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  Μία ]ακόμα καινοτόμος πρακτική [υλοποιήθηκε ]από τήν Παράταξή μας!

Τό Κυβερνητικό μας πρόγραμμα 
καί [η δημόσια συζήτησή του

 
(Συνέχεια στην σελ. 3)

ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤOΣ

•	 Συναντήσεις-Περιοδε0ες
•	 Δημόσιες συζητήσεις
•	 Δραστηριότητες μελ&ν
                    καί φίλων

                                                     
                (σελ.2)

Παρα { λείψεις...
νοήσεις...
μύθια τbς ΧαλιμJς...

] Ο σχολιασμός τbς Lπικαιρό-
τητος μέ τά μάτια τbς

« ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ�»
                                                    

 (σελ.2)
 

�] Η μορφή το~υ [ Ιωάννη 
Καποδίστρια 

[ Ιωάννης Καποδίστριας Pνα σύγχρονο 
πολιτικό πρότυπο 

(σελ.4) 
               

ΑΚΡΙΤΕΣ  ...  
Aλλά  

fχι μόνοι πιÜ!

[ Επειδή [ Ακρίτες δÝν ε8ναι... ο2 ξεχα- 
σμένοι

(σελ.4)

Μέσα σέ μιά πολιορκημένη ] Αθήνα ]από ]αναρχι-
κούς πού ]ενορχηστρώνει τό σάπιο πολιτικό κατεστη
μένο, πραγματοποιήθηκε μέ μεγάλη ]επιτυχία τήν 
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2008 στό Ξενοδοχε~ιο <ΤΙ-
ΤΑΝΙΑ> [η πρώτη δημόσια συζήτηση τ~ης πολιτικ~ης 
Παρατάξεως <ΚΟΙΝΩΝΙΑ>, το~υ νέου πολιτικο~υ κινή-
ματος, πού ]επαναπροσδιορίζει τόν πολιτικό χ~ωρο καί 
]ανατρέπει \ολες ]εκε~ινες τίς πολιτικές πρακτικές, πού 
ταλάνισαν καί ταλανίζουν τόν δίσμοιρο λαό μας ]επί 
20 δεκαετίες.

Μέ γεμάτη τήν ]ισόγεια μεγάλη α{ιθουσα το~υ <ΤΙ-
ΤΑΝΙΑ> ]από [ηρωϊκούς ]ανθρώπους κληρικούς καί λα-
ϊκούς ]από \ολες τίς περιοχές τ~ης] Αθήνας, ]από τήν Κό-
ρινθο, τήν Πάτρα, τή Λαμία καί τά Γιαννιτσά, {εγινε 
προσευχή καί ]εν συνεχεία [η κεντρική [ομιλία ]από τόν 
Πρόεδρο τ~ης Παρατάξεως κ. Μανώλη Β. Βολουδάκη, 
κατά τήν [οποία παρετέθη μέ ρεαλισμό, ζωντάνια καί 
βαθειά συναίσθηση ε]υθύνης \ολο τό σκεπτικό ]αλλά 
καί τό πλ~ηρες Κυβερνητικό Πρόγραμμα τ~ης Παρα-
τάξεως.

 [ Ο Πρόεδρος διά μακρ~ων ]ανέλυσε τίς πνευ-
ματικές βάσεις στίς [οπο~ιες στηρίζεται [η Παράταξη 
καί ]επανέλαβε πλειστάκις σέ πολλούς τόνους \οτι  
ε@ιναι ]αδιανόητο γιά τούς χριστιανούς νά βλέπουν 
τήν πολιτική ξεχωριστά ]από τήν πνευματική τους ζωή, 
]αφο~υ [η πολιτική ]αναφέρεται στόν τρόπο καί στίς ]εκ-

φράσεις τ~ης καθημεριν~ης ζω~ης τ~ων ]ανθρώπων.

Τόνισε μέ {εμφαση \οτι [η Παράταξη {εχει πνευματι-
κό Πατέρα καί \οτι \ολα τά στελέχη πού προσετέθησαν 
καί θά προστεθο~υν στό μέλλον θά {εχουν καί α]υτοί 
τόν Πνευματικό τους Πατέρα καί μέ α]υτήν τήν ]εκκλη-
σιαστική [ενότητα μέσω τ~ων Πνευματικ~ων [οδηγ~ων [η 
Παράταξη θά κατορθώση νά μείνη {αρρηκτα συνδεδε-
μένη μέ τή ζωή τ~ης ] Εκκλησίας γιά νά φέρη καρπούς 
]επωφελε~ις γιά τόν λαό, καθ’ \οτι [ως χριστιανοί γνω-
ρίζουμε τήν ]αλήθεια τ~ων λόγων το~υ Χριστο~υ <χωρίς 
]εμο~υ, ο]υ δύνασθε ποιε~ιν ο]υδέν>. [ Υπογραμμίσθηκε 
\οτι [η Παράταξη ε@ιναι στήν ] Εκκλησία ]αλλά {οχι {οργα-
νο τ~ης Διοικήσεως τ~ης ] Εκκλησίας.

Τονίσθηκε, ]επίσης, \οτι [η Παράταξη <Κοινωνία> 
καλε~ι τούς πιστούς χριστιανούς νά προστεθο~υν στίς 
τάξεις της παρατασσόμενοι [ως ]ισότιμα μέλη καί {οχι 
σάν κομμάτια, \οπως στά [υπόλοιπα κόμματα, ]αφο~υ, 
\ομως, προηγουμένως δηλώσουν, μέ γραπτή, χειρό-
γραφη, δήλωσή τους \οτι ]αποκηρύσσουν τήν Μασω-
νία καί κάθε μορφ~ης ]αποκρυφισμό.

Μέ τίς προαναφερθε~ισες προϋποθέσεις γίνεται 
σαφές \οτι [η <ΚΟΙΝΩΝΙΑ> δέν {εχει καμμιά [ομοιότητα 
μέ τίς προηγειθε~ισες {η [υπάρχουσες πολιτικές Κινή-
σεις, ο[ι [οπο~ιες χρησιμοποιο~υν μέν τόν Χριστιανισμό 

Μέσα σέ μιά περίοδο πού, [υποτί-
θεται, θά {επρεπε νά ε@ιναι χαρούμενη 
καί γιορτινή, ο[ι πολ~ιτες τ~ης χώρας 
μας καί ]ιδιαίτερα ο[ι κάτοικοι τ~ης 
] Αθήνας καί ]ιδιαίτερα ο[ι κάτοικοι 
το~υ κέντρου τ~ης ] Αθήνας, ζήσαμε 
#ωρες παραλογισμο~υ, [υπό τό καθε-
στώς μι~ας ]απρόσωπης τρομοκρατίας, 
ψάχνοντας νά ξεχωρίσουμε τήν τρέ-
λα ]από τή λογική, τήν ]αλήθεια ]από 
τό ψέμμα, τό φίλο ]από τόν ]εχθρό.

