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Θέμα στους «New York Times» το ελληνικό #MeToo-«Ψιθυρίζονταν για χρόνια κακοποιήσεις»
17/02/2021 22:30

Ο διεθνής Τύπος δεν έμεινε ασυγκίνητος από τις καταγγελίες που έχουν συνταράξει το ελληνικό θέατρο
τις τελευταίες εβδομάδες, σε ένα φαινόμενο που από πολλούς έχει χαρακτηριστεί ως το ελληνικό
#MeToo.

Τελευταίο δημοσίευμα από το εξωτερικό για το θέμα των σεξουαλικών παρενοχλήσεων από τον καλλιτεχνικό χώρο,
αυτό των «New York Times», ενώ την περασμένη εβδομάδα για τις αποκαλύψεις στη χώρα μας έγραψε και η γαλλική
«le Figaro».

Με τίτλο «Κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση συνταράσσουν τον ελληνικό καλλιτεχνικό κόσμο», η «New York
Times» φιλοξενεί εκτενές δημοσίευμα, στο οποίο αποτυπώνει όλα όσα είδαμε να διαδραματίζονται το τελευταίο
διάστημα στη χώρα μας, μετά τη συνταρακτική αποκάλυψη της Σοφίας Μπεκατώρου.

«Δεκάδες ηθοποιοί κατηγόρησαν ορισμένους από τους πιο αναγνωρίσιμους ερμηνευτές και σκηνοθέτες για σεξουαλική
παρενόχληση και κακοποίηση, οδηγώντας σε απολύσεις και παραιτήσεις υψηλά ιστάμενων», γράφει το δημοσίευμα. 
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«Καταιγίδα καταγγελιών εις βάρος ευυπόληπτων προσωπικοτήτων»

Το άρθρο των «New York Times» αναφέρει πως οι καταγγελίες περιλαμβάνουν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες στη
θέση του θύματος, ενώ σημειώνει πως εισαγγελείς στην Αθήνα έχουν ήδη αναλάβει τις πιο σοβαρές «υποθέσεις και
ορκίστηκαν να ερευνήσουν όλες τις αξιόπιστες καταγγελίες».

«Η καταιγίδα καταγγελιών εναντίον φτασμένων ονομάτων και ευυπόληπτων προσωπικοτήτων στον ελληνικό
καλλιτεχνικό κόσμο έρχεται σε μια από τις πιο συντηρητικές κοινωνίες της Ευρώπης, όπου παρόμοιες κακοποιήσεις
ψιθυρίζονταν για χρόνια αλλά ποτέ δεν συζητούνταν, πόσω μάλλον να ακολουθήσουν τη νομική οδό», γράφει το
δημοσίευμα.

Η εφημερίδα παραθέτει το χρονικό των αποκαλύψεων Μπεκατώρου, αλλά και τον ρόλο του Σωματείου Ελλήνων
Ηθοποιών, που ανέλαβε να εξετάσει χιλιάδες καταγγελίες συναδέλφων.
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Επιπλέον, το δημοσίευμα παραθέτει πως ορισμένοι από τους φερόμενους ως θύτες «υποστηρίζουν πως είναι θύματα
δημόσιας υστερίας, όπου υπάρχει το τεκμήριο της ενοχής».

«Στην Ελλάδα, το κίνημα #MeToo ταράζει τον καλλιτεχνικό χώρο»

Την περασμένη εβδομάδα, η γαλλική «Le Figaro» φιλοξενούσε δημοσίευμα με τίτλο «Στην Ελλάδα, το κίνημα #MeToo
ταράζει τον καλλιτεχνικό χώρο», στο οποίο παρατίθετο η υπόθεση της Σοφίας Μπεκατώρου, που εκκίνησε τον χορό
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των καταγγελιών στη χώρα μας.

Το γαλλικό δημοσίευμα κάνει λόγο για «τρεις βεντέτες του θεάτρου και της τηλεόρασης που έχασαν τη δουλειά τους
έπειτα από κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση, που πολλαπλασιάζονται στη χώρα».

Η «Le Figaro» παραθέτει πως και οι τρεις άνδρες του θεάτρου αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ τονίζει πως πολλές από
τις περιπτώσεις αφορούν σε υποθέσεις οι οποίες έχουν παραγραφεί.

«Περισσότερα από τρία χρόνια μετά τη γέννηση του κινήματος #MeToo στις ΗΠΑ, ο νόμος της σιωπής διαταράχθηκε
στην Ελλάδα από την αθλήτρια Σοφία Μπεκατώρου, δύο φορές ολυμπιονίκη στην ιστιοπλοΐα», γράφει το δημοσίευμα.
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