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ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣSTEM  ΑΘΗΝΑ

Υπουργικοί
διάλογοι

Π ΟΛΛΟΙ ήταν ο! υπουργοί, 
πού κοψοχόλιασαν μέ 
τήν προχθεσινή φημολο

γία γιά Ανασχηματισμό τής Κυ- 
βερνήσεως.

Ώρα μέ τήν ώρα περίμεναν 
τ6 τηλεφώνημα, πού θά τούς 
καλούοε στό Πρωθυπουργικό 
Γραφείο, όπου θά τούς δινό
ταν ή παραίτησή τους καί οϊ 
εύχαριστίες γιό τό έργο πού 
πρόσφεραν!

'Αλλά άπό χθές τδ πρωί άρ
χισαν νά άναπνέουν, καθώς 
είναι βέβαιο, ότι δέν μπορεί 
νά γίνει, Σαββατοκύριακο, ά- 
νασχηματισμός.

Έ τσ ι, δύο τουλάχιστον ύ- 
πουργοί πού έχω ύπόψη μου, 
γύρισαν άπό χθές (καί μέχρι 
αύριο) άλλοιώς τό χαρτί.

—Δέ βαριέσαι φίλε μου. Κα
λύτερα νά γίνει τό συντομό
τερο ό άνασχηματισμός νά μή 
χάσω καί τά μπάνια μου. Ύ 
στερα, ύπάρχουν τόσοι άλλοι 
άξιοι.

'Αλλά ή έζομολόγηση δέν 
φαινόταν τόσο ειλικρινής καί 
πειστική.

—Καί γιατί δέν πάτε γιά 
μπάνιο αύτό τό Σαββατοκύ
ριακο. Μήπως είσαστε ζυγός;

= Ό χ ι βρέ άδελφέ. ’Αλλά νά 
χωρίς έμένα στό πόδι, τό ύ· 
πουργείο δέν μπορεί νά δου
λέψει.

Καί πρόοθεσε έξομολογη- 
τικός:

— Ύστερα, πού ξέρεις, μπο
ρεί νά μέ ζητήσει ά 'Αρχηγός. 
Καί τό νά δουλεύω Σαββατο
κύριακο στό σπίτι, θά τού κά
νει καλή έντύπωση.

Έ ν  όψει τού 
ανασχηματισμού...

Α ΛΛΑ, άν αύτά καί άλλα 
πολλά συμβαίνουν μέ 
τήν φημολογία περί άνα- 

σχηματισμού στό ύπουργικό έ- 
πίπεδο, ή κατάσταση μέ όρι- 
σμένους βουλευτές είναι πο
λύ ένδιαφέρουσα.

Γιά παράδειγμα, ένας βου
λευτής άπό τόν νησιωτικό χώ
ρο, πού υπολογίζει νά ύφυ- 
πουργοποιηθεΙ παίρνει «κάθε 
τρεις καί λ ίγο » τηλέφωνο στό 
σπίτι καί τδ γραφείο του. 

—Μήπως μέ ζήτησε κανείς; 
Καί τό «κανείς» είναι πρω

ταρχικά άπό τό Πρωθυπουρ- 
γικό Γραφείο.

Έ ν α ς  άλλος, λέγεται, ότι 
έχει κλειδώσει τό τηλέφωνο 
στό σπίτι του, ώστε όταν έλ
θει ή καλή του ώρα τής «δώ
δεκα παρά πέντε» μή χάσει 
τά υπουργικό άξίωμα, έπειδή 
θά βουίζει.

Κάποιος τρίτος, άπό τήν Πε
λοπόννησο αύτή τή φορά, έ
χει πάρει τά μέτρα του νά 
μήν αίφνιδιαστεί. Έ τ σ ι έντό- 
πισε συνάδελφό του, πού οί 
πληροφορίες τόν φέρουν ύπο- 
ψήφιο ύφυπουργό καί κατάφε- 
ρε νά τόν πείσει νά κάνουν 
μαζί διακοπές.

— Από τηλέφωνα όσα θέλει, 
έκε'ι πού θά είμαστε.

Κι έτσι ύπολογίζει ότι άν 
καλέσουν τόν συνάδελφό του 
καί άπαντήσει αύτός στό τη
λέφωνο, νά τόν θυμηθούν καί 
νά πολλαπλασιάσει τις δικές 
του πιθανότητες.

ΓΓ  αύτό καί στις «κρίσιμες 
ώρες» δέν άφήνει κανένα άλ
λο νά σηκώσει τό άκουστικό.

Κι «αύτό» 
θά λυθεί...

Ω ΡΑΙΑ  τά μονά ζυγά γιά 
τούς πάντες καί τά πάν
τα, άλλά τί θά γίνει μέ 

τούς νεκρούς;
Αύτό τό (καθόλου ένθουσι- 

αστικδ άλλά) ύπαρκτό πρό
βλημα έθεσε μέ παραστάσεις 
καί διαμαρτυρίες του ατούς 
άρμόδιους ύπουργούς ό Σύλ
λογος Κατόχων Γραφείων Τε 
λετών 'Αθηνών —  Προαστίων.

Ή  άπάντηαη άπό τούς ύ- 
πουργούς Συγκοινωνιών καί 
Δημοσίας Τάζεως κ.κ. ΑΛ. ΠΑ- 
ΠΑΔΟΓΓΟΝΑ καί ΑΝ. ΜΠΑΛ- 
Κ0 ήταν κατηγορηματική. 

—Καμιά έζαίρεση καί γιά κα
νένα λόγο.

Καί ή άπάντηση τού Συλλό
γου στούς άρειμάνιους ύπουρ 
γούς:

—Ε, τότε νά βγάλετε μιά 
άπόφαση ότι άπαγορεύονται 
οί θάνατοι τά Σαββατοκύρια
κα.

Καί ό κ. Παπαδόγγονας ύ- 
ποσχέθηκε νά μελετήσει τό 
θέμα...

Πλαστογραφιών 
όμνηστία Η ' :ϊ% ·

Σ ΤΟ ΠΟΛΥΠΑΘΟ υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας καί 

θρησκευμάτων, άκουγον 
ται τελευταία μερικά περίερ
γα πράγματα. Ό χ ι σάν ορι
στικές άποφάσεις, άλλά σάν 
σκέψεις, άπαγορευμένες άπό 
τήν «πραγματικότητα» καί τήν 
«κοινωνική πλευρά» του θέμα
τος.

ΓΚΟΟΧ ΓΚ00Χ.
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τίνο ς; Νά τών ψεύτικων πι
στοποιητικών μέ τά όποια δε
κάδες πλαστογράφοι καί ύπο- 
ψήφιοι έπιστήμονες γράφτηκαν 
άπό ζένα πανεπιστήμια στά έλ 
ληνικά.

— Ό τ ι  έγινε -  έγινε σχολία
ζε χθές άνώτατο στέλεχος τού 
ύπουργείου Παιδείας. Νά θροά 
με έναν τρόπο νά τούς νομι
μοποιήσουμε. Μέ κάποια ειδι
κή διάταξη στή Βουλή μέ κά
ποια δοκιμασία προφορική ή 
γραπτή μέ κάτι τέλος πάντων, 
πο ύθά κλείσει τό θέμα.

Καί είναι γεγονός, ότι τέ
τοιες εισηγήσεις έχουν γίνει 
άπό πολλές πλευρές στόν άρ- 
μόδιο ύφυπουργό κ. ΧΑΡΗ ΚΑ- 
ΡΑΤΖΑ, ό όποιος φέρεται νά 
μήν ένθουσιάζεται μέ τήν ι
δέα.

'Αλλά οί πιέσεις είναι πολ
λές. 'Ακόμα καί άπό όριομέ- 
νες άνώτατες Σχολές, πού με
τά τις πρώτες διαγραφές, δέν 
έθιζαν άλλες περιπτώσεις πλα 
στογραφίας. Καί έτσι συνεχί
ζουν οί καταφερτζήδες αύτοί 
τή φοίτησή τους, πού χιλιά
δες άλλοι δέν κατόρθωσαν γιά 
μιά ή δύο μονάδες κάθε 
χρόνο.

