ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2013
Χαιρετίζουμε την δημιουργία από τα τέσσσερα κόμματα του κέντρου, της
πλατφόρμας για την προώθηση εναλλακτικής υποψηφιότητας για τις
προεδρικές του 2013. Εχουν θέσει εαυτούς προ των ευθυνών τους και
ελπίζουμε το αποτέλεσμα να μην είναι μια ακόμα οικτρή αποτυχία ενός
μικροκομματικού παζαρέματος που θα απαξιώσει περισσότερο τον Πολίτη.
Με λίγα λόγια το ΔΗΚΟ πρέπει να συμπεριφερθεί με ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ.
Είναι καιρός αυτά τα κόμματα να αναγνωρίσουν επίσημα τις
καταστροφικές συνέπειες του διπολισμού και να αρνηθούν τα προσωπικά
και κομματικά ωφέλη με τα οποία θα δοκιμάσουν να τους δελεάσουν τα
ασπόνδυλα γαλαζοκόκκινα ανθρωπάκια εις βάρος των συμφερόντων του
Πολίτη. Ελπίζουμε τελικά να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων
αναγνωρίζοντας την αναμφίβολη αποτυχία του κομματικού κατεστημένου
τους και την επιθυμία του πραγματικού τρίτου πόλου που είναι ο
Πολίτης της απαξίωσης και της αποχής, με το να προτείνουν άξιο
υπερκομματικό τεχνοκράτη για Πρόεδρο, πετυχαίνοντας έτσι μια απόλυτη
πλειοψηφία από τον πρώτο γύρο και περνώντας το όνομα τους στο βιβλίο
της Ιστορίας σαν ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ.
Ελπίζουμε επίσης ο κος Πολυβίου και άλλοι άξιοι ανεξάρτητοι πολίτες
να ανταποκριθούν στο ένθερμο κάλεσμα του κόσμου και να υποβάλουν
σύντομα την υποψηφιότητα τους, χωρίς να φοβούνται τίποτα. Αναφέρουμε
εδώ την καταξιωμένη πορεία και έργο του καθ. Σ. Ζένιου στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου και τις ορθές του ιδέες για το Εθνικό μας
πρόβλημα, ιδέες με τις οποίες πιστεύουμε ότι συμφωνεί και ο κος.
Πολυβίου και τα τέσσερα κόμματα. Ευελπιστούμε να τους δούμε και τους
δύο (όπως και άλλους) υποψήφιους για την προεδρία, για να ακούσει ο
Πολίτης τις σκέψεις και τις προγραμματικές τους θέσεις και να
επιλεγεί μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία ο πιό άξιος, γύρω από
τον οποίο όλοι μας θα πρέπει να συσπειρωθούμε και να εργαστούμε για
την επιτυχία του.
Οι ιδέες και οι θέσεις του ΚΑΠ ΖΥΓΟΣ είναι ξεκάθαρες, σαφώς
καταγραμμένες από τον Νιόμβρη του 2010 και ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ. Θα
υποστηρίξουμε σθεναρά, υποψήφιο με εκλεξιμότητα που θα μας τιμήσει
συμπεριλαμβάνοντας τις, στο πρόγραμμα του.
Η από κοινού προσπάθεια με άλλους πολίτες και οργανωμένα σύνολα για
την προώθηση Υπερκομματικού Υποψηφίου Προέδρου για το 2013
συνεχίζεται μέσω του μπλόγκ που έχουμε συν-δημιουργήσει. Καλούμε
όσους δεν το έχουν ψηφίσει να το κάνουν τώρα στο
http://yperkommatikosproedros2013.blogspot.com/
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.
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