[ Ηλικιωμένοι καί ]αδύναμοι {αν-
θρωποι κλείστηκαν στά σπίτια τους.  
\ Οσοι {επρεπε ]από ]ανάγκη νά 
βγο~υμε {εξω, συνειδητοποιήσαμε κά-
ποια στιγμή \οτι [η ψυχολογία μας              
@ηταν ψυχολογία ]εμπόλεμη. Βγαίνα-
με \ετοιμοι νά πολεμήσουμε, νά δεί-
ρουμε, να [υπερασπιστο~υμε τήν πε-
ριουσία μας ]απ’ τούς ]εχθρούς. Ποι-
οί @ηταν ο[ι ]εχθροί; Ποιοί @ηταν α]υτοί 
πού {εμπαιναν κρύβοντας τά πρόσω-

πά τους σέ κεντρικά καταστήματα, 
τρομοκρατ~ωντας τούς ]ιδιοκτ~ητες καί 
τούς πελάτες, ]απειλ~ωντας: θά σ~ας 
κάψουμε, θά σ~ας σκοτώσουμε!

Ποιοί ε@ιναι α]υτοί πού θέλουν 
νά μ~ας κάψουν καί νά μ~ας σκοτώ-
σουν; Ο[ι γείτονές μας; Τά παιδιά 
τους; Α]υτοί πού, κάθε μέρα μ~ας κα-
λημερίζουν καί ψωνίζουν ]απ’ τά κα-
ταστήματά μας, {εχουν κρυφό καημό 
νά μ~ας κάψουν καί νά μ~ας σκοτώ-
σουν;

{ Η, ε@ιναι α]υτός, [ο καινούργιος 
τρόπος διαμαρτυρίας γιά \ενα {αδι-
κο θάνατο; ] Εξιλεώνεις \ενα κακό 
προκαλ~ωντας \ενα μεγαλύτερο κακό; 
] Εκδικε~ισαι \ενα ]αθ~ωο θ~υμα, δημι-
ουργώντας [εκατοντάδες {αλλα ]αθ~ωα 
θύματα;

Πο~υ π~ηγε [η λογική μας; Πο~υ 
π~ηγε [ο πολιτισμός μας; Πο~υ π~ηγε 
τό χαρακτηριστικό τ~ης φυλ~ης μας: [η 

]αγάπη το~υ διαλόγου; Πο~υ βρίσκεται 
κρυμμένη \ολη α]υτή [η κακία, [η ]αγα-
νάχτηση, τό μ~ισος γιά τό διπλανό 
μας {ανθρωπο;

Ποιό @ηταν τό κριτήριο τ~ης 
]επιλογ~ης τ~ων καταστημάτων πού 

{επρεπε νά καταστραφο~υν καί νά 
λεηλατηθο~υν; Γιατί τό \ενα καί {οχι τό 
διπλανό του; Ποιός ]επέλεξε τίς ζωές 
πού θά καταστρέψει;

Σχόλια στά τελευτα0α Aτυχb γεγονότα στή χώρα μας.

 
(Συνέχεια στην σελ. �)



[ Επικαιρότητα Δεκέμβριος 2008
www.koinwnia.com2

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μηνιαία Πολιτική [ Ενημέρωση

Δεκέμβριος 2008

[ ÉäéïêôÞôçò - [ Åκδότης: 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

] Ιπποκράτους 121-123 – Τ.Κ. 114 72
Τηλ / Fax:  210 36 37 442

E-mail: koinwnia@koinwnia.com
http://www.koinwnia.com

Äιευθυντής Óυíôάîεως: ΛΑΙΖΗΝÏΣ ΣΩΤÇΡΗΣ
 

Συνδρομές: ] Ελλάδος 20,00 € 
  [ Εξωτερικού 50,00 €

 
[ Αγαπητοί [ Αναγν&στες

] Ο [ενθουσιασμός καί T Aγάπη μέ τήν eποία lποδεχθήκατε τό 2στορικό πρ&το φύλ-
λο τ~ης Lφημερίδας μας, μJς δίνει δύναμη καί κουράγιο νά συνεχίσουμε αkτό τό Nργο 
μέ μεγαλύτερη εkθύνη καί Aποφασιστικότητα.

Τά προβλήματα καί τά Lμπόδια ε8ναι πολλά καί δύσκολα. Αkτό, \hμως, ε8ναι πού 
δίνει μεγαλύτερη Aξία στόν Aγ&να πού μαζί ξεκινήσαμε.

[ Από τή μεριά μας lποσχόμεθα νά συνεχίσουμε Aταλάντευτα μέ συνέπεια καί 
lπευθυνότητα μέχρι τέλους αkτό πού Aρχίσαμε.

Γνωρίζουμε, hτι μόνο T προσπάθεια ε8ναι δική μας, τό Aποτέλεσμα καί T hποια 
Lπιτυχία ε8ναι τοt Θεοt.

ΣJς εkχαριστοtμε καί σJς καλοtμε σέ συστράτευση καί συνεχb Aγ&να, Nτσι yστε 
νά ξαναδοtμε τήν πατρίδα μας hπως πραγματικά τbς Aξίζει νά ε8ναι καί fχι hπως 
τήν θέλουν κάποιοι κατευθυνόμενοι καί Cσχετοι.

Μόνο μιά τέτοια προσπάθεια θ’ Aποδείξη hτι ε3μαστε πραγματικοί Aπόγονοι τ&ν 
πατέρων μας, ο2 eπο0οι Nχυσαν τό α9μα τους καί Nδωσαν τή ζωή τους γιατί σκέφτο-
νταν περισσότερο LμJς, πού ζοtμε μετά Aπ’ αkτούς, παρά τόν Mαυτό τους καί τήν 
καλοπέρασή τους.

