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Στην αντεπίθεση περνά ο Αναστασιάδης – «ΝΑΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ» το όνομα της δημοτικής του παράταξης

ΠΑΓΓΑΙΟ
«Μπαράζ» υποψηφιοτήτων
Ο τέταρτος υποψήφιος δήμαρχος Παγγαίου, επέλεξε
«αθόρυβα» να παρουσιάσει
την ιδρυτική διακήρυξη της
δημοτικής παράταξης «ΝΑΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ», της οποίας ο
ίδιος θα ηγηθεί, διεκδικώντας

τη διοίκηση του δήμου Παγγαίου. Μακριά από τα φώτα
της δημοσιότητας, ο Φίλιππος
Αναστασιάδης προσκάλεσε
χθες το μεσημέρι τους πρώτους υποψηφίους δημοτικούς
συμβούλους που θα πλαισιώ-

σουν το ψηφοδέλτιό του στις
επερχόμενες εκλογές και παρουσίασε τις προγραμματικές
του θέσεις. Μίλησε για έναν
δήμο απαλλαγμένο από τις
εξαρτήσεις της κεντρικής
διοίκησης, οικονομικά αυ-

τοδύναμο και πραγματικά
νοικοκυρεμένο, που θα είναι
ικανός να σταθεί στο πλευρό
των πολιτών για να βελτιώσει την καθημερινότητα και
να ικανοποιήσει τις ανάγκες
τους. Σελ. 6

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΥΑΚ

Άλλα θέλει ο πρόεδρος
και άλλα κάνει
η επιχείρηση Σελ. 8
 PRINCE OSMAN RIFAT IBRAHIM
 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Θέλω να δώσω πίσω
κάτι στον τόπο που
μου έδωσε τα πάντα
Ο Πρίγκιπας της Αιγύπτου, Πρίγκιπας στην Τουρκία και απόγονος του
«πατέρα» της Σύγχρονης Αιγύπτου
Μοχάμεντ Άλι μίλησε αποκλειστικά
στη «ΝΕ» στο πλαίσιο της επίσκεψής
του στην Καβάλα, με την ιδιότητα
του προέδρου του Βασιλικού Ινστιτούτου Μοχάμεντ Άλι. Σελ. 11

 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Αθανασίου- Παρίσης
οι υποψήφιοι πρόεδροι.
28 υποψήφιοι σύμβουλοι
για το Δ.Σ. Σελ. 7

Μορφίδης ο «εκλεκτός» του ΣΥΡΙΖΑ
Υποψήφιος περιφερειάρχης Ανατολικής
Μακεδονίας –Θράκης με τη στήριξη του
ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη χθεσινοβραδινή ψηφοφορία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του
κόμματος είναι ,πλέον, επίσημα ο Κώστας
Μορφίδης. Στις πρώτες δηλώσεις του στη

«ΝΕ» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η
παράταξή του κρατά το πλεονέκτημα στις
περιφερειακές εκλογές, επειδή διαθέτει
την προοπτική και το έδαφος για ευρύτατη αποδοχή από την κοινωνία, εξαιτίας της
αδιέξοδης κυβερνητικής πολιτικής. Σελ. 4

Απολογισμός δράσεων
και προγραμματισμός
1ου τετραμήνου 2014 Σελ. 10

 ΚΑΒΑΛΑ – ΠΙΕΡΙΚΟΣ: 2-0

Γκολ και ξύλο… Σελ. 15
 ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 «ΝΕ» ΑΠΟΨΗ

Γράφουν σήμερα:
Μπάμπης Γαμβρέλης
Σίσσυ Ακοκαλίδου
Θανάσης Σοφιανός
Νίκος Χαζαρίδης
& ο... «Παραπινάκιος»

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑμΕΑ

Κοπή βασιλόπιτας, με εξαγγελίες σύστασης
ομάδας κρούσης και ομάδας αιμοδοσίας Σελ. 10

Περισσότεροι
από 450 αθλητές
στο διασυλλογικό Σελ. 17

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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«H Oικογένειά μου "χρωστάει" στην Καβάλα»
Ο Osman Rifat Ibrahim μιλάει για την κληρονομιά του Μοχάμεντ Άλι και τα σχέδιά του για την Καβάλα
Ο απόγονος του «Καβαλιώτη» Ιδρυτή της Σύγχρονης Αιγύπτου
επισκέφτηκε πρόσφατα την πόλη μας με την ιδιότητα του προέδρου του Βασιλικού Ινστιτούτου Μοχάμεντ Άλι, θέλοντας να ενδυναμώσει τους δεσμούς με το μέρος από όπου ξεκίνησαν όλα...

