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Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ

Μ
ε όλες, ανεξαιρέτως, τις περιπτώσεις 
παρενόχλησης και βίας, που έχουν 
καταγγελθεί ή που θα καταγγελθούν, 

θα ασχοληθεί το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, 
όπως δηλώνει o πρόεδρός του, Σπύρος Μπι-
μπίλας, επιβεβαιώνοντας πως οι σχετικές κα-
ταγγελίες πέφτουν σαν βροχή. «Μόλις την Τε-
τάρτη είχαμε άλλη μία καταγγελία. Μια ομά-
δα κοριτσιών καταγγέλλει ένα γνωστό σενα-
ριογράφο που διοργανώνει οντισιόν για ανύ-
παρκτες ταινίες. Το Δ.Σ. του ΣΕΗ, εκτός από 
τη δράση του για την πολύπλευρη προστα-
σία των ηθοποιών για την αντιμετώπιση του 
τεράστιου όγκου των ζητημάτων τους, άμεσα 
θα δημοσιεύσει τον ακριβή τρόπο λειτουργίας 
και το πλαίσιο της ομάδας εργασίας νομικής 
και ψυχολογικής στήριξης για ζητήματα βίας 
και προσβολής της αξιοπρέπειας», δήλωσε ο 
πρόεδρος του ΣΕΗ στη Realnews και τον Βα-
σίλη Μπουζιώτη.

Ο Σπ. Μπιμπίλας τονίζει τη σημασία που 
έχουν οι δεκάδες καταγγελίες στις οποίες προ-
χώρησαν ηθοποιοί που έπεσαν θύματα λεκτι-
κής, σωματικής και σεξουαλικής βίας, ωστόσο 
ξεκαθαρίζει πως «γεμίσαμε με κυνηγούς κε-
φαλών που χρησιμοποιούν κάθε μέσο για να 
πουλήσουν. Φυσικά να χτυπηθεί στη ρίζα του 
το κακό, φυσικά να καταδικάζουμε τις παρα-
βατικές ή χυδαίες συμπεριφορές, αλλά μέσω 
της Δικαιοσύνης και όχι με τηλεδικαστήρια ή 
με πόλεμο λάσπης μέσω των κοινωνικών δι-
κτύων. Το ΣΕΗ είναι εδώ, πιο δυνατό και ορ-
γανωμένο από ποτέ, για να ακούσει την όποια 
καταγγελία - και έρχονται βροχή οι καταγγελί-
ες, πιστέψτε με».

Παράλληλα, ο κ. Μπιμπίλας αποσαφηνίζει 
τον ρόλο που θα διαδραματίσει το σωματείο. 

«Το ΣΕΗ κάνει συστάσεις και μπορεί να διαγράψει ένα μέλος - 
δεν θα του βάλει το κεφάλι στην γκιλοτίνα. Υπάρχουν δικαστή-
ρια που θα κρίνουν τις όποιες υποθέσεις, από εργασιακή βία μέ-
χρι παρενοχλήσεις κ.λπ. Εμείς, ως σωματείο, δεν θα βγούμε να 
καταγγείλουμε πρόσωπα. Δεν μπορώ να ανακοινώσω ονόματα 
που μας έχουν εμπιστευτεί. Υπάρχουν δικηγόροι που προχω-

«Οι καταγγελιεΣ είναι πάρα πολλές, 
πολύ περισσότερες από όσες θα μπο-
ρούσε να περιμένει κανείς», δηλώνει ο 
νεοεκλεγείς πρόεδρος του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου του ΣεΗ, Πασχάλης τσα-

ρούχας. «Υπάρχει μια δυναμική. Με το 
που γίνεται μια καταγγελία για έναν άν-
θρωπο και αυτό γίνει γνωστό, μέσα σε 

λίγες ώρες ακολουθεί πλήθος καταγγελι-
ών», λέει, συμπληρώνοντας πως θα πρέπει 

να διευκρινιστεί ότι ο χαρακτήρας του Πει-
θαρχικού Συμβουλίου είναι καθαρά ενδοσω-

