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ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

καταγγεγραμμένοι

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.

Γενάρης-Φλεβάρης* -
 MAΡΤΗΣ-ΑΠΡΙΛΗΣ-ΜΑΗΣ 2020:

οι ειδήσεις γενάρη και βλεβάρη ‘20, δεν 
υπάρχουν αναλυτικά παρακάτω λόγω χώρου.  
Μπορείτε να τις βρείτε στο site µας.

*



Δευτέρα 2 Μάρτη, Ρέθυμνο
19χρονη κοπέλα βιάστηκε σε παραλία του Ρεθύμνου κατά την 
διάρκεια του καρναβαλιού. Οι μπάτσοι λίγες ώρες μετά συνέ- 
λαβαν δύο άνδρες για τον βιασμό της.
_____________

Δευτέρα 2 Μάρτη , Αθήνα
Γυναίκα που επέβαινε σε λεωφορείο δέχεται σεξουαλική 
παρενόχληση και ξυλοδαρμό από άντρα. Πιο συγκεκριμένα , ο 
άντρας έκατσε δίπλα της και με κάθε ευκαιρία έπεφτε πάνω 
της. Η γυναίκα ενώ του είπε να αλλάξει θέση, τελικά σηκώνεται 
και εκείνος της κλείνει το δρόμο και καταλήγει να την πετάει 
κάτω και να την κλωτσάει. Ο οδηγός του λεωφορείου, αφού 
έκλεισε τις πόρτες, κάλεσε τους μπάτσους και τους είπε πως 
δύο άτομα τσακώνονται, χωρίς να αναγνωρίσει την επίθεση 
που δεχόταν η γυναίκα, η οποία κατέθεσε τελικά μήνυση στον 
τύπο για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
_____________

Τρίτη 3 Μάρτη, Βέροια
Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στην άκρη ενός δρόμου. Η γυναίκα 
αυτή βιάστηκε από δύο άντρες, που στην προσπάθεια να 
σταματήσουν την αντίσταση της, την έπνιξαν.
Άλλος ένας βιασμός που κατέληξε σε γυναικοκτονία. Αυτή τη 
φορά όμως δεν έγινε 1ο θέμα στις ειδήσεις και τα άρθρα που δια- 
βάσαμε ήταν λιγοστά. Μπορεί ένα δικαστήριο να καταδικάσει 
τους δολοφόνους-βιαστές, αλλά καμία γυναίκα δεν γυρίζει πίσω. 
Καμία λιγότερη..
_____________

Τετάρτη 18 Μάρτη, Αθήνα
Μπάτσος σκοτώνει την πρώην σύζυγο και ακόμα μια γυναί- 
κα που ήταν μαζί της, καθώς αυτές βγαίνουν απ’τη δουλειά 
τους. Ο μπάτσος ισχυρίζεται πως δολοφόνησε την πρώην 
του γιατί είχε πάρει την επιμέλεια των παιδιών τους και 
έμεναν με τους γονείς της γυναίκας και πως δεν “το άντεχε”.
Αν αυτό δε σας εξόργισε αρκετά αντιγράφουμε από γνωστό 
"ενημερωτικό" σάιτ: "Η απόρριψη και η απομάκρυνση απο τα 
παιδιά του, φάνταζαν θηρία που κάθε μέρα λάβωναν τον εγωισμό 
του" γιατί αν δεν περιγράψεις ποιητικά ένα δολοφόνο και να 
προσπαθήσεις να τον δικαιολογήσεις με κάποιο τρόπο, πώς 
αλλιώς θα βγάλεις το ψωμί σου;
_____________

Τετάρτη 25 Μάρτη, Χανιά
Άστεγη γυναίκα βιάζεται τα ξημερώματα από 40χρονο άντρα. 
Η γυναίκα κατήγγειλε το βιασμό της στους μπάτσους.