Ã

Πρίγκιπας της Αιγύπτου και Πρίγκιπας στην Τουρκία επέστρεψε
στο «σπίτι» του. Αν και σύντομη,
η επίσκεψή του στην πόλη μας το διήμερο 23 και 24 Ιανουαρίου έθεσε τις βάσεις
για μία νέα «σχέση» που μόνο να ωφελήσει μπορεί την Καβάλα. Η συνέντευξη που
ακολουθεί πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Imaret, λίγο προτού ο Πρίγκιπας
Osman Rifat Ibrahim ξεναγηθεί από την
πρόεδρο του Ινστιτούτου Μοχάμεντ Άλι
της Καβάλας, Άννα Μισσιριάν-Τζούμα,
στην Οικία-Μουσείο Μοχάμεντ Άλι.

Πρίγκιπα Osman Rifat Ibrahim, είσθε απόγονος του Μοχάμεντ Άλι και μάλιστα «ευθείας γραμμής». Αλήθεια, πόσα μέλη της
Δυναστείας βρίσκονται αυτήν τη στιγμή
στη ζωή;
Οι άνδρες δεν πρέπει να είμαστε παραπάνω από 10 με 12. Η Οικογένειά μας βρίσκεται «σκορπισμένη» σε όλη τη γη. Μόνον δύο
ή τρεις μένουν στην Αίγυπτο. Οι υπόλοιποι
ζούμε σε διάφορα μέρη του κόσμου…

Εσείς, πού μένετε;
Όταν φύγαμε με την οικογένειά μου
από την Αίγυπτο, μετακομίσαμε στην
Ιταλία και από εκεί στην Ελβετία, όπου
και σπούδασα. Μετά το Πανεπιστήμιο,
έφυγα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έζησα στη Ουάσινγκτον για περίπου δεκαπέντε χρόνια, ξαναγύρισα στην Ελβετία
και εδώ και λίγο καιρό μένω μόνιμα στην
Ισπανία, στη Μαδρίτη.

Μεγαλώνοντας, είχατε επίγνωση αυτής της
σχέσης, αυτής της ιδιαίτερης «σύνδεσης»
της Οικογένειάς σας με την Ελλάδα, με την
Καβάλα;
Απόλυτα! Και ο λόγος είναι ότι ο πατέρας
μου, για πάνω από 20 χρόνια, είχε ιδιαίτερα στενή συνεργασία με τις Ελληνικές
Κοινότητες της Αιγύπτου, ενώ λειτουργούσε και ως «σύνδεσμος» του Βασιλιά με την
Ελλάδα. Για παράδειγμα, το 1947 είχε εκπροσωπήσει την Αίγυπτο στην κηδεία του
Βασιλέα Γεωργίου, ενώ το 1949 είχε έρθει
στην Καβάλα για τα Αποκαλυπτήρια του
Αγάλματος του Μοχάμεντ Άλι, εδώ στην
Παναγία. Μου μιλούσε διαρκώς για την
Ελλάδα! Μου έλεγε «από εδώ ερχόμαστε,
εδώ είναι οι ρίζες μας». Προσωπικά, θα
έλεγα ότι αισθάνονταν περισσότερο Καβαλιώτης, παρά Αιγύπτιος!

