∆ΕΚΕΜΒΡΗΣ’18 – ΓΕΝΑΡΗΣ 2019:

21 ΒΙΑΣΜΟΙ, ΞΥΛΟ∆ΑΡΜΟΙ, ∆ΟΛΟΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

ΦΟΝΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Σκοπός της αφίσας είναι να αναδειχθεί ο σεξισμός που είναι διάχυτος παντού στην ελληνική κοινωνία, η οποία επιλέγει συνήθως να παριστάνει ότι είναι
«μεμονωμένα γεγονότα» και ότι θύτες είναι είτε «διαταραγμένοι τύποι με προβλήματα ψυχιατρικού τύπου», είτε «μετανάστες, βάρβαροι, μισογύνηδες και
απολίτιστοι». Όχι! Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά και δεν τα κάνουν άνδρες ενός συγκεκριμένου προφίλ! Τα κάνουν άνδρες. Συνήθως αυτοί που θα ευνοηθούν
από την ανωνυμία τους και θα προστατευτούν από το κράτος. Δηλαδή αφεντικά, μπάτσοι, «ευυπόληπτοι» πολίτες κλπ. Δηλαδή άντρες καθημερινοί.

Κυριακή 9 Δεκέμβρη - Ηράκλειο Κρήτης

16χρονη μαθήτρια διαπομπεύεται λόγω
γυμνής φωτογραφίας που είχε στείλει σε
νεαρό που συνομιλούσαν. Η ιστορία πάνω
κάτω αναμενόμενη δυστυχώς. Η φωτογραφία
στάλθηκε από τον έναν στον άλλον, μέχρι που
κατέληξε σε ψεύτικο προφίλ στο facebook.

κοποίησαν και την δολοφόνησαν δύο άντρες (19 και 21 χρονών) πετώντας την ζωντανή στην θάλασσα. Μετά τη δολοφονία πήραν δημοσιότητα πως οι δυο άντρες βίαζαν
και εκβίαζαν κατά συρροήν γυναίκες. Εμείς
θα επανέλθουμε κι αλλού γι' αυτήν την
γυναικοκτονία.

Τρίτη 11 Δεκέμβρη - Ηράκλειο Κρήτης

Δευτέρα 31 Δεκέμβρη - Ρόδος

44χρονη γυναίκα, με -όπως λένε τα μίντιακάποιας μορφής νοητική υστέρηση, κακοποιήθηκε σεξουαλικά από συγγενικό της πρόσωπο.
Ο 41χρονος άντρας βρήκε την ευκαιρία όταν
ήταν μόνη της στο σπίτι, την οδήγησε σε κοντινή αγροτική περιοχή σε χωριό του δήμου Μινώα Πεδιάδος και την κακοποίησε.

Πέμπτη 13 Δεκέμβρη - Εξάρχεια

Ο εργοδότης του ρακάδικου «Ξενομπάτης»,
επιτέθηκε σεξουαλικά (όχι για πρώτη φορά)
στην επί 10 μήνες μαγείρισσα του μαγαζιού.
Πηγαίνοντας εκείνη στην αποθήκη, της έπιασε
τον κώλο και την πίεσε να την φιλήσει. Η γυναίκα άρχισε να φωνάζει ενώ την επόμενη μέρα έφυγε απο το μαγαζί όπως έκαναν όλες οι
συναδέλφισσες της στο ίδιο πόστο. Στις 21/12
μοιράστηκε σχετικό κείμενο.

Τρίτη 18 Δεκέμβρη- Λαμία

56χρονος ιδιοκτήτης μαγαζιού παρενοχλεί σεξουαλικά την 22χρονη εργαζόμενη στο μαγαζί
του μόλις τη 2η ημέρα εργασίας της εκεί. Η κοπέλα τον κατήγγειλε, αυτός συνελήφθη και
οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου και αρνήθηκε την κατηγορία (προσβολή γενετήσιας
αξιοπρέπειας) και αφέθηκε ελεύθερος...
... είτε να απολύσει την κοπέλα, είτε να συνεχίσει να την παρενοχλεί ανενόχλητος μέχρι την
ημέρα του δικαστηρίου τουλάχιστον. Ένα
μεγάλο ευχαριστώ στο ελληνικό δικαστικό
σύστημα!!!

Βιασμός "εξιχνιάστηκε" από την αστυνομία.
Ο 19χρονος δολοφόνος της Ελένης μαζί με
έναν 23χρονο, 3 μέρες μετά τη δολοφονία
οδήγησαν μια 19χρονη σε μία παραλία
όπου και τη βίασαν.

Τέλη Δεκέμβρη - Αθήνα

Κατά τη διάρκεια των εορτών, φοιτητής
αρχιτεκτονικής της Ξάνθης βίασε μία κοπέλα στην Αθήνα, ενώ εκείνη κοιμόταν και δεν
γνώριζε καν πως αυτός είχε ξαπλώσει δίπλα
της. Το γεγονός του βιασμού και τα γιατί
όλων αυτών των επιθέσεων, εξέδωσαν με
ανακοίνωση ξανθιώτικες συλλογικότητες.

Αρχές Γενάρη – Πειραιάς

Καθηγητής και ιδιοκτήτης φροντιστηρίου
συνελήφθη και προφυλακίστηκε μετά από
καταγγελίες γυναικών για ασέλγεια για
περιστατικά που είχαν γίνει το 2013, όταν οι
κοπέλες ήταν τότε 13 έως 15 ετών.

