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	Τυγχάνω ενεργός Πολίτης με πλήρη Βούληση να συμμετάσχω στα κοινά όπως προβλέπουν τα Ανθρώπινα μου Δικαιώματα και με υποχρεώνει ο Νόμος. 
	Επιθυμώ να εκπροσωπηθώ με την ψήφο μου τουλάχιστον στατιστικά (στο εκλογικό αποτέλεσμα) έτσι ώστε η ψήφος μου να επηρρεάζει στατιστικά τα αποτελέσματα/κατανομές εδρών των κομμάτων με τρόπο σύμφωνο με την πολιτική μου τοποθέτηση και Βούληση σε σχέση με αυτά τα κόμματα. 
	Σύμφωνα με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο (Π.Δ. 26/2012), για να μπορέσει η ψήφος μου να επηρεάσει την κατανομή των εδρών στα διάφορα κόμματα, και εν γένει να είναι μέρος του εκάστοτε "εκλογικού μέτρου" που χρησιμοποιείται, πρέπει οπωσδήποτε να είναι έγκυρη ψήφος.
	Εκ των πραγμάτων λοιπόν και πάλι σύμφωνα με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, δεν μπορώ να ψηφίσω "λευκό" ή "άκυρο" ούτε και να απέχω της εκλογικής διαδικασίας εάν θέλω η ψήφος μου, η οποία αντιπροσωπεύει την πολιτική μου τοποθέτηση και Βούληση και Δήλωση/διεκδίκηση που ωφείλει να συνυπολογίσει με τα των υπολοίπων συμΠολιτών μου η εκλογική διαδικασία εάν είναι πραγματικά Δημοκρατική και Συνταγματική, να επηρεάσει ενεργά την εκλογική δύναμη των κομμάτων και την κατανομή των εδρών. 
	Η δε "αποχή" ή το "άκυρο" δεν θεωρείται καν ψήφος ούτε ενέχει πολιτκή αντιπροσώπευση, άρα δεν μπορώ να καταφύγω σε αυτές τις επιλογές εάν θέλω να εκπροσωπούμαι με την ψήφο μου στο εκλογικό αποτέλεσμα με πολιτική χροιά και ερμηνεία.
	Δεδομένων όλων των ανωτέρω και δεδομένου του γεγονότος ότι επιθυμώ να ρίξω "έγκυρη" ψήφο και έτσι να συμμετάσχω ενεργά και όχι παθητικά στην εκλογική διαδικασία συμβάλλοντας έτσι στην διαμόρφωση της Λαϊκής Βούλησης 
ΖΗΤΩ
όπως μου απαντήσετε άμεσα και επειγόντως πριν την 20η Σεπτεμβρίου 2015 (ημέρα των εκλογών) τα κάτωθι :
1. Δεδομένου ότι η υπ' αριθμόν 193/2015 Απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία ανακηρύσσονται όλα τα κόμματα και οι συνασπισμοί καθώς και οι ανεξάρτητοι που πρόκειται να συμμετάσχουν στις εν λόγω εκλογές δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015, πότε, πού και για πόση διάρκεια πρόκειται να προβληθούν/προβάλλονται ΑΠΑΝΤΕΣ οι συνδυασμοί/συνασπισμοί και κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 ώστε να λάβω γνώση και να αποφασίσω, αφού ακούσω τους υποψηφίους όπως ο εκλογικός νόμος ορίζει (Άρθρο 45) εάν επιθυμώ να στηρίξω και να ψηφίσω κάποιον από αυτούς, καθ' ότι η συνεχώς προβαλλόμενοι συγκεκριμένοι συνδυασμοί (ΣΥΡΙΖΑ, Ν.Δ., Χ.Α., Ποτάμι, ΚΚΕ, ΑΝΕΛ, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, ΛΑ.Ε.) ΔΕΝ φαίνεται να είναι ικανοί να τύχουν της επιλογής μου. 
