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ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Με αλληλεγγύη και συμμετοχή 
η πόλη αλλάζει

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη δράση (το καλοκαίρι είχε γίνει καθαρισμός

του οικοπέδου) με τη φύτευση δέντρων στο χώρο του Νομισματοκοπείου την

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015. Μια προσπάθεια οχώρος, από σκουπιδότοπος,

να μετατραπεί σε πνεύμοναπρασίνου.

Επετειακή Εκδήλωση
στο Β ΚΑΠΗ 
Κηφισιάς για τα 20
χρόνια λειτουργίας του

Συνάντηση του Δημάρχου
Ηλία Αποστολόπουλου
με εκπροσώπουςτων 
15μελών Συμβουλίων των
Γυμνασίων και Λυκείων του
Δήμου Παπάγου - Χολαργού

ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΞΕΤΑΣΗΓΙΑ
ΤΟΝ HIV.

σελ. 8

Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση για την Νεανική 
Επιχειρηματικότητα στο
Δήμο Κηφισιάς

ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Όροι πανηγυριού Αγίου
Ανδρέα 29/30-11

σελ. 5

σελ. 3



Πρέπει εξαρχής, προτού προχω-

ρήσουμε στην απάντηση του πα-

ραπάνω ερωτήματος, να διευκρι-

νίσουμε ότι μια «αριστερή πολιτική»

δεν μπορεί παρά να είναι μια προ-

οδευτική πολιτική. Όλες οι άλλες

εκδοχές «αριστερής πολιτικής»,

χωρίς το στοιχείο της προόδου,

παράγονται για να… «καταναλω-

θούν» στα καφενεία από τους κα-

φενόβιους.

Αριστερή, λοιπόν, είναι η πολι-

τική, η οποία με τα μέτρα που ει-

σηγείται ή λαμβάνει και με τις με-

θόδους και τις διαδικασίες που

ακολουθεί, αποβλέπει -και ακόμα

καλύτερα επιτυγχάνει- την πρόοδο,

που σημαίνει τη βελτίωση των όρων

της κοινωνικής ζωής, τόσο από

την άποψη των υλικοτεχνικών, όσο

και από την άποψη των ηθικοπνευ-

ματικών όρων.

Κι επειδή προοδευτική πολιτική

μπορεί να εφαρμόζουν και άλλοι,

εκτός από την Αριστερά, η ειδο-

ποιός διαφορά που πρέπει να δια-

κρίνει την αριστερή προοδευτική

πολιτική είναι: πρώτον, ότι η εφαρ-

μογή της επιδιώκεται και επιτυγ-

χάνεται με την αξιοποίηση και τον

απόλυτο σεβασμό των επιστημονι-

κών δεδομένων και, ει δυνατόν,

με την αποφυγή οιασδήποτε βλά-

βης, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρό-

θεσμα, του κοινωνικού συμφέρον-

τος (π.χ. συνύπαρξη της ανάπτυξης

και της προστασίας του φυσικού ή

δομημένου περιβάλλοντος)· και
στην περίπτωση που η πρόοδος

έχει αρνητικές συνέπειες για ορι-

σμένες κοινωνικές ομάδες (πλητ-

τόμενα νόμιμα συμφέροντα), με την

αποκατάσταση της βλάβης των θι-

γομένων, σύμφωνα με τις προβλέ-

ψεις του κοινωνικού κράτους (π.χ.

επιδοματική ενίσχυση ή επαγγελ-

ματική επανακατάρτιση, στην περί-

πτωση κατάργησης θέσεων απα-

σχόλησης, από τη χρησιμοποίηση

εξελιγμένης τεχνολογίας).

Δεύτερον, τα αγαθά της προόδου

κατανέμονται δίκαια, που σημαίνει

σύμφωνα με την αξία, το μερίδιο

ευθύνης και την προσφορά του

κάθε συντελεστή της προόδου,

αλλά και σύμφωνα με τις ανάγκες

της κοινωνίας, όταν πρόκειται για

αγαθά που καλύπτουν βασικές

ανάγκες για την επιβίωση των αδύ-

ναμων μελών της.

Και τρίτον, γνώμονας και στόχος,

γενικά, της προόδου και της αρι-

στερής διαχείρισης των ωφελειών

της, πρέπει να είναι η αρμονική

συμβίωση των μελών της κοινωνίας

και η διατήρηση της κοινωνικής

συνοχής, η άμβλυνση των κοινω-

νικών ανισοτήτων και η εξασφάλιση

της ισότητας των ευκαιριών για

όλα τα μέλη της κοινωνίας, ο εξαν-

θρωπισμός των ανθρώπινων σχέ-

σεων και η προαγωγή του πολιτι-

σμού.

