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∆ιετέλεσε υπουργός σε 
πέντε κυβερνητικά σχή-
ματα, υπηρέτησε δύο πρω-

θυπουργούς τον Κ. Καραμανλή και 
τον Α. Σαμαρά εργάστηκε σε τέσ-
σερα διαφορετικά υπουργεία: Εξω-
τερικών, Παιδείας, Μεταφορών και 
Εσωτερικών και ήταν αυτός που 
έβαλε μετά από 50 και πλέον χρό-
νια την Ροδόπη στο κεντρικό πολι-
τικό γίγνεσθαι. Η πολιτική για τον 
ίδιο είναι προσφορά και τρόπος 
ζωής με αιχμή του δόρατος την 
ιδιαίτερη πατρίδα του,  την αγάπη 
του συνολικά για την  Θράκη αλλά 
με γνώση κι ενδιαφέρον για τις 
εθνικές υποθέσεις. Εκπρόσωπός 
μας στο ΝΑΤΟ, σε υψηλόβαθμα 
φόρουμ, συνομιλητής υψηλού επι-
πέδου με την Γερμανία κι απευ-
θείας  με την Μέρκελ, θέτει και 
πάλι τον εαυτό του στην κρίση 
του λαού της Ροδόπης απ όπου 
συνειδητά αντλεί την δύναμή του. 
Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης δηλώνει 
παρών και σε αυτές τις δύσκολες 
εκλογές  και τονίζει ότι το μυστικό 
της μέχρι τώρα πορείας του, στον 
πολιτικό στίβο είναι πως δεν ξέχασε 
ούτε στιγμή από πού ξεκίνησε και 
προς τα πού πρέπει να πάει. «Προ-
σπάθησα να ανταποδίδω με έργα 
για τον τόπο μου την εμπιστο-
σύνη των συμπατριωτών μου». 
Σε μία εφ΄ όλης της ύλης συνέ-
ντευξη ο υποψήφιος βουλευτής 
της Ν∆ στη Ροδόπη, σχολιάζει τις 
πολιτικές εξελίξεις, θέτει ερωτή-
ματα που θα μας απασχολήσουν 
την επόμενη ημέρα των εκλογών 
και κάνει το δικό του απολογισμό. 
Αξίζει να τον παρακολουθήσουμε.

Κύριε Στυλιανίδη πώς αξιο-
λογείτε το αποτέλεσμα της 
τρίτης ψηφοφορίας για τον 
Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας και 
άρα την προσφυγή στις πρό-
ωρες εκλογές;

-Πιστεύω ότι εδώ κλείνει ένας ιστο-
ρικός κύκλος για τη χώρα. ∆υστυ-
χώς με ευθύνη κυρίως της αντιπο-
λίτευσης, παρά την κρίσιμη εθνικά 
κατάσταση, οι πολιτικές δυνάμεις 
του τόπου δεν μπόρεσαν να συνεν-
νοηθούν μεταξύ τους διασφαλί-
ζοντας την πολιτική σταθερότητα 
και τη συνέχεια στις μεταρρυθμί-
σεις. Τώρα την ευθύνη της από-

φασης την αναλαμβάνει ο ελλη-
νικός λαός. Προσωπικά έχω εμπι-
στοσύνη στους Έλληνες. Παρά τις 
όποιες πικρίες και την αυτονό-
ητη αγανάκτηση, πιστεύω ότι θα 
επιλέξουν σωστά και υπεύθυνα 
αυτούς που θα επιδείξουν ειλικρί-
νεια, ξεκάθαρο σχέδιο για την επί-
σπευση της εξόδου από την κρίση, 
αποφασιστικότητα στις μεταρρυθ-
μίσεις και ρεαλισμό στη συνεν-

νόηση με τους δανειστές ώστε η 
χώρα να επιστρέψει στην ομαλό-
τητα χωρίς οι Έλληνες να διακυ-
βεύσουν το μέλλον τους.

