ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16/3/2015
ΘΕΜΑ : ΥΑΙΝΕΣ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ-ΦΑΚ
Τόσους μήνες τα λέμε μεταξύ μας ας τα πούμε τώρα και δημόσια διότι
οι κρυφές ελπίδες των Ανεξάρτητων Πολιτών γίνονται πλέον
πραγματικότητα :
Οι ύαινες έχοντας πλέον ξεκοκκαλίσει το κουφάρι του Κυπριακού
κράτους και υπό την πραγματική απειλή της επερχόμενης Κάθαρσης,
άρχισαν να αλληλοσπαράζονται, προσφέροντας επιτέλους μοναδικό
θέαμα και τέρψη ψυχής στους εξαθλιωμένους ιθαγενείς. Από την
άλλη πλευρά οι σούπερ-φακ (ίρηδες), γενικοί, πρόεδροι, εκλεκτοί
αρχηγοί και κομματάρχες, «δηλώνουν» έκπληξη για το μέγεθος της
διαφθοράς ώς μέχρι τώρα να κατοικούσαν στον Άρη, οι σπασμωδικοί
τους όμως και ασυνήθεις μορφασμοί προδίδουν τον φόβο και την
αγωνία τους : Η κατάσταση δεν ελέγχεται πλέον ούτε και με τους πιο
επιδέξιους φακκιρισμούς, ούτε και με τις πιο ακαταλαβήστικες
φρασεολογίες για να αποβλακώνεται ο λαός.... αυτοί που επιλεκτικά
και αναπόφευκτα θα τιμωρούνταν.... μέχρι όμως του σημείου που
άντεχαν για να μην καρφώσουν όλους τους άλλους, αυξάνονται
καθημερινώς, η κατάσταση είναι χαώδης, κάποιος θα λυγίσει θα τα πεί
όλα και τότε ....... σάστα τζαι εγύρασιν, end of story, θα πιαστούν και
αυτοί οι ίδιοι οι καροσούπερφακσυλλουρόσαυροι ! Αμάν αμάν !
Για εμάς τους πολίτες βέβαια το πρόβλημα είναι πρακτικής φύσεως
διότι δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να πληρώσουμε ψηλού κόστους
εγκαταστάσεις για την φύλαξη όλων αυτών των αθλίων. Μια καλή
λύση θα ήταν να εκτίουν όλοι τις ποινές τους σε ένα από τα
εγκαταλειμμένα στρατόπεδα της Ε.Φ. με ελάχιστους φρουρούς
ασφαλείας, επιλεγμένους από τους εξαιρετικά εκπαιδευμένους
φρουρούς των εταιρειών ασφαλείας του υποκόσμου, με τους οποίους
αρκετοί έχουν διαχρονικά φιλικές σχέσεις!

Επίσης... πέραν μιας απλής πρωινής έπαρσης της σημαίας και
γυμναστικής, πάντα με το βροντερό σύνθημα « ΔΕΝ ΘΑ
ΞΑΝΑΚΛΕΨΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ» οι κατάδικοι θα πρέπει να
αφήνονται ελεύθεροι να οργανώσουν το δικό τους πρόγραμμα με όλα
όσα αυτό θα συνεπάγεται, ίντρικες, σκευωρίες,συνωμοσίες, απάτες,
εκβιασμούς, κοντραμπάντα με τους φρουρούς κλπ.
Βέβαια, για να βοηθηθεί παράλληλα και η οικονομία μας, να
επιταχθνθεί η ανάκτηση της εμπιστοσύνης σε αυτή αλλά και για να
δώσουμε μαθήματα Διαφάνειας σε άλλες χώρες, θα ήταν καλό να
μεταδίδεται τηλεοπτικά η διαβίωση τους σε στύλ big brother και pay
per view. Πολύ πιθανά, με την παγκόσμια προβολή που αυτοί οι
κύριοι θα λάβουν να προσκληθούν κάποιοι από αυτούς στις νέες
δημοκρατίες Αφρικανικών και άλλων ανερχόμενων λαών του
Αμαζονίου για να διδάξουν τα μαθήματα της Καταστροφικής
Διακυβέρνησης, Αθέμιτου Πλουτισμού, Πατριδοκαπηλείας και άλλα,
προσφέροντας ίσως τα έσοδα στο κράτος για να επισπεύσουν τον
χρόνο αποφυλάκισης τους.
Κλείνοντας συγχαίρω:
Tον κ. Γενικό Ελεγκτή διότι αποτελεί την μόνη ελπίδα σωτηρίας για
την χώρα μας και τον παρακαλούμε να θεωρήσει καθήκον του να
θέσει το όνομα του στη διάθεση του λαού στις επόμενες Προεδρικές.
Τον κ.Τορναρίτη του ΔΗΣΥ για την εξαιρετική του ιδέα για διάλυση
της Βουλής.
Τον κ. Λιλλήκα για την πρόταση του της άμεσης αλλαγής των θεσμών.
Δύναμη, ικανότητες και ιδέες από ολα τα στρατόπεδα = ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ= ΤΗΝ ΘΕΛΟΥΝ 84 % ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
Προφανέστατα αυτός ο μκρό-κόσμος ποτέ δεν είχε την πολυτέλεια
της καταστροφικής πολυ-κομματοκρατίας και της πόλωσης.
Εσύ κ. Νικόλα γιατί δεν υποστηρίζεις την Οριζόντια ? Θες να
υποθέσουμε ότι το κάνεις κατόπιν κάποιας συμφωνίας με το ΑΚΕΛ ?
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