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και μεPIKέ~ (ωΤIKώτεpε~ 
....-.- -n.; δeι8ειic; &r...1!ioΣoc; 
το.; _ιιoλou6έι pixpι .... ic; άιcρcιi

ε.... -ιοισι ~άm:t4) ρι(; crrόχο ""'" 
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cXςqιioι" τίi καΙ ... poσφuy. ά, 
...α wόδtα Ιδώ άΛΛσί) ή κcιpδ,ά, 
"Ojtμά.-.cι ρου ψάχνω ..a 6ρώ 
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"Ή l!5iα .,.σ τη.. ιaiβoδσ_ 

cMeyά).oι, f"X.. Τ σίρ..,..,. crτήν Κiι
"ΡΟ ... ρωτ~ τΙς ,.ρ(inες.'" 
~ ιoiι-; τίί<; .... ώσης τίί<; χονν
.. aς. ..ο ώριιίο h:ςi.,o (τ..:. τη.. 'Α-
6ο;οιο) ιcαλo .... ρι ....u 74. Ε'ί_ 
"'cιιιώc>sι ϋo.-q,cι ...... ~ ιιέ 
~ Τζbtι -' .. <>οι Κ......... Ο'Τα ... 
_n. ... _ «·A~. δ>.ο έ

pωτήoa<; brei_ ιιt' όλο εΥ,..<χ 
.m wόvo ιaU opyiι ..,...a τή. 1Cύ
_ ,.co) τόι70 άycmoU-, οΑο Ι-

Σ." .. τρώτο ~ ή Ί.ρη Σ_ 
-'α. ΟΙ ςi_ C1rρo<MM_I;» (ά. 
ριστooρyημaτt.... τΟ...,.ίΡερο ~5 
c(! Σtwτ εμ6ρ ί.,..,.) pi: τα &ιό 
τovτόxρowr: wλάYσ ~η.. αMηνιt -
το. ΜιΟ ""'" "IΠXλΘίa '/'f<X Σ ....... -
'""" _ί τ ίς ξένες &n.άμας ,.,,;, 
μέ.ocr: άwό μιά εUσ-τox" O"CXTtρtK~ \ι
...-ερ6ολόι δlαλοΥίζo..-rcn . cnιζητoίίν, 
ά,..οφασίζcllY . 

να ~άμω ρίζε~, ,α. ~ανα<rTαθώ 
καΙ νCιι φω,ά~ω με φωτη .~ 

pωτ1\cra ς Υ":' ..ο .rώc; -' τ i θά 
μ-ιroΡOϋoαy νά ιcά.ovιι iCM'Q ιc<ι\ ~ό 
"" γ.σ. .α δώσ""", ιtόooo τΟ ...... α-
ρώ..,. ΤOUoς ,"ΟΥ ...u.,IρO άΥώνα. 
Τότε τΟ "Μεγw.o "ας Τσίρκο» 
~ cD'η ΙUXΤCΣO"Tφει -ro c Τ σίρ. 
.. ο. &ρ. 2, wά)" του Ίάxω60v Κα
ι-ανέλλl\, με ".ίΡε ..... πούχ_ τρα 
tW δι...,..,ι,,'" .,.σ "'ς .a., κcι-

j τaoτάC7εtς, ιι:είρασ 1f()t) δεν XΡCHX 
COY'TCXW τιCι να τε:ράσOtW irτro τη,. 
φΑUίδα τη" JιοΥο"ρ.σίcxc;. "είρε. 
'O'CI .....,u "cXλεyαw ολα ιιαι ΥΙ' o;(yrO 
αvyιιι:έ.,. P'"C" τfr, ~σoxη τοσις 
στ 1:,.. τελευτσίες ιaxl 'Τ 1:~ ""0 όδο
"'1ρi.ς 'σω .. ~ -.ής Ρ ... 
ιι .oσ\ιootι<;. 
Ή ιn.oq,., .,,'" ... ότε ~τ_ """" 

K~ρo ιoαρθf;ί..o «ΜεΥάΑο Ρας 
Τ.,ί_ δ-πως ... ρωτογράφ-τ",," τΟ. 
6σcrαν .... T.ΚO χειμώ.ο το;; 72.-
73, (να ερΥο .....u έ"φράζει 1tλή
ριως τ... δoιQ μαοpi...., 'Π,ε"Υ« τοι1 

