
Πρόταση γιὰ Ἐνιαῖο Ἐθνικὸ Ψηφοδέλτιο, γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ 'Ἑλλάδα

Ἀνοικτὴ Ἐπι-
στολὴ στοὺς ἁπαν-
ταχοῦ Ἕλληνες καὶ
ἑλληνίδες μὲ στόχο
τὸν σχηματισμὸὙπερ-

κομματικοῦ ἑνιαίου Ἐθνικοῦ Ψηφοδελτίου καὶ
τὴν Αὐτοκυβέρνηση τῶν Ἕλλήνων.

Ἐὰν συμφωνεῖς μὲ τὰ ἀκόλουθα, ὑπέγραψε ἐδῶ
https://www.diktyoellinismou.gr/ypes/

ΤὸΔίκτυο Ἑλληνισμοῦ προτείνει σὲ ὅλους τοὺς
Ἕλληνες καὶ τίς ἑλληνίδες ποῦ βρίσκονται στὴν ἑλ-
λάδα καὶ στὴν ὁμογένεια, καὶ σὲ ὅλες τίς πατριωτι-
κὲς πολιτικὲς δυνάμεις καὶ συλλογικότητες ποῦ νοι-
άζονται γιὰ τὴν ἑλλάδα, νὰ συνέλθουν ἀπὸ κοινοῦ
σὲ ὑπερκομματική, πολιτική, ἐθνικὴ ἑνότητα. Ἄμε-
σος καὶ ἐπείγων στόχος τῆς ἐνέργειας αὐτῆς εἶναι ὁ
σχηματισμὸς ἑνὸς Ὑπερκομματικοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῶν ἁπανταχοῦ ἑλλήνων
(ΥΠΕΕΣ) καὶ ἀντιστοίχως ἑνὸς ἑνιαίου Ἐθνικοῦ
Ψηφοδελτίου. Ἀπώτερος στόχος εἶναι οἱ Ἕλληνες
ἐπιτέλους νὰ αὐτοκυβερνηθοῦν. Βεβαίως, τὸ Δί-
κτυο Ἑλληνισμοῦ ἔχει δημιουργήσει -μεταξὺ ἄλ-
λων μὴ πολιτικῶν φορέων- καὶ τὸν ἀμεσοδημοκρα-
τικὸ καὶ μὴ ἀρχηγικὸ πολιτικὸ φορέα «ΑΛΗΘΕΙΑ»
προκειμένου αὐτός, ἀφενὸς νὰ ἀποτελέσει παράδει-
γμα ἀμεσοδημοκρατικῆς πολιτικῆς πράξης, ἀφετέ-
ρου -μαζὶ μὲ ἄλλα κόμματα, κινήματα καὶ πολιτι-
κοὺς φορεῖς ποῦ συμφωνοῦν μὲ ὅσα ἀκολουθοῦν-
νὰ στηρίξει τὸ προτεινόμενο ὑπερκομματικὸ ἐνιαῖο
ἐθνικὸ ψηφοδέλτιο.

