ΠΟΥΘΕΝΑ δεν υπάρχει αναφορά
σε κόμματα, που τότε υπήρχαν
φτιαγμένα από διχαστικούς
μοναρχικούς παράσιτους
σε Αγγλία, Γαλλία, Δολαρία
με πρότυπο τους ανανούριστους
πατρίκιους, τους πληβείους και τις
κάστες αυτο/καταστροφικού φόβου

Για να κάνουν οι αρχαίοι κλήρωση, είχαν προηγηθεί εκλογές από έναν ΕΝΙΑΙΟ κατάλογο,
ώστε να κληρώσουν ανάμεσα στους ψηφισμένους ως πιο κατάλληλους:
Αριστοτέλη Αθηναίων Πολιτεία
κεφ.8: [-592: O Σόλωνας] Τις αρχές όρισε να αναδείχνονται με κλήρο από αυτούς που είχαν
από πριν κριθεί (ως αναδείξιμοι), τους οποίους γι' αυτόν τον λόγο προέκρινε (ψήφιζε από έναν
κατάλογο χωρίς κόμματα) κάθε φυλή. Κάθε δε φυλή για το αξίωμα των εννέα αρχόντων
ψήφιζε δέκα και από αυτούς γινόταν η κλήρωση.
8.Τας δ' αρχάς εποίησε κληρωτάς εκ προκρίτων, ούς εκάστη προκρίνει των φυλών.
Προύκρινεν δ΄ εις τους εννέα άρχοντας εκάστη δέκα, και τούτους εκλήρουν”.
Και για τον 5ο αιώνα (τότε αντί για τον όρο 'ενιαίο ψηφοδέλτιο' έλεγαν 'εκ προκρίτων', ΧΩΡΙΣ
κόμματα, βέβαια):
κεφ. 22.3 ἔτει δὲ μετὰ ταῦτα δωδεκάτῳ νικήσαντες τὴν ἐν Μαραθῶνι μάχην...
22.5 εὐθὺς δὲ τῷ ὑστέρῳ ἔτει, ἐπὶ Τελεσίνου ἄρχοντος, ἐκυάμευσαν τοὺς ἐννέα ἄρχοντας κατὰ
φυλὰς ἐκ τῶν προκριθέντων ὑπὸ τῶν δήμων πεντακοσίων.
The Athenian Constitution By Aristotle
Part 8
The elections to the various offices Solon enacted should be by lot, out of candidates selected by each of the
tribes [voted by a UNIFIED list: nowhere drew lots directly out of 3000 people]. Each tribe selected ten
candidates for the nine archonships, and among these the lot was cast.
Part 22
(after the battle of Marathon) Then in the very next year, in the archonship of Telesinus, they for the first time
since the tyranny elected, tribe by tribe, the nine Archons by lot out of the five hundred candidates elected
[voted by a UNIFIED list] by the demes.

Κλεάνθης Γρίβας
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΦΙΚΤΗ ΛΥΣΗ
Θεσσαλονίκη 7-6-2011
▪ Εκλογή των βουλευτών από Ενιαίο Ψηφοδέλτιο το οποίο θα περιλαμβάνει όλους εκείνους που επιθυμούν να
είναι υποψήφιοι (σε ριζική αντίθεση με το σημερινό κλεπτοκρατικό σύστημα όπου οι βουλευτές εκλέγονται
από τον κάθε κομματικό φύλαρχο-αρχηγό ο οποίος διαμορφώνει το κομματικό ψηφοδέλτιό του.
http://www.grivas.info/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=194%3A-8-6-2011-15-11989&catid=125%3A2011-05-26-22-34-49&Itemid=120
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011
10. Μικτό εκλογικό σύστημα μονοεδρικών περιφερειών και ενιαίου εθνικού ψηφοδελτίου ώστε
ελαχιστοποιηθούν οι εκλογικές δαπάνες, να ενισχυθεί ο ρόλος του βουλευτή και να καταπολεμηθούν τα
φαινόμενα διαπλοκής. http://www.dimokratikoi.gr/d4/index.php?view=article&catid=46:sxoliasmosepikairotitas&id=411:2011-06-03-14-39-12&tmpl=component&print=1&layout=default&page=

Οι τοκογλύφοι ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΙΑ να ελέγξουν 7 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ αγανακτισμένους!
ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ όπως οι βεντέτες τους φαραώ, Ρωμαίοι, Μάγιας, Αζτέκοι, Ίνκας κοκ,
από μίσος προς την ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ και κάθε συμφιλιωτική δράση, όπως το ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο.
Why all empires come to dust-The rise and fall of the “great powers”:
Γιατί OΛΕΣ οι αυτοκρατορίες γίνονται σκόνη - Η άνοδος και η πτώση των 'μεγάλων δυνάμεων':
Η στρατιωτική υπεροχή από μόνη της συχνά εξαπατά, γιατί κοστίζει ακριβά και εξασθενεί την ικανότητά τους
να χρηματοδοτήσουν νέες συγκρούσεις. http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,966718,00.html

http://enieopsifodeltio.wordpress.com

Η συμφωνία για ανάδειξη υπευθύνων
(διοικητικών/δημοτικών συμβουλίων, βουλευτών
κοκ) από ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο (που το
εφαρμόζουν τα κόμματα για το ...εσωτερικό τους,
αλλά εμποδίζουν να γενικευθεί!...), ενισχύει τους
φιλότιμους και δίνει συνεχές μήνυμα κατά των
ανισόρροπων διχαστικών.
Η συμφωνία για ενιαίο ψηφοδέλτιο δείχνει ότι
υπάρχει προτεραιότητα για συλλογικές
αποφάσεις συλλογικής ασφάλειας και όχι
εγωισμούς ανασφάλειας.
Το ίδιο ισχύει ακόμα και αν δε γίνει δυνατό να
συμφωνηθεί ενιαίο από όλους, και αναγκαστούν
οι φιλότιμοι να κατεβούν σε εκλογές με δικό τους,
πραγματικά ανεξάρτητο ΑΝΟΙΧΤΟ (σε όσους
διαδίδουν το) ενιαίο ψηφοδέλτιο, που δείχνει και
την επιμονή τους για συμφιλίωση, αντί για
καταστροφικό ανταγωνισμό.

