
Συμφιλιωτικό  ΕΝΑ-ΕΝΙΑΙΟ  ψηφοδέλτιο

Με επιμονή στο συμφιλιωτικό ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο (με το οποίο έγιναν οι 3 
πρώτες εκλογές, σύμφωνα με τα 3 πρώτα ελληνικά Συντάγματα, που το 
χρησιμοποιούν στην Ελβετία και ΑΜΕΤΡΗΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ), μπορούμε 
να  βελτιώσουμε  την  κοινωνία,  με  κυβερνήσεις  αλληλεγγύης,  χωρίς 
παράσιτους, μίζες και διχόνοια.  
Μπορoύμε  να  αρχίσουμε  με  πρωτοβουλίες  ανά  περίσταση  ή  δήμο, 
αναδείχνοντας με ΕΝΑ-ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο τους εκάστοτε εντολοδόχους 
μας, και έτσι να δουν όλοι στην πράξη ότι το ίδιο μπορούμε να κάνουμε με 
προκριματική, ανεπίσημη κάλπη πριν από τις εκλογές, διαμορφώνοντας 
από  όσους  βγουν  πρώτοι  σε  ψήφους  το  ΕΝΙΑΙΟ  ψηφοδέλτιο  των 
επίσημων  εκλογών.   Το  εφάρμοσαν  σε  28  δήμους  το  2006! 
enieopsifodeltio.wordpress.com  σε 35 γλώσσες!
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Ψηφοδέλτιο  ΕΝΙΑΙΟ  για λαό ισχυρό - Ενωμένο!
ΕΝΑ – ΕΝΙΑΙΟ καταργεί τους παράσιτους στη Γη!
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