Θεωρείτε ότι οι εκλογές είναι 
τακτική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και 
της ευρύτερης αντιπολίτευσης;

-Πιστεύω ότι η αντιπολίτευση αυτο-
παγιδεύτηκε στην κλασική αντί-
ληψη μιας άγονης κομματικής αντι-
παράθεσης παλαιού τύπου και θα 
πληρώσει το πολιτικό τίμημα. Το 
ζήτημα είναι το κόστος να μην το 
πληρώσει και η Ελλάδα. Και εξη-
γούμαι τι εννοώ: Τα χρήματα φτά-

νουν μέχρι το Μάρτιο. Η Βουλή που 
θα προκύψει πρέπει μέσα σε λίγες 
μέρες να εκλέξει Πρόεδρο ∆ημο-
κρατίας, να σχηματίσει κυβέρνηση, 
να κλείσει τη διαπραγμάτευση με 
τους δανειστές και να καταθέσει 
ένα συγκροτημένο, συγκεκριμένο, 
συμφωνημένο με τους δανειστές 
και προσαρμοσμένο στην ελληνική 
κοινωνική πραγματικότητα πρό-
γραμμα εξόδου στις αγορές. ∆εν 

ξέρω με ποια γνώση και εμπειρία, 
με ποια αντίληψη και νοοτροπία 
και με ποιες διεθνείς συμμαχίες 
ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιτύχει κάτι τέτοιο. 
Μάλλον οι άνθρωποι δεν έχουν 
καταλάβει τι συμβαίνει. Νομίζουν 
ότι είναι ακόμα στα φοιτητικά 
αμφιθέατρα ή στις πορείες των 
αγανακτισμένων στο Σύνταγμα. 
Θέλω να πιστεύω ότι οι πολίτες 
τα καταλαβαίνουν όλα αυτά και 
δεν θα αφήσουν ούτε τον τόπο 
να κυλήσει σε περιπέτειες, ούτε 
φυσικά τις θυσίες τόσων ετών να 
πάνε χαμένες.

Πιστεύετε δηλαδή ότι η κυβέρ-

νηση Σαμαρά τα έκανε όλα 
καλά; ∆εν έχει κόστος από 
τις αντιλαϊκές πολιτικές και 
από την κατρακύλα του βιο-
τικού επιπέδου λόγω οριζό-
ντιων περικοπών;

-Προς Θεού δε λέω κάτι τέτοιο. ∆ε 
ζω σε άλλο κόσμο. Αλλά πιστεύ-
ετε εσείς ότι υπάρχει πολιτικός 
και κυβέρνηση που παίρνει τέτοια 
μέτρα ευχάριστα και άνευ λόγου; 

Βεβαίως έγιναν και λάθη και όταν 
έπρεπε δε δίστασα ούτε εγώ ούτε 
άλλοι συνάδελφοι να τα κριτικά-
ρουμε δημόσια και, να παλέψουμε 
για τη διόρθωσή τους. Ωστόσο 
εκτιμώ ότι αυτό που προσδιόρισε 
την πολιτική μας ήταν το μείζον. 
Η Ελλάδα έπρεπε να αποφύγει 
την άτακτη χρεοκοπία. Έπρεπε να 
παραμείνουμε στο σκληρό ευρω-
παϊκό πυρήνα προστατεύοντας 
την κορυφαία εθνική επιλογή του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή. Έπρεπε 
κυρίως μέσα από τις μεταρρυθ-
μίσεις να επιδιώξουμε την ανά-
κτηση της ανεξαρτησίας και της 
διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας 
μας. Πιστεύω ότι αυτούς τους ενδι-
άμεσους στόχους τους πετύχαμε 
με πολιτικό κόστος μεν, με εθνικό 
όφελος δε. Μεγάλος πρωταγω-

νιστής αναδείχθηκε ο ελληνικός 
λαός, ο οποίος είδε το βιοτικό του 
επίπεδο να συρρικνώνεται κατά 
40%, το φόρο για τα φυσικά πρό-
σωπα να αυξάνει 7 φορές, για τις 
επιχειρήσεις 9 φορές, η ιδιοκτησία 
να επιβαρύνεται 800% και η ανερ-
γία να εκτινάσσεται στο 26,5% με 
πρώτα θύματα τους νέους ανθρώ-
πους. Παρόλα αυτά οι Έλληνες 
επέδειξαν απίστευτη ωριμότητα 