Μέ [αγωνιστικούς χαιρετισμούς

	 	 	 	 	 								Διεύθυνση Συντάξεως

ÓõíÝâç óôÞ Èåóóáëïíßêç!
Óôßò 28 [ Ïêôùâñßïõ, ìéóÞ yñá ðñßí 

îåêéíÞóåé T ðáñÝëáóç, ðëçóßáóå ôüí ïkëáìü 
ô&í óðïõäáóô&í ôbò Ó÷ïëbò Åkåëðßäùí Píáò 
óôñáôçãüò, ðïý ôü fíïìÜ ôïõ èõìßæåé èÜëáóóá, 
êáß ëßãï ðïëý ôïýò å8ðå hôé, Cí ôñáãïõäÞóåé 
e ïkëáìüò ôü «Ìáêåäïíßá ÎáêïõóôÞ…» èÜ 
Aðïðåìöèå0 e Añ÷áéüôåñïò Aðü ôÞí Ó÷ïëÞ. 

ÌÝ÷ñé ðÝñυóé e óðïõäáóôÞò ðïý Näéíå 
ôü óýíèçìá íÜ ôñáãïõäÞóïõí ôü [ Åèíéêü 
LìâáôÞñéï, ôéìùñå0ôï ìÝ öõëÜêéóç (óôÝñçóç 
Lîüäïõ) å3êïóé Tìåñ&í. ÔÜ ðáëéêÜñéá ìáò 
hìùò ôñáãïõäïtóáí êáß îáíáôñáãïõäïtóáí 
÷ùñßò íÜ ëïãáñéÜæïõí ôÞí ðïéíÞ.

{ Éóùò, öÝôïò, ï2 Añ÷Ýò ôït ôüðïõ äÝí 
Uèåëáí íÜ öáíïtìå «[ ÅèíéêéóôÝò» Líþðéοí 
ô&í Aîéùìáôïý÷ùí ô&í Âáëêáíéê&í ÷ùñ&í 
ðïý ðáñßóôáíôï óôÞí ðáñÝëáóç!!! { Åôóé, 
ëüãù ôbò öåôéíbò êñáõãáëÝáò Aðåéëbò äÝí 
ôñáãïýäçóáí. ] Ç óôåíï÷þñéá ôïõò hìùò 
êñÜôçóå ìÝñåò.

[ ÁëÞèåéá, óôñáôçãÝ, îÝñåôå ðþò ákôïýò 
ôïýò Cíäñåò τούς LôïéìÜæåôå ãéÜ íÜ öõëÜ-
îïõí ôÜ óýíïñá ôbò ðáôñßäáò; Ákñéáíïýò 
Aîéùìáôéêïýò åkíïõ÷éóìÝíïõò LèíéêÜ, ðïý 
óõíåéäçôïðïéïtí ôü ìÝãåèïò ôbò äéêbò óáò 
lðïôÝëåéáò AëëÜ êáß ô&í ðïëéôéê&í óáò 
ðñïúóôáìÝíùí.

Îå÷Üóáôå ôüí hñêï óáò óôñáôçãÝ;  

ÌÞðùò ðñÝðåé íÜ îå÷Üóïõìå êáß Lìå0ò hôé 
N÷ïõìå óýíïñá, ãéáôß Nôóé êÜðïéïé Lðéèõìïtí;

                                             
                                 Á1äώò [ Áñãå0ïé!  

      

 

        22 Νοεμβρίου: ] Ο Πρόεδρος καί τά μέλη τbς Κεντρικbς [ Επιτροπbς, Μιχάλης [ Ηλιά-
δης, Ν0κος Καρζbς καί Συμεών Ν0νος, Lπισκέφθηκαν γιά Aκόμα μία φορά τήν Θεσσαλονίκη καί 
τόν Σοχό, hπου συναντήθηκαν μέ τά Lκε0 στελέχη τbς παρατάξεως. \  Ενα Aπό τά θέματα πού ρυθ-
μίστηκαν κατ’ αkτή τήν Lπίσκεψη, Zταν καί τό θέμα τ&ν γραφείων τbς Παρατάξεως στήν Θεσσα-
λονίκη, τά Lγκαίνια τ&ν eποίων προγραμματίζονται γιά τόν Lρχόμενο μbνα. Σχετική Aνακοίνωση 
θά Aναρτηθε0 στόν διαδικτυακό μας τόπο http://www.koinwnia.com. 

Κατά τήν Lπιστροφή του e Πρόεδρος τbς Παρατάξεως δήλωσε: «Θεωρ& πώς καθυστερήσαμε 
πολύ τήν εoρεση καί τήν στελέχωση τ&ν γραφε0ων τbς Θεσσαλονίκης καί γι’ αkτό τίς προσεχε0ς 
Tμέρες θά πρέπει νά eριστικοποιηθε0 τό θέμα, νά γίνει e Bγιασμός καί τά Lγκαίνια καί κατόπιν νά 
Aρχίσουν νά λειτουργοtν κανονικά. [  Επίσης θά πρέπει νά eρισθε0 e τόπος καί T Tμερομηνία κατά 
τήν eποία θά παρουσιάσουμε καί στούς κατοίκους τbς Θεσσαλονίκης τό κυβερνητικό μας πρόγραμ-
μα καί θά τό συζητήσουμε μαζί τους, hπως Aκριβ&ς κάναμε στήν [ Αθήνα. Στόχος καί Lπιθυμία μας 
ε8ναι νά γίνει μέσα στόν [  Ιανουάριο τοt 2009.» 

\ Ενα παιδί δεκαπέντε χρόνων βρέθηκε μιά λάθος στιγμή σ’ \ενα λάθος μέρος. Καί πλήρωσε μέ 
τή ζωή του. Κακ~ως βρέθηκε ]εκε~ι καί κακ~ως πλήρωσε. Κανείς δέν ]αντιλέγει σ’ α]υτό.

