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ΜαΓεΙρΕμΑτΑ

Απόψεις...
Φαυλονεοφασιστικές νοοτροπίες

Δ

ιάβασα με μεγάλη προσοχή
τη συνέντευξη του υποψήφιου Αντιπεριφερειάρχη κ.
Ναούμ, που έδωσε στα τοπικά
ΜΜΕ αμέσως μετά τις εκλογές.
Ο κ. Ναούμ δείχνει, να μην έχει
καταλάβει τι συνέβη, και είναι απογοητευμένος από το αρνητικό αποτέλεσμα. Ρίχνει ευθέως τις ευθύνες
στα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είναι θυμωμένος με παλιούς του
κομματικούς φίλους, που τον άφησαν μόνο, και υπηρετούν προσωπικά τους συμφέροντα. Ο κ. Ναούμ
χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, είπε
πάρα πολλά μόνο για τον εαυτόν
του. Η επιστολή του ήταν μια έκθεση ιδεών για τα «δύσκολα» παιδικά του χρόνια, και για τα τωρινά
του, με τα πάμπολλα κομματικά και
κυβερνητικά του αξιώματα!!!
Πιστεύοντας , πως έτσι θα μας
πείσει για το πόσο μεγάλο!!! πολιτικό στέλεχος είναι, και πόσα !!! έχει
προσφέρει.!!!
Στη συνέχεια, ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε
στους υποψήφιους Δημάρχους της
παράταξης, και είπε: « Πρότεινα για
υποψήφιο Δήμαρχο τον Ασπρίδη,
διότι είχε τις περισσότερες προϋποθέσεις. Εξέφρασα τον προβληματισμό μου για την Μούσιου, διότι
κούρασε το εκλογικό σώμα». Είναι
αυτό πολιτική θέση, για να ενώσει
το εκλογικό σώμα;;;; Δηλαδή ο κ.
Ναούμ θέλει, να μας πει, πως αυτός
και ΜΟΝΟΝ είναι όλο το ΠΑΣΟΚ
της Φλώρινας, ο άνθρωπος για
όλες τις κομματικές- και όχι μόνοδουλειές. Κομματάρχης με τα όλα
του!!!. ΜΟΝΟΝ αυτός να έχει
γνώμη για όλα.!!! Αναζητά την στήριξη απ’ όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ,
για νάχει αυτός την πρωτοκαθεδρία, και ν’ « ανεβαίνει» όλο και πιο
«ψηλά». Σήμερα Α ν τ ι π ε ρ ι φ ε ρ
ε ι α ρ χ η ς αύριο « π α τ ρ ι ά ρ χ η
ς!!!».
Για τη θέση του αντιπεριφερειάρχη, όπως ο ίδιος ομολόγησε, ενδιαφέρθηκαν κι άλλα μέλη και φίλοι
του ΠΑΣΟΚ. Αλλά δε μας είπε τα
ονόματά τους, και ποιά η τύχη αυτών των συντρόφων.
Μια και είναι μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου, θάπρεπε, να μας τα
κάνει λίγο πιο ΛΙΑΝά. Δεν το έκανε
όμως!!! Και πώς να το κάνει άλλωστε, εφόσον γνωρίζει από πρώτο
χέρι, το πώς λειτουργούν οι «γνωστές» αδίστακτες κομματικές κλίκες!!! Όταν θέλουν μάλιστα, να «ΘΑΨΟΥΝ» ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ
Είναι κι αυτός γρανάζι του
κατεστημένου που κράτησε το
Νομό μας σε απραξία και έχει
οδηγήσει σε τέλμα την περιοχή
μας. Προσωπικά θα καταθέσω –
έτσι για τη ιστορία- τις δίκες μου
θέσεις, ταυτόχρονα δε να καταγγείλω τις φαυλονεοφασιστικες
κομματικές νοοτροπίες. Αυτές
που στην κυριολεξία ευθύνονται
για το σημερινό κατάντημα της χώρας μας.
Για τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη ενδιαφερθήκαμε εγώ και ο
πρώην Δήμαρχος Αμυνταίου Ιωάν-

