Ψήφος
αποδήμων:
Ιστορική
πλειοψηφία με 288 «ναι»
Ψήφισαν 296 – Επί της αρχής, το
νομοσχέδιο έλαβε 288 «ναι», επτά «όχι»,
ενώ υπήρξε και ένα «παρών» – Το σύνολο
των διατάξεων του σχεδίου νόμου ξεπέρασε
την αυξημένη πλειοψηφία των 200 βουλευτών
που επιβάλλει το Σύνταγμα, καθώς τα άρθρα
έλαβαν απο 206 έως και 295 ψήφους – Τα
τέσσερα σημεία σύγκλισης, που αποτέλεσαν
βάση του νέου νόμου – Το χρονικό της
συμφωνίας
Με πλειοψηφία 288 βουλευτών που αποτελεί κοινοβουλευτικό ρεκόρ
ενέκρινε η Βουλή το κυβερνητικό νομοσχέδιο για την ψήφο των
Ελλήνων του εξωτερικού αποκαθιστώντας μια ιστορική υποχρέωση
που εκκρεμούσε επί 44 χρόνια.

Το σύνολο των διατάξεων του σχεδίου νόμου ξεπέρασε την
αυξημένη πλειοψηφία των 200 βουλευτών που επιβάλει το Σύνταγμα
καθώς τα άρθρα έλαβαν απο 206 ψήφους εως και 295. Απο την
διαδικασία έλειπαν 4 βουλευτές (2 απο ΣΥΡΙΖΑ και 2 απο
ΜεΡΑ25).

Να σημειωθεί ότι επι της αρχής και επι των περισσοτέρων άρθρων
ψήφισαν οι ΚΟ ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής, ΚΚΕ και Ελληνική
Λύση. Το ΜεΡΑ 25 του Γιάνη Βαρουφάκη καταψήφισε επι της αρχής

αν και στήριξε ορισμένα άρθρα.

Με τον τρόπο αυτό η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να
ενεργοποιήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την διευκόλυνση
των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν απο τον τόπο διαμονής
τους που ξεκίνησε πριν από περίπου 3 μήνες ολοκληρώθηκε στην
Ολομέλεια της Βουλής με επιτυχία και ευρύτατη πλειοψηφία. Την
δύσκολη αποστολή ανέλαβε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης
Θεοδωρικάκος ενώ για το τελικό αποτέλεσμα υπήρξαν έντονες
πολιτικές ζυμώσεις στην αρμόδια διακομματική επιτροπή. Σε
εκείνο το στάδιο διαπιστώθηκε η πρόθεση για γενναίες
υποχωρήσεις απο το σύνολο σχεδόν των κοινοβουλευτικών κομμάτων
και διαμορφώθηκαν τα τέσσερα βασικά σημεία σύγκλισης. Η ψήφος
των ελλήνων του εξωτερικού θα είναι ισότιμη με αυτή των
διαμενόντων στην Ελλάδα. Οι εκλογείς του εξωτερικού θα
ψηφίζουν για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, το οποίο αυξάνει τις
θέσεις του απο 12 σε 15 υποψήφιους. Απαιτείται αυτοπρόσωπη
παρουσία στα σημεία που θα στηθούν οι κάλπες. Θα ψηφίζουν όσοι
Έλληνες τα τελευταία 35 έτη έχουν μείνει στη χώρα μας
τουλάχιστον δύο έτη και έχουν φορολογικές υποχρεώσεις.

Οπως διαπιστώθηκε απο τις τελικές αποφάσεις η πρόταση του ΚΚΕ
αποτέλεσε τον κεντρικό πυρήνα του πλαισίου συμφωνίας
αποτέλεσε.

Η ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ οπισθοχώρησαν απο την αρχική τους θέση για
την επιστολική ψήφο και για διαδικασία χωρίς κανέναν
αποκλεισμό ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εγκατέλειψε την προβληματική
συνταγματικά ιδέα να μην προσμετράται η ψήφος του εξωτερικού
στο τελικό αποτέλεσμα της επικράτειας.

Ακολούθησε η αναθεώρηση του άρθρου 54 του Συντάγματος τον
περασμένο Νοέμβριο όπου ενσωματώθηκαν οι απαραίτητες προσθήκες

ώστε το σημερινό νομοσχέδιο να μην κριθεί αντισυνταγματικό. Η
ψήφιση του άρθρου απο 212 βουλευτές επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις
ότι έχει διαμορφωθεί η απαραίτητη κοινοβουλευτική δυναμική
ώστε η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού να γίνει πράξη μετά
απο προσπάθειες 44 ετών. Μοναδική παραφωνία σε εκείνη την
διαδικασία ήταν η αιφνιδιαστική οπισθοχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ που
καταψήφισε την αναθεώρηση του άρθρου 54 και εν τέλει
απομονώθηκε κοινοβουλευτικά, πολιτικά και επικοινωνιακά. Αυτή
την φορά ωστόσο επέλεξε να συστρατευθεί με τα υπόλοιπα κόμματα
βγαίνοντας με τον τρόπο αυτό απο το αδιέξοδο, Να σημειωθεί ότι
η στήριξη των προωθούμενων διατάξεων απο τον ΣΥΡΙΖΑ κατά την
χθεσινοβραδινή διαδικασία ενισχύει το συμβολικό μήνυμα
ενότητας της Βουλής προς τους Έλληνες του εξωτερικού καθώς η
ούτως ή άλλως διαμορφωμένη πλειοψηφία απο ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ και
Ελληνικής Λύσης αρκούσε για να ξεπεραστεί ο συνταγματικός
πήχης των 200 βουλευτών.

Ενδεικτικό της ιστορικής σημασίας του νομοσχεδίου για την ψήφο
των ομογενών αποτελεί και το γεγονός ότι κατά την συζήτηση των
διατάξεων στην Ολομέλεια της Βουλής επέλεξαν να τοποθετηθεί το
σύνολο των πολιτικών αρχηγών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε μεταξύ άλλων πως
«Επρεπε να περάσουν 44 χρόνια, για να λάβει σάρκα και οστά το
άρθρο του Συντάγματος του 1975 για την ψήφο των Ελλήνων του
εξωτερικού και είμαι περήφανος που γίνεται με την κυβέρνηση
της ΝΔ και με μεγάλη διακομματική συναίνεση».

Ο ίδιος εξήγησε ότι “η αρχική εισήγηση ΝΔ και ΚΙΝΑΛ υπήρξαν
πιο γενναιόδωρες προς τους Έλληνες του εξωτερικού. Η δική μας
πρόταση δεν έθετε περιορισμούς και αναγνώριζε την επιστολική
ψήφο. Όμως, το Σύνταγμα απαιτεί την στήριξη απο 200 βουλευτές,
για να ισχύει το νομοσχέδιο. Καλέσαμε σε διακομματική επιτροπή
τα κόμματα για διάλογο. Συναντήθηκα προσωπικά με τους

πολιτικούς αρχηγούς για μέγιστη συναίνεση. Το ίδιο έκανε και ο
υπουργός Εσωτερικών και ο υπουργός Επικρατείας». Τόνισε τέλος
πως “Το νομοσχέδιο είναι μια δημοκρατική και κοινοβουλευτική
νίκη. Πρωτίστως αποτελεί νίκη εθνική. Επιτελεί χρέος που η
Ελλάδα έχει απέναντι στα παιδιά της”.

Απο την πλευρά του ο κ. Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι ο
θεμέλιος λίθος για να διευκολυνθούν οι Έλληνες του εξωτερικού
να ψηφίζουν απο τον τόπο διαμονής τους μπήκε απο την δική του
κυβέρνηση.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά είπε πως “Παρά
τις ενστάσεις και επιφυλάξεις εμείς δίνουμε την θετική μας
ψήφο γιατί γίνεται το πρώτο βήμα για την κατεύθυνση που εμείς
θέλουμε” ενώ ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ξεκαθάρισε ότι
η θετική στάση του Περισσού δεν αποτελεί συγχωροχάρτι για τις
ευθύνες ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ.

Να σημειωθεί ότι τα βασικά σημεία του νέου νόμου είναι:

1. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας με αυτοπρόσωπη παρουσία του
εκλογέα σε εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν σε πρεσβείες,
προξενεία, χώρους οργανώσεων απόδημων ή άλλους κατάλληλους
χώρους. Ο ελάχιστος αριθμός για να συγκροτηθεί εκλογικό τμήμα
είναι οι 40 εκλογείς.

2. Η ψήφος των ανωτέρω εκλογέων θα μετράει ισότιμα στο
συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα και, επομένως, για τη συνολική
κατανομή των εδρών.

3. Αυξάνονται σε 15 από 12 οι βουλευτές επικρατείας. Οι

εκλογείς στα τμήματα του εξωτερικού θα επιλέγουν το ψηφοδέλτιο
επικρατείας του κόμματος που επιθυμούν.

Τα κόμματα θα μπορούν να επιλέγουν εως 3 υποψηφίους απο την
ομογένεια και εφόσον το κάνουν οφείλουν να τοποθετήσουν
τουλάχιστον έναν σε μια απο τις 3 πρώτες θέσεις.

4. Δικαίωμα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους του
εξωτερικού έχουν οι εκλογείς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τα
παρακάτω κριτήρια:

α. Τα τελευταία 35 χρόνια να έχουν ζήσει δύο έτη στην Ελλάδα

β. Έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση (Ε1 ή Ε2 ή Ε3 ή Ε9) είτε
το τρέχον είτε το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Η αίτηση του εκλογέα θα γίνεται ηλεκτρονικά σε ειδική πύλη η
οποία αναμένεται να λειτουργήσει εντός δύο μηνών από τη ψήφιση
του νόμου. Εφόσον τα διαθέσιμα στοιχεία για την απόδειξη των
κριτηρίων του σημείου 4 είναι διαθέσιμα σε βάσεις δεδομένων
του Δημοσίου (και συναινεί ο εκλογέας) αυτά θα αντλούνται
αυτεπάγγελτα άμεσα.

Η πιστοποίηση των κριτηρίων διαμονής γίνεται με δημόσια
έγγραφα και ιδίως:

α) Βεβαίωση φοίτησης από σχολείο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας,
μεταδευτεροβάθμιας, τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης ή
από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (ένσημα) της
ημεδαπής

γ) Βεβαίωση εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας για όσο
διάστημα διαρκεί αυτή

Δεν απαιτείται υποβολή φορολογικής δήλωσης εφόσον ο εκλογέας:

-δεν έχει συμπληρώσει 30 ζωής και

– έχει υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενείς α’ βαθμού κατά το
τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο περίπου 340.000 έλληνες του
εξωτερικού πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του
νόμου και θα μπορούν να διευκολυνθούν και να ψηφίσουν απο τον
τόπο καταγωγής τους. Σε αυτούς πρέπει να συνυπολογιστούν και
χιλιάδες νέοι εως 30 ετών που έφυγαν την τελευταία 10ετία απο
την χώρα μας για σπουδές ή εργασία και εξαιρούνται απο τα
συγκεκριμένα κριτήρια. Οπως τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών το
νομοσχέδιο δεν ικανοποιεί την αρχική θέση της κυβέρνησης που
προέβλεπε διευκόλυνση όλων των Ελλήνων του εξωτερικού με
επιστολική ψήφο, ωστόσο αποτελούσε την μόνη ρεαλιστική επιλογή
προκειμένου να συγκεντρώσει την συνταγματικά προβλεπόμενη
πλειοψηφία για να θεσπιστεί και να πραγματοποιηθεί έτσι το
πρώτο βήμα. Σε κάθε περίπτωση όπως τονίζουν παράγοντες του
υπουργείου Εσωτερικών το νομοσχέδιο θα κριθεί στην πράξη απο
την συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις επόμενες εθνικές
εκλογές.

ΠΗΓΗ:https://www.protothema.gr/politics/article/954578/psifos-

apodimon-istoriki-pleiopsifia-me-288-nai/

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ
ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ
Αγαπητε Εαυτε
Ειναι αυτο πατριωτισμος ;;

Αυτο ειναι ΠΡΟΔΟΣΙΑ.
Οταν ακομα κι αυτο το διαφημιζομενο ως “Πατριωτικο” κομμα της
ΧΑ λεει ΝΑΙ στο ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ της Ελλαδας, φαντασου τι κανουν ολοι
οι υπολοιποι που εχουν ΨΗΦΙΣΕΙ τα μνημονια .
ΑΛΛΟ ενα ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ κομμα πεταξε την ΜΑΣΚΑ του.

Οταν ξαφνικα μια μερα ξυπνησεις απο ενα δυνατο ΤΡΑΝΤΑΓΜΑ, και
τον ληθαργο που βιωνεις, οπως ακριβως κανει και το μεγαλυτερο
ποσοστο των Ελληνων και της κοινωνιας μας, η Ελλαδα, ισως να
εχει δαφορετικα ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ορια, οι κατοικοι της να εχουν
ΑΛΛΑΞΕΙ καπως σε ..χρωματισμο, ρουχισμο, γλωσσα και θρησκεια,
αλλα εσυ μεχρι τοτε θα αισθανεσαι περηφανος που το “κομμα” που
υποστηριζες βγηκε πρωτο, δευτερο, τριτο ή διατηρησε τα ποσοστα
του..

ΓΙΑΤΙ να περιμενεις να ΣΥΜΒΕΙ αυτο το τρανταγμα και να ερθει
αυτη η μερα;
Αφου ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΩΡΑ!

Εχεις ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΑΥΤΕ ;
Εχεις παρει χαμπαρι οτι ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ;
Εχεις παρει χαμπαρι οτι ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΟΥΝ σε μια ΠΟΛΥΚΟΜΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ;;
Εχεις παρει χαμπαρι οτι καθε φορα που ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΚΟΜΜΑ με τα αποκοματα του και τις μεταλλαξεις του που
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ, τραβας την σκανδαλη του πιστολιου που
εχεις βαλει ο ιδιος στον κροταφο σου και σημαδευει ΕΣΕΝΑ;

ΑΡΝΕΙΣΑΙ ακομα και να ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΣ ΣΩΣΤΑ.
Ενημερωνεσαι ΑΚΟΜΑ απο την τηλεοραση, νομιζοντας οτι αυτα που
λεγονται ειναι αληθειες.
Στην ακομα χειροτερη, πιστευεις φιλους γνωστους και συγγενεις,
που ενημερωνονται οι ιδιοι απο την τηλεοραση.

Εχεις μετατραπει σε πολυξερο ΧΑΝΟ καθως χαφτεις οτι κι αν σου
σερβιρεται κι ομως εχεις την ψευδαισθηση οτι το IQ σου
ξεπερναει ακομα κι αυτο της απολυτης διανοιας

Πας και ψηφιζεις για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ σου
ΣΥΜΦΕΡΟΝ.

Εχεις ταυτισει το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ σου συμφερον με αυτο των ΠΑΙΔΙΩΝ
σου.

ΠΑΝΤΑ ετσι επραττες !!!

Κι αν ηταν ΟΝΤΩΣ ετσι, Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΕΣ, απο τους ΓΟΝΕΙΣ
σου, ΣΗΜΕΡΑ θα ηταν ΚΑΛΥΤΕΡΗ και ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΗ μετα απο τοσες
φορες που εχεις ψηφισει κοιταζοντας το προσωπικο σου συμφερον
και θα ειχες παραδοσει κατι ΚΑΛΥΤΕΡΟ στα παιδια σου.

Θα αισθανοσουν πιο ασφαλης, θα ειχες Παιδεια, Υγεια,
Δικαιοσυνη, δυνατο στρατο, θα σε σεβοντουσαν ολοι και θα
ζουσες μια ευτυχισμενη κι αρμονικη ζωη σε μια ευημερευουσα
κοινωνια
Θα ειχες πλουτο, αφθονια, θα ειχες φυτα χωρις φυτοφαρμακα και
τροφες αγνες χωρις επιβλαβη χημικα και θα απολαμβανες την ζωη
σου
Η πατριδα σου δεν θα συρρικνωνοτανε μερα με την μερα και οι
σχεσεις σου με τους γεωγραφικους γειτονους σου θα ηταν αψογες
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στον

δρομο

και

θα

συναντουσες

παντου

χαμογελαστους προσχαρους και καλοδιαθετους ανθρωπους με τους
οποιους θα ανταλλασσες ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ εναν χαιρετισμο, μια
καλημερα.
Παρκα, πλατειες αναψυχης, κεντρα αθλοπαιδειων θα υπηρχαν σε
καθε γειτονια και η ομαδικοτητα θα υπερισχυε της ατομικοτητας
Τα αμαξια και οι πορτες των σπιτιων θα ειχαν επανω τους τα
κλειδια και ο ενας θα προσεχε, θα φροντιζε και θα βοηθουσε τον
αλλον
Η εγκληματικοτητα τα ναρκωτικα κι οι κλοπες θα ηταν αγνωστες ή
ξεχασμενες λεξεις

Κι ομως ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ το ΑΝΤΙΘΕΤΟ.
Κι εχεις ΠΕΙΣΤΕΙ οτι φταινε οι ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Αν θες να δεις ποιος ειναι ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΦΤΑΙΧΤΗΣ, πηγαινε στο
μπανιο και κοιτα στον καθρεφτη σου ,
Θα δεις ενα ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ να σε κοιταζει, απορημενο.
Κοιταξε το ΚΑΛΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ.
Θα δεις φοβο- ανασφαλεια- απογνωση ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ
Οταν ΚΑΤΑΦΕΡΕΙΣ και το ΔΙΑΚΡΙΝΕΙΣ, ΦΤΥΣΕ τον καθρεφτη κι
ΑΛΛΑΞΕ ΕΣΥ.