Ό  «νεσκαφέ» τού 
κ. ύφυπουργόύ

Π ΡΑΓΜΑΤΙ έχει δίκιο ό «Μι
κροπολιτικός» ό ύφυπουρ- 
γός 'Εμπορίου κ. ΙΩΑΝ

ΝΗΣ ΔΗΜ0Π0ΥΛ0Σ έχει έκδώ- 
σει άγορανομική διάταξη, σύμ
φωνα μέ τήν όποια πρέπει νά 
σερβίρουν ύποχρεωτικά νεοκα- 
φέ όλα τά καφεζαχαροπλα
στεία τής Θεσσαλονίκης, όπου 
ό κ. ύφυπουργάς περνάει τά 
Σαββατοκύριακα μαζί μέ τήν 
οίκογένειά του.

— Γιατί αύτό κ. ύπουργέ; 
Καί δίνει τήν έξήγηση ό κ. 

Δημδπουλος ότι τά τοπικά κα
φεζαχαροπλαστεία είχαν αύζή- 
σει αύθαίρετα τήν τιμή τού 
νεσκαφέ σέ 50 - 60 δραχμές, 
όταν στήν πλατεία Συντάγμα
τος έχει 30 δραχμές.

«Μά είμαστε σεισμοπαθείς», 
τού παρατήρησαν οί κατα
στηματάρχες.

«Ναι, άλλά καί οί πελάτες 
είναι σεισμοπαθείς», λέει ότι 
άπάντησε έκείνος.

Έ τσ ι, όταν ό άμετάπειστος 
κ. Δημόπουλος άρνήθηκε στούς 
καταστηματάρχες τή διάκριση 
νά προσφέρουν τόν νεσκαφέ 
στήν παλιά τιμή καί όχι στήν 
ένιαία γιά όλη τήν 'Ελλάδα 
τών 33 δραχμών, οί καταστη
ματάρχες τής Θεσσαλονίκης 
άρχισαν νά μή προσφέρουν 
νεσκαφέ.

Ά λλά  ό κ. υφυπουργός εί
ναι λάτρης τού νεσκαφέ καί 
μάλιστα σερβιρισμένου σέ κα
φετιέρα. Έ τ σ ι στό άψε - σβή
σε ύπέγραψε τή σχετική άπό
φαση γιά τό ύποχρεωτικό σερ
βίρισμα στήν τιμή τών 30 
δραχμών (όπως παντού) καί 
άπολαμθάνει έτσι σέ κάθε γω
νιά τις Θεσσαλονίκης τό νεσ
καφέ του.

Τό πρόβλημα, όπως άναρω- 
τιέται καί ό «Μικροπολιτικός» 
είναι γιατί ό κ. Δημόπουλος 
(παλιός καί δυναμικός μασκετ- 
μπωλίστας) πήρε τό ζήτημα 
τόσο έπί πόνου, 
ό—'Υπάρχουν καί άλλοι καφέ
δες κ. ύπουρκέ. Γιατί δέν πί
νετε λ.χ. έλληνικό;

—Καί ή άπάντηση μετά άπό 
σκέψη:

—Δέν είναι ζήτημα ποιότη
τας άλλά ποσότητας. Ό  έλ- 
ληνικός τελειώνει σέ δύο λε
πτά. 'Ενώ ό νεσκαφές, όπως 
έχω ύπολογίσει, θέλει γιά νά 
τόν πιεις, τό λιγότερο ένα 
τέταρτο.

Σ έ ξ - χρήμα 
- προβολή καί Ε Ρ Τ

Ι ΣΩΣ ό μόνος άνασχηματι- 
σμός πού δέν γράφεται 
καί ξαναγράφεται αύθαί 

ρετα είναι αύτός πού άφορά 
τήν ΕΡΤ. Γιατί πραγματικά ά
πό καιρό τώρα, ή Κυβέρνηση 
ψάχνει νά βρει, όχι μόνο τόν 
έπικεφαλής γενικό διευθυντή, 
άλλά καί ορισμένους συνερ
γάτες του. Κρούσεις γίνονται, 
ονόματα ουζητούνται, άλλά ή 
άπόφαση άργεί.

—Γιατί αύτό;
Τήν έξήγηση δίνει έπιτελής 

τής Κυβερνήσεως.
—Ή  ΕΡΤ θέλει έπικεφαλής 

της βέβαια, έμπειρους καί πι
στούς στήν Κυβέρνηση άνθρώ- 
πους. Ά λλά  τά προσόντα αύ
τά δέν είναι άρκετά. Χρειά
ζονται καί μερικά άλλα.

Γιατί ή ΕΡΤ έχει πολλούς 
πειρασμούς, πού άν ύποκύψεις, 
έστω καί σ' ένα άπό αύτούς, 
σίγουρα θά άποτύχεις. Έ χ ε ι 
προβολή έχει χρήμα μέ τά 
διάφορα κυκλώματα συμφερόν
των καί έχει καί σέξ. Πολύ 
οέζ καί μάλιστα συχνά προσ- 
φερόμενο, χωρίς νά τό ζητή
σεις.Περίοικος
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Αναοταοιου Μπάλκου τό άνάγνωσμα: 
«Είμαι ένας πιπεράτος συγγραφέας...»
■»-, ΙΚ Ο Σ ΙΕ Ν Α , μόλις, μήνες 0- 
f r \  πουργός Δημοσίας Τάξεως,ό 

κ. 'Αναστάσιος Μπάλκος α
πόκτησε έναν επίζηλο πολιτικό α
στερισμό: έγινε πρόσωπο διαρ
κούς έπικαιρότητος, θά λέγαμε έ
νας VIΡ τής πολιτικής μας σκη- 
νής.

Μιά συνέντευξη μέ τόν κ. Μπάλ- 
κο είναι γ ι ' αύτό πάντα ένδιαφέ
ρουσα. 'Αλλά καί εύχάριστη γιά 
τόν δημοσιογράφο, καθώς ό κ; ύ- 
πουργός καί λογοτέχνης σέ κάνει 

νά νιώθεις άνετα μαζί_ του, δηλώ
νοντας ότι «σάς θεωρώ λίγο -  πο
λύ συναδέλφους, άφού καί έσείς εί- 
οθε θεράποντες τής γραφίδος».

Σέ ήλικια 63 χρονών σήμερα, 
c κ. Μπάλκος είχε τόν βαθμό τού 
συνταγματάρχη στις 13 Δεκεμ
βρίου 1967, όταν έλαβε μέρος στό 
βασιλικό κίνημα καί άποτάχτηκε; 
’Εκτοπίστηκε γιά  τήν συμμετοχή 
του στήν άντιδικτατορική οργάνω
ση «'Ελεύθεροι ’ Ελληνες». Μετα- 
δικτατορικά, έγινε άντιστράτηγος 
καί τοποθετήθηκεςγενικός γραμμα
τέας τού ύπουργείου Δημοσίας Τά 
ξεως, θεωρώντας τόν έαύτό του εύ
ψυχη, πού ύπήρξε συνεργάτης τού 
Σάλωνα Γκίκα, τόν οποίο άποκα- 
λεί «κολοσσό».

Τόν Νοέμβριο τού 1977 πολι
τεύτηκε μέ έπιτυχίσ στόν Νομό 
Πρεβέζης, στήν θέση τού μέχρι τό
τε ύπουργού Βιομηχανίας^ κ. Κο- 
νοφάγου ό όποιος ύποχρεώθηκε νά 
πολιτευτεί στήν «ύπουργική λαι
μητόμο» τής Α '  ’Αθηνών. Νά πε
ριμένει —  όπως λέγεται —  ήγ Ι
δια μαύρη τύχη καί τόν κ. Μπάλ
κο;

Ή  άμεση άπάντηση στό έρώτη- 
μα είναι δύσκολη καί πρωταρχικά 
γιατί ό κ. ύπουργός προτιμά νά 
έκθέτει γραπτά τις σκέψεις του.

«Στή ν πένα τά καταφέρνω κα
λύτερα» υπογραμμίζει. Κάτι, πού 
οϊ φίλοι του θεωρούν μετριοφροσύ
νη, έχοντας σάν δεδομένο τούς έ- 
τήσιους λόγους του στά μνημόσυνα 
τού Μακρυγιόιννη.