και ευθύνη. Μας εμπιστεύθηκαν 
τη διαχείριση της κρίσης και φτά-
σαμε στα πρώτα σημαντικά απο-
τελέσματα, που αναγνωρίστηκαν 
και από τους δανειστές μας. Τώρα 
μένει να ολοκληρώσουμε αυτό το 
έργο χωρίς πισωγυρίσματα και πει-
ραματισμούς και κυρίως να οργα-
νώσουμε τη στροφή στην πραγμα-
τική οικονομία, να θεραπεύσουμε 
τις αδικίες, να προστατεύσουμε 
όσους βάναυσα επλήγησαν από 
την κρίση και να ενισχύσουμε τη 
ρευστότητα στην αγορά ώστε να 
χτυπηθεί οριστικά η ανεργία. Αυτό 
προϋποθέτει την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης από την Τρόικα, την 
ελάφρυνση του χρέους και τη συμ-
φωνημένη και σωστά προετοιμα-
σμένη έξοδο στις αγορές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να τα 

επιτύχει αυτά;

-∆εν θέλω να αδικώ ή να υποτιμώ 
κανέναν. Αλλά αν κάνει αυτά που 
επικαλείται ο Αλ. Τσίπρας φοβά-
μαι ότι θα μπούμε σε επικίνδυνες 
περιπέτειες εξανεμίζοντας ό,τι 
κατακτήσαμε μέχρι σήμερα. Μη 
ξεχνάτε ότι δεν είμαστε μόνοι στην 
Ευρώπη και τον κόσμο. Η οικονο-
μία μας, η λειτουργία του κράτους, 
η ρευστότητα της αγοράς μας και 
άρα η αντιμετώπιση της ανεργίας 
εξαρτώνται ακόμα από τις χρημα-
τοδοτήσεις των δανειστών. Η επι-
στροφή στην ομαλότητα απέχει 
από μερικά βήματα -με μια υπεύ-
θυνη πολιτική- έως μια… αιωνιό-
τητα -αν ενδώσουμε στο λαϊκι-
σμό, στα ευχάριστα λόγια και στο 
«λεφτά υπάρχουν»…

Εκλέγεστε εδώ και χρόνια 
συνεχώς πρώτος βουλευτής 
Ροδόπης. Πού το αποδίδεται 
αυτό; Γιατί σας εμπιστεύονται 
οι συμπολίτες σας;

-Θέλω να μιλήσω από την καρ-
διά μου. ∆εν υπάρχει για μένα 
πιο έντονο συναίσθημα και μεγα-
λύτερη ηθική δικαίωση από την 
εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου. 
Η μεγαλύτερη δε τιμή αλλά και 
ευθύνη, είναι να σου αναθέτουν 
οι συμπατριώτες σου την εκπρο-
σώπησή τους στο εθνικό Κοινο-
βούλιο. Μη κοιτάτε που στις μέρες 
μας οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά 
τους και οι θεσμοί το περιεχόμενό 
τους. Για όσους πιστεύουν πραγ-
ματικά στην ποιότητα της ∆ημο-
κρατίας μας, η ενασχόληση με τα 
κοινά έχει υψηλό περιεχόμενο. 
Εγώ πιστεύω σε μια άλλη πολι-
τική, που δεν είναι μέθοδος εύκο-
λου πλουτισμού ή γρήγορης ανέ-
λιξης, αλλά προσφορά στον τόπο, 
αναμέτρηση με τα προβλήματα, 
σχέδιο και όραμα για τις γενιές 
που έρχονται, σφραγίδα με έργα 
και αποτελέσματα. Με αυτή τη 
λογική πολιτεύτηκα και σε αυτή τη 
λογική παραμένω προσηλωμένος  
μετά από τόσα χρόνια κοινοβου-
λευτικής και υπουργικής θητείας. 
Τη Ροδόπη μας την αγαπώ και τη 
Θράκη μας την πιστεύω. Αφιέρωσα 
όλη μου τη ζωή από παιδί σε αυτό 
το όνειρο να τη δω να πρωταγω-
νιστεί. Οι γονείς μου όπως ξέρετε 
είναι παιδιά προσφυγικών οικογε-

Ε. Στυλιανίδης: 
«Εμπιστεύομαι τους Έλληνες, 
ότι θα ψηφίσουν λογικά 
και δε θα πυροβολήσουν 
τα πόδια τους…»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΤΟ “ΧΡΟΝΟ”

