Ἔλα, δὲν τὸ πιστεύω! Οἱ Εὐρωπαιοι ζητοῦν ἀπὸ τὴν Τουρκία νὰ ἀφήσῃ τὰ κατεχόμενα!!!
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̀ ἀφήσῃ τα
̀ κατεχόμενα!!!
Πόσα χρόνια ἔχουν περάσῃ ἀπό τήν εἰσβολή; Ἔ; Γιὰ νὰ μετρήσουμε…
2013-1974=39!!!!
Χμμμ… Μετὰ ἀπὸ σχεδὸν τέσσερις δεκαετίες ἡ Κύπρος ἔπαψε νὰ κεῖται μακράν!
Ὤ!!!! Θαῦμα! Θαῦμα!!!
Και ̀ τι ̀ θαῦμα! Μόλις ἄρχισαν τὸ πλιάτσικο στὴν Κύπρο ἀλλὰ δὲν τὴν θέλουν μισή! Τὴν θέλουν ὁλόκληρη!
Κι ἔως νὰ ξεκαθαρίσουν κι ἐπισήμως μὲ τοὺς μογγόλους, ξεκίνησε ἡ ἀντίστροφος μέτρησις γιὰ αὐτούς, ἀπὸ τοὺς ΕὐρωπΕους ἑταίρους μας!!! Δῆλὰ δὴ ξεκίνησε ἡ ἀντίστροφος μέτρησις ἀνεπισήμως!!!

«Στραπάτσο» για το φιλοτουρκικό λόμπι στο Ευρωκοινοβούλιο
Μεγάλο «στραπάτσο» για το φιλοτουρκικό λόμπι, που επιχείρησε να επιβάλει την παρουσία Τουρκοκύπριων παρατηρητών στις εργασίες του Ευρωκοινοβουλίου και το άνοιγμα του απ’ ευθείας εμπορίου της Ε.Ε. με τα
Κατεχόμενα, χαρακτηρίστηκε το τελικό αποτέλεσμα της χθεσινής ψηφοφορίας για την έκθεση ενταξιακής προόδου της Τουρκίας το 2012.
Με το τελικό κείμενο, που εγκρίθηκε, ζητείται αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από τα Κατεχόμενα, επιστροφή της κλειστής πόλης των Βαρωσίων, διακοπή της ροής του παράνομου εποικισμού στην κατεχόμενη
Κύπρο και εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Αγκυρας, δηλαδή αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία.
Αναγνωρίζονται ακόμη τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου στην ΑΟΖ της, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την οποία καλείται η Τουρκία να υπογράψει και υιοθετήσει.
Με το ψήφισμα εγκρίνεται η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ε.Ε.-Τουρκίας στους τομείς του εκσυγχρονισμού του δικαστικού συστήματος και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπό την επιρροή, όμως, του
φιλοτουρκικού λόμπι, που ανεμπόδιστα δραστηριοποιείται στους διαδρόμους των Βρυξελλών και του Στρασβούργου, επιχειρήθηκε, με τη μέθοδο της υποβολής τροπολογιών της “τελευταίας ώρας”, να αλλάξει το ψήφισμα
προς όφελος της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων.
Ευρωβουλευτές από τις ομάδες των Σοσιαλιστών, των Φιλελεύθερων και των Πρασίνων, με τροπολογίες που κατέθεσαν, επεδίωξαν τη νομιμοποίηση της παρουσίας Τουρκοκυπρίων στο Ευρωκοινοβούλιο και την έναρξη του
απ’ ευθείας εμπορίου της Ε.Ε. με τα Κατεχόμενα της Κύπρου.
Χάρη στη σθεναρή στάση που κράτησε η εισηγήτρια της σχετικής έκθεσης, Ολλανδέζα ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ρία Ομεν-Ρουίζτεν και στη συντονισμένη αντίδραση που υπήρξε από Ελληνες και
Κύπριους ευρωβουλευτές, ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών-Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο Χάνες Σβόμποντα αναγκάστηκε να αποσύρει, λίγο πριν από την ψηφοφορία, τις επίμαχες τροπολογίες των ευρωβουλευτών του,
υποστηρίζοντας: «Πρέπει να βρεθεί μία λύση έτσι ώστε στο μέλλον, ιδιαίτερα μετά τις εκλογές του 2014, ο τουρκοκυπριακός λαός που ανήκει στην Ε.Ε., να μπορεί πραγματικά να είναι παρατηρητής και να εκπροσωπείται στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».
Η προσπάθεια αυτή ήταν συνέχεια της προχθεσινής -ανεξήγητης για πολλούς- παρέμβασης του συμπροέδρου της Ομάδας των Πρασίνων Ντανιέλ Κον Μπεντίτ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ υποστήριξε ότι μόνον οι τουρκικές
επενδύσεις μπορούν να βγάλουν την Ελλάδα και την Κύπρο από την οικονομική κρίση.
Ο Κον Μπεντίτ, ωστόσο, πήρε την πληρωμένη απάντηση από τους Κύπριους ευρωβουλευτές, που του είπαν ότι η καλύτερη επένδυση για την Κύπρο είναι να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα από τα Κατεχόμενα.
ἐλευθεροτυπία
Τί νά σκεφθῶ τώρα ἐγώ; Ἔ;
Κόψιμο γιά τήν Κύπρο; Καί τά προηγούμενα χρόνια τί γινόταν; Τοῦ ὕπνου;
Φιλονόη.
Υ.Γ. Τὸ μόνον ποὺ ἀπουσιάζει τώρα εἶναι ἡ εὐλογία τοῦ πάπα.
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