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Αξιότιμοι κύριοι 

Στις δύσκολες αυτές στιγμές που περνά όλη η κοινωνία αλλά και όλος ο 

πλανήτης εμείς σαν Δ.Σ. του ΠΜΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α ΚΡΗΤΗΣ δεν μένουμε 

αδιάφοροι , τηρούμε όλα όσα λέει η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα 

υγείας, μένουμε σπίτι κι ευχόμαστε ότι καλύτερο για όλη την 

ανθρωπότητα. 

Μένουμε στο σπίτι όμως κι ΕΜΕΙΣ χωρίς δυνάμεις, οικονομικά  

εξαθλιωμένοι οι περισσότεροι από την μακροχρόνια οικονομική κρίση 

και παρακολουθούμε από τα ΜΜΕ  μέτρα ανακούφισης για διάφορες 

ομάδες εργαζομένων  και  για πολλοστή φορά διαπιστώνουμε ότι εμείς 

είμαστε ΠΑΝΤΑ ΕΞΩ. 

Το επάγγελμα του μουσικού είναι ένα ιδιόμορφου τύπου επάγγελμα 

που δεν κατατάσσεται στα βαρέα σύμφωνα με τις ασφαλιστικές 

ρυθμίσεις των τελευταίων ετών άσχετα αν ο απασχολούμενος εργάζεται 

σε ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ , είτε σε εσωτερικούς , είτε σε 

εξωτερικούς χώρους , είτε σε συνθήκες τροπικές είτε ψύχους, είτε με 

ωράρια άνω των (και) οκτώ ακόμα ωρών, είτε σε βουνά είτε σε 

θάλασσες, με απόλυτα εξευτελιστικές αμοιβές , αλλά ακόμα χειρότερα με 

συχνότητα εργασίας χαρακτηριστικά ΣΠΑΝΙΑ ΠΙΑ. 

Ασχολούμαστε μ ένα επάγγελμα που ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΙΩΤΕΣ καθώς για 

να ασφαλιστούμε μας εντάσσουν σαν προσωπικό κάθε επιχείρησης 

αλλά με ασφαλιστικούς όρους προσωρινούς, (απασχόληση ορισμένου 

χρόνου, εργατοώρες κτλπ),  ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ να 

μπορούμε να βάζουμε μόνοι μας ένσημα ,  ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ για να μπορούμε να σχηματίζουμε εταιρείες με τις 

γνωστές δυναμικές σε συμφωνίες και αμοιβές. 



Δηλώνουμε ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και αμειβόμαστε  σαν ΕΡΓΑΤΕΣ. Οι 

περισσότεροι από μας είναι κάτοχοι πτυχίων και διπλωμάτων αλλά και 

οι της Μαθητείας έχουν πολλά χρόνια στα Ωδεία ή σε δασκάλους  

ξοδεύοντας διόλου ευκαταφρόνητα ποσά ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες. 

Είμαστε εμείς που σύμφωνα με τα ΝΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ θα πρέπει 

να δουλεύουμε ως τα 72 προσπαθώντας να φέρουμε είς πέρας το 

τεράστιο έργο της Διασκέδασης του Πολιτισμού φυσώντας τα πνευστά 

μας , ή χτυπώντας τα κρουστά μας, ή βγάζοντας τη φωνή μας απ όποιο 

λαρύγγι έχει μείνει αλλά δεν αλλάζουμε με τίποτα αυτό που κάνουμε 

ΑΠΛΑ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΕ ΣΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΚΙ ΟΧΙ ΣΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  ΣΑΛΝΤΙΜΠΑΓΚΟΥΣ  Ή ΚΟΙΝΩΣ  ΨΩΝΙΑ. 

Η δουλειά μας λοιπόν είναι ευάλωτη κι οι περισσότεροι από μας είναι σε 

οικονομική εξαθλίωση. Άλλοι περιμένουμε απ τον Τουρισμό, άλλοι 

δουλεύουμε ένα-δυό  μεροκάματα την βδομάδα, άλλοι άνεργοι που 

περιμένουμε να τελειώσουν οι Σαρακοστές για  να αρχίσουν οι 

κοινωνικές εκδηλώσεις ( γάμοι, βαπτίσεις κτλπ). 

Στέλνουμε SOS και ζητάμε από το επίσημο κράτος  στήριξη  γιατί δεν 

μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις οικογενειακές μας υποχρεώσεις, 

ζητάμε οικονομική ανακούφιση επιβίωσης σε όλα τα  μέλη μας που είναι 

εγγεγραμμένα στα μητρώα των σωματείων τους έως και 29/2/20 με 

βεβαίωση ηλεκτρονική  από την γραμματεία του ΕΚΗ. 

Θέλουμε να σταθούμε όρθιοι  σ αυτούς τους δύσκολους καιρούς και 

ευχόμαστε ΥΓΕΙΑ σε όλο τον κόσμο. 

Με τιμή 

Το ΔΣ του  ΠΜΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ         Ηράκλειο:  

Ο Πρόεδρος                                         Το Δ.Σ.   

Καραμανωλάκης Νικ.                 1. Γαλανάκης Εμμ  Αντιπρ/ος 

                              

                                                     2. Μελισσουργάκης Κων/νος  Γραμμ/ας 

 

                                                     3. Φανουράκης Ελευθ.  Ταμίας 

 

                                                     4. Κοξαράκης Ιωάννης   Μέλος      


