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Αγαπητέ μου Νίκο, 

Από όλες τις διαμαρτυρίες για τις πρόσφατες δηλώσεις μου σχετικά με την 

παραγωγικότητα στην ελληνική οικονομία και την ανάγκη ενίσχυσης της, διάλεξα τη δική σου 

για να απαντήσω και στους υπολοίπους και αυτό όχι γιατί με εντυπωσίασαν οι οποιοιδήποτε 

τίτλοι σου, αλλά γιατί έχεις κατακτήσει και κατοχυρώσει τον υπέρτερο όλων, αυτόν του 

αγωνιστή της δημοκρατίας. 

Καταρχήν λυπάμαι που το λέω αλλά δεν θα πρέπει να έχεις δει ο ίδιος την εκπομπή 

γιατί δεν χρησιμοποίησα τη λέξη "αντιπαραγωγικοί", που σημαίνει κάτι διαφορετικό από την 

έκφραση "μη παραγωγικός". 

Στοιχειώδης κανόνας της οικονομικής επιστήμης είναι ότι παραγωγικοί είναι όσοι 

ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση. Οι υπόλοιποι συμμετέχουν στη 

διανομή του προϊόντος. Δεν είναι ούτε άχρηστοι ούτε αντιπαραγωγικοί. Νομικοί, που είναι και 

το επάγγελμα μου, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, ιερείς, απλώς δημιουργούν τις προϋποθέσεις 

της παραγωγής σε μια οργανωμένη κοινωνία και αμείβονται για αυτό. Είναι χρήσιμοι, ασκούν 

το επάγγελμα τους με τρόπο αξιοπρεπή, και Βέβαια κατεξοχήν οι στρατιωτικοί έχουν και λόγο 
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να αισθάνονται ιδιαίτερα υπερήφανοι για το ρόλο τους στην ελληνική ιστορία, αν πολέμησαν 

τους εχθρούς του έθνους, όπως η οικογένεια από την οποία κατάγομαι, και αν δεν πρόδωσαν 

το Σύνταγμα και τους νόμους όπως στην πρόσφατη επταετία, πράγμα που έχεις την καλοσύνη 

κι εσύ να θυμίζεις. 

Όλα τα υπόλοιπα που γράφεις είναι πολύ ενδιαφέροντα αλλά δεν έχουν καμία σχέση με 

τις δηλώσεις που μου αποδίδονται και τις οποίες εν χορώ διάφοροι άσχετοι, υστερόβουλοι και 

αδαείς έσπευσαν να σχολιάσουν. 

Δε θα ήθελα να επικεντρωθώ σε αυτούς: η ύπαρξη σύγχρονων και αποτελεσματικών 

ενόπλων δυνάμεων λόγω της γεωγραφικής μας θέσης επιβάλλεται. 

Έχεις πάντα όλη μου τη φιλία και την εκτίμηση. 

Θεόδωρος Πάγκαλος 
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Μ έ ο ο 

21 ττοδελτίωσης: . .8/11/2010 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΕΣΤΙΑ» 

Οί Ένοπλες Δυνάμεις 

Κρριτ Αίτνβνντη, 
Τόν σημερινό Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως κ. Θεό

δωρο Πάγκαλο, γιό τοΐ παλαιμάχου τοί) Β* ΠΠ αξιωματι
κοί) της Πολεμικής Αεροπορίας Γεώργιου Πάγκαλου, ανε
ψιό τοϋ Ναυάρχου τοϋ ΠΝ Θησέα Πάγκαλου και εγγονό 
του Στρατηγού Θεόδωρου Πάγκαλου, τόν γνωρίζω προσω
πικά, είναι φίλος μου και θαυμάζω την ιδιαίτερη ευφυΐα καί 
καλλιέργεια πού διαθέτει. Τύ κακό είναι δτι μερικές φορές, 
ενεργώντας παρορμητικά, παρεκτρέπεται. 

Δυστυχώς, & κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, σχολιάζοντας 
μέ την σημερινή Ιδιότητα τοϋ Αντιπροέδρου τής Κυβερ
νήσεως τήν επικαιρότητα σε πρόσφατη εκπομπή της κρα
τικής τηλεοράσεως καί ακολουθώντας τήν τάση πού επι
κρατεί άπό τήν μεταπολίτευση καί μετά τής ΰποβαθμίσε-
ως καί ευτελισμού των στελεχών των ΕΔ, κάτι τό όποιο 
έχω δημόσια πολλές φορές καταγγείλει, χαρακτήρισε τις 
ΕΔ καί τά ΣΑ (!>ς τούς πλέον αντιπαραγωγικούς κλάδους 
στήν Ελλάδα. Αίσχος! Αυτοί οί υβριστικοί χαρακτηρι
σμοί τοϋ κ. Αντιπροέδρου, έρχονται νά προστεθούν σέ 
άλλους κατά καιρούς όπαξιωτικούς χαρακτηρισμούς 
πρωτοκλασάτων στελεχών. 

"Ενα Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό γεγονός, που δείχνει πό
σο υποβαθμισμένα είναι τά μόνιμα στελέχη των ΕΔ άπό τό 
1974 καί μετά, αποτελεί τό δτι ακόμη καί οί Αρχηγοί τών 
Γενικών' Επιτελείων παίρνουν σήμερα Βασικό Μισθό Πρω
τοδίκη, ένώ δλοι οί άλλοι κατώτεροι βαθμοί, παίρνουν βε
βαίως πολύ λιγότερα. 

Ας σημειωθεί δτι κατά τή διάρκεια τής 7χρονης τυραν
νίας 1967-1974, ή πλειονότητα τών στελεχών τών ΕΔ πού 
αντιτάχθηκαν σ* αυτή, είχαν πάρα πολύ βαρύτερες επιπτώ
σεις, άπό εκείνες αντιστασιακών πολιτών. "Επίσης τό στέ
ριωμα τής ακλόνητης πλέον σήμερα Δημοκρατίας μας, πού 
δλοι απολαμβάνουμε καί περισσότερο οί στεγαζόμενοι 
στόν περίλαμπρο ναό της, οφείλεται μεταπολιτευτικά ατά 
στελέχη τών ΕΔ 

Έ ά ν ό κ. Αντιπρόεδρος μπορούσε νά εγγυηθεί δτι ή 
"Ελλάδα δεν διατρέχει κινδύνους γιά τήν εθνική της ανε
ξαρτησία καί κυριαρχία, όπως π.χ. τό Λουξεμβούργο, τότε 
οί ΕΔ 0ά γίνουν περιττές, οί δαπάνες γιά τήν άμυνα θά 
είναι δυνατό νά διοχετευθούν σέ άλλους κοινωφελείς το
μείς καί οί υπάρχοντες εξοπλισμοί νά εκποιηθούν. Έάν οί 
κυβερνώντες διαβάσουν τό πρόσφατο βιβλίο τοϋ παγκο
σμίως διακεκριμένου ακαδημαϊκού κ. Βασίλη Μαρκεζίνη, 
πού αναφέρεται στήν απαιτούμενη νέα ελληνική εξωτερι
κή πολιτική, 0ά αντιληφθούν τούς υπαρκτούς εξωτερι
κούς κινδύνους πού πρέπει νά είναι σέ θέση νά αποτρέπει 
αποτελεσματικά ή χώρα μας, διαθέτοντας καί ικανές καί 
αποτελεσματικές ΕΔ. 

Ευχαριστώ γιά τή φιλοξενία, 
ΝίκοςΠαπάς 

Ναύαοχος Π.Ν. 
Επίτιμος Αρχηγός Γενικοί Επιτελείου Ναυτικού 


