
Τετάρτη 16 Φλεβάρη, Εύβοια
19χρονη γυναίκα κατήγγειλε στους 
μπάτσους ότι ο 26χρονος άνδρας που είχε 
βγει το προηγούμενο βράδυ την βίασε. Οι 
μπάτσοι μετά την καταγγελία της κοπέλας 
συνέλαβαν τον άνδρα

Παρασκευή 11 Φλεβάρη, Ρέθυμνο
13χρονη κοπέλα κατήγγειλε στους μπάτσους 13χρονη κοπέλα κατήγγειλε στους μπάτσους 
20χρονο για κατ' εξακολούθηση βιασμό. 
Γνωρίστηκαν μέσω εφαρμογής κοινωνικής 
δικτύωσης και ο 20χρονος έπεισε την κοπέλα 
να του στείλει προσωπικές τις φωτογραφίες 
και την εκβιάσε για να συνευρεθεί μαζί του 
ερωτικά. Για άλλη μια φορά μιλάμε για 
βιασμό, κάθε ερωτική πράξη που δεν έχει την βιασμό, κάθε ερωτική πράξη που δεν έχει την 
συναίνεσή μας είναι και θα είναι πάντα 
  . .βιασμός

Τρίτη 1 Φλεβάρη, Βόλος
3535χρονος επιτέθηκε σε γυναίκα υπάλληλο του 
δήμου, επειδή του ζήτησε να μετακινήσει το 
αυτοκίνητό του για να μπορέσει να φύγει με το 
δικό της. Ο άντρας στην αρχή της επιτέθηκε 
λεκτικά, άρχισε να την χτυπάει και μετά την 
κυνήγησε μέχρι και μέσα στο αυτοκίνητό της. 
Περαστικός κατάφερε να βγάλει τη γυναίκα από 
το αυτο αυτοκίνητο. Μόλις ο 35χρονος αντιλήφθηκε 
μία 20χρονη που τους παρακολουθούσε και 
κρατούσε κινητό, φοβούμενος ότι τον 
βιντεοσκοπεί, άρχισε να την κυνηγάει, με 
αποτέλεσμα η 20χρονη να γλιστρήσει και να 
χτυπήσει. Ο άντρας σταμάτησε την επίθεση με 
την παρέμβαση των μπάτσων. 

Σάββατο 19 Φλεβάρη, Ξάνθη
ΆνΆνδρας προσπάθησε να δολοφονήσει 29χρονη 
γυναίκα. Η 29χρονη είχε εξαφανιστεί για 
αρκετές ώρες με αποτέλεσμα η γιαγιά της να 
απευθυνθεί στους μπάτσους για να την βρουν. 
Μετά από έρευνα η γυναίκα βρέθηκε στο 
αυτοκίνητο του άνδρα ο οποίος προσπάθησε να 
την πνίξει. Αργότερα ο άνδρας αφέθηκε 
ελελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Κυριακή 20 Φλεβάρη, Γιάννενα
6969χρονος χτύπησε μέχρι θανάτου της 79χρονη 
σύντροφό του. Ο άντρας στη συνέχεια 
ειδοποίησε μια γειτόνισσα να καλέσει 
ασθενοφόρο, με το πρόσχημα ότι η 79χρονη 
έπεσε και χτύπησε. Το ΕΚΑΒ βρήκε την γυναίκα 
νεκρή στο πάτωμα και κάλεσε τους μπάτσους. 
Μετά τη σύλληψή του παραδέχτηκε ότι την 
χτύπησε.χτύπησε.

Πέμπτη 24 Φλεβάρη, Ρόδος
2222χρονη δέχτηκε επίθεση από τον πρώην 
σύντροφό της. Ο 24χρονος την 
παρακολουθούσε και της επιτέθηκε με 
μαχαίρι, χτυπώντας την στο στήθος και 
πιάνοντάς τη από τον λαιμό, ώστε να 
μπορέσει να την ακινητοποιήσει. Στη 
συνέχεια, όπως κατήγγειλε η κοπέλα, 
προπροσπάθησε να τη βιάσει. Οι μπάτσοι τον 
έπιασαν ύστερα από καταγγελία της 22
χρονης.

