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 שההפיכה לאחר -- ביוון כיום קורה מה

 ערש־התרבות את הפכה הפאשיסטית־צבאית
גדול? אחד כלא לבית המערבית

 פ. כארילאום השבוע, סיפר,
מיוון: שנימדט פוליטי עציר
 שהמשטרה חשבתי .38 בן פועל־בניין אני

 שהייתי יודעת לא אותי, מכירה לא החשאית
פאפאנדראוס. למפלגת אוהד

 דלתי. על התדפקו באפריל 29ב־ אבל
 במשאית. חיילים, ושבעה שוטרים ארבעה

 איתנו.״ לבוא צריך ״אתה לי אמרו הם
שמי שתי לי לתת אשתי על ציוו אחר־־בן־

כות.
 הרבה לשיירה הצטרפו חיש־מהר נסענו.
זי במשאית, עצורים. עם אחרות משאיות

 גם כמוני, ז. גאורגיוס שלי, השכן את היתי
 גם כמוני, וברגליו. בידיו כבול היה הוא
בעיטות. לפעם מפעם קיבל הוא

 עם אחד בתא ישבנו באתונה בבית־הכלא
 לכולם מקום היד, לא איש. מאות כמה

 תור לפי הרצפה על לשכב נהגנו לישון.
איומה. היתד, הצחנה מסויים.

 מים רק אוכל. לנו נתנו לא ימים חמישה
מעופשים.

החמישי ביום בשבילנו!״ ״תדבר

 אותך,׳׳ נחסל טוב ליווני תיהפך לא ״אם
 איש״ ״אצלנו מכות. תוך־כדי להגיד, נהגו
דבר.״ לכל לקומוניסט, דומה מרכז

דןו מ ת " ״ ף!  שר־הפנים, בא אחת פעם ב
באי. לבקר פאטאקום,

 עלינו ציוו כף,״ תמחו — לכם ״כשנרמוז
השומרים.

 את עשה שלא מי כך. עשה מאיתנו חלק
יותר. חזקות מכות קיבל — זר,

 אותו ליווה פאטאקום של ביקורו בזמן
 לי: לחש הוא שהכרתי. בית־ניבחרים חבר

ותשוחרר.״ הצהרת־נאמנות על ״חתום
 הוחתמתי ביוני 28ב־ כן. לעשות ביקשתי

 הצהרת־ שכלל אבל קראתי, שלא מיסמך על
 לא והתחייבות פאטאקום בממשלת אמונים
לה. להתנגד

 עוד איתי סוף־סוף. שוחררתי, ביוני 13ב־
שחתמו. איש, 500

 הייני עבודה. קיבלנו לא הביתה. חזרנו
ללחם. רעבים

 4000 איתי לקחתי להגר. החלטתי אז
 גנבו בגבול אבל לירות). 400( דראכמות

לירות. 10 מלבד — הכל את המוכסים לי

צדפת
העתיד

האכזרי
מאוד. זקנה למדינה הופכת צרפת

 דה־גול, שארל של מדיניותו בשל רק לא
ו שפחות משום גם אלא והמוזר. הישיש

פוליטי פעיל אוסרים יווניים שוטרים
איתנו!״ לבוא צריך ״אתה

 כדי חצות, בשעת ספינת־מלחמה, על הועלינו
יראה. לא העיר מן שאיש

 הגענו אחר־כך האונייה. על היינו יומיים
יארום. לאי־הכלא

 כן על וגדוש. מלא היה כיארוס הכלא
באוהלים. התגוררנו
אחד. באוהל איש חמישה
 התיר לא חמוש משמר הרצפה. על שכבנו

 — האוהל מן ביום פעמיים אלא לצאת לנו
 לעשות וכדי נקיון, לשם בים, לטבול כדי
צרכינו. את

 וסוחר־טבםגעל, 40 בן איכר גברים, שני
 השקפותינו,״ את תשנו ״לא בזקיף. התגרו
להם. אמרו

 סימני־ עם חזרו הם לטיפול. אותם לקחו
שבורים. פרצופים ועם הגוף. על שוטים

 או אטריות קצת ליום, לחם קילו אכלנו
 של מנה ימים, בחודשיים ופעמיים, עדשים.

בשר.
 ישבו למשרד־הכלא. לי קראו אחד יום

 היו הקיר, על גבם, מאחרי קצינים. שם
 אנה־ המלכה קונסטנטין, המלך תמונות
פאטאקוס. ושר־הפנים מאריה

ה מפלגת בעד הצבעתי מדוע אותי שאלו
 שלי העיירה בקפה דיברתי מדוע מרכז,
פאפאנדראוס. למען

 מבות־רצח. אחד סרן לי הרביץ אחר־כך
 שום בעד מדבר איני שעכשיו לו כשאמרתי

 והמשיך בשבילנו!״ ״תדבר אמר: מפלגה,
להרביץ.
 מכות, קיבלנו ואחרים, אני, יום מאותו

יום. מדי כימעט
 אחר־ משעות כלל׳ בדרך נמשכו, המכות
בלילה. חצות עד הצהרים

 ויותר ויותר רבות־ילדים. הן משפחות פחות
 עמדות־ על כך, משום חולשים, זקנים

הארץ. של המפתח
ב ואפילו באמנות, בשלטון, בכלכלה,

 ארצות- ביתר כמו בקרוב, ישלטו ספורט
ומעלה. 30 בני אנשים — אירופה

 1967ב־ ימותו, זקנים פחות הרבה וגם
למשל. ,1964בי מאשר בצרפת,

 אזרחים אלף מכל איש 11,4 מתו אז
אלף. מכל 10,6 רק מתים כיום צרפתיים.

 מעודד נראה וזד, יתכן זקנה. מדינה
 לחיות הממשיכים שאחוז היא הצרה אבל —

הישישים. בין דווקא יותר, הרבה גבוה
 נולדים ילדים חמישה שרק העובדה לאור

 דאגה זה מצב גורם — צרפתים אלף לבל
דמוגראפיים. למתכננים רצינית

ה טוענים למדי,״ אכזרי הוא ״העתיד
 הילודה, את נעודד לא ״אם הללו. מומחים

 וחסרת־ זקנה למדינה ניהפך — בעבר במו
ודמיון־יוצר.״ כוח

המצורע
מפאריס

 ריבולי ברחוב שחלפה מכונית־השיטור
 באומן המתנהג באלמוני הבחינה הפאריטאי

חשוד.
 ממנו ביקשו המכונית, מן קפצו השוטרים

להזדהות.
 כיסה בו דש־מעילו, את הסיר האלמוני

ש לאנשי־המקוף נתגלה ואז — פניו את
מצורע. האיש

)23 בענווך; (המשך.
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