[ Η χήρα μητέρα τρι~ων παιδι~ων, \ομως, [η [οποία γύρισε ]από μιά συγγενική κηδεία στήν ]επαρχία 
καί, ]αντικρύζοντας τό κατεστραμμένο καί λεηλατημένο κατάστημά της, {επαθε ]ανακοπή καί πέθανε 
]αφήνοντας τά τρία της παιδιά στό δρόμο, τί {εφταιγε; Α]υτή καί τά παιδιά της γιά ποιόν πληρώνουν; 
Α]υτούς ποιός τούς κλαίει; Γι’ α]υτούς ποιός μιλάει;

Μέσα στή γενική [υστερία καί τό γενικό παραλήρημα, \οπου ο[ι πάντες βρίζουν τούς πάντες, \οπου 
κανείς δέν σκέφτεται τή ε]υθύνη πού {εχει σάν πολίτης, σάν γονέας, σάν ]επαγγελματίας, σάν πολιτι-
κός, σάν δημοσιογρ~αφος, ]αλλά \ολοι βλέπουν τίς ε]υθ~υνες τ~ων {αλλων, μέσα σ’ α]υτή τήν τρέλα, ποιός 
σκέφτεται νηφάλια;

\ Ελληνες πολ~ιτες, ε@ιναι καιρός νά ξυπνήσετε. Ε@ιναι καιρός νά λογικευτε~ιτε. Ε@ιναι καιρός νά 
βάλετε τάξη πρ~ωτα στά σπίτια σας, κι \υστερα στούς δημοσιογράφους καί στούς πολιτικούς τ~ης χώ-
ρας μας.

Σέ λίγο θά ε@ιναι ]αργά. Σέ λίγο θά {εχουμε χάσει καί τό παιχνίδι καί τό μυαλό μας. Ξυπν~ηστε!
 

] Αγανακτησμένος πολίτης

 
(Συνέχεια από την σελ. 1)
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(Συνέχεια από την σελ. 1)

Τό Κυβερνητικό μας πρόγραμμα καί 
[η δημόσια συζήτησή του.

σάν δέλεαρ ]αγρεύσεως χριστιανικ~ων ψήφων, 
[η σχέση, \ομως, τ~ων μελ~ων τους μέ τήν ] Εκκλη
σία ε@ιναι πολύ χαλαρή καί [η πολιτική τους τε-
λείως ]αποκεκομμένη ]από τήν πνευματική ζωή, 
]αφο~υ α]υτές πολιτικοποιο~υν τό Ε]υαγγέλιο ]αντί 
νά πνευματικοποιήσουν τήν πολιτική.

] Ακολούθως ]εξετέθη τό πλ~ηρες Κυβερνη-
τικό Πρόγραμμα τ~ης Παρατάξεως, τό [οπο~ιο, 
\οπως χαρακτηριστικά ε@ιπε [ο Πρόεδρος, 
δημοσιοποιε~ιται τόσο νωρίς κατόπιν ]απαιτή-
σεως τ~ων ]ανθρώπων, ο[ι [οπο~ιοι προσβλέπουν 
στήν Παράταξη <ΚΟΙΝΩΝΙΑ> {οχι [ως ε]ις \ενα 
μικρό κόμμα ]αλλά [ως Κόμμα ]εξουσίας.

Πρώτη βασική διαφορά τ~ης Παρατάξεως 
<Κοινωνία> ]από τά γνωστά Προγράμματα τ~ων 
Κομμάτων ε@ιναι \οτι περιορίζει τά [ Υπουργε~ια 
σέ 6, [ενώνοντας τίς [ομοειδε~ις [αρμοδιότη-
τες {η συνδυάζοντας [αρμοδιότητες. Ο[ι θέσεις 
παλαι~ων [ Υπουργείων καί [ Υφυπουργείων με-
τατρέπονται σέ Γενικές Διευθύνσεις. { Ετσι, 
]επιτυγχάνεται καλύτερο πολιτικό ]αποτέλεσμα 
καί μειώνονται ο[ι Κρατικές δαπάνες, ]αφο~υ 
[ως γνωστόν ο[ι μισθοί τ~ων [ Υπουργ~ων καί τ~ων 
[ Υφυπουργ~ων ε@ιναι πολύ [υψηλότεροι τ~ων 
μισθ~ων τ~ων Γεν. Διευθυντ~ων.

 ] Από α]υτήν καί μόνο τήν ρύθμιση, 
χωρίς νά ]επιβληθ~η καμμιά φορολογία, 
]εξασφαλίζονται ο[ι συντάξεις τρι~ων ]ετ~ων!

• \ Ενα σπουδα~ιο, ]επίσης, μέτρο ε@ιναι 
[η κατάργηση το~υ Νόμου <Περί Ε]υθύνης 
[ Υπουργ~ων> (πού κατ’ ε]υφημισμόν ]ονομά-
ζεται {ετσι, ]εν~ω ο]υσιαστικά πρόκειται περί 
]ανευθυνότητός τους), καί [η κατάργηση τ~ης 
βουλευτικ~ης ]ασυλίας, πλήν τ~ης ]ασυλίας γιά 
τόν πολιτικό τους λόγο.

• { Αλλο μέτρο ε@ιναι [η ]αποδέσμευση τ~ων 
] Ενόπλων Δυνάμεων, τ~ων Σωμάτων ] Ασφαλείας 
καί τ~ης Δικαιοσύνης ]από τήν Κυβέρνηση. Ο[ι 
προαγωγές στούς κλάδους α]υτούς θά γίνο-
νται ]από τήν [ Ιεραρχία τ~ων Κλάδων α]υτ~ων καί 
{οχι ]από Κυβερνητικό Συμβούλιο. Α]υτονόητο  
ε@ιναι \οτι καταργε~ιται τό ΚΥΣΕΑ.

• Ο[ι μισθοί τ~ων βουλευτ~ων θά λαμβά-
νουν κάθε χρόνο τίς α]υξήσεις τ~ων μισθ~ων το~υ 
Δημοσίου καί δέν θά ρυθμίζονται μέ ε]ιδικά 
πλαφόν.

Τά [ Υπουργε~ια [ορίζονται μέ βάση τήν  
πνευματική καί {οχι τήν Ο]ικονομική σπου-
δαιότητα. { Ετσι, τό [ Υπουργε~ιο Ο]ικονομικ~ων  
ε@ιναι τελευτα~ιο στήν [ Ιεραρχία, καθ’ \οτι δέν  
ε@ιναι α]υτό πού θά χαράσση τήν Κυβερνητική  
Πολιτική ]αλλά θά [υπηρετ~η τήν Πολιτική τ~ης  
Κυβερνήσεως.