Του Ιωάννη Χριστάκη
νης Σταϊος. Στείλαμε τα απαιτούμενα « δικαιολογητικά», όπως όριζε
η εγκύκλιος της «επιτροπής αξιολόγησης»!!! Το ποιος είναι ο Ι.Χριστάκηςκαι ο Ι. Στάϊος, η αγωνιστική
τους παρουσία στα κοινά, είναι το
βιογραφικό τους. Η μικρή κοινωνία
της Φλώρινας τους γνωρίζει πολύ
καλά, όπως γνωρίζει άλλωστε και
τον καθένα.
Η επιτροπή στην Αθήνα χωρίς
καν να μπει στον κόπο, να μας γνωρίσει, τοποθέτησε τον κ. Ναούμ
υποψήφιο. Δεν θα μπω στην διαδικασία, να κρίνω αν ο Ναούμ είναι
ο καταλληλότερος ή όχι. Αν με ρώταγαν, θα έλεγα πως γι αυτήν την
τόσο σημαντική θέση, και οι τρείς
μας ήμασταν ά κ ρ ω ς α κ α τ ά
λ λ η λ ο ι. Θα πρότεινα ένα νεαρό
επιστήμονα, μέσα από την τοπική
μας κοινωνία. και όχι από το κομματικό « μαντρί». Τέτοιους νέους
έχουμε πολλούς στο δημοκρατικό
μας χώρο.( Αλλά αυτοί βέβαια, βρίσκονται μόνο με ανοικτές , καθαρές
διαδικασίες).
Οι υπόλοιποι να μπαίναμε σύμβουλοι με σταυρό προτίμησης, και
να μας κρίνουν οι συμπατριώτες
μας , για το ποιός έχει προσφέρει
στο κόμμα και στην κοινωνία.
Αυτό ήθελα να προτείνω στην «
επιτροπή αξιολόγησης», γι αυτό και
αναμείχθηκα σ΄ αυτή την ιστορία.
Ήθελα να εκφέρω άποψη στην κατάρτιση ενός ψηφοδελτίου νίκης
για την περιφέρεια. Όμως εκεί
κάτω στην Ιπποκράτους, δεν μπήκαν καν στον κόπο, να επικοινωνήσουν μαζί μας. Έτσι βρε αδερφέ,
για να μας πούνε : « Σύντροφε Χριστάκη και Στάϊε, σας ευχαριστούμε
για το ενδιαφέρον σας. Θέλουμε τη
γνώμη σας. Ο αγώνας είναι κοινός.
Σας θέλουμε ενωμένους. κ.τλ.κ.τ.λ.
Πιστεύω πως αυτό ήταν καθήκον
τους. Και «τεμπελοκοπρόσκυλα»
να ήταν, πρόσχαρα και με χασμουρητό θα γαύγιζαν, θα κουνούσαν
την ουρίτσα τους!!!
Απαξίωσαν οι « σύντροφοι» αυτοί, τους αγώνες μας και το ενδιαφέρον μας για την δημοκρατική παράταξη.
Τσαλάκωσαν την αξιοπρέπεια
και την υπερηφάνεια μας.
Μας περιφρόνησαν!!!! Τα ίδια
έκαναν και οι εδώ « σύντροφοι»
Ναούμ και γραμματέας Ν.Ε. Κεχαγιάς Αδιαφόρησαν και απέρριψαν
τις δυνατότητες και τους αγώνες
πολλών φίλων και στελεχών. Τα «
πήραν» όλα «πάνω» τους, και απομόνωσαν τους άλλους, Δεν ανέχθηκαν την διαφορετικότητα της
γνώμης. Η λογική τους; Ή εμείς ή
κανείς . Σήμερα που ο κ. Ναούμ,
από μόνος του έμεινε ΜΟΝΟΣ,
«χρεώνει» σ’ άλλους την πανωλεθρία . Στη Φλώρινα «χάθηκε» η
νίκη της περιφέρειας. Η ήττα έχει
ονοματεπώνυμο. Το μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου, Χρήστος Ναούμ και ο γραμματέας της ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Κεχαγιάς. Μια θαρραλέα παραίτηση όλων των μελών