Τη Ροδόπη μας 
την αγαπώ 

και τη Θράκη μας
 την πιστεύω

…Η αντιπολίτευση 
αυτοπαγιδεύτηκε στην κλασική 

αντίληψη μιας άγονης κομματικής 
αντιπαράθεσης παλαιού τύπου 

και θα πληρώσει 
το πολιτικό τίμημα...
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νειών, όπως οι περισσότεροι στον 
τόπο μας. Ξέρουν τι θα πει να 
χάνεις την πατρίδα σου, το σπίτι 
σου, τη ζωή σου. Έζησαν τη φτώ-
χεια, τον πόλεμο, την κατοχή. Έζη-
σαν όμως και τη δημιουργία μιας 
νέας πατρίδας που αναγεννήθηκε 
μέσα από τα συντρίμμια. Αυτή την 
πατρίδα μου έμαθαν να την αγαπώ 
και να την προσέχω. Ως δάσκαλοι 
μού έμαθαν να την πιστεύω και να 
την υπερασπίζομαι. Αυτό έκανα 
μέχρι τώρα, αυτό κάνω και αυτό 
θα συνεχίσω να κάνω σε όποιο 
ρόλο και αν βρεθώ. Με ρωτάτε 
ποιο είναι το μυστικό της εκλογι-
κής επιτυχίας; Νομίζω κάτι απλό: 
ότι δεν ξέχασα ούτε στιγμή από 
πού ξεκίνησα και προς τα πού πρέ-
πει να πάω. Προσπάθησα να αντα-
ποδίδω με έργα για τον τόπο μου 
την εμπιστοσύνη των συμπατριω-
τών μου. Επίσης δεν ξέχασα ποτέ 
τη συμβουλή, που μου έδωσε όταν 
πολιτεύτηκα πρώτη φορά ο αεί-
μνηστος πατέρας μου και καλός 
δάσκαλός μου για τη σχέση με 
τους συμπολίτες μου: «Καλοχαι-
ρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέ-
ψεις για να σε χαιρετούν κι αυτοί 
όταν θα ξεπεζέψεις».

Είστε ένας από τους νεότερους 
αλλά και εμπειρότερους υπουρ-
γούς των τελευταίων κυβερνή-
σεων. Τί άφησε η μέχρι τώρα 
διαδρομή πίσω, ως έργο στη 
Ροδόπη και τη Θράκη;

-Είναι λίγο άχαρο για έναν πολι-
τικό να μιλά για τον εαυτό του αν 
και καθίσταται μερικές φορές ανα-
γκαίο. Σίγουρα οι πλέον αρμόδιοι 
για να το δουν και να το κρίνουν 
αυτό είναι οι συμπολίτες μου. Οι 
Ροδοπίτες το έχουν εκτιμήσει και 
το αναγνωρίζουν με την εμπιστο-
σύνη που μου δείχνουν. Σε μια 
εποχή που πολλοί πολιτικοί απο-
δοκιμάζονται και απομονώνονται, 
είναι συγκινητικό να συνεχίζεις να 
εισπράττεις την αποδοχή, την ανα-
γνώριση, την αγάπη και την υπο-
στήριξη των συμπατριωτών σου... 
Καθοριστικά θεωρώ έργα που συμ-
βάλουν στην αναπτυξιακή τόνωση 
της τοπικής αγοράς και στη δημο-
γραφική ενίσχυση της τοπικής κοι-
νωνίας όπως:

• Η εξέλιξη του ∆ημοκριτείου Πανε-
πιστημίου σε τρίτο μεγαλύτερο 
πανεπιστήμιο της χώρας. Πολλα-
πλασίασα όταν μπορούσα τους φοι-
τητές, τα τμήματα, τους διδάσκο-
ντες, τις χρηματοδοτήσεις. Μετά 
την κρίση πάλεψα να ανακόψω 
τις μεταγραφές, που θα το απογύ-
μνωναν και κάτι πετύχαμε. Σώσαμε 
παλιά τμήματα και τώρα ανακοι-
νώθηκαν και καινούρια όπως αυτό 
των Ανθρωπιστικών Σπουδών και 
το μεταπτυχιακό της Αυτοδιοίκη-
σης. Στόχος μας είναι οι φοιτητές 
της Κομοτηνής και των Σαπών τα 
επόμενα χρόνια να πολλαπλασια-
στούν... με ό,τι αυτό σημαίνει για 
την πνευματική και δημογραφική 
θωράκιση της Θράκης.