Με ένα τέτοιο, λοιπόν, περιεχό-

μενο και με μια τέτοια στόχευση,

πώς είναι δυνατόν να επιτευχθεί η

πρόοδος, χωρίς ένα εκπαιδευτικό

σύστημα και μια εκπαιδευτική πο-

λιτική, η οποία, κατά προτεραιότητα,

επενδύει στη σύγχρονη γνώση και

αξιοποιεί, χωρίς προκαταλήψεις

και αποκλεισμούς, το ανθρώπινο

δυναμικό που διαθέτει η χώρα;

Εφόσον συνεχίσουμε να καλύ-

πτουμε τις «μνημονιακές» υποχρε-

ώσεις μας (αλλά και να διογκώ-

νουμε περαιτέρω με κομματικούς

διορισμούς το ήδη υπερτροφικό

κράτος) εις βάρος της εκπαίδευσης,

με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν

τα σχολεία και οι πανεπιστημιακές

σχολές, και ενόσω δεν χρηματο-

δοτείται η έρευνα και η καινοτομία,

από πού θα προκύψει η πρόοδος;

Από ποιους θα αναληφθεί και από

ποιους θα υποστηριχθεί η οποι-

αδήποτε πρωτοβουλία για την ανά-

πτυξη και την πρόοδο;

Και πώς είναι δυνατόν να εμπε-

δωθεί η πίστη στην αξιοκρατία και

να αποκτήσει πραγματική υπόσταση

το ιδανικό της ισότητας των ευκαι-

ριών για όλους τους πολίτες με τη

συνεχιζόμενη στελέχωση του δη-

μόσιου τομέα -και ειδικότερα των

διοικητικών και καθοδηγητικών θέ-

σεων της εκπαίδευσης- από συγ-

γενείς των κυβερνώντων, από κα-

φενόβιους και απαίδευτους κομ-

ματανθρώπους (ανέκαθεν, αλλά -

τι ντροπή- και από την κυβερνώσα

Αριστερά!), από ξαδέρφια και αδέρ-

φια, μπαρμπάδες, συζύγους, «κολ-

λητούς» και κάθε είδους τυχάρπα-

στους και τυχοδιώκτες;

Και ενόσω την εκπαιδευτική πο-

λιτική συνεχίζουν να χαράσσουν

«αριστεροί» υπουργοί, άλλοτε ιδε-

ολογικοί…

Νεάντερνταλ και άλλοτε ιδεολη-

πτικοί «φαφλατάδες» και «θεατρί-

νοι» της… πλάκας, πόσο θα αντέ-

ξουν ακόμα κάποιοι φιλότιμοι ερ-

γάτες της δημόσιας παιδείας, οι

οποίοι επιμένουν να « λειτουρ-

γούν» στο ναό της γνώσης και να

υπομένουν την ασυδοσία των «ασύ-

λων» και των «καταλήψεων» που

ευλόγησε η κυβερνώσα Αριστερά;

Για την παιδεία της χώρας μας

υπάρχει μέλλον, για την Ελλάδα

και τους Έλληνες υπάρχει μέλλον,

για την ανάπτυξη και την πρόοδο

του τόπου μας υπάρχει ελπίδα,

μόνο με μια γενναία εκπαιδευτική

πολιτική, η οποία, όμως, δεν μπορεί

να υλοποιηθεί από μια οπισθο-

δρομική, ιδεοληπτική και κυριαρ-

χούμενη από την κομματοκρατική

αντίληψη, σημερινή Αριστερά.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΕΠΑΝΑΣΤΑ-

ΣΗ και η πρόοδος της χώρας είναι

δυνατή μόνο με τις κάτωθι δύο

προϋποθέσεις: 1. Με ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ-

ΔΙΟ που θα επεξεργαστούν δια-

κομματικά κορυφαίοι επιστήμονες

της αλλοδαπής και ημεδαπής, για

μια συνολική πρόοδο σε όλους

τους τομείς, το οποίο πρωτίστως

θα αφορά στην οργάνωση και λει-

τουργία του εκπαιδευτικού μας συ-

στήματος.

Και 2. Με ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙ-

ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, από προσωπι-

κότητες που διαθέτουν τη γνώση,

την ικανότητα και το κύρος, οι οποί-

οι θα αναλάβουν να πραγματοποι-

ήσουν το «εθνικό σχέδιο» για την

ανασυγκρότηση της χώρας και την

πρόοδο.