της ΝΕ ΠΑΣΟΚ Φλώρινας, και του
Περιφερειακού Συμβούλου- που
εκλέχτηκε χωρίς σταυρό προτίμησης- θα ήταν μια υπεύθυνη πολιτική πράξη. Αυτό σημαίνει , αναλαμβάνω την ευθύνη. Όχι με
λόγια του αέρα αλλά με πράξη.
Καλώ μ’ αυτήν την επιστολή, όλα
εκείνα τα μέλη, που έχουν αηδιάσει
και σιχάθηκαν την λειτουργία τέτοιων μηχανισμών, να ξαναβρεθούμε, και να απαιτήσουμε από δω
και εμπρός, διαφάνεια, καθαρότητα
στις εσωκομματικές μας διαδικασίες. Να στείλουμε όλοι μαζί μήνυμα στα κεντρικά της Αθήνας, και
να τους πούμε, πώς, την Ιπποκράτους που στεγάζει τα όνειρα της
δημοκρατικής παράταξης την
έχουν μετατρέψει σε μπορντέλο. Ή
μάλλον σε κάτι πολύ χειρότερο.
Διότι στο μπορντέλο έχουν αρχές.
Κρατάνε σειρά προτεραιότητας.
Όποιος μπαίνει, πληρώνει. Ενώ
στην Ιπποκράτους γίνεται το «
μπάτε σκύλοι αλέστε…….» Ναι κύριε Πρόεδρε του κινήματος, «
μπάτε σκύλοι……..» Η ανευθυνότητα για την τύχη αυτού του κινήματος και οι ασχήμιες ξεπέρασαν
την υπερβολή. Δεν νομίζω ότι αυτό
είναι το αληθινό ΠΑΣΟΚ.
Τελειώνοντας την επιστολή , επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να συστηθώ. Έχουμε ακριβώς την ίδια
ηλικία. Η πρώτη μας γνωριμία έγινε
στα τέλη του’76. Περάσατε από την
Φραγκφούρτη της Γερμανίας παρέα
με μια όμορφη Κυπριωτοπούλα.
Μας επισκεφτήκατε στην οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, που στεγαζόταν
σ’ ένα διαμερισματάκι, - το χρησιμοποιούσε και για αποθήκη μαζεύοντας κομμάτια γούνας- που το
είχε ένας λεβέντης σύντροφος ο
ΤΕΟ από τη Γαλατηνή Κοζάνης. Σας
το θυμίζω- αν και είμαι σίγουρος
πως δεν έχετε ξεχάσει-εκείνη την
θυελλώδη συζήτηση που έγινε –
τότε- με τα παλιά χουντοκτυπημένα
συντρόφια. Θέμα συζήτησης, η
ανησυχία των μελών για τις μαζικές
διαγραφές στελεχών που είχαν
προηγηθεί, και για τα εσωκομματικά μας προβλήματα, που –τότετα είχαμε ονομάσει παιδικές αρρώστιες. Η κουβέντα είχε και συνέχεια
στο εστιατόριο ΟΛΥΜΠΙΚ, κοντά
στο ποτάμι. Τα λέω αυτά, σύντροφε
Πρόεδρε, διότι από το ’74, - από τα
σκαλιά του ξενοδοχείου Μ. Βρετάνια στην πλατεία Συντάγματος -που
άκουσα την ομιλία του αείμνηστου
Ανδρέα Παπανδρέου, έως σήμερα
είναι αμείωτο το ενδιαφέρον μου
για Δημοκρατία, Κοινωνική δικαιοσύνη και Αξιοκρατία. Απαιτώ από
το κάθε «κουστούμι καρέκλας»,
όσο ψηλά κι αν βρίσκεται στην κομματική ηγεσία, σε- βα -σμό.
Υ.Γ. Είμαι περήφανος για ο,τι
έκανα για το ΠΑΣΟΚ, χωρίς δημόσιες εξουσίες και προσωπικό όφελος. Θλίβομαι βαθύτατα όμως, που
στην πορεία μας φτιάξαμε « αστέρες» στη δημόσια ζωή του τόπου
μας και χάσαμε την πορεία προς
τους στόχους μας.

