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ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΙΑΝ Αι απο τη ΒΙΒΙΑΝ ΜΠΕΝΕΚΟΥ

OKupmosείναιάνθ
Επιθυμεί να είναι υποψήφιος βουλευτής της πόλης

που κουβαλάει μέσα του που δεν είναι άλλη

από την Καβάλα Πιστεύει στον Κυριάκο Μητσοτάκη

και τον θεωρεί άνθρωπο με όλο τα γρόμμα

τα κεφάλαια
Το όνομά του έχει ρίζες στη Σεβάστεια της Μικρός

Ασία;,στιςαλΓομόνπΓεςΓΧ3τρίδεςδ

ναχογιόςαλλά όχι κακομαθημένος και παντρεμένος

22 συναπτά έτη με τη Νάνου του Αυτός είναι ο Μα

κάρκς/ναζαρίδης,ούμβοιυλοςΕπκ

προέδρου της ΝΛ Κυριάκου Μητοο

τάκη ο οποίος σήμερα μιλά στην

Espresso Ο Μακάριος

που έφυγε από τη
δημοσιογραφία

για την πολπτ

κή,έχΘδυοκόρες,την ψΑ
Εβελίνα και την Κων

OTOvriva και λέει για

τον εαυτό του Εί

μαι daady cool

Αν και έτσι

όμως δεν θα ήθελε

οι κόρες του να

γίνουν δημοσιογράφοι

και μάλλον δεν

θατουκαλοάρεσεεάν
οι ίδιες απο>φασιζαν που

δεν θα το έκαναν λέει εκείνος

να πάρουν μέρος σε ένα

από τα δεκάδες reality μόδας των

καναλιών Πιστεύει ση μια σχέση flat είναι

Kcmx^CTOiJéffiνα πεθάνει γί

ζει εηιμελώςτονγάμο του ενώ αΓΧ*αλύπτει για πρώτη

φορά δημοσίως ότι Θέλα να μάθει να χορεύει τον πολεμικό

χορό των Ποντίων τον πυρρίχιο

Ποια η τύχη του Σκοπιανού μετά τις τελευταίες

εξελίξεις Ποιος τελικά θα φορτωθεί όποια λύση

του

Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη και

δεν συνδέεται με τις εξελίξεις στο εσωτερικό των Σκοπίων

Η συμφωνία είναι σάπια και επιβλαβής και δεν

πρόκειται να την κυρώσουμε Η κυβέρνηση με ηό

οα πρόσωπα μπορεί να εμφτ3νΐζετα;Αμέαι)ςμΕτάτσ

πρώτα αχττελεσματα του δημοψτ

μένος έσπευσε να υτκχιτηρίξειστι είναι άκυρο,οκ.Τσί

προςττιλεφώ\ΛΧ3εοπονκ.Ζάεφγιανατουπειναπρο

χωρήσει και o κ Κοτζιάς κατέφυγε σε πυθιακούς χρησμούς

Δεν είναι οοβαρά πράγματα αυτά Δεν
αντιμετωπίζονται

έτσι μείζονος σημασίας εθνικά ζητήματα

Δεν κυβερνιέται έτσι ένας τόπος

Πολλοί πιστεύουν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει το

κοκαλάκι της νυχτερίδας Εχουν συμβεί σχεδόν τα

πάντα κι όμως π Βουλή για πρώτη φορά στα χρονι¬

κά της φθάνει στη Δ και τελευταία Συνοδό της Τι

συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και επιβιώνει

Είναι προφανές Στον ΣΥΡΕΑ και στους ΑΝ.ΕΛ επικρατεί

το δόγμα νυν υπέρ πόντων η καρέκλα Δεν

έχουν ούτε αρχές ούτε θέσεις Βγήκαν με το σύνθημα

Αμερικανοί φονιάδες των λαών και περηφανεύονται

ότι εκτελούν χωρίς δεύτερη κουβέντα όσα ζητούν

οι ΗΠΑ Βγήκαν με σύνθημα να σκίσουν το Μνη

μόνιο και υπέγροψαν δύο Βγήκαν μαράζοντος 13η

σύνταξη και έκοψαν κατά 35 τις κύριες και κατά

45 τις επικουρικές συντάξεις για

όλους τους νέους συνταξιούχους

Μιλούν για κοινωνικές

πολιτικές αλλά έκοψαν το

ΕΚΑΣ το επίδομα πετρε

s
λαίου θέρμανσης τα

πολυτεκνικά επιδόματα

Απέκλειαν τη

μείωση του αφορολογήτου

αλλά ήδη

την έκαναν Απέκλειαν

την αύξηση

του ΦΠΑ στα νησιά

αλλά ήδη την επέβαλαν

σχεδόν σε όλα

f θεωρούσαν απαράδεκτο

το Κέντρο Φιλοξενίας

Προσφύγων στην Αμυ

γδαλέζα και έφτιαξαν τον κα

τουλ^^ττςντροτιχ στη Μόρια

Είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι στις επερχόμενες

εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταποντιστεί Ή έχετε

άλλη άποψη

Πκπεύω ότι είνα civo

τα ολακισμός και να ειτοδοκ·μαστούν η τολτπκήεξο

πάττατ η civcueuvornra

an όλα ζτιτούμε θετική ψηφοτωνΓίεΑΓ Ο Κυριάκος

Μητσοτάκης έχει προτείνει μια συμφωνά αλήθειαςγια

ένασυγκροτημένοσχέδοονάια

και επιδιώκουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ

πολίτη και πολιτικής θέλουμε να θεμελιώσουμε μια

νέα προοπτική γ όλουςτους Ελληνες κα μπορούμε

νατα καταφέρουμε

Τι άνθρωπος είναι o Κυριάκος Μητσοτάκης
Η ερώτησή σας είναι κα η αηάντησή μου Ανθρωπος

με όλα τα γράμματα κεφαλαία Και κάη ακόμη

Tcvvv(üpioaTOl9e5,(jiiTvO

νοςιδεσλονκούττςΟΝΝιΈΔΚο^νακίου,εγώ

αντιπρόεδρος και υπεύθυνος ιδεολογικού

της Α2 Νομαρχιακής Επιτροπής

Ο Κυριάκος τού τότε

είναι ο ίδιος χαρακτήρας

με τον Κυριάκο τού σήμερα

που σε λίγο καιρό

θα είναι πρωθυπουργός

της πατρίδας

μας Προσγει

ωμένος ήρεμος

προσηνής φιλικός

πάντα Και αυτό λέει

πολλά θα είναι

έναςκοταττλΓίκττκός

πρωθυπουργός

Με ποιο κόμμα ή κόμματα

πιστεύετε όη μπορεί

μετεκλογικά να συνεργαστεί

με αγαστό τρόπο η ΝΑ

Σκοπός του κ ΜΓΤτοοτάκη είνα να συγκροτήσει

μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων Μια κι

βέρνηση ικανών και αΓίοφαοχιμένων ατόμων που θα

ον™ηαφιθουν(τηςανό^ς™

ορατικότητα τόλμη και συναίνεση Παρότι πατήσαμε

το κατώφλι της αυτοδυναμίας επιδιώκουμε τις ευρύτερες

πολιτικές και κοινωνικές ci/ναινέοεις δυνάμεων

του ευρωπαϊκού δημοκρατικού μετώπου

Ποτίεπ^ατετπνΓίολτπκή Ποητο βαθύτεροahn

Εμείς οι δττμοαεγράφα με τον άλφα ή τον βήτατρό

rio είμαστε μέσα στην πολττ«<ή Γνωρίζετε ότι έχω εκφράσει

έΛ ενδιαφέρον να είμαι ιτιοψη

της στον νομό όπου γεννήθηκα την Καβάλα Εναν

τόπο με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα Ο νομός

Καβάλαςδιαθέτει πρωτογενή τομέα μετα

ρισμό πολιτισμό κα δύογεωθερμικά πεδία στον Νέ

OTO κα cno rioYvato ΓΙιστεύω orm

οπτική του νομού πιστεύω στους συμπατριώτες μου

γι αυτό ακριβώς επιθυμώ να είμαι υποψήφιος

και εφόσον με εμπιστευτούν οι πολίτες

του νομού μαζί να αλλάξουμε

τη ρότα της Καβάλας Η

νεότερη γενιά των πολιτικών

οφείλει να διαγράψει

άπαξ διά παντός

τονλο>κκιμό

Τι έχει η πόλη

σας η Καβάλα

που έχετε και

εσείς μέσα σας

Μεταφέρουν το
DNA τους οι πόλεις

στους ανθρώπους

τους
Κα τιδενέχει Εχει απαράμιλλες

