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ΗΧΩ

Κύριο θέμα

«Θύµωσε ο καλόγερος κι
έκαψε

Οι στήλες μας

Πολιτική

Εύρεση

Ειδήσεις

Δήμοι

Πολιτισμός

Αθλητικά

Δημοκρατικό πλαίσιο και στρατηγικό πεδίο
6/8/2008

‐ Προβλήθηκε: 26 φορές

τα ράσα του»
Ελληνική
Παροιµία

Η ιστοσελίδα της
"Ηχώ"
ανανεώνεται
καθημερινά στις
11 το πρωί ώρα
Ελλάδας.
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
Πότε πιστεύετε ότι
πρέπει να επιτρέπεται η
στάθμευση οχημάτων
μέσα σε πάρκα;
Καθημερινά
24%

Όταν γίνονται εκδηλώσεις εκεί
3%

Ποτέ
69%

Δεν με ενδιαφέρει
4%

Σύνολο ψήφων: 188

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Μπάλα είναι και
γυρίζει:Έφηβοι από
“χρυσάφι”

[5/8/2008]
Εξοργισμένοι οι αγρότες
από την επιστροφή του
φόρου

[1/8/2008]
Ασθένεια του
πνευματάνθρακα: Τρία
κρούσματα στην Καστοριά
και ένα στη Δράμα

[16/7/2008]

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Παρουσίαση τριών εντύπων
από το Νομάρχη Δράμας

[6/8/2008]
Που πάνε τα λεφτά του
Δήμου μας;

[31/7/2008]
Η εισήγηση του Κυριάκου
Γρηγορίου στο Δ.Σ. για τη
ΔΕΝΑΔ

[30/7/2008]

ΔΗΜΟΙ
Αρχίζει σήμερα η υποβολή
των αιτήσεων:37 θέσεις στο
Δήμο Δράμας

[23/7/2008]
«Αριστουργηματική»
προχειρότητα!...

[21/7/2008]

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Έφυγε» ο Γιώργος
Τσαγκάρης

[7/8/2008]

Γράφει ο Δρ.Νίκος Λυγερός
Πολλοί θα ήθελαν να είναι ο πόλεµος µικρής διάρκειας. Στην Κύπρο µάλιστα,
µερικοί κατάφεραν να µας πείσουν ότι η εισβολή και η κατοχή δεν σχετίζονται
µε την έννοια του πολέµου. Εξαφάνισαν ακόµα και τους αιχµάλωτους
πολέµου για να µην έχουν να λύσουν γραφειοκρατικά προβλήµατα. Θεωρούν
ότι οι αγνοούµενοι πέθαναν όλοι από φυσικό θάνατο, έτσι δεν έχουµε τίποτα
να διεκδικήσουµε όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Οι ίδιοι
προσπάθησαν να φέρουν όλους τους εγκλωβισµένους στις ελεύθερες περιοχές
για να µην ενοχλήσουµε το κατοχικό καθεστώς και το µεγάλο του αδελφό µε
τις άδικες µας απαιτήσεις. Ένα µόνο πράγµα ξέχασαν αυτοί οι διπλωµάτες της
προδοσίας. Ο εποικισµός είναι έγκληµα πολέµου και δεν παραγράφεται. Κατά
συνέπεια, ό,τι και να µας πουν, ο πόλεµος διαρκεί εδώ και δεκαετίες. Όλες οι
προηγούµενες κυβερνήσεις που χρησιµοποίησαν µόνο και µόνο τη στρατηγική
της σιωπής δεν αµφισβήτησαν ποτέ τα λεγόµενα αυτών των διπλωµατών. Και
το πρόβληµα του εποικισµού ήταν γι’ αυτούς απλώς µία διαδικασία µεταξύ
άλλων, αλλά ποτέ η ουσία. Αν ο πόλεµος δεν διαρκεί, τότε ποιος είναι ο λόγος
ύπαρξης των κατοχικών στρατευµάτων; Και γιατί να υπάρχει ειρηνευτική
δύναµη, αν δεν υπάρχει πόλεµος; Για όλα αυτά τα ερωτήµατα, υπάρχουν
τεχνητές απαντήσεις. Αλλά η ουσία παραµένει η ίδια. Η Κύπρος, θέλουµε δεν
θέλουµε, βρίσκεται σε εµπόλεµη κατάσταση. Και µόνο η στρατηγική µπορεί να
τη σώσει, όχι η διπλωµατία. Μόνο που για να έχεις µία στρατηγική, πρέπει να
έχεις και µία ισχυρή κυβέρνηση που δεν φοβάται να διεκδικήσει τα
δικαιώµατα της Κύπρου. Δίχως την πολεµολογική αντίληψη της κατάστασης,
δεν έχουµε και την αίσθηση του κινδύνου. Κι όµως, η ανάγνωση του νέου
αµυντικού δόγµατος της Τουρκίας δεν αφήνει αµφιβολίες. Η Τουρκία δεν θα
παρατήσει εύκολα τα όπλα, ακόµα και µε την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρα ο πρόεδρος της Κύπρου θα πρέπει να είναι ανθεκτικός στις πιέσεις των
οπαδών της αποδοχής της κατάστασης. Η εµβέλειά του θα πρέπει να είναι
ευρωπαϊκή και όχι κοµµατική. Διότι τα κόµµατα είναι ισχυρά µόνο µέσα σε
δηµοκρατικό πλαίσιο. Η ισχύς τους καταρρέει µε την απουσία του. Και το
ερώτηµα είναι απλό. Ποιος ανάµεσα στους υποψηφίους έχει την υπόσταση ν’
αντισταθεί στην απουσία της δηµοκρατίας που παράγουν οι επιπτώσεις του
πολέµου; Είναι εύκολο να φωνάζεις όταν είσαι µακριά από τον εχθρό. Κάθε
λαγός µπορεί να νιώθει λιοντάρι όταν βρίσκεται µακριά από την τίγρη. Τι
γίνεται όµως όταν έρχεται κοντά του; Κάθε δηµοκρατία έχει πολλά αρνιά και
κάθε στρατηγική έχει πολλούς λαγούς. Το πρόβληµα είναι τι κάνουν όλα αυτά
τα ζώα, όταν πρέπει ν’ αντιµετωπίσουν λύκους; Εδώ είναι όλη η ουσία του
αγώνα. Διότι εδώ δίνεται η µάχη. Μπορεί ο καθένας µας να έχει αµφιβολίες,
απορίες, ακόµα και ερωτήµατα για τον πρόεδρο της Κύπρου όταν παραµένει
µέσα σ’ ένα γενικό πλαίσιο. Όταν όµως αυτό το πλαίσιο γίνεται πολεµολογικό,
πρέπει να ξέρει ξεκάθαρα ποιον θα υποστηρίξει στις εκλογές διότι µόνο ένας
ηγέτης θα είναι ικανός να τον προστατεύσει µέσα σ’ αυτή την κρίσιµη περίοδο.
Ο χρυσός φαίνεται µόνο στη φωτιά.
Ο κ. Νίκος Λυγερός είναι καθηγητής και στρατηγικός; σύµβουλος
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Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