Δευτέρα 21 Γενάρη - Αθήνα

Μπάτσος εκτός υπηρεσίας πέρασε από καφετέρια στο Κολωνάκι, επιτέθηκε σεξιστικά σε
μία κοπέλα που δούλευε εκεί. Όταν η ίδια
αντιστάθηκε, αυτός ξεκίνησε να την χτυπάει
«με μανία».

Δευτερα 28 Γεναρη - Θερμο

Σάββατο 5 Γενάρη - Κόρινθος

21χρονη φοιτήτρια, η Ε. Τοπαλούδη βρίσκεται
νεκρή σε ερημική παραλία της Ρόδου. Την κα-

Τετάρτη 9 Γενάρη - Χανιά

Τρίτη 1 Γενάρη - Κέρκυρα

Παρασκευή 28 Δεκέμβρη - Ρόδος

Δευτέρα 24 Δεκέμβρη - Ναύπακτος

Νωρίς το πρωί γυναίκα επιβιβάστηκε σε ταξί
για να πάει στην δουλεία. Όταν έφτασε στον
προορισμό της, ο οδηγός του ταξί άρχισε να
τη γλύφει στο πρόσωπο και να την αγγίζει. Η
κοπέλα τον χτύπησε και κατάφερε να φύγει.

Κυριακή 27 Γεναρη, Καρδίτσα

70χρονος άντρας συνελήφθη στη Φωκίδα μετά από καταγγελία γυναίκας για βιασμό. Ο άντρας οδήγησε τη γυναίκα σε ξενοδοχείο στη
Ναύπακτο, όπου και τη βίασε.

15χρονη κοπέλα,η οποία εργαζόταν ως εκπαιδευόμενη σε επιχείρηση στον Βόλο, κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον 50χρονο αφεντικό.

Τρίτη 8 Γενάρη – Αθήνα

23χρονος εκβίασε 16χρονη πως θα
δημοσιοποιήσει συνομιλίες τους, την
ανάγκασε να βρεθεί μαζί του και τη βίασε.
Ανήμερα της πρωτοχρονιάς, 52χρονος σκοτώνει την 29χρονη κόρη του χτυπώντας τη 7
φορές στο κεφάλι με σιδερόβεργα. Στη συνέχεια, τη θάβει στην αυλή του σπιτιού. Την
επόμενη μέρα και μετα απο αναζητήσεις
φίλων της για το που είναι, αποκαλύφθηκε
η γυναικοκτονία.
Η γυναικοκτονία αυτή δεν εμφανίστηκε από
το πουθενά. Δεν ήταν για άλλη μια φορά ‘’η
κακιά στιγμή’’ που είπαν γνωστοί του, ούτε
το ‘’αγαπούσα το παιδί μου, δεν ξέρω πώς
το έκανα αυτό, μετανιώνω’’ του ίδιου. Ήξερε
τι έκανε, καθώς όχι μόνο διαφωνούσε με τη
σχέση της, αλλά στο παρελθόν την κακοποιούσε. Μάλιστα, την έβαζε να δουλεύει
παίρνοντας τα χρήματα και την πίεζε να γυρίσει όταν εκείνη έφυγε. Επέλεξε λοιπόν να
τη σκοτώσει, όχι από “υπέρμετρη και παθολογική αγάπη” όπως δήλωσε ο δικηγόρος
του, ούτε επειδή ψυχολογικά δεν ήταν καλά,
αλλά για να την εκδικηθεί, γιατί έβλεπε ότι
έχανε το ‘’κτήμα’’ του.

Πέμπτη 20 Δεκέμβρη - Βόλος

οποίο αυτή εργαζόταν ως οικιακή βοηθός. Ο
εν δυνάμει συζυγοκτόνος διέφυγε και οι μπάτσοι ακόμα τον "ψάχνουν".

45χρονος μαχαίρωσε πολλές φορέςτην
σύζυγο του, αφού εισέβαλε στο σπίτι στο

54χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε στον λαιμό
την 51χρονη συζυγό του μέσα στο σπίτι τους.
65χρονος είχε γνωρίσει 17χρονη μέσω �
λέγοντας της ψέματα για την ηλικία του.
Εκείνη ταξίδεψε απ΄την κέρκυρα για αυτόν
καταλήγωντας να την αιχμαλωτίζει για 2 μέρες. Την δευτέρα συνελήφθη.

Τετάρτη 30 Γενάρη - Αθήνα

35χρονος παρενοχλεί δυο 16χρονες κοντά σε
πάρκο στα Βριλήσσια.

Τετάρτη 30 Γενάρη - Αμαλιάδα

Πιάστηκε 30χρονος ο οποίος το τελευταίο
διάστημα άραζε το αυτοκίνητο του σε τοπικό
λύκειο προσελκύοντας μαθήτριες ενώ εκείνες
τελικά καταλάβαιναν οτι αυνανιζόταν.

Τετάρτη 30 Γενάρη - Πειραιάς

Συνελήφθει 23χρονος για τον βιασμό 16
χρονης κοπέλας που γνώρισε μέσω �.

Γενάρης - Θεσσαλονίκη

Ιδιοκτήτης μπαρ ("Silver dollar") παρενοχλούσε τις εργαζόμενες και τις γνωστές του (έχουν
δημοσιοποιηθεί πολλές καταγγελίες).
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