Ι 
Keιμ ... ανέλλη (τιατι 6yίjKε Ι)στερα 
cnro -πάλη .... Jιηρη .αΙ με το Ιστο-
1Μ κο ύλ. ιισ .ror. ρ.ε την XOMa, 
-mXι 00-0 'Πίεζε '". εκοδε αλΑο ,.ό-
0'0 '9f"Eί.σμω.ε το. OVYΥραφέcr: ιcοι 
τό1r Ιιςcxvε ~ κι νιΥτο'Ποιεί Ω"ΤΟ ρά

!, ξιμovJS την μαστοριά 'Το" και τη. 
..... λιτ •• " .α; lδεολΟΎ.ιιη του bξ .... 
Bipιuta). ~A"tto το «Τσίρκο 2» θα .. 
μ-εναΥ r:ιoνΆXo: ,.ό δUΌ κομ.ρ,άτ ια: 
τoίJ φ.νά>'< - «Κοι,aς Νους,. -' 
τΟ «Πoλvτεχνεϊo;» f)"IO: προσέΥΥ'· 
crη 'Τού auyK).OιoιtcrτtKOO θέμCX"Tος ρΣ 
C'C< ....... δρόμους ..... /ι χαρα.τηρl

cou" τη" 1Τέ""α τoV ΚαΡ'Πα"έλλ1'j 
_ μια: τrέννα θεατρι ιιώτcrτη 1I'oii 
.c:rτoρ&ώ~ι Υ' άvoίξει ρέαα άttO 
το .... ρι.δ, την tπouσιώδη ι""φα
νειακα λιwτoμέp.εlα, δρόμcuς 
""λατετονς wρOc; τό ΥΡ1ΙΙΟ, το ΥΟ" 
μΟ"fε).εt (Χκα. 
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κι ' Ιδω ,"ο ιοησl χάρ,ς ..... " • ....,.έ. 
"ιfε.α -..ούδε,ξαν ~I ' " ΤΙ;άη ",' Ι> 
Kώcrτας ••• Ι. Ίά.ω60ς νCιι κρcι
τή"""" τόοι λόγο .....u,ιαν δώσει _ 
ναρθoUν, .α .. αίξ....., .,.σ τη.. rc;.. 
"'ρο ..... τoiίς ... ρδσφuy.ς Ρος. "φ 
χάρις στΟ> Δ~μo AEμwo;;, m>V ο
ταν ",ληροφορήθηκε "ώς .;mj~.: 
μια "TiTΉ:I .... ΑΟ<ΤφοριΧ &ρ,reι~ * 
εόκαιρίσ: έKT.μ~~ας σωaτir; τΟ 
τ 1 θ", Ο"ήμο.". ή t<άfIoδo.; ....,.; 
«ΤΟ" ίρ.ονν 0"Tip Κύιφο 6:m) ........ 

ρας -' ~ιcίiς ~ ->-•. 
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Κι' ά"ριδως ιδω ,"ην .....euρσ. 
τι "" ><α. voλ,τ,.τι _ροσφορόι ... οι1 
«Τσίρκο"," θα "ιη>έ..... .α .... αθoiίoι 
01, "ρooδεuτ • ..ε.ς, δημοκρατικές διι 
ναμο ~ τού "'tO'toiί. ..ο τρό'Π'ος τού 
Aε,τovρyC τό εΡΥΟ Ο"ΤΟ "...λeπ"V ΙCOt 
~ ET.ναt ~Pαστ.ός ., ΤέμΥΟντας 
'Την έλληνικη ιtOι-.ωνια: «ιrO 'Τά 
χρόνια τ.,;; "oeω- ",' ~ 
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.... ρocrιιόθι!,α ovyιιά>'"",1\( ... ovς '/'f" 
τitν 'IIOI_λ~ .. ης λo.,..,.ρι~
or<; . 

