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καταγγεγραμμένοι

Δευτέρα 18 Νοέμβρη ,
Καρδίτσα
Ιερέας κατηγορήθηκε από την σύζυγό του για 
ενδοοικογενειακή βία. 
_____________

Δευτέρα 18 Νοέμβρη, 
Θεσσαλονίκη
Μία φοιτήτρια κατήγγειλε σεξιστική επίθεση από άντρα, 
μέσα στο ΑΠΘ. Η κοπέλα κατέθεσε ότι ενώ διάβαζε στη 
βιβλιοθήκη, ένας άντρας, χωρίς να τον καταλάβει 
κάθισε από πίσω της, και εκσπερμάτισε στη πλάτη της, 
προφανώς χωρίς την θέληση της. 
Αυτή η είδηση σχολιάστηκε, σαν κάτι το αστείο στην 
εκπομπή του (γυμνοσα)λιάγκα με τον ίδιο και τα τσιράκια 
του να γελάνε με το περιστατικό. Όντως, είναι αστείος ο 
εξευτελισμός μιας κοπέλας; Ή η συνειδητοποίηση, ότι ο 
καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ότι θέλει πάνω σου;
_____________

Δευτέρα 30 Νοέμβρη, 
Ηράκλειο Κρήτης
Συνελήφθη 40χρονος για την δολοφονία της 31χρονης 
γυναίκας του. Ο ίδιος κάλεσε το ΕΚΑΒ, για να παραλάβει 
την γυναίκα του ισχυριζόμενος ότι πέθανε από 
υπερβολική δόση, αφού η ίδια είχε κάνει χρήση. Στο 
σώμα της βρέθηκαν μώλωπες και σημάδια 
στραγγαλισμού. Στην συνέχεια ο ίδιος ομολόγησε ότι 
την δολοφόνησε.
_____________

Παρασκευή 5 Δεκέμβρη, 
Γρεβενά

Προφυλακίστηκε άνδρας που βίαζε την 12χρονη κόρη 
της συντρόφου του. Ο ίδιος κατηγορείται για προσβολή 
της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Η μητέρα της 12χρονης 
κατηγορείται για συνέργεια και κρίθηκε και εκείνη 
προφυλακιστέα.
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Αυτή η αφίσα αποτελεί μια καταγραφή όσων περιστατικών σεξιστικής βίας 
κατάφεραν και έκλεψαν 5 λεπτά δημοσιότητας στα (κυρίως ιντερνετικά) μήντια. Είναι 
μόνο οι βιασμοί, οι ξυλοδαρμοί, οι εκβιασμοί και οι απειλές και, γενικά, οι επιθέσεις 
εναντίων γυναικών που καταγγέλθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Και σίγουρα δεν 
ήταν οι μοναδικές που συνέβησαν. Σκοπός της αφίσας είναι να αναδειχθεί ο σεξισμός 
που είναι διάχυτος παντού στην ελληνική κοινωνία, η οποία επιλέγει συνήθως να 
κρύβει τέτοια γεγονότα κάτω από το χαλί και να παριστάνει ότι είναι «μεμονωμένα 

γεγονότα» και ότι θύτες είναι είτε «διαταραγμένοι τύποι με προβλήματα 
ψυχιατρικού τύπου», είτε (τώρα τελευταία όλο και πιο συχνά) «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.

Παρασκευή 6 Δεκέμβρη, 
Ηράκλειο Κρήτης
Δικαστήριο κρίνοντας ένοχο τον 41χρονο άντρα, του 
επέβαλε 2,5 χρόνια με αναστολή με όρο να φύγει από την 
πόλη και να μην προσεγγίζει την 38χρονη σύζυγο του. Ο 
άντρας την είχε σπάσει στο ξύλο (την χτύπησε σε 
πρόσωπο και κεφάλι στέλνοντας την στο νοσοκομείο). Η 
γυναίκα είπε πως δεν ήταν η πρώτη φορά...
Άρα, ο τύπος ασκώντας επαναλαμβανόμενα βία στην 
γυναίκα αυτή, είναι έξω.
_____________

Κυριακή 8 Δεκέμβρη, 
Θεσσαλονίκη
Ντελιβεράς συνελήφθη μετά από καταγγελία γυναίκας 
πως αυνανίστηκε μπροστά της όταν της έφερε την 
παραγγελία της.
_____________

Τετάρτη 11 Δεκέμβρη, 
Καλαμάτα
45χρονος άνδρας περιέλουσε τη σύζυγό του με βενζίνη 
και της έβαλε φωτιά. Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη 
κατάσταση στο νοσοκομείο. (Δυστυχώς, δεν βρήκαμε 
κάποια είδηση για την εξέλιξη της υγείας της γυναίκας).
_____________

Πέμπτη 12 Δεκέμβρη, 
Ηράκλειο Κρήτης
27χρονη κοπέλα κατήγγειλε βιαζόταν για 15 χρόνια από 

τον 55χρονο πατέρα της. Ο πατέρας εδώ και χρόνια 
είχε εξασφαλίσει την σιωπή της κοπέλας με απειλές. 
Ήταν γνωστό το τι έκανε σ όλη την τοπική κοινωνία 
καθώς πολλοί τον είχαν δει να την βιάζει στην παραλία 
χωρίς βέβαια να μιλήσει κανείς…
_____________

Τετάρτη 18 Δεκέμβρη, 
Ηράκλειο Κρήτης
18χρονη ασθενής κατήγγειλε ότι βιάστηκε μέσα σε 
νοσοκομείο, από 44χρονο άνδρα που επίσης 
νοσηλεύεται στην ίδια ψυχιατρική κλινική του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
_____________

Τετάρτη 25 Δεκέμβρη, 
Πάτρα
39χρονος βίασε και μαχαίρωσε την πρώην σύντροφο 
του και την άφησε στην άκρη του δρόμου. Ο άντρας 
προφυλακίστηκε με  τις κατηγορίες βιασμού, 
επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβασης του 
νόμου για τα όπλα.
_____________

Τρίτη 26 Δεκέμβρη, 
Λάρισα
Άντρας συνελήφθη μετά από καταγγελία της συζύγου 
του για ξυλοδαρμό. Ο άντρας κατηγορείται για το 
αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας.
_____________

Παρασκευή 27 Δεκέμβρη, 
Λευκάδα  

Γυναίκα κατήγγειλε πως δύο άντρες την κρατούσαν 
χωρίς τη θέλησή της στο σπίτι του ενός και την 
εξανάγκαζαν να βιάζεται έναντι αμοιβής που έπαιρναν 
οι ίδιοι. Οι ίδιοι συνελήφθησαν, 
οι πελάτες-βιαστές τριγυρνάνε εκεί έξω ελεύθεροι..
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