Ὅλα τὰ μεμονωμένα κόμματα (χριστιανικά,
πατριωτικά, ἐθνικὰ ἢ ἄλλα), μικρὰ ἢ μεγάλα, ποῦ
ἀπευθύνονται στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ὡς σωτῆρες, μέ-
νοντας ὅμως κατὰ βάση κλειστὰ καὶ «ἀλάθητα»
ἄρχηγικὰ σχήματα, δημιουργοῦν ἕνα φαιδρὸ
σκηνικὸ πολυδιάσπασης, τὸ ὀποῖο ἐκ τῶν πρα-
γμάτων, ὄχι μόνον δὲν άποτελεῖ ἀπειλή, ἄλλὰ
μᾶλλον ἐξυπηρετεῖ τὸ ὑπάρχον σάπιο, κομμα-
τοκεντρικὸ πολιτικὸ σύστημα ἐξουσίας. Τὸ χει-
ρότερο εἶναι ὅτι ἡ πολυδιάσπαση αὐτὴ ἀπογοη-
τεύει καὶ ὅλους ἐκείνους τοὺς πολῖτες ποῦ ἐπι-
θυμοῦν νὰ ἀντιδράσουν, ἀλλὰ πελαγώνουν, δὲν
ξέρουν τί νὰ ψηφίσουν, καὶ τελικὰ ἀποκαρδιώνον-
ται μὴν βλέποντας φῶς στὴν ἄκρη τοῦ τούνελ. Τὰ
ἀρχηγικὰ κόμματα, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς βουλῆς, (χρι-
στιανικά, ἐθνικά, πατριωτικά, δεξιά, ἀριστερὰ κλπ),
χθὲς καὶ σήμερα, προκαλοῦν ἄτυπο ἐθνικὸ διχα-
σμό, διαλύουν τὴν ἑλλάδα, δολοφονοῦν τὴν πρα-
γματικὴ Δημοκρατία, ἀκόμα καὶ ἐὰν κάποια ἀπὸ
αὐτὰ ξεκινοῡν μὲ ἁγνὲς προθέσεις. Εἶναι ἀνίσχυρα
νὰ βοηθήσουν τὴν ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες, καὶ
ἀμέσως ἢ ἐμμέσως ὑποβοηθοῦν τὰ ξένα καὶ ἐγχώ-
ρια θεσμικὰ καὶ ἐξωθεσμικὰ κέντρα τῆς Νέας Τά-
ξης Πραγμάτων. Διασποῦν, καὶ ἐπομἐνως ἀπε-
νεργοποιοῦν, τὸ πατριωτικὸ μέτωπο ἀντίστα-
σης, ποῦ εἰδάλως θὰ εἶχε τὴν δύναμη νἀ συ-
σπειρώσει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ νὰ ἀνατρέψει
τὴν κατάσταση. Γιὰ αὐτὸ προτείνουμε, έδῶ καὶ
τώρα: Ἐθνικὸ Συμβούλιο καὶ Ἐνιαῖο Ἐθνικὸ Ψη-
φοδέλτιο γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ Ἐλλάδα, ἡ ἑλληνικὴ
Δημοκρατία καὶ ὁ ἑλληνικὸς Λαός. Γιὰ αὐτό,

ἐδῶ καὶ τώρα, προτείνουμε Ἑλληνικὴ(Ῥωμέηκη),
Κοινοτικὴ καὶ Συνοδική, Δημοκρατικὴ Πολι-
τεία, ποῦ δὲν βασίζεται σὲ παρατάξεις καὶ κόμματα,
ἀλλὰ σὲ πρόσωπα-πολῖτες (γιὰ λεπτομέρειες δὲς
https://www.diktyoellinismou.gr/epanidrysi-
ellinikis-dimokratias/

Στὴν Δημοκρατικὴ αὐτὴ Πολιτεία ἡ ἐξουσία
ἀνήκει σὲ ὅλους τοὺς πολῖτες καὶ ἐκφράζεται
πολιτειακὰ καὶ πολιτικὰ μέσῳ τῶν ἀντιπροσ-
ώπων των τοπικῶν Ἐθνικῶν Συμβουλίων δια
τῆς Γερουσίας ἡ τῆς Συγκλήτου, τὰ ὁποῖα ταυ-
τίζονται μὲ τὸ Κεντρικὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο.

Ὀ μηχανισμὸς μὲ τὸν ὁποῖο προτείνουμε νὰ
σχηματιστεῖ τὸ ὑπερκομματικὸ ἐνιαῖο ἐθνικὸ
ψηφοδέλτιο εἶναι ὁ ἐξῆς: Κάθε ἐκλογικὴ περι-
φέρεια δημιουργεῖ τὸ δικό της τοπικὸ ἐθνικὸ
συμβούλιο μὲ συμμετέχοντες πρόσωπα ποῦ θὰ
προκύψουν ἄπὸ μεμονωμένες πρωτοβουλίες πολι-
τῶν τῆς περιοχῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν συνδρομὴ τῶν
συνεργαζόμενων κομμάτων ἢ πολιτικῶν φορέων,
ἀρκεῖ νὰ ἐννοήσουν ὅτι δὲν θὰ δροῦν πλέον μόνον
ὡς μέλη κομμάτων, ἀλλὰ πρωτίστως ὠς πρόσωπα
ποῦ έκπροσωποῦν τὸν τόπο τους καὶ ὄχι τὸ
κόμμα τους.