[ Η σειρά καί τά νέα ]ονόματα τ~ων [ Υπουρ-
γείων ε@ιναι: 

1.[ Υπουργε~ιο ] Εκκλησιαστικ~ων, Παιδείας 
καί Πολιτισμο~υ

2. [ Υπουργε~ιο Διεθν~ων Σχέσεων (πρώην 
[ Υπουργε~ιο ] Εξωτερικ~ων)

3.[ Υπουργε~ιο Δημόσιας Διοίκησης & ] Ορ-
γάνωσης

4.[ Υπουργε~ιο Στρατιωτικ~ων, Δημοσίας Τά-
ξεως καί Δικαιοσύνης

5.[ Υπουργε~ιο [ Υγείας, Πρόνοιας καί ] Αθ
λητισμο~υ (Στηρίζεται στήν φιλοσοφία τ~ων 

προγόνων μας <νο~υς [υγιής ]εν σώματι [υγιε~ι> 
καί, βεβαίως, συνδυάζεται μέ τήν πλουτοπα-
ραγωγό πηγή το~υ ]αθλητισμο~υ, [η [οποία σήμερα 
δαπαν~αται ]ανόμως, ]εν~ω πρέπει νά ]επενδύεται 
σέ νοσοκομειακές μονάδες)

6. [ Υπουργε~ιο Ο]ικονομίας

] Αναλυτικά γιά τίς Γενικές Διευθύνσεις 
τ~ων ]ανωτέρων [ Υπουργείων καί τίς [αρμοδιότη-
τές τους δέν ]αναφερόμεθα στό παρόν Δελτίο 
Τύπου. Α]υτά ]αναφέρθηκαν στήν [ομιλία το~υ 
Προέδρου καί θά ]αναρτηθο~υν στό Website 
τ~ης Παρατάξεως (www.koinwnia.com), ]αλλά 
καί θά ]εκτυπωθο~υν σέ {εντυπο. 

] Ενδεικτικά ]αναφέρουμε μόνο τίς Γε-
νικές Διευθύνσεις το~υ πρώτου [ Υπουρ-
γείου, «] Εκκλησιαστικ~ων, Παιδείας καί 
Πολιτισμο~υ»:

1. Γεν. Δ/νση ] Εκκλησιαστικ~ων θεμάτων
2. > » Α[ιρέσεων καί { Αλλων Θρησκει~ων
3. > » ] Εκπαιδευτικο~υ Προγράμματος
4. » » [ Ιστορίας
5. > » ] Επαγγελματικο~υ καταρτισμο~υ
6.  > » Προσέλκυσης ξένων φοιτητ~ων  

   στά [ Ελλ. Πανεπιστήμια
7. > » Πολιτισμο~υ
8. > » ] Ελέγχου Μέσων ] Ενημέρωσης

Στήν [ομιλία το~υ Προέδρου {εγινε ]εκτενής 
]αναφορά στήν Ο]ικονομική πολιτική μέ τό νέο 
της πρόσωπο καί ]απέδειξε, μέ τή μαρτυρία καί 
το~υ Ο]ικονομικο~υ Συμβούλου τ~ης Παρατάξε-
ως κ. Κωνσταντίνου Πολυχρονίου, καθηγητο~υ 
τ~ης Διεθνο~υς ] Επιχειρησιακής (International 
Business) του Πανεπιστημίου το~υ Σινσιννάτι, 
] Οχάϊο τ~ης ] Αμερικ~ης \οτι μέ πολύ λίγες καί με-
τρημένες κινήσεις μπορε~ι νά ]αλλάξη [η φυσιο-
γνωμία το~υ τόπου μας, ]αρκε~ι νά ]απομονωθο~υν 
τά τρωκτικά.

Καί [ο Πρόεδρος κατέληξε:

<Α]υτό πού χρειάζεται ε@ιναι α]υταπάρνηση. 
Τό νά ]αρνηθ~η κανείς τόν [εαυτό του δέν ε@ιναι 
[απλό πρ~αγμα. Δέν γίνεται, {αν δέν [υπάρχει 
πίσω κάτι πολύ βασικό καί κάτι πού θά δίνη 
νόημα σέ μιά τέτοια κίνηση καί ]απόφαση. Θά 
πρέπει νά [υπάρχη [η ζωή τ~ης ] Εκκλησίας. Α]υτή 
[η ζωή πού δείχνει στούς ]ανθρώπους τό πραγ-
ματικό μέγεθος \ολων τ~ων πραγμάτων, \ολων 
τ~ων συναισθημάτων, \ολων τ~ων καταστάσεων. 
Α]υτή [η ζωή, στήν [οποία {αν τοποθετήση κανείς 
τίς φιλοδοξίες του, θά διαπιστώση \οτι ε@ιναι 
πολύ μικρός καί ]ασήμαντος>.

] Επηκολούθησε μεγάλη συζήτηση καί δό-
θηκε ]απάντηση σέ πολλά ]ερωτήματα πού δι-
ατυπώθηκαν ]από τούς παρόντες καί διαζώ-
σης μέσω ]ασυρμάτων μικροφώνων ]αλλά καί 
γραπτ~ως μέσω σημειωμάτων τους.

[ Η παρουσία τόσων ]ανθρώπων μέ τόσο 
]αντίξοες καί ]επικίνδυνες γιά τή σωματική 
τους ]ακεραιότητα συνθ~ηκες τ~ων δρόμων τ~ης 
] Αθήνας, ε@ιναι ]ενθαρρυντική γιά τό μέλλον 
καί ]αποδεικνύει \οτι πολλοί {ανθρωποι ε@ιναι 
]αποφασισμένοι νά συμβάλλουν γιά νά ]αλλά-
ξουν τά πολιτικά πάγματα τ~ης Πατρίδος. 

              

 
Ε1δήσεις γιά τό ρόλο τbς 
Aστυνομίας σέ «πρότυπα» καί 
φιλελεύθερα κράτη.

Θά @ηταν καλό, σέ μιά ]ιδανική πολιτεία, \ολοι 
ο[ι {ανθρωποι νά @ησαν μέ τήν ]ελεύθερη βούλησή 
τους [υποδείγματα ]ενάρετων καί ]ηθικ~ων πολιτ~ων. 
Θά @ηταν καλό νά μή χρειαζόταν ο{υτε ]αστυνομία, 
ο{υτε δικαστήρια καί δικαστές, ο{υτε φυλακές.

[ Η ]ιδανική πολιτεία, \ομως, ]ανήκει στή 
χώρα τ~ης ο]υτοπίας. Στή σκληρή δική μας 
πραγματικότητα, [ο φόβος τ~ης κρατικ~ης ]εξουσίας 
καί δικαιοσύνης, δέν σηκώνει ]εξαιρέσεις.