ματειακός. «Η διαδικασία είναι πολύ συγκε-
κριμένη: από τη στιγμή που γίνεται η καταγ-

γελία και κρίνεται προς μελέτη, καλούνται 
και ο καταγγέλλων και ο καταγγελλόμε-
νος να πουν την άποψή τους. Μπορούν 
να προσέλθουν και με μάρτυρες, αν το 
κρίνουν σκόπιμο, ή με δικηγόρους. Ο 
χαρακτήρας των ποινών είναι καθαρά 
συμβολικός και ηθικός, με τις ποινές 
να εκτείνονται από την απλή σύσταση 
έως την ισόβια διαγραφή. Η διαδικα-
σία δεν έχει καμία σχέση με τα αστικά 

ή ποινικά δικαστήρια, δεν επηρεάζεται από απο-
φάσεις που ακολουθούν ή που έχουν προϋπάρξει 
και δεν επηρεάζει οποιοδήποτε δικαστήριο ακολου-
θήσει για την υπόθεση που ενδεχομένως θα πάρει 
τον δρόμο της Δικαιοσύνης». 

Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες, καθώς, τις επόμε-
νες ημέρες, το Πειθαρχικό του ΣεΗ θα συνεδριά-
σει για να κρίνει αν τα καταγγελλόμενα μέλη του 
έχουν προβεί σε πειθαρχικά παραπτώματα. «Ηδη 
εδώ και δέκα ημέρες έχουν κατατεθεί στο ΣεΗ επώ-
νυμες καταγγελίες. από την ανακοίνωση της σύ-
στασής μας πλέον έρχονται και σε εμάς κάποιες 
καταγγελίες και, βέβαια, το Δ.Σ. του ΣεΗ έχει ήδη 
προαναγγείλει την παραπομπή κάποιων συναδέλ-
φων για πειθαρχικά παραπτώματα που έγκεινται 
σε “ενέργειες στους χώρους εργασίας που εμπο-
δίζουν την ομαλή άσκηση του επαγγέλματος” και 
“βαρύνουσες αντισωματειακές ενέργειες’’ και πρά-
ξεις που αντιβαίνουν στο κοινό αίσθημα δικαίου 
και ανθρωπισμού. Μέσα στην εβδομάδα θα ορι-
στεί συνεδρίαση. είναι πολύ δυσάρεστη όλη αυτή 
η διαδικασία, γιατί πρέπει να κάνεις τον κριτή σε 
ανθρώπους που ως επί το πλείστον γνωρίζεις και 
έχεις συνεργαστεί», τονίζει ο Π. τσαρούχας.

«Περισσότερες από όσες περιμέναμε»

Πρόεδρός Πειθαρχικόύ ςεΗ

ρούν τις υποθέσεις», αναφέρει, καλώ-
ντας τους ηθοποιούς να μην προβαί-
νουν σε αποκαλύψεις σε εκπομπές ή 
sites, αν δεν έχουν μιλήσει με δικηγό-
ρο. «Αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμε-
ρανγκ και να φέρει μηνύσεις. Για τον 
λόγο αυτό, πέρα από το Πειθαρχικό, 
έχουμε συστήσει επιτροπή ψυχολό-
γων και νομικών, οι οποίοι θα ενημε-
ρώνουν τα μέλη μας για το πώς μπο-
ρούν να κινηθούν, αν οι υποθέσεις 
τους μπορούν να φτάσουν στα δικα-
στήρια κ.λπ. Να μη δίνουν τροφή σε 
λαϊκά τηλεοπτικά δικαστήρια, αλλά 
να κάνουν τις σωστές κινήσεις για να 
αποδοθεί η αρμόζουσα δικαιοσύνη. 
Να θωρακιστούν νομικά και να πρά-
ξουν τα δέοντα», καταλήγει.
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Ο Σπύρος Μπιμπίλας 
και ο Πασχάλης 
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για τη διαδικασία 
που θα ακολουθήσει 
το Σωματείο Ελλήνων 
Ηθοποιών


