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Σάββατο 12 Ιουλίου 2008 - 01:09:07 ‐ Έτος: 18o ‐ Αρ. φύλλου: 4969
ΗΧΩ

Κύριο θέμα

«Σηµάδι τ ο υ άρχοντα
δεν είναι η δύναµη, αλλά
το ήθος.»
Σωκράτης

Η ιστοσελίδα της
"Ηχώ"
ανανεώνεται
καθημερινά στις
11 το πρωί ώρα
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
Πότε πιστεύετε ότι
πρέπει να επιτρέπεται η
στάθμευση οχημάτων
μέσα σε πάρκα;
Καθημερινά
21%

Όταν γίνονται εκδηλώσεις εκεί
3%

Ποτέ
74%

Δεν με ενδιαφέρει
3%

Σύνολο ψήφων: 38

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Καταφύγιο δροσιάς σε
παραλίες και Αγία Βαρβάρα

[10/7/2008]
Φεστιβάλι Ταινιών Μικρού
Μήκους:Οι προκριθείσες
ταινίες για το διαγωνιστικό
τμήμα του Digi 2008

[7/7/2008]
Πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών
Υπαλλήλων

[7/7/2008]

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συνεδρίαση Νομαρχίακού
Συμβουλίου Δευτέρας 7
Ιουλίου 2008:Οι θέσεις της
Υπερνομαρχίας Πολιτών

[9/7/2008]
Στη Δράμα χθες ο κοιν.
εκπρόσωπος του Σύριζα,
Φώτης Κουβέλης

[25/6/2008]
Ξηλώθηκε η σκηνή στην
Πλατεία Ελευθερίας!

[21/6/2008]

ΔΗΜΟΙ
Ξηλώθηκε η σκηνή στην
Πλατεία Ελευθερίας!

[23/6/2008]
Ανοχύρωτη Πόλη:Αλλάζει ο
Δημοτικός κήπος;

[5/6/2008]
Έγινε η παρουσίαση του
προγράμματος "Ψηφιακός
Δήμος"

[30/5/2008]

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έκθεση ζωγραφικής της
Σοφίας Παρασίδου:Στην
αίθουσα Ελευθερία μέχρι τις
20 Ιουλίου

[11/7/2008]
Το Σάββατο 12 Ιουλίου
στον Καλό Αγρό το 1ο
Φεστιβάλ Νεανικών
Μουσικών Σχημάτων

