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Επιστροφή
στο Μέλλον

«Μέσα σε ελάχιστο διάστημα η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 

κατάφερε να ανακόψει και να αντιστρέψει στη Θράκη  

μία αποτελεσματική πολιτική ανάκαμψης που είχε πετύχει  

η ΝΔ χάρη στη συστηματική δουλειά των εκπροσώπων σας, 

που τότε εργάστηκαν με πείσμα και όραμα για την περιοχή…

Σήμερα είμαι εδώ πλαισιωμένος από αυτούς τους άξιους 

συνεργάτες μου για να εγγυηθώ την αποκατάσταση  

μιας αδικίας… για να εμποδίσω με όλες μου τις δυνάμεις  

την εγκατάλειψη  της Θράκης».

Αντώνης Σαμαράς 

Κομοτηνή, 15/4/2011

Πολιτικό Γραφείο Αθήνας:
Νηρηΐδων 4, 116 34 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 729 7223  
Φαξ: 210 725 8853

Αγαπητοί συμπατριώτες,
Πριν από 2,5 χρόνια όλα τα έργα στον 
Νομό μας ήταν σε εξέλιξη.

Η θετική κινητικότητα στην αγορά κρα-
τούσε όρθιες τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις.

Η βιομηχανία στηριζόταν, παρά τα 
όποια προβλήματα, και η Ανατολική Μα-
κεδονία και Θράκη πρωταγωνιστούσε 
στις εξαγωγές.

Η αύξηση των φοιτητών συνέβαλε στην 
οικιστική ανάπτυξη της Κομοτηνής και 
των Σαπών, στη δημογραφική ενίσχυση 
της Ροδόπης και τόνωσε την τοπική αγορά, αναβαθμίζοντας παράλληλα 
και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε τρίτο πανεπιστήμιο της 
χώρας.

Η έγκαιρη καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων 
ενίσχυσε το εισόδημα των αγροτών μας και βελτίωσε το βιοτικό τους 
επίπεδο.

Για πρώτη φορά μπήκαμε στον τουριστικό χάρτη της χώρας, με πρωτό-
γνωρη κινητικότητα στον διερχόμενο, εναλλακτικό, μαθητικό και κοινωνι-
κό τουρισμό.

Η ανεργία μειώθηκε από το 18% το 2003 στο 8% το 2008.

Η Ροδόπη το 2009 εμφάνιζε την εικόνα μιας κραταιάς κοινω ν ίας, γεμά-
της αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Μιας δυναμικής αναπτυσσόμενης 
οικονομίας, έτοιμης να αποτελέσει πρότυπο για ολόκληρη τη χώρα. 

Ροδοπίτισσες και Ροδοπίτες,
Σήμερα το τοπίο έχει αλλάξει δραματικά. Είναι βέβαιο ότι η οικονομική 
κρίση επιδρά καταλυτικά στις εξελίξεις. Το πολιτικό ερώτημα που τίθεται 
όμως παραμένει αμείλικτο γι’ αυτούς που έχουν την κυβερνητική ευθύνη 
τα τελευταία δυόμισι χρόνια:

Έκαναν τις απαιτούμενες ενέργειες για να ανακόψουν τις επιπτώσεις 
της κρίσης στην περιοχή και τους κατοίκους της; Ανέλαβαν πρωτο-
βουλίες για να προστατέψουν τη δυναμική που είχε αναπτυχθεί πριν;

Την απάντηση τη βλέπει ο καθένας σας εύκολα αρκεί να κοιτάξει γύρω 
του: κλειστά μαγαζιά, αποβιομηχάνιση, μείωση των φοιτητών και των πό-
ρων του Δημοκριτείου, κάμψη της τουριστικής κίνησης, κλονισμός του 
βιοτικού επιπέδου των αγροτών, έκρηξη της ανεργίας στο 33% στη Ρο-
δόπη, πάγωμα, ακύρωση ή εγκατάλειψη των περισσότερων έργων που με 
πολύ κόπο είχαμε ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρω 
οδικούς άξονες, σχολεία, φράγματα, γήπεδα, δομές υγείας, πολιτιστική 
ανάδειξη, τουριστική προβολή, διαμετακομιστικά κέντρα και πολλά άλλα.

Το «ΓΙΑΤΙ;» οφείλουν να σας το απαντήσουν αυτοί που κυβερ-
νούν την τελευταία περίοδο, 2009-2012.

Εσείς, όμως, καλείστε να πάρετε πάλι τις κρίσιμες αποφάσεις.