Πάντως, ή πολιτική δέν είναι tJ- 
ποτα άλλο γιά  τόν κ. υπουργό, 
παρά ένα πεδίο έθνικού χρέους καί 
ό Ιδιος θεωρεί τόν έαυτό του τα
γμένο στήν ύπηρεσία μιάς διπλής 
προσφοράς: «πρός τήν Πατρίδα 
καί τόν Θεό».

Αύτό τό χρέος θεωρεί ό κ. 
Μπάλκος ότι έξεπλήρωσε μέ τόν 
καλύτερο τρόπο σάν άξιωματικός 
στήν ΚΥΠ, στά Δεύτερα Γραφεία 
-ού Στρατού καί τά τελευταία 
χρόνια έκπληρώνει σάν προϊστά
μενος τής Γενικής ’Ασφάλειας καί 

τής ΥΠ ΕΑ .
'Από τήν ή μέρα πού μπήκε στήν 

Σχολή Εύελπίδων ώς τά σήμερα, 
πέρασαν 44 χρόνια, πού ό κ. ύ
πουργός λογαριάζει σάν «άστα- 
μάτητη ύπηρεσία ενός στρατιώτη, 
πού έφαγε τις πληροφορίες μέ τό 
κουτάλι».

Ή  κρυψίνοια, πού τού καταλο- 
ζίζουν ορισμένοι έπικριτές του, δέν 
διαπιστώνεται άπό τήν δική μας 
προσωπική έπαφή, καθώς μάς λέει 
μετά άπό ώρα: «Παρτε μιά λεπτή 
βέργα σιδήρου, άκόμα καί άπό 
χάλυβα. Μπορείτε νά τήν λυγίσετε 
άπό χίλιες μεριές, νά τήν κάνετε 
χίλια σχέδια μέ τά χέρια σας. ’Αν 
όμως τό κομμάτι αύτό τού χάλυ
βα είναι χοντρό, έτσι καί πάρει 
κάποιο σχήμα, δεν μπορείτε νά τό 
μεταβάλετε μέ τήν σωματική σας 
ρώμη. Αύτό τό είδο’ς’ τού δύσκαμ
πτου χάλυβα, είμαι καί έγώ, με
τά τόσα χρόνια στρατιωτικής νο
οτροπίας».

'Εδώ άκριβώς οι επικριτές του 
αποδίδουν τήν συνήθεια τού κ. 
Μπάλκου νά χαμογελά σπάνια καί 
νά είναι —— λένε —  ένας πληκτι
κός συζητητής μέ πεισματικές ά- 
πόψεις. ’Αντίθετα, ό κ. Μπάλκος 
έξηγεί ότι ή στρατιωτική νοοτρο
πία «μέ βοήθησε περισσότερο. Απ’ 
όσο θά πίστευε κανείς, στό νά_ κα
ταλάβω καί νά ένστερνισθώ άπό- 
λυτα τις Ιδέες τού ’Αρχηγού μου, 
τού Πρωθυπουργού τής Χώρας».

Ριζοσπαστικός φιλελεύθερος λοι
πόν καί ό κ. Μπάλκος;

Είναι κάτι γιά  τόν ίδιο, χωρίς 
αμφισβήτηση. ’Αλλωστε σάν δημι
ουργός τών Μ Α Τ καί άλλων άνα- 
νεωτικών μέτρων στά Σώματα ’Α 
σφαλείας, πιστεύει ότι άπό δημο- 
κρατικότητα είμαστε^ πλήρως έκ- 
ουγχρονισμένοι μέ τήν Ε Ο Κ , πού 
είναι «έτοιμη νά μάς δεχτεί στήν 
μεγάλη δημοκρατική της οικογέ
νεια».

Μέ 3 τηλέφωνα 
στό μαξιλάρι

Θεωρώντας έτσι άπόλυτα έπι- 
τυχημένο ύπουργό τόν έαυτό του 
ό κ. Μπάλκος έξηγεί πολλά άπό 
τά έπιτεύγματά του σ’ αύτό τό 
δύσκολο ύπουργείο, πού τόν άναγ- 
κάζει νά έχει τό βράδυ στό μαξι
λάρι του τρεις τηλεφωνικές συ
σκευές. ’Αντίθετα μέ τόν άνήσυχο 
ι'πνο του ή ιδέα τής άντικαταστά- 
σεώς του (άν και τού είναι δυσά
ρεστη), δέν φαίνεται νά τόν πτοεί.
' Οπως ύπήρξε δραστήριος άπό- 
οτρατος στήν περίοδο τής δικτατο
ρίας, έτσι καί όταν έλθει έκείνη ή 
κούφια ώρα, έχει πολλά νά κάνει. 
Τά  όποια σήμερα είναι άπραγμα- 
τοποίητα. ’Εξομολογείται μιά εύ- 
γενική του φιλοδοξία, τής όποιας 
άναγνωρίζει τις δυσκολίες:

« ’Ασχολήθηκα μέ ήρωες πρόσω
πα, τώρα θέλω νά ασχοληθώ καί 
μέ ήρωες λαούς. Θά ήθελα λόγου 
χάρη νά είχα γράψει τά έργα τού 
Ούίνστον Τσώρτσιλ...». Καί πρα
γματικά πέρα άπό ιστορικές έμ- 
πειρίες τών λαών τού αιώνα μας, 
ό γενέτειρά του περιοχή τής Πρέ
βεζας, προσφέρει ένα πλούσιο ι
στορικό ύλικό γιά  έναν προβλημα
τισμό πάνω στούς λαούς καί ό
σους τούς κυβερνούν. ’Εκεί, λ.χ., 
νικήθηκε άπό τόν Όκταβιανό ό ή- 
νωμένος στόλος τού Αντώνιου καί 
τής Κλεοπάτρας τής Αίγυπτου. ’Ε 
κεί ό ένετικός στόλος νικήθηκε ά
πό τόν Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσσα.

Οί φίλοι τού κ. ύπουργού Δη
μοσίας Τάξεως μιλούν καί έπιμέ- 
νουν γιά τήν άθορυβη δραστηοιδ- 
τητά του, φέροντας σάν παράδει
γμα τό γεγονός ότι μόλις πέρυσι 
άποκαλύφτηκε —  καί μάλιστα άπό 
τρίτους —  ότι ό κ. Μπάλκος ήταν 
συγγραφέας λογοτεχνικών κειμέ
νων, τά οποία δέν πέρασαν άπα- 
ρατήρητα, όταν έγιναν γνωστά.

Πάντως καί αύτοί, πού θ’ άνα- 
ρωτηθούν τί είδους ειδολογική κα
τάταξη είναι αύτό τό «πιπεράτος», 
άς έχουν ύπόψη τους μιά άποσα- 
φήνϊση πού μάς έκανε ό κ.. Μπάλ
κος. Λέει σχετικά:

«Σκοπός μου, έκείνα τά δύσκο-, 
λα χρόνια τής δικτατορίας πού 
άρχισα τό γράψιμο, ήταν νά γρά
ψω έργα όπως ό Γιάν Φλέμιγκ. Νά 
δημιουργήσω δηλαδή έναν τύπο 
’ Ελληνα Τζέημς Μπόντ, περιπε

τειώδη πράκτορα άλλά καί έθνι- 
κόφρονα».

’Ακόμα καί έκεϊνοι, πού δέν έν- 
θουσιάζονται μέ τά γραπτά τού 
κ. ’Υπουργού (καί ίσως προτιμούν 
τήν κ. Φλέμιγκ τού Π Α Σ Ο Κ ) οφεί
λουν νά άναγνωρϊσουν ότι πολλοί 
γνωστοί συγγραφείς άδικήθηκαν ά
πό τούς συγχρόνους τους, γιά  νά 
κερδίσουν άργότερα τήν ύστερο- 
φημία.