Εσείς πότε επισκεφτήκατε για πρώτη φορά την Καβάλα;
Α, ήμουν πολύ μικρός, ίσως πέντε ή έξι
ετών. Ο πατέρας μου με έφερε εδώ σε
ένα από τα ταξίδια του, αλλά δε θυμάμαι και πολλά πράγματα. Η πρώτη επίσκεψη –που θυμάμαι «ζωντανά» μέχρι και
σήμερα– έγινε το 1974. Η επιστροφή μου
εδώ, σήμερα, έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Μου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα, μου αρέσει πάρα πολύ η Καβάλα.
Ούτως ή άλλως, και η Ελλάδα και η Αίγυπτος είναι μεσογειακές χώρες. Και κατά
τη γνώμη μου, η Ελλάδα είναι το καλύτε-

ρο παράδειγμα, η «επιτομή», θα έλεγα,
αυτού που ονομάζεται μεσογειακή διεθνιστική κουλτούρα, ένα «σταυροδρόμι» πολιτισμών. Και ξέρετε, πάντοτε μου άρεσε
η Βόρεια Ελλάδα. Η μουσική της, τα τοπία της, με συγκινούν περισσότερο από
ότι η Νότια Ελλάδα…

Ποια είναι η «θέση» του Μοχάμεντ Άλι σήμερα στην Αίγυπτο;
Συνεχίζει, μέχρι και σήμερα, να θεωρείται
ο «πατέρας» της Σύγχρονης Αιγύπτου. Η
εικόνα που έχουν γι’ αυτόν όλα τα κοινωνικά στρώματα, είναι ιδιαίτερα θετική. Δεν
υπάρχει εμπάθεια. Θα έλεγα ότι υπάρχει
μόνον σεβασμός για τον Μοχάμεντ Άλι.
Κι αυτό παρά τα πολλά χρόνια αρνητικής
προπαγάνδας ενάντια στη Μοναρχία και
τη Βασιλική Οικογένεια γενικά.

Είστε πρόεδρος του Βασιλικού Ινστιτούτου
ΜοχάμεντΆλι. Πείτε μας λίγα λόγια γι’ αυτό.
Πώς ξεκίνησε; Ποιοι είναι οι σκοποί του;
Ίδρυσα το Βασιλικό Ινστιτούτο Μοχάμεντ
Άλι το 1991 στις Ηνωμένες Πολιτείες, με
σκοπό να συνδράμω στο πολύ σημαντικό
έργο δύο Ιδρυμάτων της Αιγύπτου. Το πρώτο βοηθούσε χωρισμένες γυναίκες με παιδιά, γυναίκες εκτός της αγοράς εργασίας
και, μαθαίνοντάς τους κάποια «τέχνη» που
θα μπορούσε να τους αποφέρει εισόδημα,
τις βοηθούσε να σταθούν στα πόδια τους.
Το δεύτερο ήταν ένα Ορφανοτροφείο. Και
οι δύο αυτοί Οργανισμοί είχαν την έδρα
τους στο Κάιρο. Η προσπάθειά μας αυτή
κράτησε για πάνω από δέκα χρόνια μέχρι
που, δυστυχώς, η γυναίκα που διηύθυνε
τα δύο αυτά Κέντρα πέθανε κι έτσι σταματήσαμε κι εμείς γιατί, ξέρετε, είναι πολύ
σημαντικό –ειδικά στην Αίγυπτο– να υπάρχει εμπιστοσύνη, να ξέρεις ότι η βοήθεια
που στέλνεις, χρησιμοποιείται με το σωστό τρόπο… Κι έτσι, το Ίδρυμα παρέμεινε «σε ύπνο» για αρκετά χρόνια, μέχρι το
2006 οπότε και εγκαταστάθηκα στην Ισπανία και αποφάσισα να το «ξυπνήσω», αλλά
σε ένα ελαφρώς διαφορετικό πλαίσιο αυτήν τη φορά. Το Βασιλικό Ινστιτούτο Μοχάμεντ Άλι σήμερα είναι ένας Οργανισμός
που εργάζεται βασικά για την προώθηση
του Πολιτισμού και την αλληλοκατανόηση
μεταξύ των λαών.

Ποιες δράσεις έχετε υλοποιήσει;
Η έδρα του Ινστιτούτου είναι η Πορτογαλία. Βλέπετε, εκεί υπήρχαν άνθρωποι
–κυρίως Ακαδημαϊκοί– που με βοήθησαν
στο «χτίσιμο» και την ενδυνάμωσή του.
Μέχρι στιγμής, έχουμε διοργανώσει μια
σειρά ιδιαίτερα πετυχημένων επιστημονικών συνεδρίων –σε Ισπανία και Πορτογαλία– με τη συμμετοχή κορυφαίων Ακαδημαϊκών από όλο τον κόσμο και τώρα
θέλουμε να επεκτείνουμε τη δράση μας
και σε άλλα μέρη…

Η Καβάλα πώς εμπλέκεται στα σχέδιά σας;
Όταν συζητούσαμε για το πού θα επικεντρώναμε τις προσπάθειές μας, η Καβάλα
προέκυψε ως «φυσική» απάντηση! Η Κα-

βάλα είναι ο τόπος
καταγωγής της Οικογένειάς μου. Θέλαμε να δώσουμε
κάτι πίσω στην πόλη στην οποία χρωστάμε την ίδια μας
την ύπαρξη!

