
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΣΗ  ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΧΟΡΕΤΣΩΝ 

υνάδελφοι – ιςςεσ, 

το διάγγελμα του πρωκυπουργοφ για κακολικό λοκντάουν, επιβεβαιϊνει πωσ θ 

κυβζρνθςθ κα πάει μζχρι τζλουσ τθν διαχείριςθ τθσ πανδθμίασ με κριτιριο τισ «αντοχζσ τθσ 

οικονομίασ». 

Βριςκόμαςτε μπροςτά ςε ζκτακτεσ και κρίςιμεσ ςτιγμζσ. 

Η κατάρρευςθ του ςυςτιματοσ υγείασ, λόγω τθσ απουςίασ μζτρων τθσ κυβζρνθςθσ, 
οδιγθςε για μια ακόμα φορά ςε κλειςτζσ πόλεισ, ςε εργαηόμενουσ που είναι αντιμζτωποι 
με τθν εξακλίωςθ, και κυρίωσ ςε εκατοντάδεσ νεκροφσ. 

 
Κανζνα μζτρο δεν πάρκθκε όλο αυτό το διάςτθμα, γιατί θ κυβζρνθςθ δεν ζχει ωσ 

ςτόχο τθν προςταςία τθσ υγείασ του λαοφ, αλλά τθν προςταςία του επιχειρθματικοφ 
κζρδουσ. Γι’ αυτό και εν μζςω πανδθμίασ, αντί να προχωριςει ςε μαηικζσ προςλιψεισ 
υγειονομικϊν ςτα δθμόςια νοςοκομεία και μαηικι παραχϊρθςθ δωρεάν τεςτ, 
χρθματοδότθςε τουσ ιδιϊτεσ κλινικάρχεσ με 30 εκατ. ευρϊ, από τον Μάρτθ ζωσ ςιμερα, 
«ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ μζτρων για τθν αποφυγι και τον περιοριςμό τθσ διάδοςθσ 
του κορωνοϊοφ». 
 

Η ηωι και θ υγεία του λαοφ δεν κοςτολογοφνται και δεν μπαίνουν ςτο ηφγι των 
αναγκών τθσ οικονομίασ. 

 
Οργανώνουμε τθν πάλθ για: 
 
 
 Άμεςα μζτρα για τθν ενίςχυςθ του ΕΤ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ, από τθν πρωτοβάκμια 

φροντίδα μζχρι τισ ΜΕΘ. Μαηικζσ προςλιψεισ μόνιμου προςωπικοφ όλων των 
απαραίτθτων ειδικοτιτων και κλάδων (γιατροί, νοςθλευτζσ, προςωπικό 
κακαριότθτασ κ.λπ.) Όχι ςτθν μετατροπι του ΕΤ ςε ςφςτθμα μιασ νόςου. 

 Να παρκοφν άμεςα μζτρα για τον ςυνωςτιςμό ςτα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ με 
πφκνωςθ των δρομολογίων, ςτα ςχολεία με αποςυμφόρθςθ των τάξεων. 

 Κακολικά μζτρα ςτιριξθσ για το ςφνολο των εργαηόμενων του κλάδου χωρίσ 
προχποκζςεισ και για όλο το διάςτθμα τθσ πανδθμίασ. Να ενταχκοφν όλοι όςοι 
είναι καταγραμμζνοι ςτο ΕΡΓΑΝΗ, με 5 ζνςθμα από τισ αρχζσ του 2019. Να 
ενταχκοφν όλοι οι εργαηόμενοι ςτισ χολζσ Χοροφ, κακϊσ και οι εργαηόμενοι με 
Δελτίο Παροχισ Τπθρεςιϊν. 

 Αναςτολι πλθρωμϊν ςε Σράπεηεσ, ΔΕΚΟ, Εφορία. Να ςταματιςουν οι απειλζσ για 
πλειςτθριαςμοφσ, καταςχζςεισ λογαριαςμϊν. Κανζνα ςπίτι χωρίσ νερό-ρεφμα-
τθλζφωνο-διαδίκτυο, κανζνα ςπίτι χωρίσ ειςόδθμα. 
 

Όλα τα παραπάνω ςθμαίνουν γενναία αφξθςθ των αντίςτοιχων δαπανών από τον 
κρατικό προχπολογιςμό. 

 
 Απαιτοφμε να αποηθμιωκοφν άμεςα, όλοι οι εργαηόμενοι του κλάδου που 

ςυμμετζχουν ςε παραγωγζσ που βρίςκονται  ςε αναςτολι.  

 

Με αφορμι, τθν αναβολι παράςταςθσ Tango Acropolis, που ιταν προγραμματιςμζνθ 

να γίνει ςτισ 23/9  ςτο Ηρϊδειο, εκφράηουμε τθν αλλθλεγγφθ μασ και ςτιριξθ μασ ςτουσ  17 

χορευτζσ – χορογράφουσ, οι οποίοι, 2 μινεσ μετά, παραμζνουν απλιρωτοι από τθν 

παραγωγι.  