Στὴ συνέχεια, τὰ τοπικὰ ἐθνικὰ συμβούλια
τῆς κάθε ἐκλογικῆς περιφέρειας θὰ ἀναδεί-
ξουν τοὺς ὑποψηφίους ποῦ θὰ συμμετέχουν
στὸ ἐθνικὸ ψηφοδέλτιο, ὡς τοὺς ἀρίστους τῆς
ἀντίστοιχης περιφέρειας.

Στὰ τοπικὰ ἐθνικὰ συμβούλια θὰ μποροῦν νὰ
συμμετέχουν ἰσότιμα καὶ ὁμογεννεὶς ποῦ δι-
αθέτουν ἐκλογικὰ δικαιώματα στὴν συγκεκριμένη
περιφέρεια. Ἄριστος εἶναι κατ’ἐξοχὴν ὁ ἀνιδιοτε-
λὴς ποῦ ἀντιλαμβάνεται τὸν ἡγέτη ὡς ὑπηρέτη
τοῦ λαοῦ. Τὰ κόμματα καὶ τὰ μέλη τους ποῦ θὰ
συμμετάσχουν στὸ ἐθνικὸ ψηφοδέλτιο ὀφεί-
λουν νὰ ἀποδεχθοῦν τοὺς ὅρους τοῦ ἐθνικοῦ
ψηφοδελτίου καὶ τοὺς κανόνες τοῦ Ὑπερκομ-
ματικοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου (βλέπε π.χ. ἐδῶ:
https://www.diktyoellinismou.gr/ypes/).