ΒΙΒΛΙΟ
Απαλάχια όρη, Τενεσή. Στα
χρόνια της Μεγάλης Κρίσης. Ένα
πεντάχρονο αγόρι πηγαίνει να
ζήσει µε τους παππούδες του,
Ινδιάνους Τσεροκί, µετά το
θάνατο των γονιών του. Είναι
πλέον το Μικρό Δέντρο και
ανακαλύπτει τον κόσµο µέσα από
τη σοφία της ινδιάνικης
παράδοσης. Μαθαίνει να σέβεται
τη Φύση και να παίρνει από
εκείνη µόνο ό,τι χρειάζεται· να
είναι τίµιος µε τα αισθήµατά του
και να µοιράζεται µε τους άλλους
ό,τι αξίζει· να προσανατολίζεται
στις αληθινές αξίες της ζωής, την
αγάπη και την κατανόηση· να
αγαπά το διάβασµα µέσα από τις
βραδιές ανάγωσης που
οργανώνει η γιαγιά του, η
Όµορφη Μέλισσα, µε τις ιστορίες
του «κυρίου Σαίξπηρ».
[07/08/2008]

«Του Κουτρούλη ο γάμος»
στο Αρχαίο Θέατρο
Φιλίππων

[7/8/2008]
Το μεταξικό καθεστώς της
4ης Αυγούστου

[7/8/2008]

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Ο Διονύσης Ψωμιάδης
μιλάει αποκλειστικά στην
ΗΧΩ

[7/8/2008]
Αφιέρωμα στον ΠΑΟ
Καλλιθέας

[7/8/2008]
Μπάλα είναι και
γυρίζει:“Κόπηκαν” οι
δοκιμαζόμενοι παίκτες στη
Δόξα

[7/8/2008]

Απαλάχια όρη, Τενεσή. Στα
χρόνια της Μεγάλης Κρίσης. Ένα
πεντάχρονο αγόρι πηγαίνει να
ζήσει µε τους παππούδες του,
Ινδιάνους Τσεροκί, µετά το

Ο Πέτρος Παπαθεοδώρου
μιλάει αποκλειστικά στην
εφημερίδα ΗΧΩ
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[6/8/2008]
Αφιέρωμα στον Απόλλων
Νεροφράκτη

[6/8/2008]
Μπάλα είναι και
γυρίζει:Έξυπνη κίνηση…

[6/8/2008]
Αφιέρωμα στον Ήφαιστο
Δράμας

[5/8/2008]
Μπάλα είναι και
γυρίζει:Έφηβοι από
“χρυσάφι”

[5/8/2008]
Πρώτη συγκέντρωση του
Απόλλωνα Νεροφράκτη

[4/8/2008]
Πρεμιέρα και για τον
Απόλλωνα Ν.Σεβάστειας

θάνατο των γονιών του. Είναι
πλέον το Μικρό Δέντρο και
ανακαλύπτει τον κόσµο µέσα από
τη σοφία της ινδιάνικης
παράδοσης. Μαθαίνει να σέβεται
τη Φύση και να παίρνει από
εκείνη µόνο ό,τι χρειάζεται· να
είναι τίµιος µε τα αισθήµατά του
και να µοιράζεται µε τους άλλους
ό,τι αξίζει· να προσανατολίζεται
στις αληθινές αξίες της ζωής, την
αγάπη και την κατανόηση· να
αγαπά το διάβασµα µέσα από τις
βραδιές ανάγωσης που
οργανώνει η γιαγιά του, η
Όµορφη Μέλισσα, µε τις ιστορίες
του «κυρίου Σαίξπηρ».
[07/08/2008]

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
OnLine visitors: 11
Unique visitors: 2102321023
Total page hits: 560949

[4/8/2008]

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 2008
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΚΥΖΙΚΟΥ, ΜΥΡΩΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

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

TV SPOT

Εγγραφή
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Αναζήτηση με λέξεις
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