{ Ετσι, λοιπόν, στή Βρετανία, \οπου, {οχι 
μόνον ο[ι πολιτικοί, ]αλλά ο{υτε κι α]υτή [η βασιλική 
τους ο]ικογένεια δέν ε@ιναι πάνω ]από τούς νόμους 
το~υ κράτους, συνέβη τό [εξ~ης: [ Ο βουλευτής τ~ων 
Tories, Damian Green, συνελήφθη καί κρατήθηκε 
]εννέα #ωρες γιά ]ανάκριση, ]εν~ω τά σπίτια του στό 
Λονδίνο καί στό Kent καί τό πολιτικό γραφε~ιο 
του ]ερευνήθηκαν σχολαστικά. ] Ακόμα καί τό 
γραφε~ιο του στό Κοινοβούλιο ]ερευνήθηκε ]από 
τήν ]αστυνομία, παρ’ \ολο πού, α]υτή [η ]ενέργεια,    
ε@ιναι πρωτοφανής στά χρονικά τ~ης Βρετανίας.

Ο[ι συνάδελφοί του βουλευτές, μπορε~ι νά 
]αγανάκτησαν μέ τή συμπεριφορά τ~ης ]αστυνομίας, 
]αλλά δέν τόλμησαν νά διαμαρτυρηθο~υν. Γιατί [η 
σύλληψη το~υ ]εν λόγ?ω βουλευτ~η {εγινε στά πλαίσια 
τ~ης {ερευνας γιά τίς διαρροές πού διαπιστώθηκαν 
τόν τελευτα~ιο καιρό στό [ Υπουργε~ιο ] Εσωτερικ~ων 
τ~ης Βρετανίας. Καί {ηδη, [η ]ανάκριση α]υτή, [οδήγησε 
στή σύλληψη [ενός δημοσίου [υπαλλήλου, [ο [οπο~ιος 
παρε~ιχε ]απόρρητες πληροφορίες τά τελευτα~ια δύο 
χρόνια.

{ Ετσι λειτουργο~υν τά κράτη πού σέβονται 
τούς πολ~ιτες καί τούς νόμους τους. Ο[ι [υπουργοί 
κι ο[ι βουλευτές ε@ιναι [υπάλληλοι τ~ων πολιτ~ων. 
Δέν ε@ιναι ]αφεντικά, τά [οπο~ια ο{υτε [ο νόμος ο{υτε [η 
δικαιοσύνη τολμο~υν νά ]αγγίξουν. \ Οσο πιό καίρια 
θέση {εχει κάποιος στόν κρατικό μηχανισμό, τόσο 
πιό διαθέσιμος σέ {ελεγχο πρέπει νά ε@ιναι. Ο[ι 
βουλευτικές γιάφκες καί [η ]ασυλία τους, μόνο σέ 
τριτοκοσμικές χ~ωρες {εχουν θέση!

Α]υτά τά μαθήματα δημοκρατίας καί τάξης, 
δέν μπορο~υμε νά τά πάρουμε ]από τήν Ε]υρώπη; 
{ Η, μήπως, δέν μ~ας συμφέρουν;

O ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ

Τί θά πε~ι ρατσισμός
[ Ο διάσημος μα~υρος ]ηθοποιός Samuel L. 

Jackson, [υποδύεται, στήν τελευταία ταινία του, \ ενα 
ρατσιστή ]αστυνομικό, [ο [οπο~ιος καταδιώκει \ενα 
μικτό ζευγάρι. Τό θέμα τό ξέρει καλά [ο ]ηθοποιός, 
γιατί, \οπως [ο {ιδιος δήλωσε, α]υτή [η ρατσιστική 
συμπεριφορά το~υ ε@ιναι πολύ γνωστή.

«Μέ {εχουν σταματήσει γιά {ερευνα, μόνο καί 
μόνο ]επειδή ε@ιμαι μα~υρος, μέ [ωρα~ιο α]υτοκίνητο, 
σέ λάθος μέρος», ε@ιπε [ο ]ηθοποιός. «{ Αλλες φορές 
μέ γνωρίζουν καί ζητο~υν συγνώμη. { Αλλες φορές 
μο~υ λένε ]αόριστα πώς, κάπου μέ ξέρουν, πού 
σημαίνει \οτι μπορε~ι νά ε@ιμαι καί καταζητούμενος, 
γι’ α]υτό τούς ε@ιμαι γνωστός!»

Α]υτά τά [ωρα~ια συμβαίνουν στήν «πιό 
δημοκρατική χώρα το~υ κόσμου», \οπως θέλει νά 
θεωρε~ι τόν [εαυτό της [η ] Αμερική. Φαντάζεστε νά 
θελήσει [ο νέος Πρόεδρός τους νά πάει μόνος 
του καμμιά βόλτα, καί νά τόν σταματήσουν γιά 
{ερευνα, γιατί {εχει λάθος χρ~ωμα καί [οδηγε~ι [ωρα~ιο 
α]υτοκίνητο;

O ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ
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Στό [ Εφετε0ο Θράκης προσέφυγε T «Τουρκική \ Ενωση Ξάνθης» 
προκειμένου νά Aνοίξει e δρόμος γιά τήν Lφαρμογή τbς Aπόφασης τοt 
Εkρωπαϊκοt Δικαστηρίου [ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 ] Η λειτουργία τοt συλλόγου ε8χε Aπαγορευθε0 Aπό τήν ] Ελ-
ληνική Δικαιοσύνη, Aλλά τό Εkρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε τούς 
προσφεύγοντες.

 Στίς 3 [ Απριλίου 2009 θά πραγματοποιηθε0 στό [ Εφετε0ο Θρά-
κης T πρώτη συνεδρίαση, T eποία Lνδιαφέρει Nντονα τήν { Αγκυρα.

 ] Η τουρκική διπλωματία τό τελευτα0ο διάστημα Aσχολε0ται Lπί-
μονα μέ τή μουσουλμανική μειονότητα στή Θράκη καί T Aπόφαση τοt 
ΕΔΔΑ ε8χε γίνει δεκτή μέ μεγάλη 2κανοποίηση στή γειτονική χώρα, 
πού Lργάζεται γιά τόν πολλαπλασιασμό συλλόγων καί Mνώσεων στή 
Θράκη πού θά αkτοπροσδιορίζονται vς τουρκικοί. 