Συνοψίζοντας:
1)Τὰ μέλη τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν

τοπικῶν Συμβουλίων καθῶς καὶ τὰ μέλη τοῦ
Ἐθνικοῦ Ψηφοδελτίου ἐπιλέγονται μὲ βασικὸ
κριτήριο τὴν ἀνιδειοτέλεια, δηλαδὴ νὰ ὑπηρε-
τοῦν νὰ σέβονται καὶ νὰ μὴν ἐξουσιάζουν τὸ
λαό. 2) Ὅλοι εἶναι ἴσοι, μεταξὺ ἴσων. 3) Οὐ-
δεὶς αὐτοπροτείνεται. 4) Οἱ ἀποφάσεις λαμ-
βάνονται ὁμόφωνα μὲ συζήτηση διάλογο καὶ
συναίνεση. 5) Ἐκ περιτροπῆς συμμετοχὴ στὰ
ὄργανα διοίκησης καὶ ἐλέγχου. 6) Διαφάνεια
σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα καὶ κοινωνικὸς ἔλεγχος. 7)
Ἀνακλητότητα ἐκπροσώπων. 8) Τοπικότητα.
9) Οἱ πολῖτες δὲν διασπῶνται σὲ κλειστὲς κομ-
ματικὲς καὶ ἰδεολογικὲς παρατάξεις, ἀλλὰ λει-
τουργοῦν ὡς πρόσωπα ποῦ νοιάζονται πρωτίστως
τὴν πόλη τοὺς καὶ τὴν πατρίδα τοὺς καὶ ὄχι τὴν ἰδε-
ολογικὴ ἢ κομματική τους παράταξη. 10) Κυριαρχεῖ
ἡ ποιότητα, ἡ ἀνιδιοτέλεια καὶ ὄχι ἡ προσωπολα-
τρεία καὶ ἡ κομματοκρατία ποῦ ἀμφότερα ὁδηγοῦν
στὴν ξενοκρατία καὶ στὴν ὑποτέλεια. 11) ὁ πρό-
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εδρος τοῦ ἐθνικοῦ ψηφοδελτίου πρέπει νὰ εἶ-
ναι πρόσωπο πανελλήνιας ἀποδοχῆς, μὲ ἑλλη-
νικὸ καὶ Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ ἦθος, ποῦ ἀπο-
δέχεται τίς ἀνωτέρω βασικὲς ἀρχές, πιστεύει καὶ
σέβεται τὸ Μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ εἶναι
πρῶτος μεταξὺ ἴσων. 12) Τὰ χρήματα ποῦ θὰ
προκύψουν κατὰ τὴν εἴσοδο στὴν Βουλὴ τῶν
ἐπὶ μέρους κομμάτων καὶ λοιπῶν συνεργαζό-
μενων μελῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ψηφοδελτίου δὲν θὰ
αποδοθοῦν στὰ συμμετέχοντα κόμματα, ἀλλὰ
θὰ κατατεθοῦν σὲ ἕνα ἐθνικὸ ταμεῖο γιὰ τὴν
στήριξη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὸ ὁποῖο θὰ διαχειρί-
ζεται τὸ ΥΠΕΕΣ. 13) ὁμοίως, μέρος τοῦ μισθοῦ
τῶν βουλευτῶν τοῦ ἐθνικοῦ ψηφοδελτίου θὰ
κατατίθεται στὸ ἐθνικὸ αὐτὸ ταμεῖο. 14) Οἱ
βουλευτὲς τοῦ Ἐθνικοῦ Ψηφοδελτίου ὑποχρεοῦν-
ται νὰ ὑλοποιοῦν τὴν πολιτικὴ στρατηγική
του ΥΠΕΕΣ, νὰ δεχθοῦν τὴν ἀνακλητότητά τους
καὶ νὰ λογοδοτοῦν στὰ τοπικὰ ἐθνικὰ συμβού-
λια ποῦ τοὺς πρότειναν. 15) Στόχος ὅσων συμμε-
τέχουν στὸ ἐθνικὸ ψηφοδέλτιο εἶναι ἡ σωτηρία
τῆς ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ὄχι τὸ
στενὸ συντεχνιακὸ κομματικὸ ὄφελος. 16) Τὰ μέλη
τοῦ Ἐθνικοῦ ψηφοδελτίου ποῦ θὰ συμμετάσχουν ὡς
ὑποψήφιοι ὑποχρεοῦνται νὰ θέτουν στὴ διάθεση τῶν
ἑλλήνων πολιτῶν τὸ πόθεν ἔσχες πρὶν καὶ μετὰ τὴν
εἴσοδό τους στὴν Βουλὴ τῶν ἑλλήνων.

Ἕλληνα καὶ ἑλληνίδα θυμήσου: Μικρασιατικὴ
Καταστροφή, κάψιμο τῆς Σμύρνης. Ἐμφύλιος,
ἀδελφοκτόνος πόλεμος. Μέσα σὲ ἕναν αἰῶνα,
πλήρης κατάρρευση καὶ ἐγκληματικὸς ἀφανι-
σμὸς τοῦ οἰκουμενικοῦ ἑλληνισμοῦ σὲ Ἀνατολὴ
καὶ Δύση, Βορρᾶ καὶ Νότο. Σήμερα δὲ πλήρης ἰσ-
λαμοποίηση τῆς ὑπάρχουσας ἑλλάδας. Ὅλα αὐτὰ
δέ, ἐξαιτίας τῆς ἀρχηγικῆς καὶ ἀδελφοκτό-
νου κομματοκρατίας ποῦ διαλύει κάθε Ἐθνικὴ
Στρατηγική, ποῦ ὑποθάλπει τὴν πολυπόθητη ἑνό-
τητα τῶν ἑλλήνων. 2010-2022. Δώδεκα χρόνια δι-
αρκοῦς κομματικῆς δολοφονίας τῆς ἑλλάδος καὶ
τῶν ἑλλήνων: τραπεζικὲς φοῦσκες καὶ ἐπαί-
σχυντο δημόσιο χρέος. Παράλογα Μνημόνια,
Ἐκποίηση τῆς Ἑλληνικῆς Δημόσιας καὶ Ἰδιω-
τικῆς περιουσίας. Ἰσλαμοποίηση τῆς ἑλλάδος.
Ἕνα ἑκατομμύριο μορφωμένα ἑλληνόπουλα
πρόσφυγες στὴν Δύση καὶ ἀλλοῦ. Προδοτικὴ
συμφωνία ἀναγνώρισης ψευδεπίγραφου «μακε-
δονικοῦ» ἔθνους καὶ «μακεδονικῆς» γλώσσας
μὲ ταυτόχρονη παράδοση τοῦ ὀνόματος «Μα-
κεδονία» στοὺς σλάβους τῶν Σκοπίων. Ἐπίσημη
παράδοση τῆς Μακεδονίας, τοῦ Αἰγαίου, τῆς
Κύπρου ἀλλὰ καὶ ὅλης της ἑλλάδας σὲ ξένα
συμφέροντα καὶ ἐποίκους. Ἰατρικὴ δικτατορία
μὲ ἀπαράδεκτη, ἀντιεπιστημονική, πολιτικὴ ἔκμε-
τάλλευση τῆς κατασκευασμένης πανδημίας καὶ
τὴν ὑποχρεωτικότητα πειραματικῶν ἐνέσεων ἀπὸ
τὰ νήπια μέχρι τοὺς γέροντες, πολιτικὲς ποῦ δί-
χασαν καὶ πάλι τὸν ἑλληνικὸ λαό, ἀλλὰ καὶ ὅλη τὴν
ὑφήλιο.