2. Σε περίπτωση (και αφού ενημερωθώ από την δημόσια παρουσιάση τους όπως νόμος ορίζει χωρίς εξαιρέσεις για την οποία θα με ενημερώσετε ΑΜΕΣΑ όπως υποχρεούστε και αναμένω ΕΦ' ΟΣΟΝ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ/ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ) που δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ συνδυασμός/συνασπισμός ή κόμμα που να τύχει της επιλογής μου και της εγκρίσεως μου, ενημερώστε με πώς μπορώ να ρίξω ΕΓΚΥΡΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΨΗΦΟ. 
	Δηλαδή, ορίστε/διευκρινείστε μου, επισήμως και συγκεκριμένα, τί ψηφοδέλτιο πρέπει να ρίξω για να προσμετρηθεί η ψήφος μου προς απόρριψη όλων και άρα να αποδυναμωθούν στατιστικά όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές στις 20-9-2015 κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στην ψήφο μου, σε αντίθεση με συμπεριφορά "αποχής", "λευκού" ή "ακύρου" που ενδυναμώνουν στατιστικά όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΠΡΑΞΩ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΟΥ Ή ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΟΥ ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΗ. 
	Σας ενημερώνω ότι δεδομένου ότι ήδη υπάρχει μη ακολουθούμενη δικαστική και δεσμευτική Απόφαση περί της ερμηνείας της "λευκής ψήφου" (αρ. Αποφ. 12/2005 ΑΕΔ, όπου το Δικαστήριο είχε κρίνει ότι : " η λευκή ψήφος διακρίνεται από την άκυρη και αποτελεί ενάσκηση του εκλογικού δικαιώματος, γι' αυτό και θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν. Οι διατάξεις που ορίζουν ότι το εκλογικό μέτρο ευρίσκεται χωρίς να συμπεριληφθούν οι λευκές ψήφοι θίγουν τον πυρήνα της λαϊκής κυριαρχίας και την ισότητα της ψήφου και είναι αντίθετες προς τις [...] συνταγματικές διατάξεις. ") που άπτεται άμεσα των Πολιτικών Δικαιωμάτων των Πολιτών και συνεπώς ήδη υπάρχει ζήτημα ΝΟΘΕΙΑΣ/ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΥΦΑΡΠΑΓΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑΣ, ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ, ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΜΕ ΜΕ ΕΓΚΥΡΗ ΨΗΦΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΜΜΕΣΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. 
	Αυτό βεβαίως [όπως έχει ήδη αποδειχθεί με την αδυναμία των εκλογών να αναδείξουν σταθερή (δηλαδή αποδεκτή απο τον Ελληνικό Λαό/εκλογικό σώμα) κυβέρνηση, αφού συστηματικά αντιτίθονται στην Λαϊκή Βούληση όπως αυτή εκφράστηκε και καταγεγραμμένα και επίσημα με το Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015, που απέρριψε ουσιαστικά κάθε Μνημονιακή συμφωνία,] έχει ως αποτέλεσμα την πολιτική αστάθεια στον τόπο και άρα πλήττει και το Δημόσιο συμφέρον, γεγονός για το οποίο είστε άμεσα υπεύθυνοι σε περίπτωση που μας ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΤΕ ΝΑ ΡΙΞΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΕΓΚΥΡΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟ. 
	Αναμένω την ΑΜΕΣΗ και επί της ουσίας εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη απάντηση σας κατ' άρθρον 10 Σ και 28 Σ, ιδίως στις ερωτήσεις 1 και 2 εντός της παρούσης εγκαίρως και οπωσδήποτε πρίν από την 20η Σεπτεμβρίου 2015 για όλους τους ανωτέρω εκτεθέντες λόγους. 
	Επιφυλασσόμενη παντός νομίμου Δικαιώματος μου,
Πολίτης-εκλογέας
Τάνυα-Μαρία Γεριτσίδου
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015


















 