Αγαπητοί συμπατριώτες,
Η απόφασή σας σήμερα για το ποια πρόσωπα ή ποιες πολιτι-
κές δυνάμεις θα σας εκπροσωπήσουν έχει ιδιαίτερη σημασία, 
όχι μόνο για σας τους ίδιους αλλά κυρίως για τα παιδιά μας, όχι 
μόνο για την πατρίδα μας την Ελλάδα αλλά και για την ιδιαίτερη 
πατρίδα μας τη Ροδόπη:

•  Θα προσχωρήσετε στην ισοπεδωτική προπαγάνδα του «όλοι 
το ίδιο είναι», που ενισχύει την αποχή και σκοτώνει το δημο-
κρατικό δικαίωμα του πολίτη να αποφασίζει με την ψήφο του;

•  Θα επιβραβεύσετε αυτούς που σας εξαπάτησαν με το «λεφτά 
υπάρχουν» για να οδηγήσουν στη συνέχεια την Ελλάδα στην 
οικονομική παρακμή και τη Ροδόπη στο πισωγύρισμα της εγκα-
τάλειψης και της αδικίας;

•  Θα πιστέψετε αυτόκλητους «νέους σωτήρες της Ροδόπης», 
που μας θυμούνται μόνο στις εκλογές για ψηφοθηρικούς λό-
γους, ωσάν να είναι η Θρακιώτικη κοινωνία εργαλείο για την 
ικανοποίηση της φιλοδοξίας τους να μπουν στη Βουλή;

ή 

Θα εμπιστευτείτε όσους αγωνίστηκαν με συνέπεια και μόχθη-
σαν για αυτόν τον τόπο; 

Όσους απέδειξαν με πράξεις την πίστη τους στις δυνατότητες 
της Ροδόπης και την αγάπη τους για τους Ροδοπίτες. Όσους 
έδωσαν μάχες στο κέντρο και τις κέρδισαν. 

Όσους άντεξαν σε κατασκευασμένες συκοφαντίες και επιθέ-
σεις λάσπης γιατί περπάτησαν ασυμβίβαστα, με προσήλωση 
στην αλήθεια, τίμια και με αφοσίωση σε μια Ροδόπη που απέ-
δειξε ότι ξέρει να πρωταγωνιστεί.

Αγαπητοί συμπατριώτες,
Τώρα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται ευθύνη στις επιλογές, 
εμπειρία και τόλμη στη διαχείριση της κρίσης, αποφασιστικότητα 
και σχέδιο για την Πατρίδα και τον τόπο μας.

Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε όλα αυτά 
τα χρόνια. 

Σας ζητώ ξανά τη στήριξή σας, ώστε με την ψήφο σας να «Επι-
στρέψει η Ροδόπη στο Μέλλον».

Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης
www.e-stylianidis.gr



Γεννήθηκε 8 Απριλίου 1966 στην Κομοτηνή. 
Πρώτος Βουλευτής Ροδόπης (2000-σήμερα)  
και Γραμματέας Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας  
(2010-σήμερα). 
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Δικτύων (2009).
Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (2007-2009).
Υφυπουργός Εξωτερικών (2004-2007).
Στρατιωτική θητεία στο πυροβολικό (1995-1996).
Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ (1994-1995).
Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου Πανεπιστημίου Αμβούργου.
Δικηγόρος, απόφοιτος Νομικής Σχολής ΔΠΘ (1984-1989), 
πρόεδρος των φοιτητών και εκπρόσωπός τους στο Κ.Σ. της ΕΦΕΕ.
Εργάστηκε ως συνεργάτης στο Γ. Προξενείο του Αμβούργου, 
δικηγόρος και συνταγματολόγος-ερευνητής (1991-2000).
Δημοσίευσε 5 βιβλία και σειρά επιστημονικών άρθρων  
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Υποτροφίες, ΙΚΥ, Προγράμματα Νέων Ηγετών από το Υπουργείο 
Εξωτερικών των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Γερμανίας.
Τιμητικές διακρίσεις από τους Προέδρους της Ουγγαρίας,  
της Γερμανίας, της Αυστρίας, το Βασιλιά του Βελγίου και  
το Βασιλιά της Δανίας. 
 