Σημαντικά έργα επίσης θεωρώ:

• την ολοκλήρωση του κάθετου 
άξονα που δημιουργεί τουριστικά 
και εμπορικά Ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

• την ολοκλήρωση του Μεγάρου 
μουσικής Κομοτηνής

• την ολοκλήρωση ή ανάπλαση 
πολλών σχολικών υποδομών, όπως 

παραδείγματος χάριν στον Ίασμο, 
την Ξυλαγανή, τις Σάπες, την Κομο-
τηνή, την Αιγείρο κλπ.

• την ολοκλήρωση ή τη βελτίωση 
αθλητικών υποδομών όπως το 
δημοτικό στάδιο Κομοτηνής, το 
2ο κλειστό γυμναστήριο, τη λει-
τουργική βελτίωση του πανθρακι-
κού σταδίου, τις βελτιώσεις υπο-
δομών σε περιφερειακές εγκατα-
στάσεις κλπ.

• την επαναλειτουργία της Σχολής 
Αστυφυλάκων Κομοτηνής μετά από 
σκληρό κοινό διεκδικητικό αγώνα.

• την αποπληρωμή πάνω από 2 εκ. 
ευρώ οφειλών του δήμου Κομοτη-
νής προς την τοπική αγορά.

• την ανάπλαση της Τσανακλείου 

με 2,5 εκ ευρώ από το υπουργείο 
Εσωτερικών

• την ολοκλήρωση της μελέτης για 
το φράγμα Ιάσμου που επί δεκα-
ετίες ήταν ένα έργο φάντασμα

• τη στήριξη της τοπικής μας Εκκλη-
σίας και του νέου μητροπολίτη 
μας με:

-χρηματοδότηση της ανάπλα-
σης ιστορικών ναών όπως της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, -την 
έγκριση χρηματοδότησης για την 
ανάπλαση του μητροπολιτικού 
μεγάρου που θα μετεξελιχθεί σε 
διοικητικό κέντρο της τοπικής μας 
εκκλησίας

-την έγκριση νέων ιερέων ώστε 
να στελεχωθούν με πληρότητα και 
ποιότητα ενορίες εγκαταλειμμένες 
κυρίως σε μεικτά χωριά, όπου με 
τους νέους ιμάμηδες τα τζαμιά 
λειτουργούσαν ενώ οι εκκλησίες 

υπολειτουργούσαν. Τώρα αποκα-
θίσταται η ισορροπία και η αρμο-
νική συνύπαρξη

-με την ένταξη και την έναρξη υλο-
ποίησης των μαθητικών κατασκη-
νώσεων στους Προσκυνητές που 
θα καλύψουν όχι μόνο τους ντό-
πιους νέους, αλλά θα συμβάλλουν 
και στην ανάπτυξη του εκκλησια-
στικού τουρισμού στην περιοχή.

• την άμεση κάλυψη των δοκιμα-
ζόμενων, από τις φυσικές κατα-
στροφές, αγροτών

• τη συνέχιση των ανασκαφών κλα-
σικών και βυζαντινών μνημείων 
στην περιοχή, όπως το θέατρο 
της Μαρώνειας, που αποτελούν 
ακλόνητα τεκμήρια της διαχρο-
νικής παρουσίας του ελληνικού 

πολιτισμού στον τόπο μας.

• τη δημιουργία και λειτουργία 
νέων μουσείων όπως το μουσείο 
Καραθεοδωρή ή την ανακαίνιση 
του αρχαιολογικού μουσείου

