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Τετάρτη 3 Απρίλη,  Ηράκλειο Κρήτης
Μπάτσοι συνέλαβαν 35χρονο άνδρα που εξέ- 
διδε την 25χρονη κοπέλα του. Ο άνδρας μαζί 
με την αδελφή και την μητέρα του είχαν παρα- 
κρατήσει ταξιδιωτικά έγραφα της κοπέλας για 
να την αναγκάσουν να εκδίδεται, μάλιστα την 
απειλούσαν ότι θα την σκοτώσουν αν δεν 
έκανε αυτό που ήθελαν.

Τετάρτη 3 Απρίλη, Νέα Φιλοθέη
90χρονος στραγγάλισε την 87χρονη σύζυγό 
του μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, 
η γυναίκα έπασχε από άνοια και το έκανε “για 
να μην είναι βάρος άλλο στην κόρη τους”.

Στο νου μας έρχονται οι χιλιάδες γυναίκες που 
έχουν θυσιάσει τις ζωές τους για να περιθάλ- 
πτουν τους άρρωστους συζύγους, τους πεθε- 
ρούς, πατεράδες, τους αδελφούς τους. Πόσες 
γυναίκες – ο μανάδες μας, οι θείες, οι γιαγιά- 
δες, εμείς – θρέφουν, ξεσκατίζουν, περιθάλπ- 
τουν άντρες την μισή ζωή τους; Τι θα λέγαμε 
αν στο όνομα της “αγάπης” μία από αυτές 
σκότωνε έναν άντρα με άνοια;

Κυριακή 7 Απρίλη, Πελοπόννησος
20χρονος είχε αποσπάσει ημίγυμνες φωτογ- 
ραφίες ανήλικης κοπέλας και την απειλούσε 
ότι θα τις ανεβάσει στο διαδίκτυο. Ο ίδιος είχε 
στην κατοχή του ημίγυμνες φωτογραφίες και 
άλλων γυναικών.

Παρασκευή 12 Απρίλη, Λάρισα
Καταγγελία για ομαδική σεξουαλική παρενόχ- 
ληση από μαθητές γυμνασίου σε 13χρονη 
συμμαθήτριά τους, έγινε στη Λάρισα. Η 
παρενόχληση ή μέρος αυτής φέρεται να έχει 
βιντεοσκοπηθεί.

Τρίτη 16 Απρίλη, Ίος
67χρονος άντρας σκοτώνει με μαχαίρι την 55
χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους.

Τα μήντια αναφέρουν πως τη σκότωσε για 
προσωπικούς λόγους. Καθόλου δεν μας 
ενδιαφέρουν οι λόγοι έχουμε να πούμε εμείς. 
Επίσης, αφού τη σκότωσε, παραδόθηκε μόνος 
του στους μπάτσους. Μάλλον θα είναι ένδειξη 
μετάνοιας. Όπως όλοι ''μετανιώνουν''...αφού 
πρώτα έχουν  δολοφονήσει τη γυναίκα τους.

Παρασκευή 19 Απρίλη, Θεσσ/νίκη σε 
Στην οδό Εγνατία, κεντρικός δρόμος της πό- 

Το πρωί, 47χρονος πυροβόλησε και 7 φορές 
την σύζυγο του, δολοφονώντας την. Η γυναί- 
κα δέχτηκε από μισό μέτρο 3 σφαίρες στην 
πλάτη, 3 στα πόδια και 1 στο αριστερό χέρι.

Τετάρτη 15 Μάη, Καλλιθέα / Αθήνα
29χρονη βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα της 
στραγγαλισμένη, με σημάδια πάλης. Όπως 
διαβάσαμε αργότερα, δολοφόνος είναι ο 
πρώην άντρας της, ο οποίος την σκότωσε και 
φεύγοντας την κλείδωσε μέσα. Ήταν αγνοού- 
μενη μέρες. Αν και γείτονες είχαν ακούσει 
φωνές και σπασίματα από το διαμέρισμά, 
δεν είχαν κάνει κάποια αναφορά.

 Παρασκευή 17 Μάη, Θεσσαλονίκη
Κοπέλα έπεσε σε λεωφορείο θύμα σεξουαλι- 
κής επίθεσης από παπά. Αφού την χούφτω- 
σε, συνέχισε να παρενοχλεί και άλλες. Την 
επόμενη μέρα κατέθεσε μήνυση κατ'αγνώστου.

