
Σημειωματάριο
Τριάντα χρόνια...

Ό  "Αγγελος Σικελιανός είχε 
γράψει γιά τά τραγικό περιστα
τικό:

«Μνήαθητι Κύριε: Γιά τήν ώρα 
πού ή λεπίδα τού φονιά άστραψε 
κι' όλος ό θεός τής Τραγωδίας
έφάνη.

Μνήσθητι Κύριε: Γιά τήν ώρα 
πού άξαφνα, κΓ οί έννιά όδερφέο, 
έσκυψαν νά τής βάλουν τών αιώ
νων τό στεφάνι-.

Χθες, 21 Δεκεμβρίου, συμπλη
ρώθηκαν τριάντα χρόνια άπό τόν 
θάνατο τής μεγάλης, άναντικατό- 
ατατης ηθοποιού 'Ελένης Παπαδά- 
κη. Τελικό, μιό άπό τις μεγαλύ
τερες Ζημιές πού προξενούν στην 
ανθρωπότητα οί πόλεμοι —  καί μά
λιστα οί εμφύλιοι —  είναι ή απώ
λεια τών έκλεκτών. Στήν 'Ισπα
νία ό Λόρκσ. Στήν 'Ελλάδα ή Πα- 
παδάκη... Καί είρήσθω έν παρόδιο. 
Στό φουαγιέ τού πρώτου έξώστου 
τού Εθνικού θεάτρου ύπήρχαν 
ιλλοτε άνηρτημένες φωτογραφίες 
-ών έΕεχόντων στελεχών του καί 
•ών παλαιών διευθυντών: τής Έ- 
ιένης Παπαδόκη, τού Γιώργου Πα

πά, τού ί. Γρυπάρη, τού Γεωργίοι» 
Βλάχου, τού Καρθαίου, τού Φώ- 
του Πολίτη. Είδαμε μέ έκπληξη 
άτι έχουν έΕαφανισθή. Ό λα  τά 
μεγάλα θέατρα τού κόσμου, πρό 
πάντων τά «έθνικά», συντηρούν 
τήν ιστορία τους. Τί λέει γι' αύτό 
ό κ. Κλώνης, ύπεύθυνος όχι μόνον 
γιά τά σκηνικό τών έργων, άλλά 
καί τό γενικώτερο «ντεκόρ» τού 
ιδρύματος;

Κοινοόονλεντ ικά
'Ακόμα δέν ακούστηκαν εύφυο- 

λογήματα στή νέα Βουλή. Μέ τήν 
έλπίδα δτι θά άκουστούν στό μέλ
λον, άρχίΣω νά δημοσιεύω παλαιό 
κοινοβουλευτικά άνέκδοτα, έλληνι- 
κά καί Εένα. (Καί καλώ τούς ά- 
ναγνώοτες νά πλουτίσουν τή συλ
λογή). Πρώτο: "Αγγλος βουλευ
τής, σέ στιγμή οργής, φώναξε μέ
σα στή Βουλή τών Κοινοτήτων γιά 
τούς συναδέλφους του: «Οί μισοί 
είναι ήλίθιοι». Ό  πρόεδρος συγ- 
χισμένΟς τού Ζήτησε να άνακα- 
λέση. «Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, 
άνακαλώ. ΟΙ μισοί δέν είναι ήλί- 
θιοι».

Μία σειρά άπό γελοιογραφίες 
πού δημοσιεύθηκαν σέ μεγάλε*: ξέ
νες έφημερίδες, καί καλύπτουν τά 
παγκόσμια γεγονότα τής περιόδου 
1972 —  74, όποτελοΰν τήν καινούρ
για συλλογή σκίτσων τού Βασίλη 
Μητρόπουλου, περισσότερου γνω
στού σάν BAS Από αύτή τή συλ
λογή είναι καί τό σκίτσο γιά τήν 
Κύπρο. Τήν πάντα τραγική καί 
προδομένη.

Δίνει και εύχεζ
Συνάδελφος ταλαιπωρηθείς κα-

τά τήν έπταετία μέ έκτόπιση, φυ
λάκιση, περιορισμό καθώς καί μέ 
διάφορες κλήσεις γιά «συμβουλές 
καί συστάσεις», έλαβε προχθές ένα 
φάκελλο άπό τήν 'Αστυνομία. Πε
ρίεργος τό άνοιξε γιά νά διαβόση, 
μέ μεγάλη του έκπληξη, ότι ή Δι
εύθυνση 'Αστυνομίας Πόλεων, με
τά τις τόσες ταλαιπωρίες του, τού 
εύχόταν νά Ζήση «Χρόνια Πολλά 
καί Εύτυχισμένα».

Π αρα/.ε ιτιά μένα
Περιμένοντας προχθές ό Μπόστ 

τή σειρά τής δίκης του γιά προσ
βολή τού Σάχη, διάβαΖε σέ έφη- 
μερίδα ότι ό Πέρσης μονάρχης α
πειλεί νά άνατινάξη τήν οικονομία 
τής Αμερικής στόν αέρα, άν άνα-

Ή  σκέψη είναι συχνά πιο 
τόλμη ρη άπό τόν λόγο.

( ΝΤ Ι ΣΡΑΕΛΙ )

τιμήση τόν χρυσό. Καί ό Μπόστ, 
τρομαγμένος: «Λές γιά τιμωρία 
μου νά μάς κόψη ό Σάχης τό πε
τρέλαιο; »

Στήν ίδια δίκη, ένας άπό τούς 
συνηγόρους ύπερασπίσεως ήταν ό 
κ. Κουμόντος καί ένας άπό τούς 
μάρτυρες ύπερασπίσεως ό Μάριος 
Πλωρίτης. Δεύτερη σντι - μοναρ
χική έκστρστείσ, σχολίασε κάποιος. 
Λείπουν μόνο ό Κύρκος καί ό Ση
μίτης. .