• θεωρώ σημαντική την προσπά-
θεια που κάνουμε όλα αυτά τα 
χρόνια για την στήριξη της τοπι-
κής αγοράς και την καταπολέμηση 
της ανεργίας. Το 2004 την ανερ-
γία την παρέλαβα 18% στο νομό 
και το 2009 την παρέδωσα 6,7%. 
Μετά την κρίση ξεπέρασε το 30%. 
Ο αγώνας μας δε σταμάτησε ούτε 
στιγμή... Αναζητούμε νέους επενδυ-
τές για τα εργοστάσια που έκλει-
σαν. Ταξίδεψα μέχρι τις ΗΠΑ απευ-
θυνόμενος σε Funds που βλέπουν 
προς την Ελλάδα. Μεσολάβησα στα 
αρμόδια υπουργεία για την κάλυψη 
των εργαζόμενων. Πιέζω μαζί με 
τους εκπροσώπους της τοπικής 
αγοράς διεκδικώντας το περιβό-

ητο 12%, που οφείλει το κράτος 
στην περιοχή από το 2010. Ξέρω 
ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, 
αλλά δεν παραιτούμαστε. ∆ιεκδι-
κούμε δυναμικά αυτά που δικαι-
ούται ο κόσμος της Ροδόπης και 
τοποθετούμαστε έξυπνα ώστε την 
επόμενη μέρα η Ροδόπη να παί-
ξει ρόλο…

Η κρίση όπως άλλωστε ομο-
λογείτε έπληξε και τη Ροδόπη. 
Το βιοτικό επίπεδο συρρικνώ-
θηκε. Σε τι θα επηρεάσει αυτό 
τις εκλογές; Οι εκλογές θα επη-
ρεάσουν την έκβαση της κρί-
σης ή η κρίση την έκβαση των 
εκλογών; Αναφέρομαι στο δια-
κύβευμα της επικείμενης ανα-

μέτρησης, τόσο πανελλαδικά 
όσο και τοπικά, που μας ενδι-
αφέρει ιδιαίτερα.

-Πανελλαδικά το δίλημμα είναι 
σαφές: Η Ελλάδα χρειάζεται στα-
θερότητα και ο λαός ειλικρίνεια. 
Αυτό σημαίνει ότι η έξοδος από 
την κρίση είναι μονόδρομος, που 
περνά μέσα από την Ευρώπη. Η 
νέα κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί 
με ευθύνη και ρεαλισμό.

Να καταθέσει ξεκάθαρο σχέδιο εξό-
δου στις αγορές προς τους δανει-
στές. Να κλείσει την αξιολόγηση με 
μια έξυπνη και συνεπή τελική δια-
πραγμάτευση με την τρόικα, που θα 
εγγυάται τις μεταρρυθμίσεις, δεν 
θα επιβαρύνει όμως περαιτέρω 
τους ήδη εξαντλημένους Έλληνες. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί, δεν ξέρει και 
δεν θέλει να τα εγγυηθεί όλα αυτά. 
Αντίθετα η Νέα ∆ημοκρατία παρά 
τα όποια λάθη και τις δυσκολίες, 

έχει το σχέδιο και τις δυνάμεις να 
πετύχει τον εθνικό στόχο, όπως 
μέχρι σήμερα πέτυχε τους ενδι-
άμεσους στόχους, δηλ. την απο-
φυγή της άτακτης χρεοκοπίας, την 
παραμονή στο σκληρό ευρωπαϊκό 
πυρήνα και την επίτευξη πρωτο-
γενούς πλεονάσματος. Εμπιστεύ-
ομαι τους Έλληνες, ότι θα ψηφί-
σουν λογικά και δε θα πυροβολή-
σουν τα πόδια τους.

Το εκλογικό διακύβευμα όμως 
τοπικά, ποιο είναι;