Νά συμβαίνει τό Ιδιο στήν πε
ρίπτωση τού κ. Μπάλκου;

Είναι δύσκολο, κανείς νά πει 
«ναι ή όχι» σέ θέματα, πού τόν 
τελευταίο λόγο έχει ή 'Ιστορία. 
Άντικρούουν τις λοιδωρίες περί

πορνογραφικών σκηνών, μέ τό κα
λοδεχούμενο έπιχείρημα ότι «τέ
τοιες σκηνές έχουν καί τά Εύαγ- 
γέλια».

Ό χ ι  μόνο αισθησιακές άλλά 
καί άνάλογες μ’ αύτές γιά  τις πα- 

* ρενέργειες τής φασολοφαγίας, πού 
έχει γράψει ό κ. Μπάλκος.

Ό  κ. Υπουργός Δημοσίας Τά 
ξεως, πού θεωρεί τήν Χριστιανική 
πίστη σάν «άγια ύπόθεση» καί τό 
ύπηρεσιακό του έργο πρωταρχικό, 
έξηγεί ότι «είμαι άπλώς ένας πι
περάτος συγγραφέας».

Πάντως, οί πολιτικά καί λογο
τεχνικά έπικριτές τού κ. ύπουρ
γού Δημοσίας Τάξεως οφείλουν νά 
άναγνωρϊσουν ότι οί σκοποί αύ- 
τής τής λογοτεχνικής έπιδόσεως 
είναι θεάρεστοι.

Γιατί_ μέ τά_ συγγραφικά του 
ποσοστά (πού άκόμα δέν ξέρει πό
σα είναι) ό κ. Μπάλκος σκέφτεται 
νά δημιουργήσει ένα κοινωφελές ί
δρυμα, κάτι σάν τό «Μπόιλκειο 
Νοσοκομείο», άς πούμε.

Ξεπεράστηκε 
ή παρεξήγηση

_ ’Αλλά πριν έξαντλήσει κανείς 
τήν ύπομονή τού κ. ύπουργού, κα
θώς πιστεύει ότι ή μονοδιάστατη 
όπτοτίμησή του σάν συγγραφέα 
αδικεί τις άλλες του δημιουργικές 
πλευρές, άς δούμε μερικές άπαντή- 
σεις του. Ό π ω ς  αύτή στό έρώτη- 
μα γιά  τό ποιό θεωρεί σάν σημαν
τικότερο έργο του στόν τομέα τού 
’Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. 
’Ας τόν άκούσουμε:

—  «Πιστεύω πώς τό σημαντι
κότερο έργο μου στό Υ .Δ .Τ . ήταν 
ή άρση τής παρεξηγήσεως άνάμε- 
σα_ στά Σώματα ’Ασφαλείας καί 
στό Λαό μετά τή δικτατορία καί 
—  σάν συνέπεια πρός αύτή —  ή 
βελτίωση τών σχέσεων τών Σ .Α . 
πρός τό Κοινό. Στήν προσπάθειά 
μου έκείνη —  τονίζει ό κ. Μπάλ
κος —  έδωσα όλες μου τις δυνά
μεις άπό τήν πρώτη στιγμή, πού 

τοποθετήθηκα στό 'Υπουργείο, ώς 
προϊστάμενος τού Συντονιστικού 
’Επιτελείου τόν Νοέμβριο τού 
1974.

Καθιέρωσα γιά  τό σκοπό αύτό 
ειδικά σεμινάρια, ειδικά μαθήμα
τα^ στις Σχολές καί οργάνωσα 
πλήθος ομιλιών στά Σώματα. Ό -  

' μιλιές έγιναν έπίσης μέ παρακί
νησή μου στή Βουλή καί δημοσιεύ
τηκαν πολλές συνεντεύξεις στόν 
Τύπο.

Στό  πλαίσιο αύτής τής προ
σπάθειας οϊ άποδεδειγμένα φταί
χτες τών Σωμάτων παρεπέμφθη- 
σαν στήν Δικαιοσύνη, ένώ άλλοι 
ύπέστηοαν διοικητικές κυρώσεις 
γιά  τήν συμπεριφορά τους κατά 
τήν έπταετία».

Καί συνοψίζει ό κ. Μπάλκος 
χωρίς σχεδόν ένδοιασμούς:

—  «Πιστεύω, πώς τό άποτέλε- 
σμα όλων αύτών τών προσπαθειών 
καί τής συναδελψώσεως είναι πά
ρα πολύ καλό».

—  Κύριε ύπουργέ, πόσο βάσι
μες ή σκόπιμες, καί γιατί, θεω
ρείται τις έναντίον σας έπικρίσεις 
ορισμένων Κομμάτων τής Ά ντιπ ο - 
λιτεύσεως, πού κάποτε προεξο
φλούν τήν αντικατάστασή σας;

—  «Τ ά  Κόμματα τής Ά ντιπ ο- 
λιτεύσεως τά όποια έννοείτε, δέν 
θά ήσαν συνεπή πρός τις ιδέες 
τους, άν μέ έπικροτούσαν. Γιατί 
έγώ δέν τις συμμερίζομαι. Διαφω
νώ μέ τις ιδέες αύτές, γιατί τις 
θεωρώ άντιδημοκρατικές».

Τ ί  είναι όμως Δημοκρατία γιά 
έναν έθνικό άγωνιστή όπως ό κ. 
Μπάλκος καί μαζί δημοκρατική 
συμπεριφορά;

—  «"Δημοκρατία” , αγαπητέ, 
δέν είναι μία λέξις, ένας τίτλος. 
Είναι σύστημα διακυβερνήσεως, εί
ναι τρόπος ζωής. Δέν μπορεί μιά 
σκληρή δικτατορία νά βαπτίζεται 
"δημοκρατία" και' νά προβάλλεται 
σάν τέτοια. Τό  ράσο δέν κάνει τόν 
παπά. Ό πω ς δέν μπορεί νά προ
βάλλονται σάν "δημοκρατικές’’ εκ
δηλώσεις σάν έκείνες πού συνέβαι- 
ναν στή χώρα μας τό 1964 -  65, 
τότε πού γιά  νά άντιμετωπισθούν 
οί μαζικές ταραχές πνιγόταν ή (Α
θήνα στά δακρυγόνα».

Αυτονόητο είναι, ότι ό κ. Μπάλ
κος έννοεί σάν άντιδημοκρατικές 
έκδηλώσεις όχι τήν ρίψη τών δα- 
κρυγόνων άπό τούς Αστυνομικούς.

Καί συνετίζει τούς στοχασμούς 
του:

—  « ’Εκεί, λοιπόν, είναι ή δια
φορά μας μέ τά κόμματα αύτά. 
Ή  πολεμική έναντίον μου καί ή 
εύχή άντικαταστάσεώς μου καί τέ
λος ή ύποβάθμιση τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας, πιστεύω βάσιμα πώς 
ξεκινούν άπ’ έκεί. Τ ί  είναι "δημο
κρατικό” καί τί όχι».

Αιώνια ή μνήμη 
Σόλωνος Γκίκα

Δέν φαίνεται νά έχει τόν παρα
μικρό ένδοιασμό, γιά  τήν δική του 
δημοκρατικότατα ό κ. ύπουργός 
Δημοσίας Τάξεως, πού πάντως άν 
δέν τήν θεωρεί σάν τήν μόνη, τήν 
άξιώνει σάν «όρθώς νοούμενη». Ει
λικρινής άνθρωπος ό κ. Μπάλκος 
στήν συζήτηση πού είχαμε, δέν 
κρύβει μάλιστα ότι αύτή του ή δη
μοκρατική πεποίθηση, είχε σάν ά- 
ριστο υπόδειγμα τήν ζωή καί τήν 
δράση τού Σόλωνα Γκίκα, πρώτου 
μεταδικτατορικού ύπουργού Δη
μοσίας Τάξεως καί_παλιότερα άρ- 
χηγού τού ΙΔ Ε Α . Ξετυλίγει τις α
ναμνήσεις του ό κ. ύπουργός καί 
έξομολογειται μέ συγκίνηση:

—  «Τόν μακαρίτη στρατηγό 
Σόλωνα Γκίκα γνώρισα γιά πρώ
τη φορά άπό κοντά κατά τήν το
ποθέτησή μου στό Υ .Δ .Τ . ώς 
προϊσταμένου τού έπιτελείου του 
ύπουργείου τόν Νοέμβριο τού 
1 974. Ό  στρατηγός Γκίκας —  το
νίζει ό. κ. Μπάλκος —  ήταν ένας 
κολοσσός ήθικής, τυφλά άφοσιω- 
μένος στά κοινά, στά όποια ήνά- 
λωσε μιά ολόκληρη ζωή. Πήρα κον
τά του μαθήματα πολιτικού ήθους 
καί άφοσιώσεως στό καθήκον. Α ι
ώνια ή μνήμη του».