Κλεισε την τηλεοραση σου και βγαλε την

απο την πριζα.
Πατα για μια στιγμη PAUSE /ΠΑΥΣΗ στις σκεψεις σου

ΚΛΕΙΣΕ τ’ αυτια σου στην ΑΝΤΙ-ΝΟΗΣΗ

Διαβασε κατι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ απο αυτα που προωθουν τα ΜΜΕ

Μπες στην ιστοσελιδες της ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΧΩΡΙΣ να λαμβανεις υπ’ οψιν σου τα τραγουδια των Σειρηνων.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ τις πληροφοριες που θα βρεις κι ΕΛΕΓΞΕ τις.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ σφαιρικα αλλα και πιο εξειδικευμενα.

Μολις ΔΙΑΚΡΙΝΕΙΣ την 1η ΑΛΗΘΕΙΑ, ΨΑΞΕ για την 2η μετα για την
3η και για ΟΛΕΣ τις επομενες,,

Καθε ΑΛΗΘΕΙΑ που διακρινεις ΣΠΑΕΙ τα
ΔΕΣΜΑ της ΦΥΛΑΚΗΣ του ΝΟΥ ΣΟΥ.
Γινε ΑΥΤΟνομος, ΑΥΤΟφωτος

Οταν εχεις σπασει τα δεσμα του ΝΟΥ, υπαρχει ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ.

Αυτος της ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΟΥ στην ΙΘΑΚΗ και της ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΤΩΝ
ΜΝΗΣΤΗΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ με ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μολις το κανεις θα ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ

Μολις καταλαβεις ΘΑ ΕΝΩΘΕΙΣ

Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ειναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ζητουμενο.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Κινησου , ΕΝΩΣΟΥ με τους αλλους συνελληνες.
ΠΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ

Γιωργος Παπαδοφραγκακης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΛΛΑΣ”
ΘΕΜΑ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ -//- Η ΑΠΑΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/06/02/gramma-pros-ton-eay
to-moy/

Νέος δήμαρχος Αθηναίων ο
Γιώργος Μπρούλιας -Αναλυτικά
οι ψήφοι (φωτο)
Νέος δήμαρχος Αθηναίων με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο
εξελέγη οαντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων Γιώργος
Μπρούλιας που, όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr, είχε το
προβάδισμα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπρούλιας έλαβε 18 ψήφους έναντι 7 ψήφων
του προέδρου του ΔΣ Νώντα Λαμπρακάκη, ενώ υπήρξε ένα άκυρο
ψηφοδέλτιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μπρούλιας που προέρχεται από το χώρο
του ΠΑΣΟΚ και είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων με
τον Παύλο Γερουλάνο, διετέλεσε επί διετία (2014 – 2016)
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και από το 2017 έως και σήμερα ήταν
αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων με ευθύνη της Διεύθυνσης
Καθαριότητας- Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Μηχανολογικού.

«Θέλω να ευχαριστήσω την παράταξή μας για την εμπιστοσύνη που
μου έδειξε. Επιδίωξή μου είναι να ανταποκριθώ με όλες μου τις
δυνάμεις στις απαιτήσεις του μεγάλου αυτού αξιώματος, που για
μένα είναι ύψιστη τιμή και πολύ μεγάλη ευθύνη. Είμαι σίγουρος
ότι, με τη συνεργασία όλων, θα καταφέρουμε να σταθούμε, στην
τελική ευθεία, αντάξιοι συνεχιστές της βαριάς παρακαταθήκης
της δημαρχίας του Γιώργου Καμίνη», δήλωσε ο ίδιος μετά την
εκλογή του.

Ο Γιώργος Μπρούλιας είναι 40 χρόνων. Γεννήθηκε στις 13
Οκτωβρίου 1978. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Κολωνό. Είναι
οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης
και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών
συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο.

Εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος με τη δημοτική παράταξη «Δικαίωμα
στην πόλη – Γ.Καμίνης» το 2010 και επανεξελέγη το 2014.
Πρωτοεξελέγη Διαμερισματικός Σύμβουλος στο 4 οΔιαμέρισμα του
δήμου Αθηναίων το 2006.

Από το 2011 έως το 2014, ως Δημοτικός Σύμβουλος διετέλεσε
πρόεδρος της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής
Αθηνών του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ).

Από το 2014 έως το 2016 ορίζεται από τον Γιώργο
Καμίνη, αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Αθηναίων.

Από το 2016 έως και σήμερα είναι αντιδήμαρχος Διαχείρισης
Απορριμμάτων και υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του δήμου
Αθηναίων.

Από το 2007 είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος εταιρίας
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Είναι παντρεμένος με την Αλεξία Παναγιωτοπούλου και έχουν ένα
αγοράκι 2,5 χρόνων.

Η θητεία της δημοτικής αρχής λήγει την 31η Αυγούστου 2019.

O νέος δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Μπρούλιας

ΠΗΓΗ:https://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/neos-dimarchos-athi
naion-o-giorgos-mproylias-analytika-oi-psifoi/

ΠΩΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΠΩΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι Ευρωπαϊκές Εκλογές θα διεξαχθούν στην Ελλάδα στις 26 Μαΐου
2019. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος
της ηλικίας τους κατά το έτος των εκλογών. Επίσης, μπορείτε να
ψηφίσετε στο εξωτερικό εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
Η ψήφος είναι υποχρεωτική.

Ποια
είναι
εκλογών;

η

ημερομηνία

των

Οι εκλογές στην Ελλάδα θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2019, από
τις 07:00 το πρωί ως τις 19:00 το απόγευμα.

Πού μπορώ να ψηφίσω;
Οι εκλογείς στην Ελλάδα ψηφίζουν σε συγκεκριμένο εκλογικό
κέντρο με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους. Για να μάθετε πού
ψηφίζετε ανατρέξτε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ποια είναι η ηλικία ψήφου;

Στην Ελλάδα, δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι συμπληρώνουν το
17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος των εκλογών. Αρα για
τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2019, μπορούν να ψηφίσουν όσοι
έχουν γεννηθεί μέχρι τις 31/12/2002.

Πόσα
μέλη
Κοινοβουλίου
Ελλάδα;

του
Ευρωπαϊκού
εκλέγονται
στην

Οι εκλογείς θα εκλέξουν 21 ευρωβουλευτές, το 2019, όπως και
στις εκλογές του 2014.

Ποια είναι η προθεσμία εγγραφής;
Δεν χρειάζεται να εγγραφείτε εκ των προτέρων, καθώς αυτό
γίνεται αυτομάτως από τις αρχές. Ωστόσο, αν έχετε αλλάξει
πρόσφατα διεύθυνση κατοικίας, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε
την εγγραφή σας στους εκλογικούς καταλόγους.

Πού πρέπει
ψηφίσω;

να

εγγραφώ

για

να

Δεν χρειάζεται να εγγραφείτε εκ των προτέρων, καθώς αυτό
γίνεται αυτομάτως από τις αρχές.

Σε περίπτωση εντούτοις που βρίσκεστε στο εξωτερικό (εντός

Ευρωπαϊκής Ένωσης), και επιθυμείτε να ψηφίσετε για πολιτικά
κόμματα ή συνδυασμούς που συμμετέχουν στις Ευρωπαϊκές Εκλογές
στην Ελλάδα, οφείλετε να απευθυνθείτε στην οικεία Ελληνική
πρεσβευτική ή προξενική αρχή ως τις 29 Μαρτίου 2019. Σημειώστε
ότι αυτή η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μια μέρα νωρίτερα, δηλαδή
στις 25 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες: εδώ.

Ποια έγγραφα πρέπει να φέρω στο
εκλογικό τμήμα;
Πρέπει να φέρετε την αστυνομική σας ταυτότητα ή διαβατήριο για
τον απαραίτητο έλεγχο. ‘Αλλα δημόσια έγγραφα μπορούν να γίνουν
δεκτά υπό προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μπορώ να ψηφίσω ταχυδρομικώς;
Όχι, στην Ελλάδα δεν είναι δυνατή η επιστολική ψήφος.

Μπορώ να ψηφίσω ηλεκτρονικά στην
Ελλάδα;
Όχι, στην Ελλάδα δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ψήφος μέσω του
διαδικτύου. Είναι απαραίτητο να παραστείτε αυτοπροσώπως στο
εκλογικό σας τμήμα.

Μπορώ να ψηφίσω με πληρεξούσιο;
Όχι, στην Ελλάδα δεν είναι δυνατή η ψήφος διά πληρεξουσίου.

Μπορώ να ψηφίσω στην Ελλάδα αν
είμαι από άλλη χώρα της ΕΕ;
Ναι, μπορούν να ψηφίσουν όλοι οι πολίτες της Ένωσης που
διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν το 17ο έτος ηλικίας
κατά το έτος της εκλογής. Είναι όμως απαραίτητο να εγγραφούν
ως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους δήμου του ελληνικού κράτους. Για περισσότερες
πληροφορίες, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.

Ποιες
είναι
περιφέρειες;

οι

εκλογικές

Στην Ελλάδα, για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η Ελληνική Επικράτεια αποτελεί μία ενιαία
εκλογική περιφέρεια. Τα πολιτικά κόμματα προτείνουν λοιπόν
ενιαία ψηφοδέλτια ανά την επικράτεια.

Ποιο είναι το κατώτατο όριο για την
εκλογή των πολιτικών κομμάτων στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 3%
των ψήφων για να μπορέσουν να εκλέξουν ευρωβουλευτή.

Πώς θα εκλεγούν τα μέλη του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
στην
Ελλάδα;
Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, όλες
χρησιμοποιούν εκλογικά συστήματα που να
εκπροσώπηση, πράγμα που σημαίνει ότι ο
μελών από κάθε κόμμα εξαρτάται από το
έλαβε το κόμμα.

οι χώρες πρέπει να
εξασφαλίζουν αναλογική
αριθμός των εκλεγμένων
ποσοστό των ψήφων που

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται η ψήφος με σταυρό προτίμησης, η οποία
δίνει στους ψηφοφόρους την δυνατότητα να πριμοδοτήσουν
συγκεκριμένους υποψήφιους. Στα ψηφοδέλτια των κομμάτων ή
συνδυασμών μπορούν να τεθούν μέχρι και τέσσερις (4) σταυροί
προτίμησης. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν τους περισσότερους
σταυρούς προτίμησης εκλέγονται, εφόσον βέβαια το κόμμα τους
έχει εξασφαλίσει έδρα.

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι; Ποια
πολιτικά κόμματα μπορώ να ψηφίσω;
Ο Άρειος Πάγος, το Ανώτατο Αστικό και Ποινικό Δικαστήριο της

Ελλάδος, θα ανακοινώσει τους υποψήφιους κατά συνδυασμούς στις
12 Μαΐου, δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές. Περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Τι διευκολύνσεις προβλέπονται για
τους ψηφοφόρους / ΑΜΕΑ;
Οι ψηφοφόροι με ειδικές ανάγκες / αναπηρία ψηφίζουν κατ’
απόλυτη προτεραιότητα. Οι εφορευτικές επιτροπές καλούνται δε
να τους διευκολύνουν με συγκεκριμένα μέτρα.

Πώς μπορώ να ψηφίσω σε άλλες χώρες;

Οι πληροφορίες ανά χώρα είναι διαθέσιμες στα αγγλικά και στη
γλώσσα/στις γλώσσες της επιλεγείσας χώρας. (ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ)
ΠΗΓΗ: https://www.evropaikes-ekloges.eu/posnapsifisete/ellada

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ – ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/05/02/pos-tha-psifisete-s
tin-ellada-eyroekloges-2019/

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ, ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΗ ΜΑΙΟΥ 2019
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ
ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΗ
ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΟΤΙ ΜΑΣ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΕΙ. ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
ΝΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ. ΔΙΟΤΙ
ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ
ΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ, ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤ’ΟΥΣΙΑΝ ΜΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΝ.
ΣΤΗΝ ΕΔΩ «ΕΘΝΙΚΗ» ΒΟΥΛΗ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ. ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΑΦΟΥ
ΠΕΡΑΣΑΝ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΖΑΚΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ. ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ
ΣΠΟΝΤΑ Ή ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΤΑ ΑΚΟΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ,
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΩΝ, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΤΟ ΠΙΟ ΕΥΠΕΠΤΟ! ΠΟΥ
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ. ΕΤΣΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΥΝ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΤΗΝ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΝ ΔΕΝ
ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΜΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΟΥΝ ΤΟΤΕ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΤΙΑΝΘΡΩΠΟΙ. ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ
ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΜΕΧΡΙ
ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ.

ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΡΡΕΥΣΑΝ ΕΙΝΑΙ Η
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΑ ΔΡΑΜΑΤΑ ΟΠΩΣ:
ΤΑ ΣΥΝΕΧΗ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ.
ΤΟ ΑΛΥΤΟ «ΣΚΟΠΙΑΝΟ» ΠΟΥ ΤΑΧΑ ΛΥΘΗΚΕ ΞΕΠΟΥΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Η ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΜΕΝΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2015.
ΤΑ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΑ ΑΠΑΝΘΡΩΠΑ «ΜΝΗΜΟΝΙΑ» ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΜΕ
ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΔΡΑΝΑ.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΜΕ ΟΛΕΘΡΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.
Ο ΥΠΑΝΘΡΩΠΑ ΑΝΗΘΙΚΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ CAPITAL CONTROL ΩΣΤΕ
ΝΑ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΚΥΦΤΟΙ.
Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΥ 12ΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝ ΤΥΧΟΝ ΚΑΙ
ΒΡΕΙΣ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ
ΝΑ ΜΕΝΕΙΣ ΓΟΝΑΤΙΣΤΟΣ.
ΤΟ ΑΘΛΙΟ ΔΟΥΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΚΑΡΔΑ
ΚΤΗΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΟΠΩΣ ΠΧ
ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΩΣ ΚΑΙ Η ΦΕΤΑ.

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΑΠΛΑ ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΑΦΗΣΑΝ

ΟΡΘΙΟ ΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝΟΥΝ ΣΤΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΕΚΕΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ
ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΩΣ ΑΠΛΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΑΥΤΟΙ ΚΑΛΑ.

ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΠΟΥ ΜΟΝΟΝ ΚΑΘΕ ΤΕΣΣΕΡΑ Ή ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ
ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙΣ. ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΤΡΑΓΙΚΟ
ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΥΣ. ΜΕ ΠΛΗΡΕΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΑΝΑΚΟΨΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ
ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΩΣΕΙΣ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ ΣΕ
ΕΛΛΗΝΕΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ ΕΣΕΝΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ.

ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΕΝΤΕΛΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΣΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ. ΝΑ
ΑΠΕΜΠΛΑΚΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ
ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ. ΝΑ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ. ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΜΕ
ΚΑΙ ΟΡΚΙΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ
ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΒΡΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ. ΕΛΛΗΝΑ
ΑΔΕΛΦΕ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ, ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΘΑ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ ΤΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΑΣ.

ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥΜΕ ΤΟ ΑΔΙΚΟ
ΑΠΟ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ. ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΓΙΑΤΙ ΣΤΕΛΝΕΙΣ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

ΤΗΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ

https://www.e-synews.gr/wp/politiki/
s.gr/wp/ta-nea-mas/

ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΣΤΗΝ

https://www.e-synew

ΑΡΧΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/04/19/giati-prepei-na-psi
fiseis-stis-eyroekloges/

Πως ψηφίζουν
Ελλάδα

κάποιοι

στην

Πως ψηφίζουν κάποιοι στην Ελλάδα | Αγάπη για την
Ελλάδα!
Ο τρόπος που ψηφίζουν κάποιοι… Τι είναι οι

προγραμματικές δηλώσεις;
Πράγματα που πρέπει να προσέξουμε και τα 3 απλά
βήματα που αλλάζουν τα πάντα. Καλά άκουσες 3 απλά
βήματα και όλα αλλάζουν.
Η συνέχεια στο βίντεο… Πως ψηφίζουν κάποιοι στην Ελλάδα

ΠΗΓΗ Πως ψηφίζουν κάποιοι στην Ελλάδα

https://www.e-synews.gr/wp/ta-nea-mas/

https://www.e-synews.gr/wp/category/artemis-sorras/

Αρχική

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/04/12/pos-psifizoyn-kapoi

oi-stinellada/?fbclid=IwAR3uuppMTG6w3VYYy2TNrNo94uhL_hST7znAFCBO8IJ6j
Q6UlycFLxp3pv4