-Η κρίση, η ανέχεια και η ανεργία 
έδιωξαν πολλά νέα παιδιά από τον 
τόπο μας με συνέπεια τη δημο-
γραφική απογύμνωση της περιο-
χής και τη διατάραξη της πληθυ-
σμιακής ισορροπίας μεταξύ των 
σύνοικων στοιχείων, χριστιανών και 
μουσουλμάνων σε βάρος κυρίως 
των πρώτων. Αυτό ανοίγει ορέξεις 
σε ακραίους περίεργους κύκλους, 
που δε διστάζουν να επιδιώκουν 
ακόμα και τη μονομερή κοινοβου-
λευτική εκπροσώπηση της περιοχής 
σε βάρος όλων, αλλά και της ίδιας 
της μειονότητας. Αυτό το ζήσαμε 
άλλωστε ως πρόβα τζενεράλε και 
στις τελευταίες ευρωεκλογές, όταν 
σε Ροδόπη και Ξάνθη βγήκε πρώτο 
κόμμα το DEP κάνοντας επίδειξη 
δύναμης στη χειραγώγηση της μει-
ονοτικής ψήφου. Όλα αυτά δίνουν 
μεγαλύτερο πείσμα στον αγώνα 
μου, που δεν είναι πλέον ένας 
κομματικός και προσωπικός αγώ-
νας, αλλά μια μάχη για τον τόπο 
μου, για την πατρίδα μου και για 
τις αξίες που από παιδί πιστεύω 
και υπηρετώ, άλλες φορές με την 
κατανόηση κι άλλες με την αδια-
φορία της Αθήνας. Αυτές τις αξίες 
για δίκαιη και ισόρροπη κοινοβου-
λευτική εκπροσώπηση χριστιανών 
και μουσουλμάνων, για ελεύθερη 
και όχι χειραγωγήσιμη ψήφο των 
πολιτών, για μια πρότυπη ανοιχτή 
και δημοκρατική κοινωνία δεν πρό-
κειται να τις εγκαταλείψω. Εμπι-
στεύομαι τους συμπατριώτες μου 
ότι θα ψηφίσουν απελευθερωμέ-
νοι από ιδιοτέλειες, μικροκομμα-
τικές λογικές και συμφέροντα. Η 
όποια πικρία, η αδιαφορία, η τιμω-
ρητική διάθεση έναντι της κυβέρ-
νησης Σαμαρά δεν μπορεί αυτή 
την κρίσιμη ώρα να προσδιορίσει 
την εκλογική συμπεριφορά των 
Ροδοπιτών. Το εθνικό, το τοπικό 
και το κοινωνικό συμφέρον πρέ-
πει να κυριαρχήσουν του φανατι-
σμού και της όποιας απογοήτευσης 
από το κεντρικό σκηνικό.

Σε κάθε εκλογή όμως ο ψηφο-
φόρος βαθμολογεί μεν τις επι-
δόσεις του παρελθόντος κάτι 
που εσείς το διεκδικείτε με το 
έργο σας, αλλά αξιολογεί και 
συμπεριφορές και επενδύει και 
σε προσδοκίες. Πώς απαντάτε 
σε αυτούς που σας ρωτούν 
«γιατί κι εσείς τα ψηφίσατε 
τα μέτρα και ποια προσδοκία 
πλέον μπορείτε να εγγυηθείτε 
με την εκλογή σας»;

-Για 50 χρόνια, από το 1954 ως το 
2004 και παρά τους αγώνες των 
προκατόχων μου, τους οποίους 
τιμώ όλους και απόλυτα για την 
προσφορά τους, η Ροδόπη ήταν 
έξω από τα κέντρα των αποφά-
σεων της Αθήνας γνωρίζοντας τι 
θα πει εγκατάλειψη, αδιαφορία, 
αδικία... ∆εν υπήρχε ούτε κλητή-

ρας από δω.  Το 2004 με τη στή-
ριξη όλων και την εμπιστοσύνη του 
Κ. Καραμανλή κάναμε την μεγάλη 
ανατροπή. Ο νομός μας πρωταγω-
νίστησε στη κυβέρνηση. Αποκα-
ταστήσαμε αδικίες. Κάναμε έργα. 
Αυξήσαμε το κατά κεφαλήν εισό-
δημα αγροτών, επαγγελματιών,.. 
4.300 νέοι φοιτητές, διερχόμενοι 
τουρίστες από και προς Τουρκία 
και Βουλγαρία, εξαγωγές, επιδο-
τήσεις, αποζημιώσεις, ενίσχυσαν 
τη ρευστότητα της τοπικής αγο-
ράς κατά εκατοντάδες εκατομμύ-
ρια ευρώ. ∆ούλεψαν οι επιχειρή-
σεις όσο ποτέ...  Η περιοχή ένιωσε τι 
θα πει να πρωταγωνιστεί ο εκπρό-
σωπός της στα κέντρα των απο-
φάσεων. Όταν ξέσπασε η κρίση 
το 2010 και εκδηλώθηκε η αδια-
φορία για το νομό, όλα πάγωσαν. 

