρχές: «Θα ήθελα καθένας από τους 

φαντάρους να μιλήσουν. Αυτή η κατάσταση δεν είναι σημερινή, ειδικά στο 

στρατόπεδο της Πάτρας, αλλά εδώ και 10-12 χρόνια και υπάρχουν και άλλοι 

γονείς που έχουν τα παιδιά τους στο ψυχιατρείο».  

Όπως ενημερωνόμαστε, αποκορύφωμα του εκφοβισμού που δεχόταν ο 

άτυχος νέος είναι πως τον ανάγκασε υψηλόβαθμο στέλεχος να φυλάει ένοπλη 
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σκοπιά αν και ο πατέρας μας διαβεβαιώνει ότι είχε ήδη από τον Έβρο κριθεί 

άοπλος. 

Παράλληλα, όπως διαβάζουμε στα ΜΜΕ «οι πρώτες ενδείξεις από 

τη στρατιωτική ΕΔΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι ο νεαρός Κεφαλλονίτης δεχόταν bullying στο σύντομο διάστημα που 

υπηρετούσε στο πατρινό στρατόπεδο, από τις 24 Ιανουαρίου, όταν 

παρουσιάστηκε μετά τη μετάθεση που πήρε από τη Θήβα.» 

Δυστυχώς, τα καψώνια στο στρατό δεν είναι μια συνήθεια άλλων, 

περασμένων εποχών. Είναι συνήθης πρακτική στρατιωτικοποίησης και 

“εκπαίδευσης” των φαντάρων που ποτέ δεν σταμάτησε, που συνεχίζεται και 

σήμερα και σε κάποιες περιπτώσεις φθάνει σε τραγικά αποτελέσματα. Στο 

blog του Δικτύου Ελευθέρων Φαντάρων Σπάρτακος υπάρχει πλήθος 

καταγγελιών για καψόνια εις βάρος πολλών συναδέλφων που 

παρουσιάζονται ως μέρος της Εκπαίδευσης και επιχειρείται η συγκάλυψή 

τους. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως παράτυπες, εκφοβιστικές 

συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές εντός οποιουδήποτε πλαισίου, επομένως 

και εντός των στρατοπέδων και όταν αυτές συμβαίνουν η Πολιτεία οφείλει να 

έχει νομοθετήσει ώστε να τιμωρούνται παραδειγματικά, 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

 

1. Υπήρξαν ενδείξεις πως ο συγκεκριμένος νέος ήταν ψυχολογικά 

πιεσμένος, όπως αναφέρουν στρατιώτες που υπηρετούσαν μαζί του 

στο στρατόπεδο Πάτρας; 

2. Αν ναι, ποια ήταν η μέριμνα των στελεχών του στρατοπέδου; 

3. Γενικότερα, ποια η μέριμνα των στελεχών σε περιπτώσεις που 

εντοπίζεται κάποιος στρατιώτης που βιώνει ψυχολογική πίεση; 

4. Προβλέπεται να υπάρχει ψυχολόγος σε κάθε στρατιωτική μονάδα; 

5. Ποιες είναι οι ενδείξεις της ΕΔΕ που αποκλείουν τον εκφοβισμό του 

23χρονου θύματος, όπως αναφέρονται στα ΜΜΕ; 

6. Πραγματοποιήθηκε ΕΔΕ και στο στρατόπεδο του Έβρου; 

7. Ισχύει πως ο συγκεκριμένος νέος είχε κηρυχθεί άοπλος στο 

στρατόπεδο της Θήβας; 



8. Ελέγχθηκε αν ο συγκεκριμένος νέος κλήθηκε να κάνει ένοπλη σκοπιά 

στην Πάτρα;  

9. Αν ναι, ποιο το συμπέρασμα; 

10. Πότε αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα της ΕΔΕ που διεξάγεται για 

το χαμό του 23χρονου φαντάρου; 

11. Με δεδομένο πως υπάρχουν καταγγελίες για συμμετοχή στις ΕΔΕ των 

διοικητών στρατοπέδων, θεσμικά, συμμετέχουν και στελέχη του 

εκάστοτε στρατοπέδου στις ΕΔΕ;  

12. Αν ναι, αυτό δεν μειώνει τα περιθώρια ελευθερίας έκφρασης των 

στρατιωτών που καλούνται να καταθέσουν; 

13. Τι ορίζεται –έστω και ατύπως- ως «πρακτική στρατιωτικοποίησης» και 

«εκπαίδευσης» στο στρατό; 

14. Τι ορίζεται ως κακοποιητική ή εκφοβιστική συμπεριφορά στο στρατό; 

15. Ποια η διαδικασία καταγγελίας για εκφοβισμό που μπορεί να 

ακολουθήσει ένας στρατιώτης; 

16. Πού μπορεί να απευθυνθεί ένας στρατιώτης για περιπτώσεις 

εκφοβισμού του και ποια τα εχέγγυα ώστε να διατηρηθεί μυστική η 

καταγγελία του; 

17. Πόσες καταγγελίες υπάρχουν την τελευταία 5ετία για κακοποιητικές 

συμπεριφορές στο στρατό; 

18. Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε μετά τις καταγγελίες αυτές και ποια η 

κατάληξη των καταγγελιών; 

19. Ποιες άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να υπάρχει 

σαφές πλαίσιο προστασίας των υπηρετούντων στο στρατό από 

κακοποιητικές συμπεριφορές ώστε να μπορούν σε ειδική, ανεξάρτητη 

υπηρεσία να καταγγέλλουν τυχόν εκφοβιστικές συμπεριφορές χωρίς να 

φοβούνται τυχόν περαιτέρω κακοποιητικές συνέπειες;                      

  

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




