Το GPJ είναι
επιστημονική
ηλεκτρονική έκδοση,
η οποία καθιερώθηκε
ειδικά για την
προώθηση της
ανταλλαγής ιδεών και
απόψεων σχετικά με
τις πολιτικές εξελίξεις
και τις εκλογές.

Στοχεύει στη βελτίωση
της κατανόησης και
προβολής επιμέρους
θεμάτων, όπως είναι:
• η σχέση
υποψηφίων,
ψηφοφόρων και
∆ιαδικτύου,
•

η χρήση των νέων
τεχνολογιών στην
προβολή και
προώθηση των
υποψηφίων,

•

η δημοκρατία
στην ψηφιακή εποχή

•

οι εκλογές ψηφιακά

•

ο υποψήφιος
στην εποχή των
social media

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑ
Το διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό

H συμμετοχή σου
είναι σημαντική,
η γνώμη σου μετράει,
οι ψηφοφόροι σε αναζητούν
το οποίο αναπτύσσεται στον παγκόσμιας
απήχησης ηλεκτρονικό Κόμβο (Portal)

www.eklogesonline.com,
Ο χαρακτήρας της έκδοσης
είναι διεθνής και απευθύνεται
σε όλους τους Έλληνες ανά

σας προσκαλεί να συμμετάσχετε με άρθρο σας στην
ειδική ηλεκτρονική έκδοσή του GPJ για τις ευρωεκλογές με

τον κόσμο, τους πολιτικούς,

ΘΕΜΑ:

τους υπεύθυνους πολιτικής,

«Βουλευτικές Εκλογές Ιουλίου 2019:
Οι νέες προκλήσεις για την Ελλάδα»

τους ερευνητές, τους ειδικούς
ακαδημαϊκούς και τους
πολιτικούς αναλυτές.

Το άρθρο σας στην ειδική ηλεκτρονική έκδοση για τις
εκλογές Ιουλίου 2019 προτείνεται να κυμαίνεται μεταξύ
500-1.000 λέξεων (2-4 δακτυλογραφημένες σελίδες)

Email: gpj@eklogesonline.com
eklogesonline@gmail.com

Οι ψηφοφόροι σε αναζητούν
Η άποψη σου μετράει,
Η συμμετοχή σου παρέχει,
Τοπική Υπεροχή και
Παγκόσμια Απήχηση

Το Greek Politics Journal (GPJ)
πρόσφερε με μεγάλη επιτυχία την
ουσία της προεκλογικής δράσης
στις βουλευτικές εκλογές του 2015,
2012, 2009, 2007, 2004 και 2000,
στις ευρωεκλογές καθώς και στις
περιφερειακές
και
δημοτικές
εκλογές του 2019, 2014, 2010,
2006
και
του
2002
σε
περισσότερους από 8.000.000
επισκέπτες/αναγνώστες του από
όλο τον κόσμο. Φιλοξένησε άρθρα
και αναλύσεις πολιτικών, ειδικών
επιστημόνων,
ερευνητών
και
δημοσιογράφων, καθώς επίσης τη
στρατηγική και τους στόχους των
πολιτικών
κομμάτων
των
υποψηφίων
βουλευτών,
των
νομαρχών και των δημάρχων.

Το GPJ έχει φιλοξενήσει –
μεταξύ άλλων – άρθρα
αρχηγών κομμάτων, όπως
του Αλέξη Τσίπρα, του
Κυριάκου Μητσοτάκη, του
Γιώργου Παπανδρέου, του
Δημήτρη Κουτσούμπα, της
Αλέκας Παπαρήγα, και του
Προέδρου της Δημοκρατίας
Προκόπη Παυλόπουλου.

Το GPJ έχει
φιλοξενήσει άρθρα
υποψηφίων που
διετέλεσαν υπουργοί
ευρωβουλευτές,
δήμαρχοι και
περιφερειάρχες,
όπως επίσης και
άλλων σημαντικών
παραγόντων του
δημόσιου βίου
της χώρας μας.

