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ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ TΟΥΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΕΤΕ
Με ένα έργο μας, μένουμε δυνατοί & αλληλέγγυοι
Δίνουμε τη μάχη μας μαζί με όλους τους εργαζόμενους για την ίδια τη ζωή μας,
για τα εργασιακά δικαιώματα, στηρίζουμε την μάχη των γιατρών και των
νοσηλευτών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:

«Μένουμε δυνατοί – ετοιμάζουμε την επόμενη μέρα. Ένα έργο για τους
γιατρούς και τους νοσηλευτές που δίνουν την μάχη για την προστασία
της δημόσιας υγείας»

Αγαπητοί συνάδελφοι
Η Ελλάδα όπως και όλη η ανθρωπότητα περνάει δύσκολες ώρες από έναν νέο ιό,
τον κορoνοϊό covid-19.
Έχει έρθει η Άνοιξη και όλα είναι ανθισμένα και όμορφα, ο άνθρωπος όμως δεν
συμμετέχει σε αυτό. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε καραντίνα. Ο άνθρωπος είναι
κλεισμένος μέσα στο σπίτι του, υπό την εξουσία μιας κορώνας. Η εποχή που
διανύουμε πολύ δύσκολη... Ανθρώπινες ζωές χάνονται και προστίθενται απλά σε
αριθμητικούς καταλόγους θυμάτων. Ο άνθρωπος ταξινομείται σε ομάδες ευπαθείς
ή όχι. Γίνεται επιλογή για το ποιός θα ζήσει και ποιός όχι ανάλογα με την ηλικία,
μαζί με τη ζωή χάνεται και η ελευθερία. Σταματά η ανθρώπινη επαφή και πολλά
άλλα που θα φανεί στο μέλλον κατά πόσο σχετίζονται με τον κορoνοϊό ή όχι. Οι
άνθρωποι ζουν καταστάσεις πρωτοφανείς, πρωτόγνωρες και δύσκολες.
Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα οι καλλιτέχνες καλούνται να μιλήσουν. Να μιλήσουν
με τα έργα τους όπως εξάλλου κάνουν πάντα.
Συνάδελφοι, οι καλλιτέχνες έχουμε την τέχνη μας, μεγάλο όπλο δύναμης και
αλληλεγγύης.
Σήμερα καλούν τους εργαζόμενους να ματώσουν ξανά εν μέσω πανδημίας, την ώρα
που στο μεγάλο κεφάλαιο χαρίζουν πακτωλό δισεκατομμυρίων κρατικών
ενισχύσεων.

Η «προστασία των θέσεων εργασίας» είναι κενό γράμμα, αφού πάει πακέτο με την
παροχή δυνατοτήτων προς τη μεγάλη εργοδοσία για την καταστρατήγηση κάθε
εργασιακού δικαιώματος που είχε απομείνει, καταργώντας χιλιάδες θέσεις
εργασίας.
Οι απολύσεις υπερβαίνουν τις 100.000, αλλά η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα
μέτρο που να τις ακυρώνει... Τσακίζονται εκατοντάδες χιλιάδες
αυτοαπασχολούμενοι και επιστήμονες με «μπλοκάκι». Οι εκπαιδευτικοί και
ιδιαίτερα οι αναπληρωτές ή οι δάσκαλοι τέχνης στους Δήμους ανεβαίνουν το δικό
τους «Γολγοθά»...
Σήμερα οι γιατροί και οι νοσηλευτές δίνουν τη μάχη άοπλοι, αθωράκιστοι, χωρίς
επαρκές υγειονομικό υλικό, ικανό να δώσει ζωή και ανάσα στους νοσούντες
συμπολίτες μας.
Κραυγή αγωνίας ορθώνεται από τους θεσμικούς εκπροσώπους των γιατρών και των
υγειονομικών στο Δημόσιο σύστημα Υγείας οι οποίοι επισημαίνουν ότι
βρισκόμαστε τους επόμενους μήνες μπροστά σε δύσκολες για το λαό καταστάσεις.
Αγαπητοί συνάδελφοι
Παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, καμία ουσιαστική δέσμευση δεν υπάρχει, ότι
έστω και τώρα θα πάρουν όλα εκείνα τα μέτρα που είναι επιβεβλημένα για την
πραγματική «θωράκιση» του δημόσιου συστήματος υγείας και την αντιμετώπιση
της πανδημίας.
Συμμεριζόμενοι την γνώση και την αγωνία της επιστημονικής κοινότητας
καλούμε την κυβέρνηση, έστω και τώρα να πάρει άμεσα μέτρα:
 Να επιτάξει ΑΜΕΣΑ τα ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικά διαγνωστικά
κέντρα,
 Να προχωρήσει σε μαζικές προσλήψεις νοσοκομειακών γιατρών, όλων
των ειδικοτήτων και νοσηλευτικού προσωπικού.
 Να εξασφαλίσει τα μέσα ατομικής προστασίας, των γιατρών και των
υγειονομικών για να μην νοσήσουν.
 Να τους εξασφαλίσει τα υλικά και τις υποδομές για να πολεμήσουν, για
να μπορούν να προστατευθούν για να φέρουν αποτελέσματα στην
προστασία του λαού.
 Να προχωρήσει στην απαγόρευση διενέργειας διαγνωστικών test για
κορονοϊό στον ιδιωτικό τομέα. Για διενέργεια test μόνο βάσει
επιστημονικών ενδείξεων, απολύτως δωρεάν και με ευθύνη των
κρατικών φορέων σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού σύμφωνα με τις
τρέχουσες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και σε όλους
ανεξαιρέτως τους υγειονομικούς καθώς και να προχωρήσει άμεσα σε
δωρεάν διενέργεια διαγνωστικών test με ευθύνη των κρατικών φορέων
σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού.
Σε αυτόν των αγώνα επιβίωσης, στον αγώνα για εργασιακά δικαιώματα καθώς και
για τη δημόσια Υγεία, που πρωτοστατούν εργατικά σωματεία, απλοί πολίτες,
γιατροί και νοσηλευτές, η αλληλεγγύη μας, είναι δεδομένη. Δίνουμε κι εμείς τον
δικό μας αγώνα να βγούμε από την πανδημία πρώτα απ όλα γεροί αλλά και
μαχητές.




Εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας, σε κάθε συνάδελφο που
δυσκολεύεται, που πάσχει.
Με το έργο μας εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους, τους
συνταξιούχους και τους άνεργους που βλέπουν μπροστά τους ένα σκοτεινό
και σκληρότερο ¨αύριο¨. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους γιατρούς
και νοσηλευτές του δημόσιου συστήματος που δίνουν την μάχη στην πρώτη
γραμμή για τη Ζωή.

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ, σας καλεί να στείλετε την επώνυμη μάχιμη παρουσία
σας με ένα ή περισσότερα έργα σας, για ανάρτηση στον ιστότοπο
δράσεων του ΕΕΤΕ: https//: dimiourgo.eete.gr
(Πληροφορίες κα Ρούλα Κώστογλου 210 3300016 εσωτ 105, 103)

Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο, παρά μόνο ένα έργο-όπλο, για τους
εργαζόμενους, όπλο για εμάς, για τους συναδέλφους μας, για όλους τους
εργαζόμενους που παλεύουν στους εργασιακούς τους χώρους, με μπλοκάκι, ή
χωρίς, με μεγάλα προβλήματα επιβίωσης... Όπλο για τους εργαζόμενους στη
δημόσια υγεία...
Στείλτε αγαπημένα σας έργα ή δημιουργείστε νέα έργα: ζωγραφικής, χαρακτικής,
γλυπτικής, σκίτσα, εικονογραφήσεις, γελοιογραφίες, ψηφιδωτά, Videoart,
εγκαταστάσεις κλπ, στο email:

menoumedinatoi-etoimazoumetinepomenimera@eete.gr

με την ενδειξη: ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΟΙ +ονοματεπώνυμο
Απαραίτητα στοιχεία που θα συνοδεύουν τα έργα:
Όνομα καλλιτέχνη
Τίτλος έργου
Κατηγορία έργου (ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, Videoart,
installations, σκίτσα, εικονογραφήσεις, γελοιογραφίες κλπ)
Υλικό
Διαστάσεις
Κάθε καλλιτέχνης μπορεί να συμμετέχει με 1-10 έργα.
Το κάθε έργο να σταλεί σε αρχείο jpg, μέγεθος αρχείου Α4 στα 72 DPI (εκόνα με
μέγιστες διαστάσεις 1000Χ1000 pixels) σημειώνοντας στο αρχείο του έργου τα
στοιχεία του:
Ονοματεπώνυμο_τίτλος έργου_κατηγορία_ υλικό _διαστάσεις
(πχ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ_ΤΙΤΛΟΣ_20Χ30_ΑΚΡΥΛΙΚΟ )
Για τα video: Διάρκεια έως 3 ΄λεπτά σε αρχείο mp4 , full HD, 1920-1080 pixels.
Τα έργα (που πρέπει να έχουν χαμηλή ανάλυση για να μην μπορεί να γίνει εμπορική
εκμετάλλευσή τους χωρίς την άδεια του καλλιτέχνη), θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του ΕΕΤΕ, με το link: https://dimiourgo.eete.gr με τη δυνατότητα στους
επισκέπτες να βλέπουν το έργο, να το αντιγράψουν και να το προωθούν στα social
media.

2. Συγκρότηση Επιτροπής Αλληλεγγύης στο ΕΕΤΕ
Το ΔΣ του ΕΕΤΕ προχωράει στη συγκρότηση Επιτροπής Αλληλεγγύης στο ΕΕΤΕ, με
στόχο να βρεθεί ο συλλογικός μας φορέας κοντά σε κάθε συνάδελφο που σήμερα
δοκιμάζεται ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ και έχει ανάγκη.
Θα συγκροτηθούν και Επιτροπές αλληλεγγύης ανά περιφέρεια, οι οποίες θα είναι
σε συνεργασία και με τις περιφερειακές επιτροπές του ΕΕΤΕ.
Για το λόγο αυτό σας καλεί να δηλώσετε συμμετοχή στην Επιτροπή Αλληλεγγύης
του ΕΕΤΕ, σε μια ομάδα μάχιμη (σε συνεργασία με το ΔΣ του ΕΕΤΕ), που θα
αναζητά και θα στηρίζει τους συναδέλφους που χρειάζονται βοήθεια στο να
προμηθευτούν τα φάρμακά τους, ή το φαγητό τους, ή που χρειάζονται κάποιου
είδους στήριξη. Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο ΕΕΤΕ, με τηλέφωνο (210
3301719 εσωτ 101 και 102) στη Γραμματεία του ΕΕΤΕ ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (στη
διεύθυνση chafartg@otenet.gr) και να δηλώσετε συμμετοχή στην Επιτροπή
Αλληλεγγύης, με την ένδειξη στο μήνυμα «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΕΕΤΕ».
Ας δυναμώσουμε τη φωνή μας ,
Η Πρόεδρος

Εύα Μελά

Για το ΔΣ του ΕΕΤΕ

Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Βαρελάς

