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   Σωμαηείο Ελλήνων Ηθοποιών 
              Μέλος  ηης Π.Ο.Θ.Α. και ηοσ .Ε.Κ.Α.    

                                                                                                                    μέλος ηης F.I.A. 

                                                                                                            έηος ίδρσζης 1917 

                                                                   
Αθήνα,  26/05/2017 
 
                                                          

Καταδικάζουμε την τραμποφκικη επίιεςη με μαχαίρι ςτην ποδοςφαιρικθ ομάδα του ΣΕΗ 
 
 
Συνάδελφοι,  
 
Το προθγοφμενο Σάββατο διεξιχκθ ο ποδοςφαιρικόσ αγώνασ ανάμεςα ςτθν ποδοςφαιρικι ομάδα του Σωματείου 
μασ και ςτθν ομάδα τθσ εφθμερίδασ «θ Πράςινθ» ςτα πλαίςια του Πρωτακλιματοσ Τφπου όπου και ςυμμετζχουμε. 
Αμζςωσ μετά τον ποδοςφαιρικό αγώνα ζνασ ποδοςφαιριςτισ τθσ ομάδασ «θ Πράςινθ» με ςυνοδεία μπράβου είχαν 
ςτιςει καρτζρι κρατώντασ μαχαίρι ςε ςυνάδελφο θκοποιό τθσ ομάδασ μασ ςτα αποδυτιρια. Η επζμβαςθ των 
υπόλοιπων ςυναδζλφων ιταν κακοριςτικι κακώσ ευτυχώσ προλάβαμε τα χειρότερα. 
Πρόκειται για ζνα πολφ ςοβαρό περιςτατικό. Το ΔΣ του Σωματείου μασ παραβρζκθκε ςτθν Επιτροπι 
Πρωτακλιματοσ Τφπου όπου και εκφράςαμε τθ διαμαρτυρία μασ και  ηθτιςαμε να παρκοφν άμεςα μζτρα για το 
γεγονόσ.  Η Ομοςπονδία του πρωτακλιματοσ τφπου ομόφωνα καταδίκαςε το ςυμβάν, απομόνωςε το γεγονόσ. Η 
ομάδα των «πραςίνων» απζβαλε τον ςυγκεκριμζνο παίκτθ και απεςφρκθ απ’ το πρωτάκλθμα.   
 
Συνάδελφοι,  
 
Η ςυμμετοχι τθσ ποδοςφαιρικισ ομάδασ του ΣΕΗ ςε τζτοιεσ διοργανώςεισ ςθματοδοτεί τθν αλλθλεγγφθ και 
ςυναδζλφωςθ ανάμεςα ςε εργαηόμενουσ διαφορετικών κλάδων που θ ηωι τουσ πλιττεται από τα βάρβαρα 
αντεργατικά μζτρα και φιλοδοξεί να αναδείξει τον ακλθτιςμό ωσ λαϊκι ανάγκθ και όχι ωσ εμπόρευμα ςτα χζρια των 
επιχειρθματικών ομίλων. Καταδικάηουμε με κάκε τρόπο αυτζσ τισ εγκλθματικζσ ςυμπεριφορζσ που ζρχονται ωσ 
ςυνζχεια αυτών που διαδραματίηονται ςτισ αρζνεσ των γθπζδων και  που κατευκφνονται από τουσ 
μεγαλοεπιχειρθματίεσ και τισ πολυεκνικζσ. Στουσ αγώνεσ μασ δεν χωρά θ βία και ο φανατιςμόσ.  
 
Στθρίηουμε τθν ποδοςφαιρικι μασ ομάδα. Δίνουμε κάρροσ ςτουσ ςυναδζλφουσ μασ, ςτζλνουμε το δικό μασ μινυμα 
καταδίκθσ ςε αυτά τα γεγονότα.  
 
Όλοι ςτον ποδοςφαιρικό αγώνα του Σαββάτου 27 Μάη ςτισ 11:00 πμ ανάμεςα ςτην ποδοςφαιρικθ ομάδα του 
ΣΕΗ και ςτην ποδοςφαιρικθ ομάδα τησ Γενικθσ Γραμματείασ Αιλητιςμοφ (ΓΓΑ).  Γθπεδο Αργυροφπολησ 
(Αργυρουπόλεωσ 92 και Ολυμπίασ).   
 

Να είμαστε όλοι εκεί. 
  
 

 

         Για το ΕΗ 
 
 
Η Πρόεδρος                  Η Γεν. Γραμματέας 
 
 
Λίλα Καφαντάρη        Ήρα Ρόκου 


