
/  Από τους «Λωτοφάγους» στο ε 
^  αίτημα της Αλλαγής - Μετά την X 

«18η» θα γιορτάσουμε την Οχτωβρί ] 
ανή Ανάσταση - Δεν θα πο- α  
λιτευτώ τουλάχιστον τώρα 7  Ε
βαθμό που μπορούν να ερμη
νεύσουν τη γυναικεία ψυχολο
γία. Ό πω ς στον τόπο μας 
παλιά ο Παπαδιαμάντης, έξω 
ο Φλωμπέρ. Στις μέρες μας 
ευτυχώς·« παρατηρξίται μιά έ
ξαρση ίων γυναικών που γρά
φουν μυθιστορήματα, όπως και 
οι καλύτεροι νόώτεροι πεξό- 
γράφοι μας είναι,αμσφυλόφι- 
λοι. ......

Ανοίγεις, μεγάλη κ ο ν  \ , ολυ

έλληνες είμαστε λαός καλοπε
ρασάκιας και θέλουμε να δού
με αλλαγές από τη μιά μέρα 
στην άλλη. Αν παραδεχτούμε 
όμως ότι οι διαδικασίες της ου 
σιαστικής αλλαγής είναι επίπο
νες και μαχρρχρονες και δου
λεύουν με «μεταστάσεις», αυτό 
θα μας ωριμάσει σα λαό. Δεν 
θα υπάρξει αλλαγή, αν ο καθέ
ν α ς  στο χ ν μ μ ^ ο μ  δε θυσιάσει 

τγβ'άτι για να τη, φ έ ρ ε , .  Είμαστε

’— Ας την Κάνουμε τότε μ-ισν 
άλλη ψαρά.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

— Π οιοι είναι οι προβλη 
•ματισμαί και οι ερεθισμοί 
που ae οδηγούνε οτο  γρά
ψιμο;

— Είμαι μ αυτούς που πι
στεύουν άτι η λογοτεχνία δεν 
προσφέρει λύσεις, αλλά εντο
πίζει προβλήματα πληγές, ι 'Ε 
τσι προσπαθώ να «πιόσω» το 
άπιαστο. Εκείνο που καθορίξει 
και κάνει τους ανθρώπους να 
κινομνγαι. 'ΑΑ^με-ΛΤαν το ε
ρωτικό, άλλοτε λτσ κοθ&ά πο- 
λιτικό, άλλοτε ^ ο τ α ΐ τής 
εξορίας, η μετανάστευση, η ελ
πίδα για αλλαγή σήμερά, η κα
μακοποίηση της ελληνικής υ
παίθρου και η μεταμόρφωσή 
μας απ' το σύστημα ο’ ένα λαό 
γκαρσονιών κι επιβητόρων. Ελ 
πίΖω όμως ότι πολύ σύντομο ο 
προβληματισμός αυτός θ ' αλλά 
ξει και θα δοθούμε όλοι μος, 
ψυχή τε και σώματι στις διαδι
κασίες της αλλαγής, που θα 
χτιστεί πέτρα με πέτρα, τού
βλο με τούβλο για τη νέα Ελ
λάδα μετά τη 18η του Οκτώ- 
βρη. Την ΟχτωβρΌνη Ανάστα
ση, χωρίο το «ΕΠ».

Ύ ώ  π ρ | ^ β ΟπόΧ» !Τ 0 ^  
.απσ?ΡΓ|Τευμένο«|ς των 100 
πρώτων ημβοώυ της κυβέρνη
σης Πσπανδρέου. Γι αυτό θα 
πρέπει να οπλιστούμε με δύνα- 
Ο0 και υπομονή. Η συντριβή 

- τηά Δεξιάς δεν είναι ένας 
χάρτινος πύργος που πέφτει, 
αλλά ένα οικοδόμημα που 
γκρεμιΖετσι γεμίζοντας σκόνη 
τον σέρα, υλικά κατεδάφισης 
και τούβλα, δοκάρια άχρηστα 
στους δραμους. Απ ' αυτά τα υ
λικά όμως ο οικοδόμος μπορεί 
να φτιάξει ένα καινούργιο οπί

— Ή ξερα ότι ανήκεις 
και υποστηρίξεις· χηγ ;;ομ- 
μουνιστική αριστερά.

Η ΑΛΛΑΓΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

— Π ώς την αντιλαμβάνε
σαι αυτή την αλλαγή κι α
πό πού την βλέπεις να ίρ· 
χεται; *·.

Σώατά. Ομως θα ψη<ρϊ- 
ο τ ά ^ ί ^ ΐ ;  ,σ· °υτό το 
οι ηοαοστίαίες δυνομϊίώ "''τα,'.- 
κομμάτων, Τ αλλά τό -γ κρέμιαμα 
της Δεξιάς με μιά γτμοθιά που 
βα δώσει μιά αυτοδύναμη κυ
βέρνηση, όπως οτη Γαλλία για 
νσ εμποδιστούν οι διαβρωτικές 
παρενέργειες των -ΗΠΑ. Αυτό 
το κατάλαβαν οι Γάλλοι κομ
μουνιστές. Εμείς που δεν είμα 
στε σε τίποτα Γαλλία, φαίνεται 
πώς δεν τόχουμε ακόμα συλ- 
λάβει. Εξ άλλου ιδίωμα της 
ΑρΌτεράς ήταν πάντα οι εσω
τερικές της αλλη,'.οφαγωμάρες 
και λιγότερο ο εντοπισμός του 
κοινού εχθρού. Εχθρός είναι 
οι Χσίηγκ — Μπουλ. Λοιπόν, 
τί κάνουμε; Τους δίνουμε το 
δικαίωμα να επέμβομν 'ή ' τους 
κλείνουμε το στόμα με μιά αυ 
τοδύναμη κυβέρνηση αλά Μίτε 
ράν;·

— 'Ερχεται φυσικά από παν
τού, πλην του. κόμματος που 
κυβερνά σήμεραν με τις δεξιές 
του σκωληκοειδείς υποφύσεις.: 
Αλλά φοβάμαι ότι εμείς οι νεο- 

'

ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΚΙ ΕΜΕΙΣ

— Ο οποίος όμως έχει 
τέσσερις κομμουνιστές στην 
κυβέρνησή του. >*
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