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Το έγκλημα δεν έχει φύλο
Crime has no gender

• Εκστρατεία της Europol για εντοπισμό καταζητούμενων προσώπων

• Οι γυναίκες είναι το ίδιο ικανές να σκοτώσουν

• Η εγκληματικότητα των γυναικών διαφέρει ποιοτικά και ποσοτικά από εκείνη 
των ανδρών

• Ελλάδα: αντιστοιχεί στο 8-10%

• Αίτια: ερωτική αντιζηλία, αντεκδίκηση, οικονομικά αίτια, κακοποίηση. Συχνό 
φαινόμενο η τέλεση του εγκλήματος από τρίτο πρόσωπο (κυρίως άντρες)



Καταδικασμένες σε θάνατο:
Σταυρούλα Γκουβούση

❖Λεωνίδιο Αρκαδίας

❖Πρώτη γυναίκα που καταδικάστηκε σε θάνατο

❖Μαζί με τον γιο της βασάνισαν την έγκυο νύφη της, την έδεσαν με σχοινί, την πέταξαν 
ζωντανή σε μια στέρνα και την έπνιξαν

❖Η πεθερά δεν ήθελε τη νύφη και έπεισε το γιό της ότι το παιδί που περίμενε ήταν 
καρπός παράνομου έρωτα

❖Εκτελέστηκε στις 26/8/1960 στον Υμηττό. Στις 2/9/1960 στην Κέρκυρα, 
εκτελέστηκε κι ο γιος της.



Καταδικασμένες σε θάνατο:
Αθανασία Αγγελινού

❖Η "Δολοφόνος της Πεύκης"

❖Με μία αξίνα προκάλεσε πολλά θανατηφόρα πλήγματα στο κρανίο και το 

στήθος του συζύγου της

❖Η Αγγελινού ήταν χήρα, με ένα παιδί, βαθιά θρησκευόμενη και θίχτηκε όταν 

το θύμα της έδειξε πορνογραφικές φωτογραφίες. Ισχυρίστηκε ότι τη χτυπούσε, 

της φερόταν άσχημα και ξενυχτούσε με άλλες γυναίκες

❖Εκτελέστηκε στις 10/8/1962 στον Υμηττό



Καταδικασμένες σε θάνατο
Αλεξάνδρα Μέρδη

❖Αγ.Ανδρέας Μακρυνείας, Αιτωλοακαρνανία

❖Δηλητηρίασε τον γαμπρό της με παραθείο 

❖Η Μέρδη δεν τον ήθελε για άνδρα της κόρης της. Ωστόσο, είχε και κληρονομικές 
βλέψεις

❖Εκτελέστηκε στις 4/9/1962 στον Υμηττό

❖Η κόρη της καταδικάστηκε σε 15ετή κάθειρξη, 5ετή στέρηση των 
πολιτικών δικαιωμάτων και καταβολή 5.000 δρχ στην οικογένεια του θύματος για 
ψυχική οδύνη



Καταδικασμένες σε θάνατο:
Αικατερίνη Δημητρέα

«Ύαινα της Μάνης» ή «Δηλητηριάστρια της Μάνης»

❖Δηλητηρίασε με παραθείο, τη μητέρα, τον αδελφό της, μια θεία της κι ένα 

πεντάχρονο αγοράκι, ενώ αποπειράθηκε να δηλητηριάσει άλλα δύο

❖Οι λόγοι ήταν οικονομικοί και κοινωνικοί. Χαρακτηριστικά είπε "έπρεπε να 

πεθάνουν, γιατί όλοι με κακομεταχειρίζονταν και ήθελαν το κακό μου".

❖Ομολόγησε τις πράξεις της και καταδικάστηκε 4 φορές σε θάνατο και κάθειρξη 

15 ετών για τις απόπειρες

❖Εκτελέστηκε στον Υμηττό στις 10/4/1965



Άνθιμος Ελευθεριάδης- Κάτια 

Γιαννακοπούλου

➢ Τρίτη 22/7/1997, 8 σφαίρες

➢ Αρχιμανδρίτης Άνθιμος Ελευθεριάδης, 59 

ετών

➢ Κάτια Γιαννακοπούλου, παντρεμένη, με 

έναν 18χρονο γιο

➢ Γνωρίστηκαν το 1989, περίπου 6 χρόνια 

σχέση

➢ Συνελήφθη στην Μάνδρα Αττικής 2 μέρες 

μετά

➢ Καταδικάστηκε σε ισόβιας κάθειρξη, 

αποφυλάκιση μετά από αίτησή της τον 

Αύγουστο του 2013



69χρονη Π. Β.