Ἕλληνες καὶ ἑλληνίδες: σὲ λίγο καιρὸ ἐμεῖς καὶ
τὰ παιδιά μας, ὅσοι τελικὰ ἀπομείνουμε, θὰ
ὑπάρχουμε σὲ μιὰ ἑλλάδα ποῦ θὰ εἶναι χῶρος
καὶ ὄχι χώρα ἕλληνική, καὶ πατρίδα ἕλληνική.

ὡς πολῖτες θὰ εἴμαστε ἀνελεύθεροι, χωρὶς καμία
οὐσιαστικὴ δυνατότητα νὰ καθορίζουμε τὴν πορεία
καὶ τὸ μέλλον μας. Ἀλλὰ καὶ ὅ,τι ὄμορφο ἔχουμε ἀνὰ
τοὺς αἰῶνες δημιουργήσει ὡς ἔθνος, ὅλα γιὰ ὅσα
πολέμησαν καὶ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους οἱ πρόγο-
νοί μας -Γλῶσσα, Πολιτισμός, Τέχνη, Οἰκονομία, Ἐκ-
κλησία, Ὀρθόδοξη Πίστη- δὲν θὰ ὑπάρχουν στὴν
ἑλλάδα, ὅπως τὰ θεωρούσαμε δεδομένα.

Ἕλληνες καὶ ἑλληνίδες: ἂς μὴν αὐτοκτονή-
σουμε! Ἀς ἀντιδράσουμε στὸ ἔγκλημα τῆς Νέας
Τάξης ποῦ δολοφονεῖ τὴν ἑλλάδα, τὸ ἑλληνικὸ
Ἔθνος, τὴν ἑλληνικὴ Δημοκρατία. Ἡ ἱστορία μᾶς κα-
λεῖ ὅλους καὶ ὅλες νἀ ἀντισταθοῦμε ἐδῶ καὶ τώρα!

Ἕλληνες καὶ ἑλληνίδες: ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοὶ ποῦ νοιαζόμαστε τὴν πατρίδα μας,
τὸν λαό της, τὸν πολιτισμό της, τὴν Δημοκρα-
τία καὶ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ παράδοση μᾶς,
ἀπευθύνουμε ὕστατη κραυγὴ ἀγωνίας καὶ ἀντί-
στασης.

Γιὰ αὐτό το λόγο, προτείνουμε, ὅλα τὰ κόμματα
ποῦ πραγματικὰ νοιάζονται τὴν ἑλλάδα, νὰ ἑνω-
θοῦν μέσῳ τοῦ ΥΠΕΕΣ σὲ ἕναἘθνικὸ Ψηφοδέλτιο,
ὥστε ἀκολούθως νὰ ἑνώσουν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ
καὶ νὰ ἐλευθερώσουν τὴν ἑλλάδα, ἔστω καὶ τὴν
τελευταία στιγμή, πρὶν νὰ εἶναι ἀργὰ γιὰ ὅλους.

