
 

«ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΘΕΛΩ 

Όνομα _____________________   Επώνυμο __________________________________ 

Τηλ.    ______________________  Εκλογ.Περιφέρεια ___________________________ 

 

( Σε κάθε ερώτημα, βάζεις σε κύκλο την απάντηση της προτίμησης σου) 

1.  Ποιο πολίτευμα προτιμάς;  

Α.  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Β.  ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ       Γ.  ΜΟΝΑΡΧΙΑ       Δ.  ΑΛΛΟ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ είναι το πολίτευμα κατά το οποίο αποφασίζει ο λαός για τη λύση του κάθε 

προβλήματος του). 

• ΟΛΙΓΑΡΧΊΑ, είναι το πολίτευμα κατά το οποίο αποφασίζουν κάποιοι λίγοι για τη λύση κάθε 

προβλήματος του λαού). 

• ΜΟΝΑΡΧΊΑ,  είναι το πολίτευμα κατά το οποίο αποφασίζει ένας, ο Μονάρχης, για τη λύση κάθε 

προβλήματος του λαού). 

 

2.  Θέλεις την ένωση όλων των πατριωτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, σε μια μεγάλη 

δύναμη, προκειμένου να πάρει ο λαός την εξουσία και να εφαρμοσθεί η Δημοκρατία; 

ΝΑΙ                                                           ΟΧΙ 

3.  Θέλεις να υποστηριχτούν με κάθε τρόπο οι γεννήσεις  ελληνοπαίδων και να 

επαναπατρισθούν οι 700.000 προσφάτως ξενητεμένοι  Έλληνες, ώστε να σταματήσει η 

επικίνδυνη μείωση του ελληνικού πληθυσμού; 

ΝΑΙ                                                           ΟΧΙ 

4.  Θέλεις να μπει τέλος στο να λειτουργεί η Χώρα μας ως προτεκτοράτο και αποικία ξένων 

δυνάμεων; 

ΝΑΙ                                                           ΟΧΙ 



5.   Θέλεις να μπει τέλος στην ασύδοτη προπαγάνδα της κάθε κυβέρνησης που, με τα 

ΜΜΕ, περνά στον λαό το κάθε ψέμα της για αλήθεια ;  

ΝΑΙ                                                           ΟΧΙ 

6.   Θέλεις την ακύρωση της “Συμφωνίας των Πρεσπών”;  

ΝΑΙ                                                           ΟΧΙ 

7.    Θέλεις τη δίκη των πρωταιτίων του πραξικοπήματος της 6ης Ιουλίου 2015, οι οποίοι 

άλλαξαν  το 62% ΟΧΙ σε ΝΑΙ, ανατρέποντας το θεμέλιο της Δημοκρατίας; 

ΝΑΙ                                                           ΟΧΙ 

8.   Θέλεις να μπει τέλος στη μόνιμα φοβική και ενδοτική πολιτική της Χώρας μας, 

απέναντι στον Τουρκικό μεγαλοϊδεατισμό και επιθετικότητα;  

ΝΑΙ                                                           ΟΧΙ 

9.   Θέλεις να μπει τέλος  στην αντικατάσταση των γηγενών Ελλήνων, από αλλοδαπούς ; 

ΝΑΙ                                                           ΟΧΙ 

10.   Η  “Παγκοσμιοποίηση της Νέας Τάξης” διαλύει τα έθνη/κράτη. Θέλεις αυτό να 

σταματήσει να γίνεται στη Χώρα μας; 

ΝΑΙ                                                           ΟΧΙ 

11.  Θέλεις να μπει τέλος   στον αφελληνισμό της νεολαίας μας, που σκοπό έχει την 

εξαφάνιση της αιώνιας ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού; 

ΝΑΙ                                                           ΟΧΙ 

12. Θέλεις τα, κατοχυρωμένα με διεθνείς νόμους, ανθρώπινα δικαιώματα, να μη μπορούν 

να παραβιάζονται με διάφορα προσχήματα, όπως πχ υγειονομικού ή κλιματολογικού 

περιεχομένου; 

ΝΑΙ                                                           ΟΧΙ 

13. Θέλεις  να δικαστούν όσοι, μετά την μεταπολίτευση, σφετερίστηκαν τα αξιώματα τους 

και έβλαψαν ή και πρόδωσαν, την πατρίδα ή τη δημοκρατία; 

ΝΑΙ                                                           ΟΧΙ 

__________________________________________________________________________ 

 

ΗΜΕΡ. ______________ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΖΟΝΤΟΣ __________________________ 


