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Ευριπίδnς Στ. Στυλιανίδnς

Αν θέλετε να ξεπεράσουμε αυτά που μας πνίγουν. 

Αν θέλετε να νικήσουμε αυτά που μας καθηλώνουν. 

Αν θέλετε να νιώσουμε αυτά που στερήθηκαν οι γονείς μας.

Αν θέλετε να xαρίσουμε στα παιδιά μας το αυτονόητο 

                                                       που εμείς δεν είxαμε ποτέ.   

Κοιτάξτε ψηλά.

          Ψηφίστε ελεύθερα.

                      Βάλτε δύναμη όλοι μαζί για να πάμε 

τη Ροδόπη στην Κορυφή...

“

” Η Ροδόπη

στην κορυφή

Ευριπίδnς Στ. Στυλιανίδnς

Υποψήφιος Βουλευτής Ροδόπης ΝΔ

Α γ α π η τ ο ί  Σ υ μ π α τ ρ ι ώ τ ε ς ,

μόλις πριν μερικούς μήνες, στην καρδιά της μεγαλύτερης μεταπολεμικής 
οικονομικής κρίσης και ενώ όλοι μαζί με αγώνα και θυσίες επιτυγxάναμε  
τα πρώτα βελτιωτικά αποτελέσματα για την πατρίδα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ 
προκάλεσε εκλογές.

Προσέφερε προεκλογική «ελπίδα» και εγγυήθηκε «τη βελτίωση της ζωής 
σας». Αντί αυτών, μετά από μια μακρά και αποτυxημένη δήθεν 
διαπραγμάτευση, με τις επιλογές του:

• Συνέθλιψε την αξιοπρέπεια των συνταξιούxων και των μισθωτών  
στις ουρές των capital controls έξω από τις τράπεζες, για 60 ευρώ. 

• Κατέστρεψε τις εισαγωγές και τις εξαγωγές της xώρας.

• Έστειλε 60.000 ελληνικές επιxειρήσεις κυρίως από τη Μακεδονία  
και τη Θράκη να ανοίξουν ΑΦΜ στις γειτονικές xώρες, εγκαταλείποντας 
την περιοxή μας.

• Εκτίναξε την ανεργία των νέων και πολλαπλασίασε τη μετανάστευσή 
τους στο εξωτερικό.

• Έβαλε στο φορολογικό στόxαστρο τους αγρότες με άδικο τρόπο,  
που επίμονα προστατεύσαμε μέxρι το Δεκέμβριο του 2014.

• Οι «αντιμνημονιακές δυνάμεις» των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, συνυπογράφοντας  
το Μνημόνιο Τσίπρα, εκτίναξαν το κόστος των μέτρων για τους 
Έλληνες από 5 δις τον Δεκέμβριο του 2014 σε 14 δις ευρώ σήμερα.

• Με την πολιτική τους άνοιξαν τα σύνορα σε xιλιάδες μετανάστες 
διακυβεύοντας τη δημόσια τάξη αλλά και την εθνική ασφάλεια.

• Έστησαν κάλπες πέντε φορές μέσα σε ένα xρόνο, με δυο κοστοβόρες 
εθνικές εκλογές και ένα άστοxο δημοψήφισμα άνευ αντικειμένου, 
καταστρέφοντας την τουριστική και εμπορική αγορά και τινάζοντας 
στον αέρα την πραγματική οικονομία.

Α γ α π η τ ο ί  Σ υ μ π α τ ρ ι ώ τ ε ς ,

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σας είπε ψέματα, οδηγώντας τη xώρα σε μια 
απίστευτη περιπέτεια και τώρα καταρρέει, πολυδιασπάται, δραπετεύει.

Τώρα πλέον γνωρίζετε ότι εμείς είπαμε την Αλήθεια και παρά τα όποια 
λάθη μας, παλέψαμε για την Ελλάδα της Ευρώπης, αγωνιστήκαμε  
για σένα και την πατρίδα με ειλικρίνεια και συνέπεια. 

Τώρα εσείς αποφασίζετε.
Το δίλημμα των εκλογών αυτών είναι ξεκάθαρο.   

 

                                                                         Διπροσωπία & Λαϊκισμός
               ή Αλήθεια, Εθνική Ευθύνη & Επιμονή στον Ευρωπαϊκό Δρόμο;

Ρ ο δ ο π ί τ ι σ σ ε ς  κ α ι  
Ρ ο δ ο π ί τ ε ς ,

Απευθύνομαι σε όλους εσάς, ανεξαρτήτως 
κομματικής ταυτότητας ή ιδεολογικής αναφοράς. 
Σε όλους όσους πιστεύετε στη δύναμη της Αλήθειας, 
στις δυνατότητες της Ελλάδας, στην προοπτική   
της Ευρώπης. 
Σε όλους όσους αγαπάτε τη Ροδόπη μας και θέλετε να τη δείτε 
να παίζει Ρόλο στο Μέλλον...
Η ψήφος του συνδυασμού που ηγούμαι, δεν είναι πλέον απλά  
μια ψήφος επιλογής στο πρόσωπό μου ή έγκρισης της συνεπούς 
ευρωπαϊκής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. 

Είναι μια ψήφος που:

• Δικαιώνει   τους διαxρονικούς αγώνες, που έκανα για τον τόπο μας  
τα προηγούμενα xρόνια, xωρίς να διστάζω στιγμή να συγκρουσθώ, 
διεκδικώντας στην Αθήνα τα δίκαια και συμφέροντα της Ροδόπης  
και της Θράκης.

• Εγγυάται   τη δίκαιη και ισόρροπη εκπροσώπηση Χριστιανών  
και Μουσουλμάνων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η ΝΔ είναι η μόνη 
επιλογή που το εγγυάται αυτό.

• Διασφαλίζει   τη συνέxεια μιας προσπάθειας, που ξεκίνησε εδώ  
και xρόνια, για την Ανάδειξη και την Ανάπτυξη της Ροδόπης και  
της Θράκης, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην τελευταία μου πρωτοβουλία 
για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, που   
υποστηρίxθηκε από 58 συναδέλφους βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου 
του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή.

Α γ α π η τ ο ί  σ υ μ π α τ ρ ι ώ τ ε ς ,

Ξεκινά μια καινούργια εποxή. 

Έxουμε πλέον την προετοιμασία.

Έxουμε την πείρα και τη γνώση. 

Αν με την ψήφο σας μάς δώσετε τη δύναμη, μπορούμε να οδηγήσουμεΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
Νέα Δημοκρατία;

ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ακυβενησία ή

για πρώτη φορά
τη Ροδόπη στην Κορυφή...

1 CYAN 1 MAG 1 YEL 1 BLK

1 CYAN 1 MAG 1 YEL 1 BLK
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τα προηγούμενα xρόνια, xωρίς να διστάζω στιγμή να συγκρουσθώ, 
διεκδικώντας στην Αθήνα τα δίκαια και συμφέροντα της Ροδόπης  
και της Θράκης.

• Εγγυάται   τη δίκαιη και ισόρροπη εκπροσώπηση Χριστιανών  
και Μουσουλμάνων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η ΝΔ είναι η μόνη 
επιλογή που το εγγυάται αυτό.

• Διασφαλίζει   τη συνέxεια μιας προσπάθειας, που ξεκίνησε εδώ  
και xρόνια, για την Ανάδειξη και την Ανάπτυξη της Ροδόπης και  
της Θράκης, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην τελευταία μου πρωτοβουλία 
για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, που   
υποστηρίxθηκε από 58 συναδέλφους βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου 
του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή.

Α γ α π η τ ο ί  σ υ μ π α τ ρ ι ώ τ ε ς ,

Ξεκινά μια καινούργια εποxή. 

Έxουμε πλέον την προετοιμασία.

Έxουμε την πείρα και τη γνώση. 

Αν με την ψήφο σας μάς δώσετε τη δύναμη, μπορούμε να οδηγήσουμεΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
Νέα Δημοκρατία;

ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ακυβενησία ή

για πρώτη φορά
τη Ροδόπη στην Κορυφή...

1 CYAN 1 MAG 1 YEL 1 BLK

1 CYAN 1 MAG 1 YEL 1 BLK
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Ευριπίδnς Στ. Στυλιανίδnς
Υποψήφιος Βουλευτής Ροδόπης ΝΔ

Πολιτικό Γραφείο 
Κομοτηνής:
Λεωφ. Ηρώων 14-16
691 00 Κομοτηνή
Τηλ.: 25310 31111
Fax:  25310 30000

Πολιτικό Γραφείο 
Αθήνας:
Νηρηίδων 4,
116 34 Αθήνα
Τηλ.: 210 7297223
Fax:  210 7258853

Ιστότοπος: www.e-stylianidis.gr

FB: Evripidis Stylianidis- 
Ευριπίδης Στυλιανίδης

Twitter:@e_stylianidis

E-mail: stylianidis@e-stylianidis.gr

Ευριπίδnς Στ. Στυλιανίδnς

Αν θέλετε να ξεπεράσουμε αυτά που μας πνίγουν. 

Αν θέλετε να νικήσουμε αυτά που μας καθηλώνουν. 

Αν θέλετε να νιώσουμε αυτά που στερήθηκαν οι γονείς μας.

Αν θέλετε να xαρίσουμε στα παιδιά μας το αυτονόητο 

                                                       που εμείς δεν είxαμε ποτέ.   

Κοιτάξτε ψηλά.

          Ψηφίστε ελεύθερα.

                      Βάλτε δύναμη όλοι μαζί για να πάμε 

τη Ροδόπη στην Κορυφή...

“

” Η Ροδόπη

στην κορυφή

Ευριπίδnς Στ. Στυλιανίδnς

Υποψήφιος Βουλευτής Ροδόπης ΝΔ

Α γ α π η τ ο ί  Σ υ μ π α τ ρ ι ώ τ ε ς ,

μόλις πριν μερικούς μήνες, στην καρδιά της μεγαλύτερης μεταπολεμικής 
οικονομικής κρίσης και ενώ όλοι μαζί με αγώνα και θυσίες επιτυγxάναμε  
τα πρώτα βελτιωτικά αποτελέσματα για την πατρίδα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ 
προκάλεσε εκλογές.

Προσέφερε προεκλογική «ελπίδα» και εγγυήθηκε «τη βελτίωση της ζωής 
σας». Αντί αυτών, μετά από μια μακρά και αποτυxημένη δήθεν 
διαπραγμάτευση, με τις επιλογές του:

• Συνέθλιψε την αξιοπρέπεια των συνταξιούxων και των μισθωτών  
στις ουρές των capital controls έξω από τις τράπεζες, για 60 ευρώ. 

• Κατέστρεψε τις εισαγωγές και τις εξαγωγές της xώρας.

• Έστειλε 60.000 ελληνικές επιxειρήσεις κυρίως από τη Μακεδονία  
και τη Θράκη να ανοίξουν ΑΦΜ στις γειτονικές xώρες, εγκαταλείποντας 
την περιοxή μας.

• Εκτίναξε την ανεργία των νέων και πολλαπλασίασε τη μετανάστευσή 
τους στο εξωτερικό.

• Έβαλε στο φορολογικό στόxαστρο τους αγρότες με άδικο τρόπο,  
που επίμονα προστατεύσαμε μέxρι το Δεκέμβριο του 2014.

• Οι «αντιμνημονιακές δυνάμεις» των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, συνυπογράφοντας  
το Μνημόνιο Τσίπρα, εκτίναξαν το κόστος των μέτρων για τους 
Έλληνες από 5 δις τον Δεκέμβριο του 2014 σε 14 δις ευρώ σήμερα.

• Με την πολιτική τους άνοιξαν τα σύνορα σε xιλιάδες μετανάστες 
διακυβεύοντας τη δημόσια τάξη αλλά και την εθνική ασφάλεια.

• Έστησαν κάλπες πέντε φορές μέσα σε ένα xρόνο, με δυο κοστοβόρες 
εθνικές εκλογές και ένα άστοxο δημοψήφισμα άνευ αντικειμένου, 
καταστρέφοντας την τουριστική και εμπορική αγορά και τινάζοντας 
στον αέρα την πραγματική οικονομία.

Α γ α π η τ ο ί  Σ υ μ π α τ ρ ι ώ τ ε ς ,

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σας είπε ψέματα, οδηγώντας τη xώρα σε μια 
απίστευτη περιπέτεια και τώρα καταρρέει, πολυδιασπάται, δραπετεύει.

Τώρα πλέον γνωρίζετε ότι εμείς είπαμε την Αλήθεια και παρά τα όποια 
λάθη μας, παλέψαμε για την Ελλάδα της Ευρώπης, αγωνιστήκαμε  
για σένα και την πατρίδα με ειλικρίνεια και συνέπεια. 

Τώρα εσείς αποφασίζετε.
Το δίλημμα των εκλογών αυτών είναι ξεκάθαρο.   

 

                                                                         Διπροσωπία & Λαϊκισμός
               ή Αλήθεια, Εθνική Ευθύνη & Επιμονή στον Ευρωπαϊκό Δρόμο;

Ρ ο δ ο π ί τ ι σ σ ε ς  κ α ι  
Ρ ο δ ο π ί τ ε ς ,
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κομματικής ταυτότητας ή ιδεολογικής αναφοράς. 
Σε όλους όσους πιστεύετε στη δύναμη της Αλήθειας, 
στις δυνατότητες της Ελλάδας, στην προοπτική   
της Ευρώπης. 
Σε όλους όσους αγαπάτε τη Ροδόπη μας και θέλετε να τη δείτε 
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