Οι στήλες μας

Πολιτική

Εύρεση

Ειδήσεις

Δήμοι

Πολιτισμός

Αθλητικά

Ο αγώνας των δικαίων
9/7/2008

‐ Προβλήθηκε: 15 φορές

Γράφει ο Δρ. Νίκος Λυγερός
Η δικαιοσύνη καθιερώθηκε για να προστατεύει τους
ανθρώπους, γι’ αυτό πρέπει να προστατεύεται για να µην
την εκµεταλλεύονται για πολιτικούς σκοπούς. Η χρήση του
διαδικαστικού προβλήµατος δεν είναι καινούργια στις
προσπάθειες να τεθεί υπό αµφισβήτηση η ανέγερση του
Μνηµείου για τη Γενοκτονία των Αρµενίων στη Λυών.
Αποτελεί µία µορφή κρυφού ρατσισµού που δεν έχει το
θράσος της τουρκικής βαρβαρότητας και προσπαθεί να
κρυφτεί πίσω από δικαστικές διαδικασίες. Αυτές οι
τελευταίες είναι µόνο και µόνο ένα πρόσχηµα. Δεν συνιστούν µία µεθοδολογία
στο πλαίσιο του νόµου. Εν τούτοις, αποτελούν µία δυνατότητα που προσφέρει
ο νόµος. Έτσι, η δειλία των αντιπάλων του αρµενικού λαού θα είχε άδικο να
µην το χρησιµοποιήσει για να πετύχει τους στόχους της. Όµως σ’ εµάς
εναπόκειται να παραµείνουµε σε εγρήγορση, διότι απειλείται ο αγώνας των
δικαίων. Ο µεροληπτικός χαρακτήρας της µήνυσης δεν αφήνει την παραµικρή
αµφιβολία. Και η αντιπαράθεση αριστεράς – δεξιάς, ακόµα και αν είναι
εντελώς άσκοπη στο πλαίσιο της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρµενίων,
δεν παύει να είναι πραγµατική. Πρέπει, λοιπόν, να το κατανοήσουµε για να
µπορέσουµε να το ξεπεράσουµε. Διότι δεν είναι θέµα για αµφισβήτηση, ούτε
µπορούµε να κλείσουµε τα µάτια. Η πραγµατικότητα είναι ότι πλησιάζει και
πάλι η ηµεροµηνία του µνηµοσύνου της γενοκτονίας των Αρµενίων. Και οι
αντίπαλοι του αρµενικού λαού είναι εξοργισµένοι λόγω της ύπαρξης του
Μνηµείου, το οποίο από µόνο του αποδεικνύει τη σηµασία του αγώνα των
δικαίων. Είναι έτοιµοι να το καταστρέψουν; Αυτό είναι βέβαιο. Μα ακόµα και
αν τα µέσα δράσης παραµένουν δηµοκρατικά εφόσον περνούν µέσω της
δικαιοσύνης του γαλλικού κράτους, ο σκοπός δεν τα αγιάζει. Ανήκουν σε µια
νέα µορφή κινητοποίησης εναντίον της αναγνώρισης της γενοκτονίας των
Αρµενίων. Αυτή η νέα µορφή είναι έµµεση και βασίζεται στις νοµικές διατάξεις
για να θέσει υπό αµφισβήτηση πρώτα τους τύπους και στη συνέχεια το βάθος.
Αυτό το µέσο δράσης και οι συνέπειές του δεν αποτελούν µόνο µία επίθεση
εναντίον της µνήµης του αρµενικού λαού, αλλά και της νοµοθεσίας του
γαλλικού λαού. Διότι η αναζήτηση διαδικαστικού προβλήµατος στο πλαίσιο
εργασιών τέτοιας φύσης, έρχεται σε αντίθεση µε το πνεύµα των νόµων. Δεν
είναι απαραίτητο να έχουµε διαβάσει Μοντεσκιέ ή να είµαστε ένθερµοι
υποστηρικτές του Βολταίρου για να αντιληφθούµε την προσβολή προς το
γαλλικό Δίκαιο. Στην πραγµατικότητα, το Δίκαιο εισχωρεί στην ουσία του
ανθρώπινου µεγαλείου και δεν µπορεί να παραµείνει ουδέτερο, όταν κατά
βάθος η ηθική είναι άδικη. Το γεγονός ότι χρησιµοποιεί το πρόσχηµα των
τύπων δείχνει πόσο ανήθικη είναι η διαδικασία. Προσπαθεί να αποδείξει ότι ο
εργολάβος της πράξης δεν ενδιαφέρεται για την ουσία των εργασιών στην
πλατεία Antonin Poncet και χρησιµοποιεί ακόµα και το πρόβληµα της
ιστορικής συνύπαρξης. Η υποκρισία του τεχνάσµατος έγκειται στο να
προβληθεί ένα ιστορικό πλαίσιο για να εφαρµοστεί ο νόµος κατά γράµµα.
Στην πραγµατικότητα, πρόκειται για ένα ανήθικο µέσο για να προσβάλουν
την ίδια την ιστορία. Χρησιµοποίησαν την τοπική ιστορία µιας πλατείας για να
θέσουν υπό αµφισβήτηση τη µεγάλη ιστορία ενός εγκλήµατος κατά της
ανθρωπότητας. Γι’ αυτόν το λόγο, αποτελεί µια µορφή γενοκτονίας της
µνήµης. Όµως, παρόλα αυτά, θα είµαστε παρόντες σ’ αυτή τη νέα διαµάχη.
Διότι δεν αρκεί να διεξαγάγουµε τον αγώνα των δικαίων, για να αποτελούµε
µία δίκαιη υπόθεση ενώπιον της δικαιοσύνης. Ως εκ τούτου, οφείλουµε να
απαντήσουµε νοµικά και κυρίως στρατηγικά σ’ αυτές τις καινούργιες
κατηγορίες για να αποδείξουµε ότι µπορούµε να αγωνιζόµαστε ακόµα και
εναντίον της µη αναγνώρισης αυτής της έµµεσης µορφής. Δεν θα λυγίσουµε
µέσα σ’ αυτή τη διαδικασία, διότι δεν έχουµε το δικαίωµα. Αυτό είναι το χρέος
µας στη µνήµη των θυµάτων της γενοκτονίας των Αρµενίων. Διότι είναι το
µοναδικό µέσο για να διασώσουµε την ανθρώπινή µας αξιοπρέπεια.
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Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