Πηγή: O ΧΡΟΝΟΣ (28/11/2008)

    TO ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ:

Ο2 γείτονες καλά δουλεύουν! [ Εμε0ς ... Cς Aλλάξουμε πλευ-
ρό! \ Ωρα νά ξυπνήσουμε Aδέλφια! Δέν Nχουμε Cλλο χρόνο γιά 
χάσιμο! Σέ λίγο θά ε8ναι πολύ Aργά...

[ Ιωάννης Καποδίστριας Pνα σύγχρονο               
πολιτικό πρότυπο

Πολλοί μ~ας ρωτο~υν γιατί ]η παράταξή μας [επέλεξε vς 
πολιτικό πρότυπο τόν [ Ιωάννη Καποδίστρια καί {οχι κάποιον 
{αλλο πολιτικό. Μέ τήν σύντομη [αναφορά πού θά κάνουμε, θά 
[επιδιώξουμε νά [απαντήσουμε στό [ερώτημα α[υτό.

] Ο Καποδίστριας, [εξαρχ~ης δέν ε8χε σκοπό νά [ασχοληθε0 
μέ τήν πολιτική. Σπούδασε [ Ιατρική στήν Πάντοβα τ~ης [ Ιταλί-
ας καί στή συνέχεια [εξάσκησε τό [επάγγελμα το~υ [ Ιατρο~υ στήν 
πατρίδα του, τήν Κέρκυρα.

Μετά τήν ]υπογραφή τ~ης συνθήκης τ~ης Κωνσταντινούπο-
λης, μεταξύ Ρωσίας καί Τουρκίας, τό 1800, τά ]επτά νησιά το~υ 
[ Ιονίου [αναγνωρίστηκαν vς α[υτόνομο κράτος μέ τήν [επωνυμία 
«] Επτάνησος Πολιτεία», ]υπό τήν [επικυριαρχία τ~ης Πύλης. Ο2 
κάτοικοι τ~ης Κεφαλλονι~ας \ομως, δέν δέχθηκαν τούς {ορους 
τ~ης συνθήκης καί [επαναστάτησαν. ] Η Πύλη [ανέθεσε στόν 
[ Αντώνιο Καποδίστρια – τόν πατέρα το~υ [ Ι. Καποδίστρια - καί 
τόν Νικόλαο Σιγο~υρο, νά [εφαρμόσουν τό σύνταγμα καί νά 
[επαναφέρουν τήν τάξη.

Τότε ]ο πατέρας του [ Αντώνιος, yρισε τόν υ2ό του [ Ιωάννη νά τόν [αντικαταστήσει.

{ Ετσι ]ο Καποδίστριας, σέ ]ηλικία μόλις 25 χρον&ν π~ηγε στήν Κεφαλλονιά, μαζί μέ τόν Ν. 
Σιγο~υρο. { Ετσι ξεκίνησε ]η πολιτική του σταδιοδρομία. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, \οτι ]ο Καπο-
δίστριας, δέν [επέλεξε νά [ασχοληθε0 μέ τήν πολιτική, [αλλά ]η πολιτική, διά μέσου το~υ πατέρα 
του, τόν [εκάλεσε.

] Ο [ Ι. Καποδίστριας ε8χε [αξίες καί [αρχές τίς ]οπο0ες [εκράτησε [από τήν νεότητά του 
μέχρι καί τόν θάνατό του. Ε8χε πίστη στόν [αληθινό Θεό καί [αγάπη γιά τήν Πατρίδα του, τήν 
] Ελλάδα. Μέ βάση α[υτές τίς δύο [αρχές προχώρησε στό βίο του, καί μέ α[υτές τίς [αρχές Nκανε 
\ολες τίς [επιλογές του.

Δέν ε8χε πρόθεση νά ξεκινήσει μιά πολιτική καριέρα προσκολλώμενος σέ ]οποιαδήποτε 
διπλωματική πρόταση το~υ γινόταν. Γι’ α[υτό καί [αρνήθηκε νά [ενταχθε0 στή διπλωματική [αντι-
προσωπεία τ~ης Γαλλίας, γιατί δέν πίστευε στήν [αθεΐα τ~ης Γαλλικ~ης [ Επανάστασης καί δέν ε8χε 
[εμπιστοσύνη στό πρόσωπο το~υ Ναπολέοντα.

Μόνον \οταν ]η Ρωσία τόν κάλεσε νά στελεχώσει τήν διπλωματική της [αποστολή δέχτηκε. 
Δέχτηκε, γιατί πίστευε \οτι ]η ]ομόδοξη Ρωσία, θά φρόντιζε \οσο καμμιά {αλλη Μεγάλη Δύναμη 
τά συμφέροντα τ~ης ] Ελλάδος. Μοναδικό κριτήριο γιά τίς πολιτικές του [επιλογές, στάθηκε τό 
συμφέρον τ~ης πατρίδας του.

] Η πεποίθηση α[υτή @ηταν τόσο {εντονη στόν Καποδίστρια, yστε δέν δίστασε νά [απευθυν-
θε0 στόν Τσάρο, καί νά το~υ πε0: «Μεγαλειότατε, [εντίμως σ~ας δηλώνω \οτι ]οσάκις ε]υρεθ~ω πρό 
το~υ τραγικο~υ διλήμματος νά ]υποστηρίξω τά συμφέροντα τ~ης σκλαβωμένης πατρίδος μου {η τά 
συμφέροντα τ~ης [αχανο~υς α[υτοκρατορίας σας, δέν θά διστάσω ο{υτε στιγμή: Θά τεθ~ω μέ τό 
μέρος τ~ης πατρίδος μου».

Τέτοια παρρησία καί γενναιότητα διέθετε yστε νά διακηρύττει α[υτά [ενώπιον το~υ Τσά-
ρου, Α[υτοκράτορα πασ~ων τ~ων Ρωσι~ων, τή στιγμή πού κατε0χε \ενα τόσο ]υψηλό καί ε[υαίσθητο 
[αξίωμα, \οπως α[υτό το~υ ] Υπουργο~υ τ~ων [ Εξωτερικ~ων.