Αυτός ήταν και
ο λόγος ίδρυσης
της Ελληνικής Αντιπροσωπείας;

Αισθάνομαι ιδιαίτερα
περήφανος αλλά και
ευγνώμων επειδή η
κληρονομιά του Μοχάμεντ
Άλι είναι ακόμα ζωντανή
στην Καβάλα. Κι αυτό όχι
χάρη στους Αιγύπτιους, αλλά
χάρη στους Έλληνες...

Ακριβώς!
Αυτό
έγινε πέρυσι. Βασικά, ήμουν πολύ
τυχερός που γνώρισα τον κ. Γεώργιο Νικολαΐδη, ο οποίος και ηγείται της Ελληνικής Αντιπροσωπείας. Μαζί ξεκινήσαμε την προσπάθεια…

Ας έρθουμε λίγο στην επίσκεψή σας σήμερα εδώ. Ξεκινήσατε από την Παιδόπολη και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Πώς έγινε αυτή η επιλογή;
Ο κ. Νικολαΐδης έκανε την «έρευνα» και με
έπεισε ότι η προσπάθεια που γίνεται σε αυτά τα δύο Ιδρύματα αξίζει τη στήριξή μας.
Η πρώτη μας αυτή επίσκεψη είναι αναγνωριστική. Θα ακολουθήσουν κι άλλες, να είστε σίγουροι. Θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε στην Καβάλα, θέλουμε να βοηθήσουμε, τόσο δομές Πρόνοιας όσο και –ίσως και
περισσότερο– πολιτιστικές δράσεις που θα
μπορούσαν να ωφελήσουν την πόλη, ωστόσο δεν έχουμε ακόμη πλήρη ενημέρωση.
Θέλουμε να δούμε τις ανάγκες και μετά να
γίνουμε περισσότερο συγκεκριμένοι. Όπως
είπα όμως, αυτή είναι μόνον η αρχή…

Ποια θα λέγατε ότι
είναι η «σφραγίδα»
του Μοχάμεντ Άλι,
ποια είναι η κληρονομιά που άφησε
πίσω του;

Ήταν ένας άνδρας
μπροστά από την
εποχή του. Ήταν
ανοιχτόμυαλος, είχε οράματα, ήταν
μεταρρυθμιστής.
Κατάφερε να μετατρέψει την Αίγυπτο
από μία, ουσιαστικά, «έρημο», σε μία
σύγχρονη χώρα, σε ένα έθνος. Το αποτύπωμά του είναι ιδιαίτερα «δυνατό», σε
αυτήν τη γωνιά του πλανήτη που λέγεται Μεσόγειος…

Κλείνοντας, πώς αισθάνεστε σήμερα περπατώντας επί της οδού που φέρει το όνομα
του Μοχάμεντ Άλι, πώς αισθάνεστε όταν
επισκέπτεστε το άγαλμά του στη «μύτη»
της Παναγίας, που μένετε στο Imaret που
έχτισε εκείνος…
Αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανος αλλά
και ευγνώμων. Ευγνώμων επειδή η κληρονομιά του Μοχάμεντ Άλι είναι ακόμα
ζωντανή. Κι αυτό όχι χάρη στους Αιγύπτιους, αλλά χάρη στους Έλληνες!

Θα μπορούσατε να ζήσετε στην Καβάλα;
Φυσικά και θα μπορούσα! Εδώ είναι οι
ρίζες μου, από εδώ ξεκίνησαν όλα και,
όπως σας είπα και πριν, νιώθω ότι η Οικογένειά μου «χρωστάει» στην Καβάλα.
Γιατί όχι λοιπόν;