Ηχω...

Γλυκόξινο κοτόπουλο

Π

αραδοσιακό χριστουγεννιάτικο φαγητό, φίλες
μου, έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια η
ξενόφερτη γαλοπούλα. Ένα έθιμο που έφτασε
στην Ευρώπη από το Μεξικό. Στην Ελλάδα
το έφεραν οι Βαυαροί. Παλιά τη μαγείρευαν μόνο
στη νότια Ελλάδα, γεμιστή με κάστανα, καρύδια, σταφίδες, κιμά, κουκουνάρι, ρύζι, κρεμμύδι, πιπέρι και
μαϊντανό, όλα καβουρδισμένα.
Σήμερα πια το έθιμο έχει φτάσει και στα μέρη μας

λυθεί το μέλι. Στην κοιλιά του κοτόπουλου βάλτε το
σκόρδο, τις στυμμένες λεμονόκουπες και πορτοκαλόκουπες καθώς και τα μυρωδικά. Αλείψτε το με προσοχή με ελάχιστο ελαιόλαδο και αλατοπιπερώστε
όλη την επιφάνεια του κοτόπουλου, να πιάσει καλά το

όπου το παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο φαγητό ήταν
το χοιρινό κρέας, ψητό στη χόβολη του τζακιού, τηγανητό ή μαγειρεμένο με διάφορους τρόπους. Σε μερικά χωριά του κάμπου, το παραδοσιακό πιάτο είναι
το χοιρινό με πρασοσέλινο ή με πιλάφι. Ωστόσο, σε
αρκετές περιοχές της χώρας μας, ιδιαίτερα στη Θεσ-

αλάτι και το πιπέρι παντού. Δέστε τα πίσω πόδια του
κοτόπουλου με έναν καθαρό σπάγκο και βάλτε το σε
μια μικρή γάστρα. Αν έχετε σκεύος που το χωράει
ακριβώς, θα είναι καλύτερα. Περιχύστε το με τη γλυκόξινη σάλτσα, σκεπάστε τη γάστρα και ψήστε το για

σαλία και στην Κρήτη, τρώνε κοτόσουπα, όταν επιστρέφουν από την εκκλησία. Πολλοί σήμερα έχουν
αντικαταστήσει τη γαλοπούλα και το χοιρινό με ψητό
κοτόπουλο, γι’ αυτό σκέφτηκα να σας δώσω υπέροχη
συνταγή για κοτόπουλο στο φούρνο με μέλι. Μπορείτε
να τη φτιάξετε το βράδυ της παραμονή των Χριστουγέννων. Είναι πολύ εύκολο, ελαφρύ και νόστιμο πιάτο,
δεν χρειάζεται πολλά - πολλά και είναι συγχρόνως
γιορτινό και εντυπωσιακό.

Εκτέλεση

Αφήστε το κοτόπουλο (αν το έχετε στο ψυγείο) να
έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, τουλάχιστον για 30΄.
Πλύντε το και σκουπίστε το πολύ καλά με απορροφητικό χαρτί. Ανάψτε το φούρνο στους 200οC (στις

Υλικά
■ 1 κοτόπουλο, γύρω στο 1 ½ κιλό
■ 1 σκελίδα σκόρδο
■ 1 κουτ. σούπας μέλι
■ 2 κουτ. σούπας κρασί
■ 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
■ 3 κουτ. σούπας ξύδι μπαλσάμικο
■ 1 λεμόνι ακέρωτο (βιολογικό)
■ 1 πορτοκάλι ακέρωτο (βιολογικό)
■ 2 κλαδάκια φρέσκο θυμάρι ή συνδυασμό μυρωδικών
(ρίγανη, δεντρολίβανο κ.τ.λ.)

