
10 WEDNESDAY 18 SEPTEMBER 2019 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣAΡΘΡΟ10 WEDNESDAY 18 SEPTEMBER 2019 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Σ
την αύξηση των βουλευτών 
Επικρατείας σε 20 από 12 που 
είναι σήµερα προκειµένου η 
ψήφος του απόδηµου ελλη-

νισµού να γίνει όσο το δυνατόν πιο 
αντιπροσωπευτική µελετά σοβαρά το 
υπουργείο Εσωτερικών. Στόχος του 
υπουργείου είναι το νοµοσχέδιο για 
την ψήφο του απόδηµου ελληνισµού, 
που θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο 
να µπορέσει να καλύψει όλους τους 
Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό είτε 
αυτοί έχουν φύγει πρόσφατα λόγω 
της οικονοµικής κρίσης είτε ζουν στην 
αλλοδαπή εδώ και δεκαετίες. Σηµει-
ώνεται πως η ψήφος του απόδηµου 
ελληνισµού θα αφορά αποκλειστικά 
την εκλογή βουλευτών Επικρατείας.
Ήδη, όπως αναφέρουν έγκυρες 
πληροφορίες, ο υπουργός Εσωτε-
ρικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος έχει 
µιλήσει µε φορείς της οµογένει-
ας από την Αυστραλία για αυτό το 
θέµα, ενώ την ερχόµενη εβδοµάδα 
αναχωρεί για τις ΗΠΑ για να συζη-
τήσει την ψήφο των αποδήµων µε 
εκπροσώπους του ελληνισµού που 
ζουν εκεί. Παρόµοιες συζητήσεις ο 
κ. Θεοδωρικάκος θα κάνει και µε 
εκπροσώπους ελληνικών κοινοτή-
των σχεδόν από όλον τον κόσµο 

και ειδικά από την Ευρώπη καθώς 
σε Γερµανία και Ηνωµένο Βασίλειο 
οι Έλληνες είναι αρκετές δεκάδες 
χιλιάδες.
Το υπουργείο έχει αποφασίσει να 
δώσει το δικαίωµα ψήφου σε όλους 
τους Έλληνες που είναι εγγεγραµ-
µένοι στους εκλογικούς καταλόγους 
της χώρας, οι οποίοι αναθεωρού-
νται κάθε δύο µήνες. Αυτό σηµαί-
νει ότι δικαίωµα ψήφου θα έχει 
και ο Έλληνας που έχει φύγει εδώ 
και 50 χρόνια από την χώρα αλλά 
και αυτός που έφυγε πέρυσι ή φέ-
τος. Μοναδική προϋπόθεση είναι η 
εγγραφή στους εκλογικούς καταλό-
γους η οποία γίνεται αυτοµάτως στη 
χώρα από την στιγµή που ένα παιδί 
δηλωθεί στο δηµοτολόγιο του κάθε 
δήµου από τους γονείς του. Το ονό-
µατα σβήνουν µετά θάνατον.
Σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία του 
υπουργείο έχει αποφασίσει να στή-
σει και κάλπες αλλά και να εφαρ-
µόσει για πρώτη φορά την επι-
στολική ψήφο. Οι πληροφορίες 
αναφέρουν ότι το επιτελείο του κ. 
Θεοδωρικάκου εξετάζει σοβαρά το 
γερµανικό µοντέλο της επιστολικής 
ψήφου που εφαρµόζεται στην Γερ-