Έργα δρομολογημένα καθυστέ-
ρησαν ή ακυρώθηκαν. Η ανεργία 
εκτινάχθηκε. Η ρευστότητα στα-
διακά εξανεμίστηκε και γυρίσαμε 
πολύ πίσω. Μετά το 2012 χρει-
άστηκε πολλαπλάσιος κόπος για 
να διασφαλίσουμε τα αυτονόητα. 
∆εν εγκατέλειψα όμως, πάλεψα 
και παλεύω. Στάθηκα δίπλα στους 
συμπατριώτες μου με όση δύναμη 
είχα, πολιτικά, κοινοβουλευτικά, 
ανθρώπινα.. Στήριξα κριτικά την 
κυβέρνηση Σαμαρά γιατί ήταν η 
μόνη που εγγυόταν τη γρήγορη 
έξοδο από την κρίση.

∆ε δίστασα να διαφωνήσω ακόμα 
και με το κόμμα μου ή την κυβέρ-
νηση όταν χρειάστηκε να υπερα-
σπιστώ θέματα αρχών, που αφο-
ρούν στην κοινωνική δικαιοσύνη 
καταθέτοντας πάντα κοινοβου-
λευτικά εναλλακτική πρόταση. ∆ε 
δίστασα να εγκαταλείψω ακόμα και 
την καρέκλα του υπουργού, για να 
υπερασπιστώ τα συμφέροντα της 
ιδιαίτερής μου πατρίδας, βάζοντας 
τους συμπολίτες μου και τον τόπο 
πάνω από όλα.

Και η προσδοκία; Ποια προσ-
δοκία μπορείτε να εγγυηθείτε 
ή να διεκδικήσετε με αυτήν 
την εκλογή;

-Η προσδοκία, η ελπίδα, είναι μεγά-
λες λέξεις για όσους τις νιώθουν. Η 
κρίση σε λίγο, αν δε γίνουν λάθη, 
τελειώνει. Οι περιοχές που θα έχουν 
ισχυρή εκπροσώπηση θα επιτύχουν 
να διορθώσουν γρήγορα τις αδι-
κίες της κρίσης και να θεραπεύ-
σουν τις πληγές της, διεκδικώντας 
το μερίδιο που τους αντιστοιχεί από 
το μέλλον. Αντίθετα όσες περιο-
χές δεν επιλέξουν ισχυρή εκπρο-
σώπηση θα αργήσουν να επανέλ-
θουν. Εδώ λοιπόν το δίλημμα είναι 
ξεκάθαρο: θέλει η Ροδόπη να επι-
στρέψει στην εγκατάλειψη και την 
αδιαφορία του παρελθόντος; Ή 
θέλει στην εποχή που ξεκινά να 
συμμετέχει εκ νέου πρωταγωνι-
στικά στο παιχνίδι; Αν θέλουμε το 
δεύτερο, αν επιθυμούμε να διεκδι-
κήσουμε το μερίδιο που μας αντι-
στοιχεί από το μέλλον, πρέπει να 
λειτουργήσουμε ενωτικά, τοπικά 
και όχι κομματικά, υπεύθυνα, έξυ-
πνα και εθνικά...

Ένας για όλους και όλοι για έναν... 
έτσι μόνο θα δούμε τη Ροδόπη που 
αγαπούμε και τη Θράκη που πιστεύ-
ουμε να παίζει ρόλο...

Σας ευχαριστώ θερμά.

«Χ»

∆ε δίστασα να διαφωνήσω ακόμα και με το κόμμα μου ή την 
κυβέρνηση όταν χρειάστηκε να υπερασπιστώ θέματα αρχών, 
που αφορούν στην κοινωνική δικαιοσύνη και δε δίστασα να 
εγκαταλείψω ακόμα και την καρέκλα του υπουργού, για να υπε-
ρασπιστώ τα συμφέροντα της ιδιαίτερής μου πατρίδας, βάζοντας 
τους συμπολίτες μου και τον τόπο πάνω από όλα!

Η επιστροφή στην ομαλότητα απέχει από μερικά βήματα -με μια 
υπεύθυνη πολιτική- έως μια… αιωνιότητα -αν ενδώσουμε στο 
λαϊκισμό, στα ευχάριστα λόγια και στο «λεφτά υπάρχουν»…