■ αλάτι
■ φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Πρόσκληση σε βραδιά ποίησης

Τ

ην Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα
20:00 μ.μ. στην «Οδό Ονείρων», μνημόνιο
– ξεμνημόνιο, εμείς, οι κάτοικοι της κοιλάδας με τον παράξενο καιρό, συνεχίζουμε να κτίζουμε ελπίδες και όνειρα με το λόγο.
Γι’ αυτό «μνημονιακοί και «αντιμνημονιακοί», ελάτε
να εκφράσουμε ελεύθερα προβληματισμούς, ευαισθησίες και συναισθήματα του «εσωτερικού μα γινομένου».
Ελάτε να τακτοποιήσουμε τις μνήμες μας. Ένα δικό
σας ποίημα ή μικρό πεζό κείμενο, βγάλτε το από το
σεντούκι σας, μοιραστείτε το μαζί μας.
Μπορείτε να διαβάσετε και έναν αγαπημένο Έλληνα
ή ξένο ποιητή.
Κάντε το… η ποίηση διώχνει τους κακούς δαίμο-

νες.
Οι φίλοι μας μουσικοί πάντα προθύμως συμβάλλοντες θα φροντίσουν για τον επίλογο με μελοποιημένους στίχους.
Νικολάου Νίκος Ενεργός Εκπαιδευτικός
Γερμανίδης Θανάσης Απόστρατος εκπαιδευτικός
Αμφότεροι παραμένοντες εσαεί
«ελαφρώς πειραγμένοι»
Επισήμανση: οι … αποφασισμένοι ας φέρουν και
δέκα φωτοτυπίες των πονημάτων τους στις 19:00, ίδια
μέρα και ώρα στο ίδιο μέρος για να μοιραστούν στα
τραπέζια πριν τα ποτά (πάντα ρεφενέ) και πιθανή προαιρετική ενιαία δημοσίευσή τους.

1 ώρα και 30'. Αν το σκεύος σας δεν έχει καπάκι, σκεπάστε το κοτόπουλο με ένα κομμάτι λαδόκολλας και
μετά με αλουμινόχαρτο. Αφού περάσει ο χρόνος ψησίματος, ξεσκεπάστε και ελέγξτε με τη λάμα του μαχαιριού το μπούτι (αν βγάζει διάφανο υγρό είναι ψη-

αντιστάσεις). Αλατοπιπερώστε καλά μέσα το κοτόπουλο. (Αυτό μπορείτε να το κάνετε από την προηγούμενη μέρα για να πιάσει καλά το αλάτι.) Σε μπολ
βάλτε το μέλι, το μπαλσάμικο, το κρασί, το χυμό του
λεμονιού, του πορτοκαλιού και το ελαιόλαδο. Χτυπήστε καλά με ένα πιρούνι να ενωθούν καλά και να δια-

μένο, αν βγάζει ροζ θέλει λίγη ώρα επιπλέον ψήσιμο).
Μετά, αφήστε το λίγο ξεσκέπαστο να ροδίσει καλά
και βγάλτε το σε πιατέλα. Στη γάστρα θα υπάρχουν
αρκετά υγρά. Αν θέλετε βράστε τα σε κατσαρόλα λίγα
λεπτά σε δυνατή φωτιά, μέχρι να κάνει χοντρές φουσκάλες και συνοδέψτε το κοτόπουλο.
Καλή επιτυχία φίλες μου! Ως την άλλη Τετάρτη,
να σκέφτεστε αισιόδοξα και φροντίστε να περνάτε
καλά!