Ἐὰν συμφωνεῖς μὲ τὰ ἀνωτέρω, καὶ θέ-
λεις νὰ στηρίξεις τὸ ἑθνικὸ ψηφοδέλτιο,
ἀνεξάρτητα σὲ ποιό κόμμα/πολιτικὸ φο-
ρέα, τυχὸν ἀνήκεις ἢ ποιό κόμμα ψηφί-
ζεις, ὑπέγραψε καὶ γίνου μέλος τοῦ ΥΠΕΕΣ
(https://www.diktyoellinismou.gr/ypes/).

Ἔτσι θὰ συμβάλεις στὴν σωτηρία τῆς ἑλλάδος
καὶ τῶν ἑλλήνων.

Διευκρινίζουμε ὅτι μὲ τὴν ὑπογραφή σου δηλώ-
νεις ἁπλὰ τὴν συμφωνία σου μὲ τὰ παραπάνω. ἡ
ὑπογραφή σου ΔΕΝ σημαίνει ὅτι γίνεσαι μέλος
τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ, ἢ κάποιου κόμματος
ἢ πολιτικῆς κίνησης. Τὰ στοιχεῖα σου θὰ χρη-
σιμοποιηθοῦν μόνον γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ μία
ἑλληνικὴ ἱσχυρὴ πολιτικὴ, ἐνωτικὴ καὶ εἰρη-
νικὴ δύναμη ἀπὸ τὴν βάση τοῦ λαοῦ μας. Ἐπί-
σης, γιὰ νὰ γίνει φανρὸ αὐτὸ ποῦ πιστεύουμε ὅτι
εἶναι ἡ πραγματικὴ ἐπιθυμία τῆς πλειοψηφίας τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ: ἡ ὑπερκομματικὴ ἑνότητα καὶ
συσπείρωση τοῦ πατριωτικοῦ δημοκρατικοῦ
χώρου καὶ τῶν ἑλλήνων. Μὲ τὴν ὑπογραφή σου
ἐπίσης γίνεσαι ἐν δυνάμει μέλος τῆς προσπάθειας
σύστασης τῶν τοπικῶν ἐθνικῶν συμβουλίων καὶ τοῦ
ἐθνικοῦ ψηφοδελτίου. Ἡ ὑπογραφή σου δὲν συν-
επάγεται καμία ὑποχρέωση.

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: Ἰωάννης Ἀσσιόγλου
6947252433, Βάϊος Μπλιούμης 6974456328, Παν-
αγιώτης Τσουρίδης 6932223393, Γεώργιος Παύλος
6907730025.

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες ποῦ ἀφο-
ροὺν τὸ Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ καὶ τὴν ἀκο-
μάτιστη, προσωποκεντρικὴ καὶ συνοδικὴ πο-
λιτειολογία ποῦ προτείνει, δὲς ἐπίσης ἐδῶ
(https://www.diktyoellinismou.gr/ypes/)

Ἐπισυνάπτεται κενὴ σελίδα συλλογῆς ὑπογρα-
φῶν.
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Ὑπερκομματικὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο καὶ ἑνιαῖο Ἐθνικὸ Ψηφοδέλτιο

Ἔχω μελετήσει προσεκτικὰ καὶ συμφωνῶ μὲ τὴν πρόταση τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ ποῦ
ἀφορᾶ τὸ Ὑπερκομματικὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο καὶ τὸ ἑνιαῖο Ἐθνικὸ Ψηφοδέλτιο, ὅπως
περιγράφεται στὸ παραπάνω κείμενο. Ἐδῶ info@diktyoellinismou.gr στέλνουμε σὲ μορφὴ
pdf τίς σελίδες μέ τους ὑπογράφοντες ἀφοῦ τίς φωτοτυπίσουμε ἢ τίς φωτογραφίσουμε.

a/a Ἐπὠνυμο-ὄνομα Πόλη κατοικίας e-mail τηλέφωνο Ἀρ. Δελ. Ταυτ. Ὑπογραφή
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