τεκόμαςτε ςτο πλάι των ςυναδζλφων, που ζχουν αποφαςίςει να διεκδικιςουν τα 

δεδουλευμζνα τουσ και καλοφμε το ωματείο (Ε.ΧΩ.ΧΟ), κόντρα ςε προθγοφμενθ 

απόφαςθ Γενικισ υνζλευςθσ που ζχει παρκεί, να γίνει το μζςο διεκδίκθςθσ, 

μαηικοποίθςθσ  ςυλλογικοφ αγϊνα για κάκε  ζναν που εργάηεται ςτον κλάδο του χοροφ. Οι 

λογικζσ διαχωριςμοφ χορευτϊν-χορογράφων ανάλογα με το είδοσ χοροφ που υπθρετοφν, 

κεωροφμε πωσ είναι μακριά από τισ ανάγκεσ που οι ςθμερινζσ ςυνκικεσ εργαςίασ μασ,  

επιτάςςουν. 

Απζναντι ςε αυτι τθν κατάςταςθ δεν πρζπει να μείνουμε με ςταυρωμζνα χζρια. 
 

 Απαιτοφμε να λειτουργιςουν οι χϊροι του πολιτιςμοφ, με τα ίδια υγειονομικά 
πρωτόκολλα που ιςχφουν για τουσ υπόλοιπουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ. 
 Αυςτθρόσ ζλεγχοσ ςτουσ εργοδότεσ για τθν τιρθςθ των μζτρων αςφαλείασ και 
υγιεινισ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, ειδικά ςτουσ μεγάλουσ. 
 Για τισ Επαγγελματικζσ χολζσ Χοροφ, με ευκφνθ τθσ κυβζρνθςθσ,  να πάρει  όλα τα 
απαραίτθτα μζτρα, ϊςτε να μποροφν να πραγματοποιθκοφν τα μακιματα δια ηϊςθσ, για 
να μθν χακεί θ χρονιά. 

 
υνάδελφοι- ιςςεσ, 
 

 9 μινεσ μετά, κανζνα ουςιαςτικό μζτρο ςτιριξθσ και προςταςίασ δεν ζχει παρκεί 
όςον αφορά τθν εργαςία μασ, τθν υγεία, τθν καλλιτεχνικι δθμιουργία, με τθν Κυβζρνθςθ 
να  ςυνεχίηει να απορρίπτει τισ διεκδικιςεισ των ςωματείων για τθν προςταςία τθσ υγείασ, 
του ειςοδιματοσ, των δικαιωμάτων των εργαηομζνων και να  βλζπει αυτά τα ζκτακτα 
μζτρα ςαν... ευκαιρία για να «τρζξει» τα αντεργατικά τθσ ςχζδια. Πρϊτο πρϊτο ςτθ λίςτα 
των «μεταρρυκμίςεων» βρίςκεται το νομοςχζδιο - κόλαφοσ για τα εργαςιακά 
δικαιώματα. Από ηιρ ίδιερ ηιρ εξελίξειρ μπαίνει ζηο επίκενηπο ακόμα πιο επιηακηικά ηο 

ζήηημα ηηρ απάνηηζηρ ζηην επίθεζη πος δεσόμαζηε εμείρ και όλοι οι ςπόλοιποι επγαζόμενοι, 

οι μαθηηέρ, οι θοιηηηέρ.  

Οργανώνουμε τθν αντεπίκεςθ μασ ! 

Να παρκοφν πίςω, να μθν κατατεκοφν τα απαράδεκτα νομοςχζδια που 

κακιερϊνουν τθν 10-ωρθ εργάςιμθ θμζρα, τθν τθλε-εργαςία,  το χτφπθμα του δικαιϊματοσ 

ςτθν απεργία και τθν ςυνδικαλιςτικι δράςθ. 

Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ και πολλοφσ ακόμα, οργανϊνουμε τθ ςυμμετοχι 

όλου του κλάδου ςτθ Γενικι Απεργία ςτισ 26 Νοζμβρθ, ςε ςυντονιςμό με άλλουσ φορείσ, 

ςωματεία και Ομοςπονδίεσ. 

Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ να οργανωκοφν ακόμα πιο μαηικά ςτο ςωματείο. 
Καλοφμε ςε ςυςκζψεισ ανά χϊρο εργαςίασ για τθν καλφτερθ προετοιμαςία αγωνιςτικισ 
απάντθςθσ ςτα ςχζδια τθσ κυβζρνθςθσ. 
 

Ο ιόσ κάποια ςτιγμι κα νικθκεί.  
Αυτι θ ςτιγμι πρζπει να μασ βρει ςυςπειρωμζνουσ και δυνατοφσ! 
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