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Να επαναπροσληφθούν άμεσα οι 50 απολυμένοι/ες του 
«Ολύμπια» 

Οι εργολάβοι που δραστηριοποιούνται στο θέατρο «Ολύμπια», σε συνεννόηση με τον δήμαρχο 
Μπακογιάννη, απέλυσαν πενήντα τεχνικούς και εργαζόμενους/ες διάφορων ειδικοτήτων. Πρόκειται για 
μια αντεργατική ενέργεια με δόλο, για να στραφούν οι εργαζόμενοι/ες ενάντια στους/στις 
σπουδαστές/τριες και τους/τις χορευτές/τριες, που πραγματοποιούν κατάληψη στο θέατρο ενάντια στο 
ΠΔ 85/2022 που διαλύει τα δικαιώματα των εργαζόμενων στον χώρο του πολιτισμού. 

Η πλειοψηφία των εργαζόμενων αυτών δουλεύει με «μπλοκάκι», κάτι που γίνεται για να αποφεύγει η 
εργοδοσία υποχρεώσεις όπως η αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης. Τα αφεντικά του χώρου 
απασχολούν τεχνικούς (ηχολήπτες, φωτιστές, ξυλουργούς σκηνικών, βοηθούς κ.λπ.) με δελτίο παροχής 
υπηρεσιών, και, όπως συμβαίνει συχνά και σε άλλους κλάδους, αυτή η συνθήκη επιβάλλεται στους/ις 
εργαζόμενους/ες αποκρύπτοντας την πραγματικότητα εξαρτημένης σχέσης εργασίας. Κι όποιος/α 
εργαζόμενος/η διαμαρτύρεται και ζητάει δουλειά με σύμβαση και ένσημο, μπαίνει σε μαύρη λίστα ή 
βλέπει ξαφνικά «τη σύμβασή του να μην ανανεώνεται», έναν εύσχημο τρόπο δηλαδή να απολύεται.  

Το θέατρο «Ολύμπια», ανήκει στο δήμο Αθηναίων. Πρόκειται για τεράστια ευθύνη της δημαρχίας 
Μπακογιάννη, που σε έναν ακόμα δημοτικό χώρο εφαρμόζονται δουλεμπορικές σχέσεις εργασίας. 
Αντίστοιχη είναι και η ευθύνη του για τις απολύσεις, με την πρόφαση ότι λόγω της κατάληψης δεν 
γίνονται παραστάσεις. Γιατί και σε άλλους χώρους υπάρχουν καταλήψεις και δεν γίνονται παραστάσεις, 
όμως οι εργαζόμενοι/ες (ηθοποιοί, τεχνικοί, λοιπό προσωπικό) πληρώνονται κανονικά. 

Το ΣΕΘΕΑ (Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα – Ακρόαμα), έκανε παρέμβαση στη γενική συνέλευση του 
Συντονιστικού της Κατάληψης, βάζοντας συγκεκριμένα αιτήματα προς τον Μπακογιάννη και τους 
εργολάβους: 

1. Επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων, με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που να κατοχυρώνει τα 
σύγχρονα δικαιώματα. 

2. Αποζημίωση όλων των απασχολούμενων με μπλοκάκι, για όσο διαρκεί η κατάληψη, με ευθύνη του 
δήμου Αθηναίων και των εργολαβικών εταιρειών. 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των εργαζόμενων με 
όλες μας τις δυνάμεις. Απαιτούμε και εμείς την άμεση επαναπρόσληψή όλων των απολυμένων, την 
πρόσληψη επιπλέον αναγκαίου προσωπικού και την κατάργηση του δελτίου παροχής υπηρεσιών. 
Διεκδικούμε επίσης την άμεση έξοδο των εργολάβων από τις υπηρεσίας του δήμου, τη μόνιμη και 
σταθερή εργασία όλων με απευθείας πρόσληψη από τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και την εφαρμογή 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και τα υπόλοιπα δικαιώματα της 
εργαζόμενης πλειοψηφίας. 