Πέμπτη 17  Φλεβάρη
ΦοιτΦοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
καταγγέλλουν καθηγητή, ο οποίος με πρόφαση 
επαγγελματικές ευκαιρίες που μπορούσε να 
τους εξασφαλίσει, κατέληξε να τις παρενοχλεί 
σεξουαλικά, να τις απειλεί, αλλά  και να ασκεί 
ψυχολογική βία. Οι κοπέλες απευθύνθηκαν σε 
συμφοιτητή τους, ο οποίος επώνυμα έχει κάνει 
γνγνωστές τις καταγγελίες τόσο στο υπουργείο 
παιδείας όσο και στην πρυτανεία, ωστόσο χωρίς 
να κάνει γνωστά τα ονόματα των γυναικών, για 
λόγους ασφαλείας. Επίσης, υπάρχουν κι άλλες 
κοπέλες που έχουν παρενοχληθεί από τον 
καθηγητή. Ο καθηγητής ακόμη δεν έχει 
συλληφθεί, αλλά διενεργείται έρευνα

Σημειώνουμε εδώ για να προλάβουμε τους 
κακοπροαίρετους, πως οι κοπέλες δε θέλουν να 

Σάββατο 26 Φλεβάρη,  Ηράκλειο Κρήτης
ΓΓυναίκα ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφο της. 
Οι γείτονες άκουσαν την γυναίκα η οποία 
φώναζε για βοήθεια και κάλεσαν τους 
μπάτσους. Όταν ο άνδρας είδε τους μπάτσους 
άφησε την γυναίκα να φύγει, κλειδώθηκε στο 
σπίτι και απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει. Οι 
μπάτσοι μετά από αρκετή ώρα έπεισαν τον 
άνάνδρα να παραδοθεί.

Πέμπτη 10 Φλεβάρη, Θεσσαλονίκη
13 μαθ13 μαθήτριες από λύκειο στην θεσσαλονίκη, 
καταγγέλλουν δύο καθηγητές τους για 
σεξουαλική παρενόχληση. Η συγκάλυψη των 
δύο καθηγητών ξεκίνησε τοποθετώντας τους 
σε άδεια και όχι σε διαθεσιμότητα. Η 
απάντηση δόθηκε από τις μαθήτριες και τους 
μαθητές του λυκείου, οι οποίοι ανάρτησαν 
πανό υπανό υποστήριξης προς τις κοπέλες καθώς και 
τοποθέτησαν ένα χαρτόνι στην είσοδο του 
σχολείου όπου και έγραφαν τις χυδαίες 
φράσεις που έλεγαν οι καθηγητές στις 
μαθήτριες.

Τετάρτη 9 Φλεβάρη, Αθήνα
ΆλΆλλη μια είδηση για τράφικινγκ μεταναστριών 
από άνδρες, οι οποίοι κράταγαν τα προσωπικά 
τους έγγραφα και τις πίεζαν να συνευρεθούν με 
άλλους άνδρες. Τους έπειθαν να εργαστούν 
στην Ελλάδα χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς θα 
αναγκαζόντουσαν να κάνουν εκμεταλλευόμενοι 
την άσχημη οικονομική τους κατάσταση.

Πέμπτη 10 Φλεβάρη, Πύργος
ΜαθΜαθήτρια υπέστη σεξουαλική παρενόχληση 
στις τουαλέτες μαγαζιού από τον συνιδιοκτήτη 
της επιχείρησης. Ο ίδιος ακολούθησε την 
κοπέλα την ώρα που πήγαινε στην τουαλέτα 
και της επιτέθηκε σεξουαλικά. Η κοπέλα την 
επόμενη ημέρα έκανε καταγγελία στους 
μπάτσους

Δευτέρα 7 Φλεβάρη, Ρέθυμνο
ΝΝοσηλεύτρια κατήγγειλε σεξουαλική 
παρενόχληση και παραβιαστική συμπεριφορά 
από γιατρό του νοσοκομείου όπου δούλευε. Ο 
ίδιος την παρενοχλούσε τόσο από μηνύματα 
όσο και στον χώρο του νοσοκομείου. Βέβαια 
δεν είναι η μοναδική γυναίκα που έχει υποστεί 
κάτι τέτοιο από το συγκεκριμένο γιατρό. Μετά 
τητην συγκεκριμένη καταγγελία άλλη μια 
νοσηλεύτρια βρήκε την δύναμη να 
κατονομάσει τον συγκεκριμένο γιατρό για 
παρόμοιες παρενοχλήσεις.