Ποιά είναι όμως τά μαθήματα 
καί ή καθημερινή πρακτική τους, 
σ’ αύτό τό δύσκολο πόστο «τής 
προασπίσεως τής τιμής καί τής ά- 
σφαλείας τών πολιτών καί τής δι- 
ασφαλίσεως τής κοινωνικής γαλή
νη»; Πόσες χαρές έχει τό ύπουρ
γικό «έπάγγελμα» γιά  τόν κ. 
Μπάλκο ή Αντίθετα πόσο τόν κρα
τά δέσμιο ή άφοσΐωσή του στό 
καθήκον; ’Εξηγεί σχετικά ό κ. ύ
πουργός:

—  «Δέν ύπάρχουν ώρες έργα- 
σίας γιά τόν ύπουργό Δημοσίας 
Τάξεως καί τούς βασικούς συνερ
γάτες μου. Τά  τρία τηλέφωνα 
πλάι στό μαξιλάρι μου ήχούν πο
λύ συχνά σ’ άπίθανες ώρες. Οί μέ
ρες Αργίας τών άλλων πολιτών, 
δέν είναι τέτοιες γιά τόν έκάστο- 
τε ύπουργό Δημοσίας Τάξεως καί 
τά Σώματα ’ Ασφαλείας».

—  Γιατί;
—  «Γιατί τό έγκλημα δέν ξέρει 

νά διακρίνει τις έργάσιμες άπό 
τις μή έργάσιμες ώρες».

Ά λλά , άν οί έγκληματίες έχουν 
αύτή τήν Αχαρακτήριστη διαγωγή.

Φιλοδοξία τού υπουργού Δημοσίας 
Τάξεως νά δημιουργήσει «έναν τύπο 
Έλληνα Τζέημς Μπόντ, περιπετειώδη 
πράκτορα άλλά καί έθνικόφρονα».

ύπάρχει κόπι τό τελείως Αντίθετο 
στούς θετικούς Απολογισμούς τού 
κ. Μπάλκου.

—  « ’Ωστόσο, συνεχίζει ό κ. 
ύπουργός, τήν βαρύτατη εύθύνη 
μας^ πάνω στά καθημερινά θέμα
τα άσφαλείας καί τάξεως τής χώ-
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ρας, που μπορεί νά άνακύψουν 
στήν κάθε στιγμή καί τήν γρήγο
ρη έπίλυσή των, βοηθεί ή Αρμονία 
συνεργασίας τών ’Αρχηγείων τών 
Σ .Α . μέ τό ’Επιτελείο τού ’Υπουρ
γείου καί φυσικά μέ έμένα. Συν-

πρός τις έλληνικές πολιτικές καί 
κοινωνικές συνθήκες.

Τό  άν τά Μ Α Τ ήσαν ή όχι χρή
σιμα, γιά τήν διατήρηση τής δη
μοσίας τάξεως καί γαλήνης, είναι 
νομίζω εύκολο νά τό όντιληφθεί- 
τε».

—  Φοβούμαι πώς όχι. Λυπού
μαι μάλιστα γ ι ' αύτό.

—  «Δέν έχετε παρά νά συγκρί
νετε τή σημερινή εικόνα τής χώ
ρας μέ έκείνη τού 1974, τού 1975 
άκόμη καί τού 1976. Άνέφερα, ή
δη, τή\ζ άποψη μερικών κομμάτων 
τής Άντιπολιτεύσεως, πού αύτοα- 
ποκαλούνται "προοδευτικά”  καί 
πού πιστεύουν πώς οί παράνομες 
συγκεντρώσεις, πορείες, καταλή
ψεις̂  έργοστασΐων, οί έπιθέσεις 
κατά τών οργάνων τής τάξεως κ. 
λπ., πώς όλα αύτά είναι "δημο

εννουόμε μαζί τους θαυμάσια, άφού 
—  μήν τό ξεχνάτε —  διανύω ήδη 
τό πέμπτο έτος στό ύπουργείο 
αύτό. Τούς γνώρισα, μέ γνωρίζουν, 
μιλάμε τήν "ίδια γλώσσα"».

’Ελλάς - Γαλλία 
Μ.Α.Τ. καί Ε.Ο.Κ.

—  Θεωρείσθε κ. ύπουργέ ό κύ
ριος δημιουργός τών Μ .Α .Τ. ή έν 
πάσει περιπτύσει ένας άπό τούς 
κύριους πρωτεργάτες τής δημιουρ
γίας τους. Νομίζετε ότι τά Μ Α Τ 
συνέβαλαν κατά τά τελευταία χρό
νια στήν διατήρηση τής δημοσίας 
τάξεως καί γαλήνης; Ή  Αντίθετα 
χρειάζεται νά καταργηθούν;

—  «Τ ά  Μ Α Τ οργανώθηκαν κα
τά τό ύπόδειγμα καί τις μεθόδους 
ένεργείας τών Αντιστοίχων γαλλι
κών μονάδων. Καί διαλέξαμε τήν 
Γαλλία γιά  νά Αντλήσουμε παρα
δείγματα άπό αύτή, επειδή τήν 
κρίναμε σάν τήν χώρα μέ τις πιό 
δημοκρατικές Αντιλήψεις, άλλά καί 
σάν προσομοιάζουσα περισσότερο

κρατικές έκδηλώσεις". Τά  κόμμα
τα αύτά, έν Αρμονία πρός τάς αν
τιλήψεις των, δέν διστάζουν νά 
χρησιμοποιούν τούς παράγοντες 
των γιά  τήν ένθάρρυνση, οργάνω
ση καί καθοδήγηση διαφόρων πα
ρανόμων έκδηλώσεων. Αύτά, όπως 
είπα, είναι σημεία διαφωνιών μας 
πρός τά κόμματα τής Ά ντιπ ολι- 
τεύσεως, γιατί πιστεύω πώς "Δ η 
μοκρατία" δέν σημαίνει "οχλο
κρατία", ούτε έξέγερση τών ολί
γων κατά τών πολλών. Καί νομί
ζω, πώς όταν έκδηλώνονται παρα
νομίες, καί όταν δέν τελεσφόρησαν 
άλλες ήπιότερες προσπάθειες κα
ταστολής, τότε, ώς ύστατο μέσο, 
θά πρέπει νά χρησιμοποιούνται 
τά Μ Α Τ».

Δεν έχει καμιά Αμφιβολία δ κ. 
ύπουργός Δημοσίας Τάξεως γιά 
τή δημοκρατική δραστηριότητα 
τών Μ Α Τ επί ύπουογίας του, ό
πως έπίσης καί όλων τών Σωμά
των ’Ασφαλείας. Μέ τή σημερινή 
κατάσταση τών οποίων — υποστή
ριζες—  μπορούμε άνετα νά έντά- 
χθούμε στήν Ε Ο Κ . Τούτο, όπως

εξηγεί δ κ. Μπάλκος, δέν ισχύει 
μόνο γιά  τή νοοτροπία, τή σύνθε- 
ση_ καί συμπεριφορά τους, άλλά 
καί γιά  τό όλο νομοθετικό πλέγμα 
τού «Νόμου καί τής Τάξεως» (ό
πως τό χαρακτηρίζει) τό όποιο 
θεωρεί εύθυγραμμισμένο μέ τά δυ
τικοευρωπαϊκά πρότυπα.