Τετάρτη 22 Μάη,  Λάρισα
Άνδρας αποπειράθηκε να βιάσει 22χρονη 
αργά τη νύχτα. Η κοπέλα αντιστάθηκε και τον 
τραυμάτισε με τα κλειδιά που κρατούσε. Στη 
συνέχεια κατήγγειλε το περιστατικό και ο 
άντρας συνελήφθη.

Πέμπτη 22 Μάη, Μυτιλήνη
Σε διαμέρισμα στην περιοχή Χρυσομαλλούσα 
μία 24χρονη, η Ερατώ Μ., μιλά στο τηλέφω- 
νο. Ο Παναγιώτης Κ. -πατέρας του παιδιού 
της και εν διαστάσει σύζυγός της- καταφέρνει 
και μπαίνει στο σπίτι και την πυροβολεί, 
δολοφονώντας την.

Κάνουμε paste απλά ένα ανώνυμο διαδικτυακό 
σχόλιο ενός “Πειραιώτη” : “...οι γυναίκες πρέπει να 
φεύγουν αμέσως μόλις δουν ότι εκδηλώνονται 
περιστατικά βίας. Ακόμα και λεκτικής. Δεν πρόκει- 
ται να αλλάξουν τα πράγματα, ποτέ δεν αλλάζουν, 
γιατί φαίνεται ο χαρακτήρας ακόμα και με τη λεκτι- 
κή βία, και αυτός δεν αλλάζει. Και οι απόξω που λέ- 
νε στις γυναίκες σκέψου το παιδάκι σου, να βγά- 
λουν το σκασμό γιατί τέτοια θα της έλεγαν κι αυτής 
της καημένης και την πήραν στο λαιμό τους.“

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.

λης, (άλλες και άλλοι) οδηγοί βλέπουν άντ- 
ρα – οδηγό να πετάει την σύζυγό του έξω 
από το αυτοκίνητο που βρίσκονταν και τα 
παιδιά τους. Η γυναίκα κατά την πτώση χτύ- 
πησε και την πήγαν νοσοκομείο, ενώ αυτός 
την άφησε εκεί και έφυγε.

Κυριακή 21 Απρίλη,  Φθιώτιδα
Άνδρας 74 χρονών βίαζε 23χρονη κοπέλα 
ΑΜΕΑ από το καλοκαίρι 2017. Μετά την 
σύλληψη του, οι μπάτσοι συνέλαβαν και άλ- 
λον άνδρα 60 χρονών ο οποίος επίσης βίαζε 
την κοπέλα. Μάλιστα, αυτός ο άνδρας είναι 
συγγενής της.

Κυριακή 5 Μάη, Καλαμάτα
43χρονος πατέρας κατηγορείται ότι βίαζε 
την κόρη του από την ηλικία των 12 χρ, (τώ- 
ρα είναι 16χρ). Η ίδια αναφέρει ότι ο πατέ- 
ρας της είχε προσπαθήσει να ασελγήσει και 
σε φίλη της, ενώ, επίσης, κακοποιούσε και 
την μητέρα της.

Τετάρτη 8 Μάη, Θεσσαλονίκη
Στις τουαλέτες του τμήματος ιατρικής του 
ΑΠΘ, άνδρας αποπειράθηκε να βιάσει μια 
κοπέλα. Μετά το περιστατικό στάλθηκε mail 
στις φοιτήτριες(ες) με την περιγραφή του.

Πέμπτη 9 Μάη,  Χανιά
Σε λεωφορείο της γραμμής Ρέθυμνο-Χανιά, 
15χρονη πλησιάζε την πόρτα για να κατέβει 
στην στάση. Την σταμάτησε 35χρονος άντ- 
ρας και την χούφτωσε. Η κοπέλα κατέβηκε 
από το λεωφορείο, ειδοποίησε τους μπάτ- 
σους, και τον συνέλαβαν.

Παρασκευή 10 Μάη,  Λαμία
Συνελήφθη άντρας ο οποίος εξέδιδε έναντι 
αμοιβής την 18χρονη (τώρα) κόρη του για 
περίπου 6 χρόνια , καθώς και 2 "πελάτες". 

Παρασκευή 10 Μάη, Νομός Ηλείας
16χρονη κοπέλα βιαζόταν επανειλημμένως 
για χρόνια από αρχικά τον αδερφό της και 
στην συνέχεια, τον θείο της . Εν τέλει κατά- 
φερε να ξεφύγει φεύγοντας από το σπίτι 
που έμενε με τον πατέρα της (ο οποίος από 
ότι λένε τα μήντια δεν ήξερε τίποτα) και 
πήγε στην μάνα της στην Πάτρα.

