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תעלומת
המלחין

 הקולנוע שחקנית יוונים, סטודנטים כמאה
 קוסמה הסרטים ובמאי מרקורי מלינה

 לה־ בנמל־התעוסה המתינו גווראס ״)2(״
 המטוס נחת כאשר פאריס. שליד בורג׳ה
ה מפי קריאות פרצו בשדה, הקטן הפרטי

ה יוון תחי ההתנגדות! ״תחי נוכחים:
חופשית!״

 הכביש ועל המטוס דלת נפתחה כאשר
 עבות שיער רעמת בעל שמנמן, גבר הופיע

 הנוכחים. כל בעיני דמעות עמדו וחייכן,
 הנודע, היווני המלחין תיאודורקיס, מיקיס

 עולמי בפירסום ש!כה האיש ,44ה־ בן
 היווני זורבה לסרט המוסיקה את כשכתב

 עולמי, לפולחן הסירטאקי ריקוד את והפך
 ה־ שלטון תחת מעצר שנות שתי סיים

יוון. של קולונלים
 בנמל־ לתיאודורקים המתין אמבולאנם

 פניו מקבלי ידי את שלחץ אחרי התעופה.
ה הובהל לעתונות, מילים כמה ואמר
 תיאו־ מיקים כי לבית־החולים. היווני מלחין

 כשהוא לקוי, בריאות במצב נמצא דורקיס
דם. ויורק פתוחה משחפת סובל
והחלה תיאודורקים פרשת הסתיימה כך

תיאודורקיס מיקיס
פתוחה שחפת

 מנהיג סרבאן־שריבר׳ ז׳אק ז׳אן תעלומת
 לשעבר ועורכו הרדיקלית הצרפתית המפלגה

 האיש — ל׳אכספרס הצרפתי השבועון של
ממעצרו. תיאודורקיס את ששיחרר

ה התעלומה פוליטית״. ״מוסיקה
אגו אנשי כאשר שבוע, לפני בשבת חלה
 התקשרו בפאריס היוונים הסטודנטים דת
 ?יוון לצאת ביקשוהו סרבאן־שריבר, עם

 הרוח אנשי 34 של לשחרורם שם להתערב
מ מאסר לתקופות שבוע לפני שנידונו

הקולונלים• למשטר התנגדות בעוון מושכות
 מיד וטס פרטי מטוס שכר סרבאן־שריבר

 ג׳ורג׳ ראש־הממשלה עם נפגש שם ליוון,
 פגישה באותה הוחלט מה פאפאדופולום.

 לעומת ידוע. לא הנידונים, של גורלם על
 לבית־ שני ביום סרבאן־שריבר נלקח זאת

תיאודורקיס. עם נפגש שם באתונה, חולים
 שבמלחיני הנערץ רק אינו תיאודורקיס

ה המפלגה של ר היו״ סגן גם הוא יוון.
ו הפרו־קומוניסטית היוונית דמוקרטית

ב השמאלי הקיצוני הנוער אירגון מנהיג
 השלטון את הקולונלים תפסו כאשר יוון.
 תיאודורקים נאסר שנים שלוש לפני ביוון

להשמעה. נאסרה שלו והמוסיקה
מ המלחין שוחרר חדשים מספר כעבור

 רק לשמוע אסור כי הודיע והשלטון מעצרו
 תיאר אולם שלו. הפוליטית״ ״המוסיקה את

 שלא התחייבות על לחתום סירב דורקיס
חד שמונה כעבור בפוליטיקה. עוד לעסוק

 קטן בכפר לגלות נשלח שוב׳ נעצר שים
פרי בתנאים התגורר שם הפלפונז, בהרי

 אורו־ בכלא למאסר שנשלח עד מיטיביים
ה־ שמחלתו עד שהה שם באתונה, פוס
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