ομορφιές έχει

ερωτισμό έχει Ιστορία έχει

παρόν και μέλλον έχει δυναμισμό

και βγάζει μοαιοχΛοξία Είμαι σίγουρος

οτι a rxW μεταφέρουν το DNA τους οτους πολίτες

Το αισθάνομαι το νιώθω Μπορεί να μη μεγάλωσα
στην Καβάλα καθώς μετά τη βάφτκτή μου σεηλικίαθ

μηνών ο πατέρας μου βρήκε δουλειά στα Ναυπηγεία

Σκαραμαγκά και κατεβήκαμε στην Αθήνα ωστόσο η

συχνή ετιοκρή μου με τγν

ο«άχαρακτηριοτκάτΓχ;.Κ

νΒοιλλιώς Ξέρετε για ποια πόλη μιλάμε Η ιστορία της

ξεκινά από τους Γτροίστορικούς χρόνους και εκτείνε

Είμαι

daddy
cool

Τι μπαμπάς είστε

θέλω να πιστεύω ότι είμαι

daddycod Προσπαθώνα βρίσκω

χρόνο για να βλέπω την

Εβελίνα κα την Κωνσταντίνο

αλλά δεν το πετυχαίνω πάντα

Ευτυχώς που στα πρώτα τους

βήματα ενεπλάκην πολύ στην

κοθημερινότητά τους Ηταν κάτι

που μου άρεσε κατοφέρνω
OTO μυαλό μου με νοσταλγία

Και οι δυο τους όμως κατσ

aßaKoiw0TirarK7VTOvfvcArtai

γοεκείνες Γιατηνcw/ένεο

Ποιο ή η είναι εκείνο στο
οποίο θα λέγατε καθαρό
όχι στα κορίτσια σας
Αν ήθελαν να γίνουν δημοσιογράφοι

Φέτος είναι μόδα τα reality

μόδας θα λέγατε να σε

κάη τέτοιο για τις κόρες
οος

Δεν θα έλεγαν να α ίδιες

Πο ελληνικό τραγούδι θα

χορεύατε
Δεν είμακα ο καλύτερος χορευτής

θα ήθελα όμως να

μάθω να χορεύω τον πολεμικό

χορό των Ποντίων τον
πυρρίχιο

Ο Μακάριος είναι ο ευτυχισμένος

ο ευλογημένος Ευ

τυχία πείνας

θαχρηαμοπαησωένο

φθεγμα του Μαχάτμα Γκάνη

κα μια παροιμία των Βεδουίνων

Ευτυχία έλεγε ο Γκάνη

είναι όταν αυτά που σκέφτε
σα αυτά που λες και αυτά ηου

πράττεις βρίσκονται σε αρμο
vfa Οι Βεδουίνα λένε όη η ευτυχία

είναμια όαση που τη
βρίσκουν

μόνο α καμήλες που

ονειρει)οντα

με όλα τα γράμματα
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ρωηοΑ
ταιέως σήμερα. Από τη μία, η πόλη έγινε παγκοσμίως