➢ Σητεία Κρήτης, 14/6/ 2015

➢ Ενώ κοιμόταν ο 76χρονος σύζυγός της, η 69χρονη του έριξε καυτό νερό στα γεννητικά όργανα, 
του έκοψε τα δάχτυλα με μπαλτά και τον αποτελείωσε με ένα χτύπημα στο κεφάλι. Στη 
συνέχεια ειδοποίησε τις αρχές να έρθουν να τη συλλάβουν

➢Οι λόγοι ήταν οικονομικοί, οι εξωσυζυγικές σχέσεις και η μακροχρόνια κακοποίησής της

➢Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Της 
αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά του “πρότερου έντιμου βίου” και της “ώθησης στην πράξη 
αυτή λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος”. Τα παιδιά της στη δίκη δικαιολόγησαν 
τη μητέρα τους. Η τοπική κοινωνία, επίσης, στάθηκε στο πλευρό της



Επίθεση με βιτριόλι 

➢ 20/5/2020, Καλλιθέα

➢ Θύμα 34χρονη

➢ Δράστης γυναίκα, 35 χρονών, γνωστή του 
θύματος

➢ Καυστικό υγρό, βιτριόλι και θειικό οξύ

➢ Αιτία επίθεσης: ερωτική αντιζηλία

➢ Δεν έχει εκδικαστεί ακόμα, δεν υπάρχει 
ομολογία

➢ Η κατηγορούμενη κρατείται στις φυλακές του 
Ελαιώνα Θηβών



Επίθεση με βιτριόλι

➢Ελλάδα: '30 απιστία και επιθέσεις γυναικών

➢Αποφυγή μίμησης παρόμοιας επίθεσης

➢Ζήτημα αυστηριοποίησης της ποινής

➢Ανθρωποκτονία ή πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης;

➢Προφυλάκιση για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο



Σας ευχαριστούμε για 

την προσοχή σας!

Φέη Μανουσάκη

Έλενα Σουλιώτη



Πηγές

• https://www.tovima.gr/2008/11/24/archive/oi-gynaikes-kratoyn-maxairi/

• https://www.protothema.gr/world/article/319256/me-fadasia-dolofonoun-oi-gunaikes/

• https://e-didaskalia.blogspot.com/2014/10/blog-post_829.html

• https://docuventa.gr/istories-agrioys-oi-4-gynaikes-fonisses-poy-ektelestikan-stin-ellada/

• https://www.offsite.com.cy/eidiseis/topika/egklima-den-ehei-fylo-crime-has-no-gender-binteo

• https://infognomonpolitics.gr/2012/08/blog-post_5837-3/

• https://www.kathimerini.gr/world/1047755/to-egklima-den-echei-fylo-i-nea-kampania-tis-
europol-gia-tis-pio-katazitoymenes-gynaikes/

• https://flashnews.gr/post/230215/agria-dolofonia-sth-shteia-ton-skotwse-me-mpalta
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Πηγές

• https://neodimokratis.gr/oikogeneiaki-tragodia-sth-shteia-skotose-to-suzugo-ths-me-mpalta/

• https://www.thepaper.gr/profilakistike-i-69chroni-sizigoktonos-sti-sitia/

• https://www.postmodern.gr/epithesi-me-oxy-to-egklima-tis-eikonas/

• https://www.mixanitouxronou.com.cy/egklimata-2/egklima-pathous-pou-sigklonise-tin-ellada-dolofonia-tou-archimandriti-apo-tin-katia-
giannakopoulou-psichologiki-tis-katarrefsi-meta-ton-chorismo-tous-ke-apofasi-na-skotosi-ton-epigio/

• https://www.iefimerida.gr/news/118162/%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B7-
%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B1-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%C
F%85-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%BF-1997-
%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-
%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5-
%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8E-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-
%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BC%CE%B1

• https://www.thetoc.gr/koinwnia/article/epithesi-me-bitrioli

• https://www.ethnos.gr/ellada/106871_epitheseis-me-bitrioli-apo-tin-ellada-ton-apatimenon-toy-30-sto-skliro-nomo-toy
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