-—  «Τά  έλληνικά Σώματα ’Α 
σφαλείας προσομοιάζουν πρός τά 
εύοωπαϊκά. Είναι δέ καλύτερα ά
πό έκείνα σέ ορισμένους τομείς. 
Παραδείγματος χάριν στό ποσο
στό άποκαλύψεως τών έγκλημά- 
των είμεθα άπό τούς καλύτερους. 
Καί παρά τις Αμφισβητήσεις τις 
όποιες ανέλυσα ήδη άρκετά, πι
στεύω πώς τά έλληνικά Σώματα 
’Ασφαλείας είναι δημοκρατικά, ό
πως στις χώρες τής Ε Ο Κ . Γιατί, 
βέβαια, δέν μπορεί νά ίσχυρισθεί 
κανείς στά σοβαρά καί χωρίς δη
μαγωγία, πώς ή έπιβολή τού Νό
μου και τής Τάξεως (έστω καί άν 
διαταοάσσονται άπό πολιτικά κί
νητρα) είναι ένέργεια άντιδημο- 
κοατική».

—  Βλέπετε κ. ύπουργέ τόν έ
αυτό σας έπικεφαλής τής Δημο; 
σίας Τάξεως, όταν μπούμε^ καί μέ 
τά δύο πόδια στήν Ε Ο Κ , άπό τις 
αρχές ’ Ιανουάριου 1981;

— - «Τ ό  έάν θά πρέπει ή πολι
τική ήγεσία τού ύπουργείου νά 
Αλλάξει... λόγω τής εισόδου  ̂ στήν 
Ε Ο Κ ,  αύτό δέν είναι δικό μου 
πρόβλημα, ώστε νά τό έχω^ σκε- 
Φτει. Ούτε είναι σωστό ν’ Απαν
τήσω έγώ σ’ αύτό..,».

Ό  αρχηγός μου 
καί πρωθυπουργός

Ο Ι Φίλοι τού κ. Μπάλκου πού 
έπί μένουν στή μετριοφροσύνη καί 
τή δημοκοατικότητα τού χαρακτή
ρα του, υποστηρίζουν ότι δέ στε
ρείται καί διοικητικών άοετών, 
πού «πέρασαν οπό τδ καμίνι πολ
λών δεκαετιών, διοικώντας Ανθρώ
πους». Πόσο, λοιπόν, νέα ήταν ή 
καοιέρα πού έκανε ό κ. Μπάλκος 
στήν πολιτική καί τή διοίκηση τού 
ύπουργείου καί πώς τήν Αντιλαμ
βάνεται; Σάν κόττι διαφορετικό ά
πό τή στρατιωτική καοιέρα ή σά 
συνέχεια τής προσφοράς πρός τήν 
πατρίδα καί τδ Έθνος;

— -  « Ή  σταδιοδρομία μου στό 
στρατό μέ βοήθησε περισσότερο 
άπ' όσο θά πίστευε κανείς, στό 
νά καταλάβω καί νά ένστερνισθώ 
άπόλυτα τις ιδέες τού Αρχηγού 
μου καί πρωθυπουργού. Μέ τις ο
δηγίες καί τήν καθοδήγησή του, 
πιστεύω πώς έφερα σέ πέρας τήν 
Αποστολή μου. Πιστεύω έξ άλλου 
πώς ή Αναμφισβήτητη συγγένεια 
τού Υ .Δ .Τ . καί τών Σωμάτων ’Α 
σφαλείας, πρός τή στρατιωτική 
δομή καί τή στρατιωτική μεθόδευ- 
ση τής έργασίας μέ βοήθη
σε στή μετάπτωσή μου άπό τόν έ
να ρόλο στόν άλλο. Ά π ό  τήν άλ
λη μεριά, μή ξεχνάτε πώς πολλά 
μέλη τής οίκογένειάς μου ήταν πο
λιτικοί. Σάς όσαφέρω ένδεικτικά 
τούς μακαρίτες Δημ. Χέλμη, Ναπ. 
Ζέοβά, Β. Μπάλκο, Ν. Καλέλη. Ή  
Ανάμνηση δέ τού τρόπου, πού έ- 
νεργούσαν αύτοί, μέ βοήθησε στό 
νέο μου ρόλο».

—  Δηλαδή καί τελικά, κ. ύ
πουργέ;

—  «ΑΓσθόινομαι, λριπόν, τή μιά 
καριέρα σά συνέχεια τής άλλης, 
ύπό τήν έννοια τής προσφοράς 
στόν τόπο».

— - Ποιά έφόδια νομίζετε κ. 
Μπάλκο ότι σάς ποόσφερε ή 
στρατιωτική πείρα καί ή πολύχρο
νη ιδιότητά σας καί ποιές — έν- 
δεχομένως—  έλλείψεις;

— -  « Ό λ ο ι  οι στρατιωτικοί πού 
αλλάζουν δουλειά, έχουν σάν ά- 
τού τους κάτι μοναδικό: Τήν Ικα
νότητα διοικήσεως, τήν Ικανότητα 
τού χειρισμού τών Ανθρώπων. Ή  
ικανότητα αύτή είναι πολύ σημαν
τική σέ δύσκολες έργασίες ή πε
ριστάσεις. Έχουν έπίσης τή γνώ
ση τού τρόπου έργασίας, τής με- 
θοδεύσεως ένός έργου, ώστε νά 
φθάνουν γρήγορα σ’ ένα ικανο
ποιητικό Αποτέλεσμα».

— · Κανένα μειονέκτημα υπάρ
χει, έχετε έσείς προσωπικά;

—  «Σ τ ά  μειονεκτήματα τών 
στρατιωτικών, πού μεταφυτεύον
ται, πιστεύω πώς θά πρέπει νά 
περιληφθούν μιά κάποια Ακαμψία 
τοποθετήσεως καί ίσως ή έλλειψη 
πολιτικστητας. Τήν έκτϊμηση τού 
βαθμού, πού τά παραπάνω ισχύ
ουν γιά μένα προσωπικά τήν ά- 
φήνω σέ εσάς...».

STB ΛΙΕΘΝΗ ΣΚΗΝΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ : 

ΧΘΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ...

Κ ΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟ, άλλά πολύ χαριτωμένο τό 
τελευταίο Ανέκδοτο πού κυκλοφορεί στούς 
πολιτικούς κύκλους τής Ούάσιγκτον. Μέ Α

φορμή τήν (πολύ Ανθρώπινη) κίνηση τού ΠΡΟΕ
ΔΡΟΥ ΚΑΡΤΕΡ, νά συγκροτήσει τόν ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΜΠΡΕΖΝΙΕΦ πού οέ κάποια στιγμή στή Διάσκεψη 
Κορυφής τής Βιέννης παραπάτησε καί κινδύνευ- 
σε νά πέσει, διερωτήθηκαν οί ύπεύθυνοι τού Λευ
κού Οίκου, πώς θ' Αντιμετώπιζαν οί προηγούμενοι 

Αμερικανοί Πρόεδροι τή 
«λεπτή» αύτή κατάστα
ση. Καί οί περισσότεροι 
συμφώνησαν ότι: ό ΛΥΝ- 
ΤΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ, θά σήκωνε 
τόν Σοβιετικό συνάδελ
φό του άπό... τ ' αύτί! Ό  
ΡΙΤΣΑΡΝΤ Ν ΙΞΟΝ θ'... 
άρνιόταν κατηγορηματικά 
τήν παρ' όλίγο πτώση τού 
ΜΠΡΕΖΝΙΕΦ! Ό  ΤΖΕ- 
ΡΑΛΝΤ ΦΟΡΝΤ, θά έπεφτε 
μαζί μέ τήν «Αρκούδα» 
καί δέν θά ζανασηκωνό- 
τανε ποτέ! Κι ό TEN T 
ΚΕΝΝΕΝΤΥ; «Αύτός θ' ά

φηνε τόν καϋμένο τόν ΜΠΡΕΖΝΙΕΦ 24 ώρες στό 
πάτωμα καί θά καθόταν άπό πάνω του όρθιος νά 
τόν χαζεύει...», ύποστηρίζουν Ανενδοίαστα πολ
λοί άπ' αύτούς πού άκούνε τό Ανέκδοτο. Μόνο πού 
(κατά τό κουτσομπολιό τής Ούάσιγκτον) ή Αντί
δραση αύτή προέρχεται άπό τούς φανατικούς ύ- 
ποστηρικτές τού ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΡΤΕΡ...

