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Προς  α) Υπουργό οικονομικών, Κον Χρήστο Σταϊκούρα
           β) Υπουργό εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων, Κον Ιωάννη Βρούτση.

Κύριοι,

ο  κλάδος  των  επαγγελματιών  μουσικών  αντιμετωπίζει  το  τελευταίο  διάστημα  πολύ  μεγάλα
οικονομικά προβλήματα. Η αρχή έγινε με τον αντικαπνιστικό νόμο (δεν είμαστε ενάντια, απλώς
γίνεται αναφορά στο γεγονός), η εφαρμογή του οποίου οδήγησε στη μείωση της πελατείας (άρα και
των  εσόδων)  των  νυχτερινών  κέντρων  που  απασχολούν  μουσικούς  με  άμεσο  αντίκτυπο  στους
τελευταίους,  είτε  με τη μείωση είτε  με οριστική διακοπή των προγραμματισμένων εμφανίσεών
τους. Η κατάσταση αυτή θεωρήθηκε από τους επαγγελματίες του κλάδου μας παροδική, μέχρις
ότου δηλ. συνειδητοποιήσει το ευρύ κοινό ότι η διασκέδαση δεν οφείλει να είναι συνυφασμένη με
το κάπνισμα. Ενώ λοιπόν βρισκόμαστε σ' αυτή τη μεταβατική κατάσταση, έρχεται η επιδημία του
κορονοϊού να δώσει στα προβλήματα των επαγγελματιών μουσικών τεράστιες διαστάσεις, μιας που
αναβάλλονται ή ματαιώνονται συναυλίες, συνεστιάσεις, μαθήματα ιδιωτικών ωδείων κ.ά. Για τους
παραπάνω λόγους ζητούμε από τα αρμόδια Υπουργεία έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το σύνολο
του κλάδου των μουσικών (όχι μόνο των εργαζομένων στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, αλλά
και των καθηγητών μουσικής σε ιδιωτικά ωδεία), καθώς επίσης και για συναφείς κλάδους όπως
των DJ's, ηχοληπτών, φωτιστών κ.ά., τονίζοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι συνδυαστικά η αναστολή
μουσικών εμφανίσεων και μαθημάτων σε ιδιωτικά ωδεία,  αφήνει  μια μεγάλη μερίδα μουσικών
χωρίς κανέναν απολύτως οικονομικό πόρο. Τα κριτήρια για την έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση
θα μπορούσαν να είναι παρόμοια με εκείνα του εποχιακού επιδόματος των μουσικών, λαμβάνοντας
φυσικά  σοβαρά υπόψη τη  μείωση  των  ημερομισθίων  (άρα και  των  ενσήμων)  προκειμένου  να
βοηθηθούν  επαγγελματίες  που  έχουν  μεγάλη  ανάγκη.  Το  αίτημά  μας  είναι  λογικό,  επομένως
περιμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας.

Μετά τιμής
για των Σ.Μ.Β.Ε.
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