Τρίτη 21 Μάη, Χαλέπα Χανίων



Τετάρτη 3 Απρίλη,  Ηράκλειο Κρήτης
Μπάτσοι συνέλαβαν 35χρονο άνδρα που εξέ- 
διδε την 25χρονη κοπέλα του. Ο άνδρας μαζί 
με την αδελφή και την μητέρα του είχαν παρα- 
κρατήσει ταξιδιωτικά έγραφα της κοπέλας για 
να την αναγκάσουν να εκδίδεται, μάλιστα την 
απειλούσαν ότι θα την σκοτώσουν αν δεν 
έκανε αυτό που ήθελαν.

Τετάρτη 3 Απρίλη, Νέα Φιλοθέη
90χρονος στραγγάλισε την 87χρονη σύζυγό 
του μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, 
η γυναίκα έπασχε από άνοια και το έκανε “για 
να μην είναι βάρος άλλο στην κόρη τους”.

Στο νου μας έρχονται οι χιλιάδες γυναίκες που 
έχουν θυσιάσει τις ζωές τους για να περιθάλ- 
πτουν τους άρρωστους συζύγους, τους πεθε- 
ρούς, πατεράδες, τους αδελφούς τους. Πόσες 
γυναίκες – ο μανάδες μας, οι θείες, οι γιαγιά- 
δες, εμείς – θρέφουν, ξεσκατίζουν, περιθάλπ- 
τουν άντρες την μισή ζωή τους; Τι θα λέγαμε 
αν στο όνομα της “αγάπης” μία από αυτές 
σκότωνε έναν άντρα με άνοια;

Κυριακή 7 Απρίλη, Πελοπόννησος
20χρονος είχε αποσπάσει ημίγυμνες φωτογ- 
ραφίες ανήλικης κοπέλας και την απειλούσε 
ότι θα τις ανεβάσει στο διαδίκτυο. Ο ίδιος είχε 
στην κατοχή του ημίγυμνες φωτογραφίες και 
άλλων γυναικών.

Παρασκευή 12 Απρίλη, Λάρισα
Καταγγελία για ομαδική σεξουαλική παρενόχ- 
ληση από μαθητές γυμνασίου σε 13χρονη 
συμμαθήτριά τους, έγινε στη Λάρισα. Η 
παρενόχληση ή μέρος αυτής φέρεται να έχει 
βιντεοσκοπηθεί.

Τρίτη 16 Απρίλη, Ίος
67χρονος άντρας σκοτώνει με μαχαίρι την 55
χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους.

Τα μήντια αναφέρουν πως τη σκότωσε για 
προσωπικούς λόγους. Καθόλου δεν μας 
ενδιαφέρουν οι λόγοι έχουμε να πούμε εμείς. 
Επίσης, αφού τη σκότωσε, παραδόθηκε μόνος 
του στους μπάτσους. Μάλλον θα είναι ένδειξη 
μετάνοιας. Όπως όλοι ''μετανιώνουν''...αφού 
πρώτα έχουν  δολοφονήσει τη γυναίκα τους.

Παρασκευή 19 Απρίλη, Θεσσ/νίκη σε 
Στην οδό Εγνατία, κεντρικός δρόμος της πό- 

Το πρωί, 47χρονος πυροβόλησε και 7 φορές 
την σύζυγο του, δολοφονώντας την. Η γυναί- 
κα δέχτηκε από μισό μέτρο 3 σφαίρες στην 
πλάτη, 3 στα πόδια και 1 στο αριστερό χέρι.

Τετάρτη 15 Μάη, Καλλιθέα / Αθήνα
29χρονη βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα της 
στραγγαλισμένη, με σημάδια πάλης. Όπως 
διαβάσαμε αργότερα, δολοφόνος είναι ο 
πρώην άντρας της, ο οποίος την σκότωσε και 
φεύγοντας την κλείδωσε μέσα. Ήταν αγνοού- 
μενη μέρες. Αν και γείτονες είχαν ακούσει 
φωνές και σπασίματα από το διαμέρισμά, 
δεν είχαν κάνει κάποια αναφορά.

 Παρασκευή 17 Μάη, Θεσσαλονίκη
Κοπέλα έπεσε σε λεωφορείο θύμα σεξουαλι- 
κής επίθεσης από παπά. Αφού την χούφτω- 
σε, συνέχισε να παρενοχλεί και άλλες. Την 
επόμενη μέρα κατέθεσε μήνυση κατ'αγνώστου.