ΘΑ ΤΡΕΞΕΙ ΓΙΑ ΤΗ «ΝΕΑ» ΟΥΓΚΑΝΤΑ

Α ΚΟΜΑ «ΤΡ Ε Χ ΕI» γιά νά ζεφύγει άπό τίς Ανα
μνήσεις τού πρόσφατου παρελθόντος ό ΤΖΩΝ 
ΑΚΙ ΜΠΟΥΑ. Γιά τρία όλόκληρα χρόνια ό 

καταπληκτικός Ούγκαντέζος δρομέας, πού χάρι
σε στή χώρα του ένα χρυσό μετάλλιο μέ τό 
φανταστικό ρεκόρ τών 47,82 δευτερολέπτων πού 
έκανε οτά 400 μέτρα στούς 'Ολυμπιακούς τού Μο
νάχου τό 1972, δέν μπορούσε νά φύγει Από τήν

σε άδεια στό ΜΠΟΥΑ νά μετάοχει ο' ένα διεθνές 
«μήτινγκ» πού έγινε στήν Εύρώπη. Ύπό ένα, 
όμως, «όρο»: μέχρι νά γυρίσει οτήν Καμπάλα, ή 
γυναίκα του ΤΖΟ Ύ 'Σ  καί τά τρία τους παιδιά, 
θά έμεναν «ύπό περιορισμό» στό σπίτι τους στήν 
πρωτεύουσα, σάν έγγύηση, όχι ό διάσημος Αθλη
τής θά ξαναγύριζε στή χώρα του! Μέ τήν πτώση 
τού παρανοϊκού AM IN, ό ΜΠΟΥΑ κατόρθωσε νά 
φύγει άπό τήν Καμπάλα μέ όλη του τήν οικογέ
νεια. Κι έγκαταοτάθηκε στή Δυτική Γερμανία, 
όπου άρχισε ήδη νά προπονείται έντατικά γιά 
τούς 'Ολυμπιακούς τής Μόσχας τού 1980. «θά 
τρέζω πάλι μέ τά χρώματα τής χώρας μου — δή
λωσε πρόσφατα ό ΜΠΟΥΑ — καί θά προσπαθήσω 
νά τής χαρίσω άκόμη ένα χρυσό μετάλλιο, θά εί
ναι ή συμβολή μου οτή "νέα έποχή" πού άρχί- 
ζει γιά όλους τούς Ούγκαντέζους...».

ΟΤΑΝ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ.
Η «ΔΙΠΛΩΜ ΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»

Κ Ι ΕΚΕΙ πού όλα έδειχναν ότι θά ήταν μιά 
άζέχαστη θραδυά, ή (νέα) ΒΑ ΣΙΛΙΣΣΑ  
ΝΟΥΡ τής 'Ιορδανίας ένοχλήθηκε τόσο πο

λύ, ώστε ό Β Α ΣΙΛ ΙΑ Σ ΧΟΥΣΕ'ΓΝ Αναγκάστηκε νά 
τήν πάρει καί νά φύγουν! Κι όλα είχαν άρχίσει 
πολύ όμορφα: μετά άπό μιά κοπιαστική μέρα δια
πραγματεύσεων μέ τή γαλική κυβέρνηση (γιά τήν 
πώληση «Μιράζ» στήν Ιορδανία) ό ΧΟΥΣΕ'ΓΝ 

καί ή ΝΟΥΡ άποφάσισαν 
νά διασκεδάσουν στό κο
σμικό νάϊτ - κλάμπ «Ρα- 
σπούτιν». Δέν είχαν κα
λά - καλά προλάβει νά 
καθήσουν στό τραπέζι 
τους, όταν έφτασε ό 
«μαιτρ» μ' ένα σημείωμα 
γιά τό μονάρχη, άπό έ
ναν πάμπλουτο Ίσραηλι- 
νό έπιχειρηματία πού δια 
σκέδαζε μέ τήν παρέα 
του δυό τραπέζια πιό πέ- . 
ρα. «Μέ τή βοήθεια τού '
Α λλά χ (έγραφε τό ση
μείωμα)' έλπίζω σύντομα' 

νά ύπάρζει ειρήνη μεταξύ τών δύο χωρών μας. 
Σαλόμ. Σαλάαμ». Ό  ΧΟΥΣΕ'ΓΝ, γύρισε πρός τό 
μέρος τού έπιχειρηματία καί τού χαμογέλασε. 
Καί τότε άκριβώς ήρθε ή καταστροφή, μέ πρωτο
βουλία τής... όρχήστρας, πού θέλοντας νά τιμήσει 
τό ζεύγος τών «ύψηλών πελατών», άρχισε νά παί
ζει πρός τιμή τους, κάτι άπό τή Μέση Ανατολή. 
Μόνο πού έπεσε λίγα χιλιόμετρα έξω: ή μελωδία 
πού (μέ μεγάλη μαεστρία) έπαιζε ήταν τού τρα
γουδιού «Χρυσή Ιερουσαλήμ», πού τραγουδούσαν 
μέ πάθος στό μέτωπο οί ' Ισραηλινοί στρατιώτες, 
στόν Πόλεμο τών Έ ξ η  Ημερών...

Ούγκάντα γιά νά πάρει μέρος σέ διεθνείς Αγώ
νες. Ό  Ανεκδιήγητος IN TI ΑΜΙΝ ΝΤΑΝΤΑ, θεώ
ρησε ότι ό 29χρονος άθλητής ήταν «άντικαθε- 
στωτικός» καί τού άφαίρεσε τό διαβατήριο. Πέρυ
σι τό καλοκαίρι, άλλαζε ξαφνικά γνώμη, κι έδω-
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Μέ τά προβλήματα συνειδήσε
ων, πού σού θέτει όψ συνομιλητήν 
σου, είναι καλύτερο ν' άλλάζειν τή 
συζήτηση. Καί μάλιστα όταν έναν 
συνομιλητής, όπως ό κ. Μπάλκος, 
είναι τόσο ανεξάντλητος γιά τό 
δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.

Άπαντά σέ σχετική ερώτηση:
— «Είλικρινά, δέν πιστεύω πώς 

ή λογοτεχνική συγκρότηση βαρύ
νει ιδιαίτερα στήν ύπηρεσιακή ά- 
πόδοση σ' αύτό ειδικά τό υπουρ
γείο. Καίτοι σέ άλλα άναμφισβή- 
τητα βοηθεί. Παραδείγματος χάρη 
ή σύνταξη μιάς ομιλίας γιά τή 
Βουλή ή γιά τό Κοινό είναι έργο 
πολύ ευκολότερο γιά τό λογοτέ
χνη ύπουργό άπό τόν μή».

Ά λ λ ά  οί «τόνοι τής μετριοφρο
σύνης» συνεχίζονται, καθώς ακο
λουθούν κι άλλες ερωτήσεις. Είναι 
σχεδόν συγκινητικοί, επειδή ό κ. 
Μπάλκος δηλώνει ότι δέν θά στα
ματήσει τό γράψιμο.^

—  Κύριε ύπουργέ, νομίζω ότι 
τά βιβλία σας χαρακτηρίζονται 
άπό τό προσωπικό, τό αύτοβιο- 
γραφίκό στοιχείο, κάτι πού δέ συμ 
βαίνει μέ αύτά λ.χ. τού κ. Ά β έ- 
ρωφ, τού κ. Παν. Κ ανελλόπουλου 
καί άλλων. Μπορούμε λοιπόν ^νά 
πούμε ότι έσείς σάν συγγραφέας 
στερείστε τό στοιχείο τής φαν
τασίας καί τής δημιουργικής άνα- 
πλάσεώς τών >χα_οακτήρων;_

— «Εκτός οπτό τό σημείο πού 
έπισημάνατε δέν είναι δυνατή μιά 
σύγκριση τών φτωχών μου βιβλί
ων (εννοώ τά μυθιστορήματα) μέ 
τά θαυμάσια έργα πού μνημονεύ
σατε. Τά  τόσο πολυσυζητημένα 
(ότπό πολιτική σκοπιμότητα) μυ- 