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑΔΑ WILDCAT
iam.one.wildcat@gmail.com 
wildcatpatra.wordpress.com

Εν μέσω καραντίνας , ακόμα ένα παράδειγμα πως δεν έμειναν όλες 
ασφαλείς . Είτε μέσα στα σπίτια , είτε έξω από αυτά.
_____________

Δευτέρα 30 Μάρτη, Λάρισα
55χρονη, στην διάρκεια της καραντίνας ξυλοκοπήθηκε 
από τον γιο της. Η γυναίκα πέθανε λίγες ώρες αργότερα.
_____________

Τρίτη 31 Μάρτη, Αθήνα
Γυναίκα πήγε σε ΑΤ για να καταγγείλει την βία που 
δέχονταν όλο αυτό τον καιρό απ’τον σύζυγο της ,  οι μπάτ- 
σοι την έδιωξαν και δεν την άφησαν να κάνει την μήνυση 
με το πρόσχημα της απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω του 
covid19. Μετά την δημοσίευση του περιστατικού η 
γυναίκα κατάφερε εν τέλει να κάνει καταγγελία.
Το περιστατικό αυτό μαζί με άλλα αποδεικνύει τον ρόλο των 
μπάτσων που δεν είναι άλλος από το να συγκαλύπτουν τον σεξισμό 
αυτής της κοινωνίας…
_____________

Τετάρτη 8 Απρίλη, Πέλλα
16χρονη καταγγέλλει 50χρονο για βιασμό και σεξουαλική 
κακοποίηση.
_____________

Δευτέρα 13 Απρίλη, Αιγιάλεια
Ανήλικοι αποπειράθηκαν να βιάσουν 42χρονη στην 
Ροδοδάφνη Αιγιαλείας. Καθώς έφευγε από τη δουλειά 
της, της επιτέθηκαν της έσκισαν τα ρούχα την έριξαν στο 
έδαφος και προσπάθησαν να ασελγήσουν πάνω της.
_____________

Τρίτη 14 Απρίλη, Αλεξανδ/λη
Σύζυγος χτυπάει την έγκυο σύζυγο του, η οποία μεταφέ- 
ρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης.

Τρίτη 28 Απρίλη, Ηλεία
Συνελήφθησαν δράστες ηλικίας 20 και 42 ετών που 
βίασαν και λήστεψαν 65χρονη. Εισέβαλαν στο σπίτι της 
και άσκησαν βία προκειμένου να τους αποκαλύψει που 
έχει τα χρήματα - μάλιστα απείλησαν πως αν δεν το 
κάνει θα την κάψουν ζωντανή με φιάλη υγραερίου.
_____________

Πέμπτη 30 Απρίλη, Ίλιον
25χρόνος επιτέθηκε σεξουαλικά σε κοπέλα με την 
οποία διατηρούσαν επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, 
βρέθηκαν από κοντά με την πρόθεση να μιλήσουν 
μέχρι που ο άντρας άρχισε να την παρενοχλεί. Το 
περιστατικό δεν καταγγέλθηκε στις αρχές, καθώς όταν 
η κοπέλα ζήτησε συμβουλές από υπεύθυνες δομές δεν 
ένιωσε ασφαλής να το κάνει.
_____________

Δευτέρα 11 Μάη, Λευκίμμη 
Κέρκυρας
47χρονος άντρας απήγαγε, έκρυψε και βίασε κατ' 
επανάληψη 36χρονη στην Λευκίμμη. Ο σύζυγός  της 
ειδοποίησε τους μπάτσους όταν εκείνη έμεινε 
εξαφανισμένη για ένα 24ωρο. Μια μέρα μετά η γυναίκα 
βρέθηκε σε απομακρυσμένη καλύβα. Εκεί την 
κρατούσε 47χρονος απειλώντας την για την ζωή της. Ο 
ίδιος είχε κατηγορηθεί ξανά για απειλή και βιασμούς 
από τουρίστριες και είχε καταδικαστεί.
_____________

Δευτέρα 18 Μάη , Αθήνα
Άντρας συνελήφθη από τους μπάτσους μετά από κατα- 
γγελία γυναίκας πως την πλησίασε μέσα σε σούπερ 
μάρκετ και προσπάθησε να βγάλει βίντεο με το κινητό 
του κάτω από τη φούστα της. Κατά τη σύλληψή του 
βρέθηκαν στο κινητό του 36 αντίστοιχα βίντεο.
_____________

 Κυριακή 24 Μάη, Πάτρα
Άντρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε 21χρονη σε πάρκινγκ 
στην Αγ Ανδρέου. Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει.