ΒΙΒΛΙΟ
Για τον δον Κιχώτη τα ξέρουµε
όλα. Μας τα αφηγήθηκε µε
λεπτοµέρειες ο Θερβάντες και
στη συνέχεια τα ανέλυσαν τα
εκατοντάδες βιβλία των
µελετητών του έργου του. Για
τον ίδιο τον Θερβάντες, όµως,
δεν γνωρίζουµε σχεδόν τίποτε. Η
ζωή του συγγραφέα του δον
Κιχώτη εξακολουθεί να
καλύπτεται από ένα πέπλο
µυστηρίου. Δεν ξέρουµε πολλά
για όλα όσα τράβηξε, ενώ
αγνοούµε παντελώς ό,τι αφορά
την ιδιωτική του ζωή ή το
χαρακτήρα του. Ο Θερβάντες
έχει τόσες ζωές όσες και οι
εκατοντάδες βιογραφίες του που
κυκλοφορούν σε όλον τον
κόσµο.
[11/07/2008]

[11/7/2008]
Από 14 έως 20 Ιουλίου στο
Δήμο
Προσοτσάνης:Εκδηλώσεις
για τη γιορτή του Προφήτη
Ηλία

[10/7/2008]

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Επιμένει στην παραίτηση
του ο Παναγιώτης

Για τον δον Κιχώτη τα ξέρουµε
όλα. Μας τα αφηγήθηκε µε
λεπτοµέρειες ο Θερβάντες και
στη συνέχεια τα ανέλυσαν τα

Ευθυβούλης:Εν αναμονή
εξελίξεων

[11/7/2008]
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Αφιέρωμα στην Ακρόπολη
Δράμας

[11/7/2008]
Μπάλα είναι και γυρίζει:Τα
μέλη του Γ.Σ.Δόξα έδειξαν
το δρόμο…

[11/7/2008]
Άνοιξε ο δρόμος για τη Γ’
Εθνική:Εγκρίθηκαν όλα τα
θέματα που τέθηκαν στην
κρίση των μελών του
Ερασιτέχνη

[11/7/2008]
Αφιέρωμα στον Άρη
Καλαμώνα

[10/7/2008]
Μπάλα είναι και
γυρίζει:Όλοι δίπλα στη
Δόξα

εκατοντάδες βιβλία των
µελετητών του έργου του. Για
τον ίδιο τον Θερβάντες, όµως,
δεν γνωρίζουµε σχεδόν τίποτε. Η
ζωή του συγγραφέα του δον
Κιχώτη εξακολουθεί να
καλύπτεται από ένα πέπλο
µυστηρίου. Δεν ξέρουµε πολλά
για όλα όσα τράβηξε, ενώ
αγνοούµε παντελώς ό,τι αφορά
την ιδιωτική του ζωή ή το
χαρακτήρα του. Ο Θερβάντες
έχει τόσες ζωές όσες και οι
εκατοντάδες βιογραφίες του που
κυκλοφορούν σε όλον τον
κόσµο.
[11/07/2008]

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
OnLine visitors: 14
Unique visitors: 1859918599
Total page hits: 512742

[10/7/2008]
Αφιέρωμα στον Γ.Σ.
Φίλιππο Δράμας

[9/7/2008]

NEWSLETTER

Μπάλα είναι και γυρίζει:Οι
μεταγραφικές κινήσεις
συνεχίζονται…

Όνομα: Το όνομά σας
E-mail: Το e‐mail σας

[9/7/2008]

Εγγραφή

Διεθνές Τουρνουά
Ελληνορωμαϊκής Πάλης:6
μετάλλια για την Ακαδημία
Πάλης Δράμας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

[7/7/2008]
Αναζήτηση με λέξεις

Αφιέρωμα στη Δόξα
Βώλακα

Αναζήτηση με ημερομηνία

[7/7/2008]

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 2008

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΚΛΟΥ ΚΑΙ ΙΛΑΡΙΟΥ
ΜΑΡΤΥΡΩΝ, ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΙΜΟΡΡΟΟΥΣΗΣ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ
ΑΝΟΙΚΤΑ ΟΛΟ ΤΟ
24ΩΡΟ ΩΡΕΣ: 20:00
08:00

TV SPOT

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11
ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Πλ.Ελευθερίας,
τηλ.2521022200
ΣΑΒΒΑΤΟ
1
ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

2

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ1ης
Ιουλίου,τηλ.2521057888
ΚΥΡΙΑΚΗ 13
ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Αγαµέµνωνος 3,
τηλ.2521027600
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΩΡΕΣ:08:0014:00
ΣΑΒΒΑΤΟ
1
ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

2

ΖΑΒΕΡΔΑΛεωφόρου
Στρατού
2
,
τηλ.2521020550
ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ
ΣΤ.Μ.Αλεξάνδρου 1 1 5 ,
τηλ.
2521025853

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΜΕ
Τ.Α.Ξ.Υ.

ΔΕΒΡΙΚΗΣ
Αγαµέµνωνος 25, έναντι
ΙΚΑ, τηλ.
2521026333
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