Τετάρτη 22 Μάη,  Λάρισα
Άνδρας αποπειράθηκε να βιάσει 22χρονη 
αργά τη νύχτα. Η κοπέλα αντιστάθηκε και τον 
τραυμάτισε με τα κλειδιά που κρατούσε. Στη 
συνέχεια κατήγγειλε το περιστατικό και ο 
άντρας συνελήφθη.

Πέμπτη 22 Μάη, Μυτιλήνη
Σε διαμέρισμα στην περιοχή Χρυσομαλλούσα 
μία 24χρονη, η Ερατώ Μ., μιλά στο τηλέφω- 
νο. Ο Παναγιώτης Κ. -πατέρας του παιδιού 
της και εν διαστάσει σύζυγός της- καταφέρνει 
και μπαίνει στο σπίτι και την πυροβολεί, 
δολοφονώντας την.

Κάνουμε paste απλά ένα ανώνυμο διαδικτυακό 
σχόλιο ενός “Πειραιώτη” : “...οι γυναίκες πρέπει να 
φεύγουν αμέσως μόλις δουν ότι εκδηλώνονται 
περιστατικά βίας. Ακόμα και λεκτικής. Δεν πρόκει- 
ται να αλλάξουν τα πράγματα, ποτέ δεν αλλάζουν, 
γιατί φαίνεται ο χαρακτήρας ακόμα και με τη λεκτι- 
κή βία, και αυτός δεν αλλάζει. Και οι απόξω που λέ- 
νε στις γυναίκες σκέψου το παιδάκι σου, να βγά- 
λουν το σκασμό γιατί τέτοια θα της έλεγαν κι αυτής 
της καημένης και την πήραν στο λαιμό τους.“

λης, (άλλες και άλλοι) οδηγοί βλέπουν άντ- 
ρα – οδηγό να πετάει την σύζυγό του έξω 
από το αυτοκίνητο που βρίσκονταν και τα 
παιδιά τους. Η γυναίκα κατά την πτώση χτύ- 
πησε και την πήγαν νοσοκομείο, ενώ αυτός 
την άφησε εκεί και έφυγε.

Κυριακή 21 Απρίλη,  Φθιώτιδα
Άνδρας 74 χρονών βίαζε 23χρονη κοπέλα 
ΑΜΕΑ από το καλοκαίρι 2017. Μετά την 
σύλληψη του, οι μπάτσοι συνέλαβαν και άλ- 
λον άνδρα 60 χρονών ο οποίος επίσης βίαζε 
την κοπέλα. Μάλιστα, αυτός ο άνδρας είναι 
συγγενής της.

Κυριακή 5 Μάη, Καλαμάτα
43χρονος πατέρας κατηγορείται ότι βίαζε 
την κόρη του από την ηλικία των 12 χρ, (τώ- 
ρα είναι 16χρ). Η ίδια αναφέρει ότι ο πατέ- 
ρας της είχε προσπαθήσει να ασελγήσει και 
σε φίλη της, ενώ, επίσης, κακοποιούσε και 
την μητέρα της.

Τετάρτη 8 Μάη, Θεσσαλονίκη
Στις τουαλέτες του τμήματος ιατρικής του 
ΑΠΘ, άνδρας αποπειράθηκε να βιάσει μια 
κοπέλα. Μετά το περιστατικό στάλθηκε mail 
στις φοιτήτριες(ες) με την περιγραφή του.

Πέμπτη 9 Μάη,  Χανιά
Σε λεωφορείο της γραμμής Ρέθυμνο-Χανιά, 
15χρονη πλησιάζε την πόρτα για να κατέβει 
στην στάση. Την σταμάτησε 35χρονος άντ- 
ρας και την χούφτωσε. Η κοπέλα κατέβηκε 
από το λεωφορείο, ειδοποίησε τους μπάτ- 
σους, και τον συνέλαβαν.

Παρασκευή 10 Μάη,  Λαμία
Συνελήφθη άντρας ο οποίος εξέδιδε έναντι 
αμοιβής την 18χρονη (τώρα) κόρη του για 
περίπου 6 χρόνια , καθώς και 2 "πελάτες". 

Παρασκευή 10 Μάη, Νομός Ηλείας
16χρονη κοπέλα βιαζόταν επανειλημμένως 
για χρόνια από αρχικά τον αδερφό της και 
στην συνέχεια, τον θείο της . Εν τέλει κατά- 
φερε να ξεφύγει φεύγοντας από το σπίτι 
που έμενε με τον πατέρα της (ο οποίος από 
ότι λένε τα μήντια δεν ήξερε τίποτα) και 
πήγε στην μάνα της στην Πάτρα.

Τρίτη 21 Μάη, Χαλέπα Χανίων


