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αντιστασιακή οργάνωση, το Πατριωτικό
Αντιδικτατορικό Μέτωπο (ΠΑΜ). Τα
τραγούδια του απαγορεύτηκαν αμέσως
και όποιος τολμούσε να ακούσει τη μουσική του τιμωρούνταν. Κατάφερε να ξεφύγει από τις Αρχές μέχρι τον Αύγουστο,
που τον έπιασαν και τον οδήγησαν στο
κολαστήριο της οδού Μπουμπουλίνας.
Εκεί υποβλήθηκε σε βασανιστήρια και
οδηγήθηκε στην απομόνωση.
Μεταφέρθηκε στις Φυλακές Αβέρωφ,
όπου δεν άντεξε και διακομίστηκε στο
νοσοκομείο. Μαζί με την οικογένειά του
εξορίστηκε στο χωριό Ζάτουνα Αρκαδίας, σε ένα είδος κατ’ οίκον περιορισμού.
Συγχρόνως, κατάφερνε να φυγαδεύει
τραγούδια του στο εξωτερικό, τα οποία
εξέπεμπε το Ράδιο Μόσχα με ερμηνεύτρια την Μαρία Φαραντούρη.
Εν τέλει, οδηγήθηκε στις Αγροτικές Φυλακές Ωρωπού, όπου ξεκίνησε απεργία
πείνας. Συγκεντρώθηκαν υπογραφές συμπαράστασης υπέρ της αποφυλάκισής
του από τις μεγαλύτερες διεθνείς διασημότητες. Η χούντα, θορυβημένη από
τις διαστάσεις που πήρε το αίτημα στον
διεθνή Τύπο, τον Απρίλιο του 1970 τον
άφησε να φύγει στο Παρίσι, απ’ όπου
εκείνος ξεκίνησε διεθνή αντιδικτατορικό
αγώνα.
Στη Χιλή, την περίοδο της μεγάλης ανάτασης χάρη στην εκλογή του πρώτου
κομμουνιστή Προέδρου Αλιέντε, συνάντησε τον νομπελίστα ποιητή Πάμπλο
Νερούντα που γνώριζε από το Παρίσι,
όπου κι εκείνος ήταν εξόριστος. Όπως
συνέβη με τους Έλληνες ομοτέχνους του
τού εμπιστεύτηκε το μεγαλειώδες έργο
του «Κάντο Χενεράλ» για να το μελοποιήσει, ζητώντας του να το παρουσιάσει στο
Σαντιάγο, όμως τους πρόλαβε το πραξικόπημα του Πινοσέτ.
Αδιαμφισβήτητο ρόλο έπαιξε στη μετάβαση της Ελλάδας από το δικτατορικό
καθεστώς της επταετίας στη δημοκρατία,
πρωταγωνιστώντας, μετά από ταξίδι του
στην Ουάσινγκτον, στις συνεννοήσεις
μεταξύ των εξόριστων Ελλήνων πολιτικών για τη συγκρότηση μιας εθνικής κυβέρνησης που θα συμπεριλάμβανε όλα
τα κόμματα, ώστε να αποκατασταθεί η
δημοκρατία. Μάλιστα, ήταν ίσως ο πρώτος που πρότεινε τη «λύση Καραμανλή»,
ενώ, κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα μετά τα χρόνια της εξορίας, συγκεντρώθηκε πλήθος 5.000 ανθρώπων στο
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αεροδρόμιο για να τον υποδεχτεί.
Η ρήξη του με το ΚΚΕ και κυρίως με
την ΚΝΕ ήταν ιστορικής σημασίας και η
σχέση τους αποκαταστάθηκε όταν προτάθηκε για δήμαρχος Αθηναίων το 1978.
Το 1981, κατά τη θριαμβευτική νίκη του
ΠΑΣΟΚ, εξελέγη βουλευτής με το ΚΚΕ
στη Β’ Πειραιά, ενώ το 1985 ήταν πρώτος
στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΚΚΕ. Εν
τω μεταξύ, το 1983 η ΕΣΣΔ τού απένειμε
το Βραβείο Λένιν για την Ειρήνη.
Η μεγάλη ανατροπή ήρθε με το σκάνδαλο Κοσκωτά του 1990, οπότε, ως

συνεργαζόμενος ανεξάρτητος βουλευτής, τοποθετήθηκε στην τρίτη θέση στο
Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Ως
υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου έμεινε
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για σύντομο
διάστημα, μέχρι που παραιτήθηκε.