Κοινοβουλευτική δράση: μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών  
και Άμυνας, Αντιπρόεδρος της Ελληνοκινεζικής Επιτροπής Φιλίας, 
εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου στην Ευρωμεσογειακή 
Συνεργασία. Συμμετείχε στην Επιτροπή Αναθεώρησης 
Συντάγματος 2001 και εκπροσώπησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο  
στη Συνέλευση για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.
Γλώσσες: Γερμανικά και Αγγλικά.
Παντρεμένος με τη Γιούλη Παπαχρήστου και πατέρας  
του Στυλιανού, της Έλενας και της Γεωργίας.

όχι στο πισωγύρισμα 
        της Ροδόπης

«Το 2010 μειώθηκε ο τζίρος κατά 40% και μπήκαν 474 

λουκέτα. Το 2011 έκλεισαν 500 περίπου επιχειρήσεις-

καταστήματα. Επιβεβαιώνεται το κάθε πέρσι  

και καλύτερα…».

Α. Αργυρόπουλος

Πρόεδρος Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης

Χρόνος, 5/1/2012

«Πάγωσαν, ακυρώθηκαν ή ματαιώθηκαν 

έργα που ξεκινήσαμε με πολύ κόπο  

την περίοδο 2004-2009».

Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης 

20/3/2012

«Δεν υπάρχει νοικοκυριό που να μην βιώνει σκηνές της δεκαετίας του 1960».Αρ. Γιαννακίδης
Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΤO ΒΗΜΑ, 4/3/2012

«Από 90 εργοστασιακές μονάδες με 20.000 εργαζόμενους  η ΒΙΠΕ Κομοτηνής, η τρίτη μεγαλύτερη ΒΙΠΕ της Ελλάδας σήμερα, γέμισε κουφάρια. Λειτουργούν μόλις 6-7 βιώσιμες βιομηχανίες απασχολώντας το 1/10 του εργατικού δυναμικού του ένδοξου παρελθόντος…».N. Αγγελίδης
Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού ΕπιμελητηρίουΔημοκρατία, 20/7/2011

«Η ανεργία εκτοξεύτηκε στο 33% στον Ν. Ροδόπης. Χάθηκε το 50% των θέσεων εργασίας στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής. Πλήγμα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Νομού μας με την ανεργία  να ανέρχεται στο 27%...».
Π. Μαγαλιός
Συνέντευξη Τύπου του Εργατικού Κέντρου Κομοτηνής Πατρίδα, 14/12/2010
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Με πολιτικές χαμηλού δημοσιονομικού κόστους και υψηλής αναπτυξιακής  
και κοινωνικής ανταποδοτικότητας μπορούμε να τονώσουμε την τοπική οικονομία  

και να επαναφέρουμε τη Ροδόπη στο Μέλλον:

Με όπλο την Aλήθεια 
Mε σχέδιο για το Μέλλον

1.  Ενίσχυση του Δημοκριτείου και αύξηση του 
φοιτητικού πληθυσμού σημαίνει:

•   Πνευματική θωράκιση της Θράκης: φρέσκα μυαλά, 
νέα τεχνογνωσία

•  Δημογραφική τόνωση της Κοινωνίας με τους νέους 
κατοίκους

•  Οικιστική ανάπτυξη με την αναζωογόνηση της οικοδομής
•  Οικονομική ανάκαμψη με την τόνωση της εμπορικής 

αγοράς

3.  Δημιουργία Ειδικής 
Οικονομικής 
Ζώνης (ΕΟΖ) με 
στόχο τη γρήγορη 
και αποτελεσματική 
προσέλκυση επενδύσεων 
και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.

2. Αύξηση του Τουρισμού:
•  Επιθετική τουριστική προβολή  

και δημιουργία ελκυστικών γεγονότων και εκδηλώσεων
•  Ολοκλήρωση του κάθετου άξονα προς Βουλγαρία για 

την εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα 2 εκ. Ευρωπαίων 
πολιτών

•  Διευκόλυνση της Visas με την Τουρκία, 17 εκ.  
εν δυνάμει επισκέπτες και ενίσχυση εξαγωγών

•  Πολιτικές προσέλκυσης στοχευμένου Τουρισμού  
από δυναμικές αγορές π.χ. Ρωσία

4.  Άμεση αξιοποίηση της 
Γεωθερμίας και της 
Υδροοικονομίας, ώστε μέσω 
συμβολαιακής γεωργίας να 
προχωρήσει η αναδιάρθρωση 
της παραγωγής με στόχο την 
ενίσχυση του εισοδήματος 
των αγροτών.

5.  Ειδικές πολιτικές 
στήριξης της 
Μειονότητας,  
των παλιννοστούντων 
ομογενών και των ειδικών 
πληθυσμιακών ομάδων.