Πόσιο ...,.,":Ι'Ο' ....... ,"Ος e..; .... ς 
ι-u....; ό cξφcζω"ό~ _. ....;.,., 
t.n-ρoc; ΥΙ" ιοός. Ή ....".,.., _ 
χοωρά, .. τραyovδι"''''''ς (Δ . Κα
'Totιcoς) K~o'ε. ...ο «Kατcιl«Xίip.έvo 
2~,» )(1' -rO «1fOYEP.i:vo' J>Aiδi _ 
..~ ",' ή ΤΙ;':"" Καρέζη όδηyιίi ρε 
μι"" iι-ιιo6λητ."ή άTcrι<γελία τή. 
σκitφη ,"ρα &..ο τηΥ τραyωδiσ: -.ής 
MΙ«pαα'tαι-ιciίς KαταcM'poφΠς, -τrέ-
ρα 6:m) .τη. lτroφώoa α, ... έρα ....... 
τιι, άστt.η ίδεολΟΥίο ..... iίτρεφc 
χρδ ... .α τή. Ρωριοcn;.n piϊ τoνeιρo 
της «ΜεΥάλ". 'Iδέa~..... """ 
Μαρμαρωμένοι. Bα<nλqά. 

«Mcιρ,,_ιιέvε 60ι0.λιά,"" Ο
(νει.ρo~ Τ( "'αΥων,α! 

Ό ... άφος ...,., &δειος "Q"~ cri "'''' 
(Υω",ά, 

ΙΙ..:. χούφτα λόyoc:ι, ~ άδα~α 

-τroU ...a ματώσου. οΙ OUρανοι 
δJ.o, βάς ...... ί..,.,... ~ ..... ζανε 
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Πόσο μσς χρειόζε-ται αύτη ά
.ρι6ώς '" -π.ευματικη τροφή, ... 6-
σο άτrαΡ01τητη εΤναι μ εσα άιφι
&ως δ""Ι'ί,. μέρες cxότες τις δ'σε· 
Κ'fει;., 'f ις μέρες τοϋ ματώματος, 
.....u cnr' όλώθε μόις 6άζο.,.. .α' 
p<rς ΙΙ;ΤU'ΠoVy ~αι μας ζη'ΤOVν να 
Υο.ατ ίσουμε ή Ι ... αφη τσί) -πλα-
τε,ΟΟ JΚlς ιroι.νoU μ ε εΡΥα .... ου 
O"KoτrΙ:Voνν όλόϊcτι(l ατό" Ο"Τόχο ά
'Πο θέσεις φωτεινές, άΥωlιιΟ"'Τι
κές! Πόσο μά..cjλΡΘιΌCζoνται ούτοι 
οΙ "!fρ060λεϊ, Ιδ, αί ... Ερα Ιδώ Ιμάς 
~ό νησ! owou Kατα6λ~θηKαy (και 
κcnαδάλλονται άιcόμη) ίιστερι κες . 
προσ-πάθε,ες δlαστρέδλωσης της 
Ιστορίας ιcαι τω" 'Π ι ~ρCπ διδα-
γμάτων της κι' 6που ή cn.ι .... ήρηαη 
.,' ή τροφοδότη..... των ρύβω. δο
αδραράτl(ΤΦ' τΟ" ρόλο τους cr' 
δλ~ την "ιfερίαδο της ίι"όσ.οψης 
και ιXvα'f r"αςης του ιιράτouς στόν 
αέρα. Προ60λείς και 1rρος τά ... ί
αω και 'ΠρΟς ,,0 σήμερα ΚΟΙΙ 'ΠρΟς 
το Ωίίριο. 

Ό TVaιματικος χώρος εΤ,α, (
"ας χωρος o'Π'OU χρειάζεται 'Πολλ., 
δουλειά, με-Υάλη σvyKέ\lτρωση δ.,.. 
νάρεωw, ΆVΆληψη σοβαρών εόθυν~ 
'-"το τίς 'Π'ροοδεuτικές δvνάμεις. 