Τα χρόνια που ακολούθησαν συνέβησαν
σημαντικά πολιτικά γεγονότα, προκαλώντας αναταραχή διεθνώς, όπως ο πόλεμος που διέλυσε τη Γιουγκοσλαβία, ο
πόλεμος του Κόλπου, η εισβολή στο Αφγανιστάν και η υπόθεση Οτσαλάν στην
Ελλάδα, για καθένα από τα οποία πήρε
θέση. Μάλιστα, ηγήθηκε κίνησης υπέρ
της ελληνοτουρκικής φιλίας, στο πλαίσιο
της οποίας εξέχουσες προσωπικότητες
και από τις δύο χώρες συνέδραμαν σε
μια προσέγγιση των δύο λαών μέσω του
πολιτισμού.
Οι μελετητές του στη Μεγάλη Μουσική
Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» στο Μέγαρο δεν σταματάνε να ανακαλύπτουν
και να ενθουσιάζονται ψάχνοντας σε
ένα τεράστιο αρχείο 100.000 μουσικών
συνθέσεων και άλλων τόσων κειμένων,
γεγονός που επιβεβαιώνει προς κάθε
κατεύθυνση ότι το μουσικό συμφωνικό
έργο του Μίκη Θεοδωράκη είναι αυτό
μιας ιδιοφυΐας. Και ότι με αυτόν τον τρόπο οφείλουμε να τον αντιμετωπίζουμε
στην ιστορία όχι μόνο της Ελλάδας αλλά
της Ευρώπης και του κόσμου όλου.
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Η υποστήριξη επιχειρήσεων και οικογενειών είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μου
και θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την κοινότητά μας καθώς η
μετάλλαξη Delta του COVID απειλεί την οικονομική και κοινωνική μας ευημερία.
Δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, γι ‘αυτό και το Συμβούλιο ενέκρινε
πρόσφατα επιπλέον που θα προστεθούν στο πακέτο στήριξης για τον COVID. Το νέο πακέτο
βοήθειας περιλαμβάνει:
• Απαλλαγή από τα έξοδα για φαγητό κατά τη διάρκεια της καταντίνας.
• Επέκταση των αδειών στάθμευσης στα νοσοκομείων για τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή
στον τομέα της υγείας, για άλλους 12 μήνες.
• Οι αθλητικοί σύλλογοι δεν θα χρεώνονται με τέλη για αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις που
είναι κλειστοί και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης COVID.
• Οικονομική κάλυψη της διαφοράς για τις οικογένειες που επιλέγουν να μην στείλουν τα παιδιά
τους στους παιδικούς σταθμούς όταν η παραμονή στο σπίτι επιβάλλεται ώστε να μην επιβαρύνονται
οικονομικά σε σχέση με τις άλλες οικογένειες.
• Δεν θα χρεώνονται όσοι πληρώνουν συνδρομή για να χρησιμοποιούν αθλητικές και
κολυμβητήρια κατά τη διάρκεια που παραμένουν κλειστά.
• Κάρτα δωρεάν εισόδου για τις οικογένειες στις εγκαταστάσεις αναψυχής και τα κολυμβητήρια για
κάθε δημότη που πληρώνει τέλη μετά την άρση των περιορισμών, και
• Η προστασία των επιχειρήσεων και των κατοίκων που δυσκολεύονται να πληρώσουν τα
δημοτικά τέλη θα αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη ευαισθησία και κατά περίπτωση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα αυξήσει τις υπηρεσίες αποκομιδής για τον κόκκινο κάδο, για να
βοηθήσει τα νοικοκυριά να απαλλαγούν από τα επιπλέον απορρίμματα κατά τη διάρκεια του
λοκντάουνς. Απλώς θα μπορείτε να καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 9707 9000.
Επιπλέον, το Συμβούλιο διοργάνωσε πρόσφατα ένα δωρεάν webinar για την επιχορήγηση
επιχειρήσεων ώστε να τις βοηθήσει να διεκδικήσουν την απαραίτητη υποστήριξη και
χρηματοδότηση. Ήρθα σε επαφή με εμπειρογνώμονες από το NSW Treasury, το Service NSW
και το Εμπορικό Επιμελητήριο για να μπορέσουμε να «αποφύγουμε τη γραφειοκρατία» και να
παρέχουμε σημαντικές πληροφοριες γύρω από την κρατική στήριξη και τα έκτακτα επιδόματα
Να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις ώστε να
μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας ειδικά σε αυτές τις
κρίσιμες περιόδους.
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