Θεόδωρος Πάγκαλος
Μιλάμε για τον στρατηγό, τώρα, έτσι; Μην μπερδευόμαστε! Όχι για τον
σημερινό Θόδωρα, τον "τροφαντό" όπως τον είχε αποκαλέσει ο
Βαρουφάκης και είχε γελάσει κάθε πικραμένος!
Ο παππούς Πάγκαλος, λοιπόν, υπήρξε μυστήρια προσωπικότητα!
Σοβαρός, αξιοπρεπής, εχέγγυος αρχικά, στα ταραγμένα χρόνια της
νεότερης ιστορίας μας! Και μετά κάτι παθαίνει, ρε φίλε! Κάτι έφαγε, κάτι
ήπιε, ποιος ξέρει, και μ' ένα σάλτο ρίχνεται στα δίχτυα της γελοιότητας!
Κι εκεί να δεις ιστορίες γι αγρίους! Η χαρά του γελοιογράφου και της
επιθεώρησης!
Είπαμε, όμως, στις αρχές, άψογος! Ηγέτης και ψυχή της επανάστασης,
εκεί μετά την Καταστροφή του '22! Αν και κομμάτι αδιάλλαχτος, κανείς
δε μπορεί να του αφαιρέσει τους τίτλους για τις τεράστιες υπηρεσίες
που προσέφερε στην διαλυμένη, τότε, Ελλάδα!
Τους πρώτους, λοιπόν, μήνες του 1923 δεν υπήρχε στρατός στην
πατρίδα! Ήταν εντελώς, μα εντελώς λέμε, διαλυμένος! Κι εδώ σηκώνει τα μανίκια ο στρατηγός!
Πρώτα απ' όλα φροντίζει να δικαστούν στα γρήγορα και να εκτελεστούν οι υπεύθυνοι της Καταστροφής!
Ο γνωστός "τουφεκισμός των Έξι" στο Γουδή!
Αμέσως μετά αναλαμβάνει ανώτατη διοίκηση στο στρατό!
Στρατό; Ποιο στρατό; Πυροβολικό ανύπαρκτο, απώλειες τεράστιες, η λιποταξία και η ανυπακοή στην
ημερήσια διάταξη! Οι φαντάροι είχαν φτάσει σε σημείο να πιάνουν τους στρατηγούς απ' τα γένια!
Αρχίζει τότε ο Πάγκαλος την τρομοκρατία! Για ψύλλου πήδημα τουφεκίζει, μαστιγώνει, φυλακίζει! Τα
φανταράκια λένε "αμάν"!
Αμάν, ξεαμάν, εφτά μήνες αργότερα η στρατηγάρα παρατάσσει στον Έβρο μια στρατιά 100.000 άριστα
εφοδιασμένων αντρών και ετοιμάζεται να μπουκάρει στην Πόλη! Οι Τούρκοι τα χρειάζονται και βάζουν τις
μεγάλες δυνάμεις να τον φρενάρουν!
Τρία χρόνια αργότερα, όμως, αλλάζει ο δικός μας! Απ' τη μια η υπεροψία της εξουσίας, απ' την άλλη η
ανυπαρξία πολιτικών κάποιου βεληνεκούς, παίρνει φόρα! Διαλύει τη Βουλή, εξορίζει αντιπάλους και
αυτοανακηρύσσεται τσάρος πασών των Ρωσιών! Ψέμματα, ένας θλιβερός δικτατορίσκος κατάντησε!
Άρχισε να μαζεύει τον ένα τίτλο μετά τον άλλο! Πρόεδρος, Πρωθυπουργός, μέχρι και νομοθέτης μας
έγινε! Ναι! Κι είχε λόγο για όλα! Από το μήκος της φούστας των γυναικών, μέχρι τις στολές των
χωροφυλάκων! Κωστέτσος!
Στην αρχή ο λαουτζίκος διασκεδάζει με τα καμώματά του, η χώρα όμως και οι θεσμοί γελοιοποιούνταν
και εξευτελίζονταν διεθνώς!
Και κάποια στιγμή στρατιωτικοί και πολιτικοί τα παίρνουν άγρια! "Κομμένη η πλάκα", λένε, "πρέπει να τον
μαζέψουμε"! Αυτός τους ψυλλιάζεται και προσπαθεί να αποδράσει με το τορπιλοβόλο "Πέργαμος"!
Εγκλωβίζεται τελικά και μεταφέρεται σιδηροδέσμιος στο ψυχιατρείο!
Χρόνια αργότερα, στη διάρκεια της κατοχής, εμφανίζεται ως συνεργάτης της κατοχικής κυβέρνησης αλλά
και ως εμπνευστής των ταγμάτων ασφαλείας! Κυκλοφορούσε, δε, στους δρόμους της ρημαγμένης
Αθήνας με πολυτελή λιμουζίνα, δίπλα από τα κάρα με τους πεθαμένους!
Α, ρε στρατηγέ! Τα χάλασες όλα με τις γουρουνιές σου!