µανία από το 1957. Με τον τρόπο 
αυτό οι Έλληνες του εξωτερικού θα 
µπορούν να στείλουν µε συστηµέ-
νες επιστολές τις ψήφους τους στην 
Ελλάδα τις οποίες θα τις αναλάβει 
σχετική εφορευτική επιτροπή που 
θα συσταθεί για αυτόν τον σκοπό. 
Να σηµειωθεί ότι στην Γερµανία το 
23% των ψηφοφόρων επιλέγουν 
την επιστολική ψήφο για να ασκή-
σουν το δηµοκρατικό τους δικαίω-
µα. Το ποσοστό αυτό των ψηφοφό-
ρων αποτελείται κυρίως από άτοµα 
µεγάλης ηλικίας και εργαζόµενους 
οι οποίοι είτε δεν µπορούν να ψη-
φίσουν την Κυριακή των εκλογών 
είτε δεν θέλουν.
Το υπουργείο Εσωτερικών έχει 
αποφασίσει να στήσει κάλπες του-
λάχιστον σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Γερ-
µανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία 
και πιθανόν και Νότια Αφρική σε 
όλες τις πρεσβείες και προξενεία 
της χώρας. Οι Έλληνες που κατοι-
κούν εκεί και είναι εγγεγραµµένοι 
στους εκλογικούς καταλόγους, ενδέ-
χεται να κληθούν να δηλώσουν την 
επιθυµία τους να ψηφίσουν πριν 
τις εκλογές προκειµένου να γίνει η 
σχετική προετοιµασία στην Ελλάδα 

αλλά και στο εξωτερικό. Αυτό δεν 
πρόκειται να συµβεί µε την επιστο-
λική ψήφο για την οποία έτσι και 
αλλιώς θα έχει συγκεκριµένες ηµε-
ροµηνίες αποστολής προκειµένου 
να θεωρηθεί έγκυρη.
Σε ό,τι αφορά τους βουλευτές που 
θα εκλέγονται από την ψήφο των 
αποδήµων αυτοί θα βρίσκονται 
µόνο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. 
Το υπουργείο δεν θα ακολουθήσει 
το µοντέλο του ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε 
µόνο τρεις βουλευτές από τον από-
δηµο ελληνισµό, ένας από ΗΠΑ, 
και αντίστοιχα από Ευρώπη και Αυ-
στραλία.
Το υπουργείο σκοπεύει να αυξήσει 
σηµαντικά τον αριθµό των βουλευ-
τών επικρατείας σε τουλάχιστον 20 
από δώδεκα που είναι σήµερα. Οι 
επιπλέον βουλευτές στο ψηφοδέλ-
τιο επικρατείας θα αναζητηθούν 
από τις µεγάλες εκλογικές περιφέ-
ρειες της χώρας όπου θα αφαιρε-
θούν από εκεί για να προστεθούν 
στο επικρατείας. Η απόφαση αυτή 
της αύξησης των βουλευτών είναι 
ειληµµένη και οι υποψήφιοι θα 
µπορούν να «σταυρωθούν» µόνο 
από τους Έλληνες του εξωτερικού.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣΑΡΘΡΟ

Αυξάνονται οι βουλευτές Επικρατείας – Τι αλλάζει 
στην ψήφο των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ

∆εν είναι η πρώτη φορά που γρά-
φουµε για τις δράσεις του Μου-
σείου Σχολικής Ζωής και Εκπαί-
δευσης. Και δεν θα ’ναι ούτε η 
τελευταία, καθώς οι δράσεις του 
είναι συνεχείς και εξαιρετικές, 
τόσο για µαθητές όσο και για µε-
γαλύτερους «µαθητές». Αυτή τη 
φορά, πραγµατοποιούν µία διαφο-
ρετική βόλτα στο Νέο Μουσείο της 
Ακρόπολης, για παιδιά 4-8 ετών!
Αυτή θα ξεκινήσει από τον αρχαι-
ότερο δρόµο της Αθήνας, την οδό 
Τριπόδων, όπου βρίσκεται και το 
Μουσείο Σχολικής Ζωής και απ’ 
όπου «ο Παρθενώνας στον λόφο 
της Ακρόπολης φαντάζει στα µά-
τια των παιδιών σαν κάστρο ιππο-
τών!» µάς λένε οι διοργανωτές.
«H κουκουβάγια η Σοφία, µια απ’ 
τις πολλές που ζουν από τα αρ-
χαία χρόνια µέχρι σήµερα στη 
γειτονιά της Πλάκας, θα βοηθή-
σει τα παιδιά να ξετυλίξουν τους 
µύθους και να ανακαλύψουν την 
ιστορία που κρύβουν τα αρχαία 
µνηµεία της πόλης!».