ΤΟ υλικό 'Το διαθέτουμε, 1'ίς 
δυ"α'Τότητες ,. Ι ς διαθέτcφε έKεϊ~ 
woV χρε,άζεται εΤ.ο, ή Οργά.ω ..... 
της δοuλεlcXC;, ό "Π'ραΥραμματι
Ο'μόι;, ή δηΡ.,ουΡΥία του <xτrαραί
τητοιι κλίματα,. 'Πνευματικης Ο"Τρά 
ΤEucrης "1fo\J άλυσιδωτΟ: θα ί:θετε 

σ, 

σί. κίνησπ 'Π'ολλους "Π'ου ακόρ'Πια c 
πράττου" το «;ΚαΤΩ: δνναμι \?> τήν λ 
σ-τΙΥρ:ή αότή. 
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Έκεινο "I"I'OU θα 'Πρέ1ΓΕΙ να εί.".ω
θεί, ά'Π~ άφορμή τό «Τ σί ριςο» ε.1-
να, 'Πως ε'Π'ι βάλλεται \Ιό Υί νουν 
οόσιώδη 6ήματα Υια στενότερη l· 
'll'Φ'f"ί\ με Το άΥωνιζόμενο 'Π'νεΟμα 
Ο"'Την ~Eλλάδα. cγ".άρχει και δίνει 

ράχες έιιι:εϊ - μάχες που δένονται 
με τις δικες μας μάχες ~ ενας 
όλ6κληρας Kδιrμo. δραματουργών. 
ηθοποιών, το! ητων, μ.oυO'\KoO'υνθε~ 
τών, -πεζογράφων, ζωΥράφω •. Ποιά 
ή !ttοφ" μας μαζί τους, 'Ποια 6ή~ 
ματσ ιιι:όναμ€. γιΟ: \ιά 'Τους 'Πλησιά .. 
πovμι. (κι) εΤνσι οΙ 'Τ(ιό κοντινοί 

ι,ιαι;, οΙ 'Πια δικοί μας). ποια 611" 
μ.Ω1'α αμως εyινctν κι' itw l έκεί'; 

Τό θέμα, ξέραμε, δέν Ιξαντλεί
ται 0'"' Ενα αρθρο 6:w' 6:φορμή κά .. 
τι &λ).,ο, 'Πρέπει δμως "ό τό θέ .. 
Cfοvμε Ο"τό κέντρο τη ς 'ΠρασΘχη ς 
μι:ς. '"Ενα: ά,r)"ό, ",ο6ρχcται ετιΤΙ 
πρόχε,ρο ο"το μυαΛδ, Ιρώτημα -
ά'Π'ορία. Τον Γιάννη Ρίτα0, αότον 
τον μεγάλο ποιητή της Ρωμιοαύ
νης με την 'ΠΙΧΥkόσJJLα ακτινο60" 
λία: 'n'oU emό την 1Τρώτη στιγμή 
'Τη,.. ΤΡCXΥωSfας μας εστρεψε όΧόΊ' .. 
σtι τ ίς κεραίες του 'ΠρΟς .,.η μl- . 
Ι(οοκόρη ττ,ν Κύπρο 'Που έΥίν" μά· 
να τον Ρίτσο λέμι: 'Πώς δέν δρί .. 
θ"1~Ι ίσαμε αύτη την στιγμή ινας 
t-rrίcrημcς όΡΥανισμος - l(οΙ τό 
τοvίζοvμε, έτrίαημoς - νά τόν 
~cιλέcrει ναρθεί α'1'ό \ιηα'ί. ια 

c:ι! 
εν 

\m Εfwομε, ί)μως, 'tC θ~μα t ε!νι:rι 

>.υ ιύρύ"ρο κι' ~ άναφορο Ο" c:ιυ.o 
κχ. ό-ποσκοπιί άτr).~ς στο να -πρa6λ11-
1(1. μστίσει και τούς δικούς μας άλ
ι~~ λά- κι' ίχε:ι αότό ;~ν α11~ασ{~ 
to.. 'Του _ νιΧ προ6ληματ Iatt και τoυ~ 
c<\ φίλους "ιfου μας, "lfρ~ιrφερ!,ν τ~ 

4CΤaipl(o», oτc;ςν θα ".ov; πιaω K~I 
Ι" 6<. θςλ~"oυν ν" δ,c:ι6,~ασoυ~ τα 
ρ. μ~'~μα.o μc:ις στcuς ~υι<λcυς 
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	Το "μεγάλο μας τσίρκο" και μερικές ζωτικότερες σκέψεις