θιστοοήματά μου γράφτηκαν σέ ώ
ρες άναγκαστικής σχόλης κατά τή 
δικτατορία, όταν ήμουν άπόστοα- 
τος ή φυλακισμένος καί δέν είχα 
μέ τί άλλο νά άσχοληθώ. Ά λλά , 
άντίθετα μέ όσα πιστεύετε, τά βι
βλία αύτά έχουν άφθονη φαντα
σία. Τό πράγμα βέβαια είναι δια
φορετικό μέ τά έπγγελματικά μου 
άρθρα στή «Στρατιωτική ’Επιθεώ
ρηση» καί στήν άμεοικανική «Μ ιλί- 
ταρυ Ρηβιού», καθώς καί μέ τδ 
μοναδικό βιβλίο μου περί «Κατα
σκοπείας». Αύτά είναι τά «σοβα
ρά», είναι όμως ξηρά καί τεχνικά 
κείμενα. Ούτε τά πρώτα, ούτε τά 
δεύτερα μπορεί νά τά συγκρίνει 
κανείς μέ τά βιβλία τών διαπρε
πών συγγραφέων πού μνημονεύ
σατε. Θά ήταν σάν νά προσπαθεί 
νά συγκρίνει κανείς ένα εύθυμο 
τραγουδάκι ή τή «μουσικότητα» 
ένός στρατιωτικού παραγγέλμα
τος, μέ τά έργα τού Μπράμς».

Ό χ ι, δέν έζησε 
όπως οί ήρωες του

Βέβαια, αύτή ή ροή ταπεινο
φροσύνης, είναι κάποτε οριακή καί 
έτσι ό κ. Μπάλκος προσθέτει:

— «Τ ά  μυθιστοοήματά μου, 
πάντως, —  τό έπαναλαμβόη/ω, — τ 
έχουν φαντασία. Γ ιατί δέν πιστεύω 
νά νομίζετε στά σοβαρά ότι έχω 
ζήσει όλα αύτά πού έγραψα έκεί».

Συγγραφέας μέ έντονη φαντα
σία, λοιπόν, ό κ. Μπάλκος Φαϊνε- 
ται_ έτσι ότι έζησε μιά στρατιω
τική ^ζωή στις υπηρεσίες πληρο
φοριών, πολύ λιγότερο συναρπα
στική άπ' αύτή πού περιγράφουν 
τά βιβλία του. Ίσω ς, γιατί όπως 
υποστηρίζουν οί φίλοι του, ««ν  
κρί κοιμωμένος άπό χάλυβα», ,δέν 
είναι όττεγκτος καί παράτολμος 
χαρακτήρας.

Ό  ίδιος ό κ. Μπάλκος άφού 
έξηγεί άρχικά ότι δέν μπορεί νά 
κρίνει τόν έαυτό του, προσθέτει 
ότι ή γνώμη τών έπικριτών του, 
πού τού αποδίδουν μιά σκληρή καί 
συχνά άντι δημοκρατική νοοτρο
πία, τόν άδικε!.

Καί συμπληρώνει:
_ — «Νομίζω πώς τή γνώμη αύτή 

δέν τή συμμερίζονται έκεϊνοι πού 
μέ γνώρισαν άπό κοντά».

Είναι μάλιστα ένδεικτικό σχετι
κά, ότι οι περισσότεροι ήρωες τών 
βιολιών τού κ. Μπάλκου, άν καί 
πράκτορες, διακρίνονται γιά τά 
νηφάλια αισθήματά τους. Ό  ίδιος 
τούς έχει συχνά προικίσει μέ έν
τονο τό θρησκευτικό στοιχείο, κα- 
θώς_ είναι θιασώτης δύο χριστια
νικών άρετών: « Ά ν  τίς σέ ραπί
σει, στρέψον καί τήν άλλην παρει
άν», καί « Ό  σύ μισείς, ετέρω μή 
ποιήσεις».

Άποκαλεί τό χριστιανισμό στά 
βιβλία του «ύπέροχο δίδαγμα ά- 
γόπτης» καί ό πνευματικός άνθρω
πος κ. Μπάλκος δέν κρύβει τήν 
πικρία του γιά όσους τόν επικρί
νουν γιά τά Μ Α Τ  καί τό φακέ
λωμα τών ύπηρεσιών του. Στό τε
λευταίο είναι κατηγορηματικά άο- 
νητικός, όιλλά μέ τά άπαραίτητα 
παραθυράκια «περί ήθους» καί 
περί «άνατρεπτικών κομμόπων». 
Νά τί λέει ό κ. Μπάλκος έπί λέ- 
ξει:

— «Εύχαριστώ γιά  τήν εύκαι- 
ρία πού μού δίνετε γιά νά έπανα- 
λάβω γιά μιά άκόμη, πολλοστή, 
φορά, πώς δέν γίνεται φακέλωμα 
τών πολιτικών φρονημάτων τών 
πολιτών. Παρακολουθείται έν τού- 
τοις ή δραστηριότης τών παρα- 
νομούντων, όπως γίνεται παντού 
στόν κόσμο. 'Αλίμονο μας, άν δέν 
γινόταν αύτό. Τό «πιστοποιητικό 
ήθους» (τό όποιο έπικροτώ) κα
θιερώθηκε άπό άλλο ύπουργείο 
καί δέν άφορά τά πολιτικά φρο
νήματα αύτών πού άνήκουν σέ νό
μιμα, μή άνατρεπτικά κόμματα».

Νά υπενθυμίσει κανείς στό χα- 
Γ,βδινο κ. Μπάλκο ότι ό όρος «πα- 

ρανομούντες» φαίνεται πολύ έλα- 
στικός, θά ήταν σάν νά περίμενε. 
νά συγκατατεθεί ό κ. ύπουργός 
στήν παρατήρηση τών έπικριτών 
του, ότι οί περισσότεροι ήρωες 
τών βιβλίων του δέν θά έπαιρναν 
πιστοποιητικό ήθους άπό τούς 
ύφισταμένους του( ! ).

Γ ιατί όμολογουμένως, άν οί 
ύφιστάμενοι τού κ. Μπάλκου εί
χαν τά κριτήρια ήθους πού έχει 
στή λογοτεχνική του ιδιότητα ό 
κ. ύπουργός, θά είμαστε «Σόδο- 
μα καί Γόμορα», όπως παρατηρεί 
ένας συνεργάτης του. Ίσω ς γι 
αύτό ό κ. Μπόιλκος έχει τόσες ι
διότητες, όιλλά άπόλυτα διαχωρι
σμένες ή μιά άπό τήν άλλη.

Ά π ό  τά πολά εύχάριστα καί 
ένδιαφέροντα πού έχει νά πει ένας 
συνομιλητής σάν τόν κ. ύπουργό 
Δημοσίας Τάξεως, είναι ίσως ή 
όπτάντηση σ' ένα δικό μας κοινό
τυπο έρώτημα:

— Ποιά έργα τής έλληνικής καί 
παγκόσμιας λογοτεχνίας άγαπάτε 
καί θά θέλατε ένδεχομένως νά εί
χατε γράψει; Ποιά_ είναι τά μελ
λοντικά συγγραφικά σας σχέδια; 
Καί ή άπάντηση τού κ. Μπάλκου, 
ειλικρινής:

—  Θά ήθελα νά γράψω ορισμέ
να οπτό τά έργα, πού έχουμε άνα- 
φέρει στή συζήτησή μας. Καί βα
σικά τά έργα τού Ούίνστον Τσώρ- 
τσιλ. Άκόμα τά έργα τών κ.κ. 
Κωνσταντίνου Τσάτσου, Παναγιώ

τη Κ ανελλόπουλου καί Εύάγγελου 
Άδέρωφ, τά όποια έχουν ήρωες 
τούς λαούς. Ά λλ ά  φεύ! Ξέρω πώς 
δέν θά μπορέσω νά τά πλησιάσω 
ποτέ.

—  Αύτό σημαίνει ότι έγκατα- 
λείπετε τήν προσπάθεια;

— 'Οχι Ό τα ν  μέ τό καλό παύ- 
σω νά είμαι ύπουργός, τότε θά έ
χω χρόνο στή διάθεσή μου, θά 
ξαναρχίσω νά γράφω μυθιστορ^ 
ματα. . .