«Πριν και κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψής τους στο Νέο Μουσείο 
της Ακρόπολης τα παιδιά µε τη 
βοήθεια της κουκουβάγιας Σοφί-
ας (σ.σ. Σπυριδούλα Χρόνη), θα 

έχουν την ευκαιρία να µάθουν τις 
ιστορίες που κρύβουν σηµαντικά 
εκθέµατα του µουσείου όπως ο 
Τρισώµατος, ο Μοσχοφόρος, οι 
Καρυάτιδες, η Μέδουσα, ο Ιππέας, 

η Σφίγγα κ.ά. Και στο τέλος, έξω 
από το µουσείο, θα χαρούµε όλοι 
µαζί τον αττικό ουρανό και το κάθε 
παιδί θα φτιάξει τη δική του κού-
κλα-κουκουβάγια!»

Μια διαφορετική βόλτα στο Μουσείο της Ακρόπολης
Νόρα Ράλλη

Mια νέα πρωτοβουλία
της Ελληνικής Λέσχης 
Καμπέρας για παιδιά
ΑΠΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η Ελληνική Λέσχη Καµπέρας θα προχωρήσει 
στην υλοποίηση ενός πολιτιστικού εκπαιδευ-
τικού προγράµµατος για παιδιά την περίοδο 
από 30 Σεπτεµβρίου µέχρι 4 Οκτωβρίου. Ο 
τίτλος του προγράµµατος αυτού είναι «Hellenic 
Kids» και θα περιλαµβάνει µια σειρά δραστηρι-
οτήτων γύρω από τον ελληνικό πολιτισµό για 
παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών κατά τη δι-
άρκεια των επερχόµενων σχολικών διακοπών. 
Οι δραστηριότητες περιλαµβάνουν µεταξύ άλ-
λων: ελληνική µουσική και χορό, µαγειρική, 
εξοικείωση των παιδιών µε τα µουσειακά αντί-
γραφα της Λέσχης, κατασκευή κοµπολογιού 
από πηλό, προβολή παιδικής ταινίας µε θέµα 
από την ελληνική µυθολογία, κ.ά. Το κόστος 
είναι $45 ανά δραστηριότητα και κρατήσεις 
θέσεων γίνονται ήδη µέσω της ιστοσελίδας 
hellenicclub.com.au/booknow.

Επίσκεψη και οµιλία διακεκριµένων ακαδηµα-
ϊκών από την Ελλάδα Η Καµπέρα αναµένεται 
να φιλοξενήσει τους διακεκριµένους ακαδη-
µαϊκούς ∆ηµήτριο Χριστόπουλο και Κωστή 
Καρποζήλο, οι οποίοι θα επισκεφτούν αυτό το 
µήνα την Αυστραλία και θα δώσουν µια σειρά 
από οµιλίες και σεµινάρια. Το επίκαιρο θέµα 
που θ’ αναπτύξουν κατά την επίσκεψή τους 
στην πρωτεύουσα Καµπέρα είναι αυτό των 
πληθυσµιακών µετακινήσεων στην Ευρώπη, 
µε την οµιλία να τιτλοφορείται: «Ευρώπη και 
Ελλάδα: δύο κόσµοι σε κίνηση - Η πρόκληση 
του προσφυγικού». Η εν λόγω εκδήλωση θα 
πραγµατοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ελληνι-
κής Λέσχης Καµπέρας, την Παρασκευή 27 Σε-
πτεµβρίου στις 5.30 το απόγευµα στην αίθου-
σα «Αιγαίο» της Ελληνικής Λέσχης. Η είσοδος 
είναι ελεύθερη.