Αλλά, μέχρις ότου βάλουμε μυα-

λό, πολίτες και πολιτευόμενοι, και

αποφασίσουμε σοβαρά για τη σω-

τηρία της πατρίδας μας, ας ευχη-

θούμε να παραμένει, ακόμα, όρθια

η χώρα μας!

ΑΡΘΡΑ ΓΝΩΜΗΣ2

24ώρες 
στα Βόρεια

Εβδομαδιαία εφημερίδα 
των Βορείων Προαστίων
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Ιδιοκτησία-Έκδοση:
Αρατος Ντοτ

Διεύθυνση Σύνταξης
Βάνα Κοζόκου

Αρχισυνταξία
Μ. Μακρής

Συνεργάτες
Μίλτος Αμαργιωτάκης, 

Κων/νος Αρμπούζος

Νομικός Σύμβουλος 
Γιάννης Σίμος

Γραφεία
Λεμπέση 13, 

τηλ.: 6980.445419 - 6955.209065

Επικοινωνία
email: 24voreia@gmail.com

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ηλεκτρονική Συνδρομή: 

20€ ετήσια
Εντυπες Συνδρομές

Δήμοι - Οργανισμοί - Υπουργεία
ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ: 80€ ετήσια

Σύλλογοι - Επιτροπές: 50€ ετήσια 

Τα άρθρα απηχούν τις απόψεις των 
αρθρογράφων τους

Υπάρχει αριστερή πολιτική χωρίς γενναία εκπαιδευτική πολιτική;
γράφει ο Βασίλης Ψαριανός, συγγραφέας

Ησαΐας Σωτήρης
Πολιτικός Επιστήμων – 
Διεθνολόγος
Πολιτευτής Β’ Αθήνας 
Νέα Δημοκρατία
Δημοτικός Σύμβουλος 
Δήμου Αγίας Παρασκευής

Νεοδημοκράτισσες ,Νεοδη-

μοκράτες

Φίλες και Φίλοι,

Αδιαμφισβήτητο γεγονός

αποτελεί η τεχνική αστοχία της

εταιρείας που ανέλαβε την διε-

νέργεια των εσωκομματικών

εκλογών της Νέας Δημοκρα-

τίας.   Δυστυχώς, η συγκεκρι-

μένη εταιρεία δεν ανταποκρί-

θηκε, όπως όφειλε, στις συμ-

βατικές της υποχρεώσεις, κάτι

που είχε ως αποτέλεσμα την

πικρία και την απογοήτευση

των εθελοντών και των μελών

της μεγαλύτερης πολιτικής πα-

ράταξης στην Ελλάδα.

Η μεταβατική προεδρία του

κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, οι πα-

ραιτήσεις με την ταυτόχρονη

δημόσια συγνώμη και οι διορ-

θωτικές διαδικαστικές κινήσεις

με σκοπό την ταχύτερη δυνατή

διενέργεια των εκλογών, θα

διασφαλίσουν τον κατευνασμό

της εσωστρέφειας και της δυ-

ναμικής της Νέας Δημοκρατίας

εντός του Ελληνικού Κοινο-

βουλίου.

Καλώ όλους τους εθελοντές,

όλα τα μέλη, όλους τους αγω-

νιστές, τις αγωνίστριες, τις φί-

λες και τους φίλους να επιδεί-

ξουμε για μια ακόμη φορά συ-

ναισθηματική υπομονή και να

σταθούμε με πολιτισμένη δυ-

ναμική απέναντι στα δυσμενή

μέτρα και τις αποφάσεις της

αριστερής μνημονιακής κυβέρ-

νησης του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία

είναι ανακόλουθα με τις προ-

εκλογικές τους υποσχέσεις,

προασπιζόμενοι για μια ακόμη

φορά το κύρος και την αξιοπι-

στία της Νέας Δημοκρατίας.

Ευελπιστώ το συντομότερο

δυνατό, να ξεπεραστούν οι

όποιες τεχνικές δυσκαμψίες

και να έχω την χαρά να σας

συναντήσω και πάλι από κοντά,

σε ένα απο τα εκλογικά κέντρα

και όλοι μαζί να αναδείξουμε

το νέο πρόεδρο της Νέας Δη-

μοκρατίας και  αυριανό Πρω-

θυπουργό της πατρίδας μας.

Με αγωνιστικούς  χαιρετι-

σμούς 




