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περιοδικό-φεστιβάλ-λέσχη ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ανακοίνωση: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΘΑΝΟ
ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΛΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ
Με ιδιαίτερη αγανάκτηση μάθαμε ότι η Δημοτική αρχή Ιλίου κοινοποίησε στους Θάνο Μικρούτσικο
και Μίλτο Πασχαλίδη αγωγή, σύμφωνα με την οποία απαιτεί από τους δύο μουσικούς καθώς και από
το γραφείο παραγωγής τους από 120.000 ευρώ, ήτοι 360.000 για «πρόκληση οικονομικής και ηθικής
βλάβης», επειδή οι δύο μουσικοί ανέστειλαν την εμφάνιση τους σε συναυλία που διοργάνωνε ο Δήμος
Ιλίου στις 25 Ιούνη του περασμένου καλοκαιριού, όταν πληροφορήθηκαν, από συνδικαλιστές και
εργαζόμενους, ότι αφορούσε εκδήλωση στα πλαίσια των λεγόμενων «Λευκών Νυχτών».
Οι «Λευκές Νύχτες» είναι μια προσπάθεια δημοτικών αρχών, εμπορικών συλλόγων και μεγαλεμπόρων
να καταστρατηγήσουν το ωράριο, τις αργίες και τα δικαιώματα των εργαζομένων στο
χώρο του εμπορίου, επιβάλλοντας ανοικτά καταστήματα σε ώρες και ημέρες που απαγορεύεται να
λειτουργούν. Για αυτό και διοργανώνονται Σαββατόβραδα και Κυριακές.
Οι περισσότερες δημοτικές εξουσίες που επιχειρούν να οργανώσουν αυτού του είδους την επίθεση
στα εργατικά δικαιώματα, για να χρυσώσουν το χάπι και να μειώσουν τις αντιδράσεις των δημοτών
τους, συνοδεύουν τις «λευκές νύχτες» με πολιτιστικά δρώμενα, ώστε να αποκτήσει η αντεργατική
επίθεση «γιορτινή» ατμόσφαιρα. Οι μόνοι που δεν γιορτάζουν βέβαια είναι οι εργαζόμενοι που χάνουν
τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που έχουν. Να σημειωθεί ότι οι διοργανωτές αυτών των «γιορτών» δεν
τηρούν ούτε τα προσχήματα της ελάχιστης νομιμότητας, δεν δηλώνουν ποτέ στην
επιθεώρηση εργασίας το ωράριο και τις υπερωρίες του προσωπικού (γιατί πολύ απλά δεν τις
πληρώνουν), ούτε ζητάνε τη σχετική άδεια από τη Περιφέρεια.
Απέναντι σε αυτή την επίθεση οι εργαζόμενοι του κλάδου μέσα από τα πρωτοβάθμια σωματεία τους,
το «Συντονιστικό δράσης ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και τα
"απελευθερωμένα" ωράρια», Εργατικές Λέσχες και άλλες αλληλέγγυες συλλογικότητες
αντιστέκονται και παλεύουν ενάντια σε αυτά τα σχέδια. Έτσι έγινε και στη περίπτωση του Δήμου
Ιλίου, όπου εκατοντάδες εργαζόμενοι έκαναν κινητοποίηση κλείνοντας τα καταστήματα, κάνοντας
αυτό που αποφεύγουν να κάνουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους όπως οφείλουν.
Οι Θάνος Μικρούτσικος και Μίλτος Πασχαλίδης ενημερώθηκαν από τους εργαζόμενους για
το χαρακτήρα της εκδήλωσης και έπραξαν το στοιχειώδες. Ευθυγραμμίστηκαν με το κοινό
αίσθημα των αγωνιζομένων, αρνούμενοι να γίνουν το πολιτιστικό άλλοθι σε μια αντεργατική
«γιορτή» και ανέστειλαν τη συμμετοχή τους. Το έγκλημα τους ήταν ότι διάλεξαν πλευρά και για
αυτό πρέπει, στη κυριολεξία, να πληρώσουν!! Η δημοτική αρχή του Ιλίου, σαν τοπικό κομμάτι της
μνημονιακής εξουσίας, επιχειρεί να εκδικηθεί έναν από τους πιο σημαντικούς συνθέτες της
μεταπολεμικής Ελλάδας, το Θάνο Μικρούτσικο και έναν από τους πιο σημαντικούς τραγουδοποιούς

των τελευταίων χρόνων, το Μίλτο Πασχαλίδη επιδιώκοντας την οικονομική τους εξόντωση.

Η επίθεση αυτή δεν πρέπει να περάσει!
Ως Αναιρέσεις στεκόμαστε αποφασιστικά δίπλα στους δύο μουσικούς. Θα συμβάλλουμε με
όλες μας τις δυνάμεις ώστε να ανατραπεί αυτή η επίθεση στο δικαίωμα της τέχνης και των
ανθρώπων της να σκέφτονται και να πράττουν ελεύθερα.
Καλούμε, όλους τους καλλιτέχνες που δεν συμβιβάζονται με το ρόλο του γελωτοποιού της εξουσίας,
τη νεολαία και τους εργαζομένους και κάθε δημοκρατικό άνθρωπο να καταγγείλει αυτή την
απαράδεκτη ενέργεια και να απαιτήσει την άμεση άρση της σχετικής αγωγής.
Να στείλουμε το δικό μας μήνυμα: Για μια τέχνη στο πλάι της αγωνιζόμενης κοινωνίας, για
μια κοινωνία στο πλάι των μάχιμων καλλιτεχνών.
Περιοδικό-φεστιβάλ-λέσχη Αναιρέσεις, Οκτώβριος 2016
Tweet