Τό Πιστεύω του, {οχι μόνο τό ζο~υσε [αλλά τό διεκήρυτε. Α[υτό τό [απέδειξε \ολη ]η ζωή του. 
Δέν χρησιμοποίησε τήν πολιτική γιά προσωπικό {οφελος, [αλλά τήν χρησιμοποίησε γιά τό συμφέ-
ρον τ~ης πατρίδας του. [ Αλλά καί στή συνέχεια, \οταν ]η πολιτική τ~ης Ρωσίας ψυχραίνεται Nναντι 
τ~ης ] Ελλάδος, καταλαβαίνει \οτι δέν μπορε0 νά βοηθήσει τήν πατρίδα του [απ’ α[υτήν τή θέση. 

Τότε, δέν δίστασε νά {ερθει σέ [αντίθεση μέ τόν Τσάρο καί νά το~υ κρούσει τόν κώδωνα 
το~υ κινδύνου γιά τήν συμπεριφορά του {εναντι τ~ης Ρωσίας καί τ~ης ] Ιστορίας. \ Οταν τίποτα 
[απ’ α[υτά δέν πέτυχε, παραιτε0ται [από τή θέση του. Παραιτε0ται, {οχι γιατί ]ο Τσάρος δέν 
προώθησε τά συμφέροντα τ~ης Ρωσίας [αλλά γιατί δέν [εξυπηρετήθηκαν τά συμφέροντα τ~ης  
] Ελλάδος. Μιά πολιτική κίνηση, δυστυχ&ς, [ασύλληπτη γιά τούς σημερινούς πολιτικούς μας. Ο2 
δικοί μας πολιτικοί συνωστίζονται καί παρακαλο~υν νά διοριστο~υν σέ ]υψηλές θέσεις διακηρύττο-
ντας μέ κάθε τρόπο καί πρός π~ασα κατεύθυνση \οτι θά προασπίσουν τά συμφέροντα α[υτο~υ πού 
τούς διόρισε.

[ Ενδεικτική ε8ναι ]η φράση τ~ων ]ημερ~ων μας [από ]υπαλλήλους] Υπουργείων σέ ]υπεύθυνες 
θέσεις: «[ Εμε~ις [εντολές [εκτελούσαμε» καί «Α[υτά μ~ας ε8παν [από τό ] Υπουργε~ιο, α[υτά κάναμε». 
] Ο Καποδίστριας \ομως δέν κρύφτηκε πίσω [από τέτοιες φράσεις, [αλλά {ορθωσε τό [ανάστημά 
του καί ]υποστήριξε τήν [αλήθεια. Σέ μιά [εποχή, μάλιστα, πού δέν μπορο~υσε νά βρε0 τό δίκιο 
του, διότι πάνω [από κάθε νόμο 3σχυε τό δίκιο το~υ Α[υτοκράτορα.

Τελικά, ]υπέβαλε τήν παραίτησή του στόν Τσάρο, δίχως νά τόν [ενδιαφέρει {αν ]η πράξη 
του α[υτή θά σήμαινε τό τέλος τ~ης πολιτικ~ης του καριέρας.

[ Ερχόμενος ]ο Καποδίστριας στήν ] Ελλάδα, {εθεσε [αμέσως τή βάση στήν ]οποία τό νέο 
Κράτος {επρεπε νά στηριχθε0. Πίστευε [ακράδαντα \οτι ]η [ Εκκλησία {εσωσε τήν πατρίδα καί ]η 
[ Εκκλησία το~υ Χριστο~υ θά [αποτελέσει τή «σωτηρία το~υ { Εθνους, τό λίκνο το~υ μέλλοντος». 

Φρόντισε λοιπόν νά [αναβαθμίσει τό ρόλο τ~ης [ Εκκλησίας, δίνοντάς της ο[υσιαστικό λόγο 
στήν Παιδεία, στήν πολιτική καί στρατιωτική ζωή το~υ τόπου. Προάσπισε τήν περιουσία τ~ης 
[ Εκκλησίας καί τ~ων μοναστηρι~ων καί σέ συνεργασία μέ τους [ Εκκλησιαστικούς {αρχοντες φρό-
ντισε γιά τήν [αξιοποίησή της.

[ Εφάρμοσε \ενα [εκπαιδευτικό πρόγραμμα βγαλμένο [από τή ζωή τ~ης [ Ορθοδόξου [ Εκκλη-
σίας μακριά [από προτεσταντικές [αντιλήψεις καί θεωρίες.

Ε8χε συνεχ~η φροντίδα yστε \ολος ]ο δημόσιος τομέας νά [αποτελε0ται [από ]υπαλλήλους, 
στρατιωτικούς, [εκπαιδευτικούς, πού νά {εχουν πίστη στό Θεό καί [αγάπη στήν Πατρίδα. 
Ο2 νουθεσίες, καί ο2 [εγκύκλιοι πού {εγραψε, τόνιζαν [ακριβ&ς α[υτές τίς [αξίες. [Αξίες τίς ]οπο~ιες ]ο 
3διος ]ο Κυβερνήτης προσωπικά ζο~υσε.

\ Ολη τή ζωή του τήν στήριξε στήν πίστη του στό Θεό. «] Ο Θεός ε8ναι προστάτης μου … 
καί {ανευ ταύτης τ~ης πίστεως ο{υτε [εμαυτόν θά [ηδυνάμην νά κατανοήσω, ο{υτε νά [ελπίσω τι». 
[ Ακόμα καί ]ο θάνατος τόν βρ~ηκε τήν yρα πού πήγαινε «{ορθρου βαθέως» στήν [ Εκκλησία νά 
παρακολουθήσει τή Θεία Λειτουργία.

[ Από τά παραπάνω, νομίζω \οτι ε8ναι ε{υκολο νά δε0 κανείς τή Πνευματική καί [ηθική ]υπε-
ροχή το~υ πρώτου Κυβερνήτη τ~ης ] Ελλάδος, {εναντι \ολων τ~ων μεταγενεστέρων του.

] Η παράταξή μας τόν προβάλλει σάν πρότυπο, [ανεβάζοντας τόν π~ηχυ στίς πεσμένες 
[αξίες καί τ~ης [ιδιωτικ~ης καί τ~ης δημόσιας ζω~ης το~υ τόπου μας. Ο]ι πεποιθήσεις του ε@ιναι καί 
δικές μας πεποιθήσεις καί ]η [επιλογή του ]ως προτύπου, ε@ιναι μιά πράξη συνειδητή, πού πηγάζει 
[από τό θαυμασμό μας γιά τόν χαρακτ~ηρα του, γιά τό @ηθος του, γιά \ολη γενικά τή ζωή του 
καί τό μαρτυρικό τέλος του.

              Νικόλαος Καρζbς