γνωο^ατα την ατορική μάχη των Φιλί^
την άλλη , για τη ν άφιξη του Αποστόλου Παύλου , κάνοντας 

την την πρώτη ευρωπαϊκή πόλη που δέχθηκε τον

χριστιανισμό. Η νεότερη ιστορία της πόλης είναι εξί-

οιουενδιαφέρ€)υσατόοιογιατηνκαπνεργασίακαιτις

πρώτες απεργίες στα Βαλκάνια (1896) όσο και για την

Γΐλουσιαβίφηχανική δραστηριότητα, με κυρίαρχη αυτή 

του μαύρου χρυσού».

Το επώνυμο, κυρίως η κατάληξη του «Λαζαρι-

δης», έχει κάτι από Πόντο;

Ο παππούς Μακάριος, πατέρας του πατέρα μου, ήταν

από τη Σεβάστεια της Μκρας Ασίας. Ατατκ; αλησμόνητες 

Γκπρίδες».

Τι παιδικά χρόνια είχατε;

«Εχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Παρά τα δύσκολα οικονομικά 

-πάντα τσοντάριζαν οι παππούδες- δεν μου

έλομκ τίποτα ΜοΜκογιός, βΛ£πεχ;.Περ|]εναπώςκαι

πως να έρθουν οι διακοπές, ειδικά του καλοκαιριού,

και να φύγω την επόμενη μέρα για την Καβάλα κα το

σπίτι των γονιών της μητέρας μου, του Νίκου και της

Ευαγγελίας, σης παλιές εργατικές κατοκίες».

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πόνος που νιώσατε

έως τώρα στη ζωή σας και ποια η μεγαλύτερη

χαρά;
«Ο χαρές είναι τρεις. Η πρώτη όταν γνώρισα τη γυναίκα 

μου, τη Νάνου, το μακρινό 1993. Από την πρώτη

ματιά, στο πολιτικό γραφείο του Αλέξανδρου Πσηα-

δόγγονα, κοπάλαβα όη ήταν η γτΜίίκατπςζωΓςμου,

Δικαιώθηκα.

Οι άλλες δύο χαρές, όταν γεννήθηκαν η Εβελίνα

το 1998 και η Κωνστάντια to 2(Χ)2.0τιω^

νεις, TOonfn γυνοκαφατείτα. Κα, ςχχΐκάοαρχηγός

εrvαmNαv(xι.Hπκ^δύc>κoλnστrγμήήταvότcIVxαcx>

με τη μητέρα μου, τη Γεωργία, τον repcouérolovouâ-

ρο. Ηταν ένας άνθρωπος δυναμικός και με πολύ 
μεγάλη 

αγάπη γα όλους μας, και ειδικά γα την Καβάλα».

Ο έρωτας τι ρόλο παίζει; Πώς κρατιούνται οι 
μακροχρόνιες 

σχέσεις;

«Οέρωτ€ΐςηά^ΓΤ(ανκαθαεΚαιηηα

ναμη που υπάρχει. Μας παρασύρει, μας μεταμορφώνει, 

μας συγκινεί, μας επαναπροσδιορίζει, μας απο-

πρςαανατολίζει και μας καθηλώνει. Γα τις μακροχρόνιες 

οιχέσεκ; ρωτάτε τον... εαικό.Βρκ^ομαι 25 χρόνα

σε σχέση με τη Νάνου.

Τα φτιάξαμε σης 31 Οκτωβρίου 1993 και είμαστε

παντρεμένοι 22 χρόνια. Οι σχέσεις, γα να έχουν δι-

άρκεια, απαιτούν σεβασμό, αγάπη, αλληλοϋποστήριξη, 

ολλάκα εμπιστοσύνη, σι^ώα
συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες, είναι το αλατοπίπερο. 

Μια oxécri flat είναι KaraôiKaoïJévn να πεθάνει».

κεφαΜρ
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