
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 
 
 
 
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 δημιουργία της 
«ηλεκτρονικής 
κυβέρνησης» 

 τα  «ψηφιακά πολιτικά 
κόμματα  

 ο ψηφιακός υποψήφιος  
 η κυβερνο-ασφάλεια  
 το ψηφιακό σύστημα 
οικονομικής ρευστότητας  

 

 

Το GPJ έχει 
φιλοξενήσει – μεταξύ 
άλλων – άρθρα 
αρχηγών κομμάτων, 
όπως του Αντώνη 
Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα, 
Φώτη Κουβέλη, 
Γιώργου Παπανδρέου, 
∆ημήτρη Κουτσούμπα, 
Ευάγγελου Βενιζέλου, 
Πάνου Καμμένου της 
Αλέκας Παπαρήγα, των 
Υπουργών Προκόπη 
Παυλόπουλου, Κωστή 
Χατζηδάκη, Μιλτιάδη 
Βαρβιτσιώτη, Γιώργου 
Αλογοσκούφη,   καθώς 
και Ευρωβουλευτών 
του Γιώργου 
Κατρούγκαλου, του 
Μανώλη Κεφαλαγίαννη, 
της Εύας Καϊλή και 
δημάρχων του Γιώργου 
Καμίνη,  και 
Περιφερειαρχών  της 
Ρένας ∆ούρου, και του 
Γιάννη Σγουρού, όπως 
επίσης και άλλων 
σημαντικών 
παραγόντων του 
δημόσιου βίου της 
χώρας μας.   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑ  
Το διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό 

 

 
 

το οποίο αναπτύσσεται στον παγκόσμιας 
 απήχησης ηλεκτρονικό Κόμβο (Portal) 

 

www.eklogesonline.com, 
 

σας προσκαλεί να συμμετάσχετε με άρθρο σας στην ειδική 
ηλεκτρονική έκδοσή του GREEK POLITICS JOURNAL (GPJ)  

για τις Βουλευτικές Εκλογές Σεπτεμβρίου 2015 με  
 

ΘΕΜΑ: 
«Βουλευτικές Εκλογές Σεπτεμβρίου 2015:  

Η Ελλάδα της Επόμενης Ημέρας»  
 
 

Το άρθρο σας στην ειδική ηλεκτρονική έκδοση  
για τις Βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015  

προτείνεται να έχει συγκεκριμένο τίτλο  
και να κυμαίνεται μεταξύ  

700-1.000 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 
Ιανουαρίου 2015, 2012, 2009, 
2007, 2004 και 2000, στις 
ευρωεκλογές, καθώς και στις 
Νομαρχιακές και ∆ημοτικές Εκλογές 
του 2014, 2010, 2006  και του 2002 
σε περισσότερους από 7.000.000 
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 
υποψήφιων βουλευτών, των 
νομαρχών και των δημάρχων.  
 

 

    

H συμμετοχή σου  
είναι σημαντική,  

η γνώμη σου μετράει, 
οι ψηφοφόροι σε αναζητούν 

 

 

Ο χαρακτήρας της έκδοσης 

είναι διεθνής και απευθύνεται 

σε όλους τους Έλληνες ανά 

τον κόσμο, τους πολιτικούς, 

τους υπεύθυνους πολιτικής, 

τους ερευνητές, τους ειδικούς  

ακαδημαϊκούς και τους 

πολιτικούς αναλυτές.  
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