
  

 

 

Η Ε.Ε., η κ. ∆αµανάκη και οι τούνες 

   Η τούνα (ο τόνος) είναι ένα µεγαλόσωµο (εκατοντάδων κιλών) ψάρι, µεγάλης εµπορικής 
αξίας, που υπάρχει σε αφθονία στις ελληνικές θάλασσες και µέχρι το 1998 ήταν ένα 
σηµαντικό εξαγώγιµο προϊόν της πατρίδας µας, µε µεγάλη ζήτηση στις αγορές της Ιαπωνίας 
(φτιάχνουν το σούσι), του Καναδά κ.λπ. Μέχρι το 1998 η Ελλάδα ήταν η δεύτερη χώρα της 
Ευρώπης σε εξαγωγές τούνας, µε τα έσοδα µόνο από την Ιαπωνία να ξεπερνούν τα 10 
εκατοµµύρια δολάρια ετησίως. 

   Το Νοέµβριο του 1998 στο Βίγκο της Ισπανίας ορίστηκαν οι ποσοστώσεις στις χώρες µέλη 
της Ε.Ε. για την αλίευση της τούνας. Στην Ελλάδα επιβλήθηκε ποσόστωση 1,77% (επί 
συνόλου 26.000 τόνων αλιευµάτων της Μεσογείου), η µικρότερη σε χώρα µέλος, στην 
Ισπανία 35%, που δεν το καλύπτει ποτέ, στη Γαλλία 37%, στην Ιταλία 20%! Το 2007 η 
Μάλτα αλίευσε 355 τόνους και η Ελλάδα 287! Στο Βίγκο η Ελλάδα δεν παραβρέθηκε 
(κυβέρνηση Σηµίτη!), παρότι είχε προσκληθεί!  

   Το αποτέλεσµα είναι οι Τούρκοι να ψαρεύουν τούνες στο Αιγαίο σχεδόν χωρίς 
ανταγωνισµό και κάποιοι Έλληνες ψαράδες να τις ψαρεύουν παράνοµα, να τις πουλούν 
παράνοµα (και αφορολόγητα, βεβαίως) σε εµπόρους στην Τουρκία (ανάµεσα στους εµπόρους 
και Έλληνες, που έχουν εγκατασταθεί εκεί γι’ αυτό το σκοπό) και στη συνέχεια η Τουρκία να 
τις εξάγει στην Ιαπωνία ως τουρκικές! Όλ’ αυτά συµβαίνουν όταν επίτροπος Αλιείας της Ε.Ε. 
είναι η (διαβόητη, πλέον) Μ. ∆αµανάκη, διορισµένη από τον αλήστου µνήµης Γιωργάκη.  

   Από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ οι επίτροποι της Ε.Ε. είναι υποχρεωµένοι να λειτουργούν 
«υπερεθνικά» και να µην ευνοούν τη χώρα από την οποία προέρχονται. Στην πράξη όλοι 
λειτουργούν υπέρ της Γερµανίας και των άλλων πλουσίων χωρών και σε βάρος των 
φτωχότερων και ιδίως της Ελλάδας. Ακόµη κι όταν (ή ιδίως όταν;) ο επίτροπος προέρχεται 
από την Ελλάδα! 

Το ΑΚΕΛ, ο ∆ΗΣΥ και η διαφθορά 

   Το … κοµµουνιστικό ΑΚΕΛ είναι γνωστό ότι είχε ειρωνευτεί και καταδικάσει την έναρξη 
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Αργότερα αναγκάστηκε ν’ αναγνωρίσει ότι 
έκανε λάθος! 

   Ως κυβέρνηση (2008-13) έκανε απαράδεκτες και πρωτοφανείς υποχωρήσεις προς τους 
Τούρκους (εκ περιτροπής προεδρία, παραµονή εποίκων, κ.λπ.). Ένα τέτοιο κόµµα είναι 
φυσικό να είναι βουτηγµένο στη ρουσφετολογία και τη διαφθορά. 

   Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι η κυβέρνηση Χριστόφια επέτρεψε παράνοµα (αφού έπρεπε 
να είχε προηγηθεί απόφαση του υπουργικού συµβουλίου) τη µεταβίβαση ακινήτου που ανήκε 
σε τουρκοκύπριο στον πρόεδρο του ποδοσφαιρικού σωµατείου «Αλκή», που ανήκει στο 
ΑΚΕΛ, έναντι 1,5 εκατοµµυρίου ευρώ, ο οποίος αµέσως µετά το πούλησε στο Ταµείο 
Συντάξεων της κρατικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών (Cyta) έναντι 24 εκατοµµυρίων ευρώ! 
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Κέρδος 22,5 εκατοµµύρια ευρώ! Από αυτά µόνο 234.000 ευρώ πήγαν επισήµως στα ταµεία 
του κόµµατος και πολλά άλλα σε µίζες συνδικαλιστών και µελών του ∆.Σ. της Cyta. 
∆ιερευνώνται καταγγελίες για µίζες και σε υψηλόβαθµα στελέχη του ΑΚΕΛ, δύο από τα 
οποία έχουν ήδη συλληφθεί. 

   Η ηγεσία του άλλου µειοδοτικού κόµµατος, του ∆ΗΣΥ του Ν. Αναστασιάδη, δεν είναι 
καλύτερη. ∆εν πρόλαβαν να πάρουν την εξουσία και στενός συγγενής του Προέδρου 
φυγάδευσε τεράστια χρηµατικά ποσά στο εξωτερικό την παραµονή της κατάρρευσης των 
κυπριακών τραπεζών! 

   Είναι πολλά τα λεφτά! Κατά τ’ άλλα η Κύπρος βούλιαξε οικονοµικά!   

Γερµανικό ντόπινγκ σε εργαζόµενους! 

   Πολλοί τελευταία, προσπαθώντας να εξηγήσουν τη (φαινοµενική) απάθεια των Ελλήνων 
πολιτών µπροστά στα εξωφρενικά που συµβαίνουν εναντίον τους, ισχυρίζονται ότι ... µας 
βοµβαρδίζουν µε αέρια που µας προκαλούν... αδράνεια. Στο «ενδεχόµενο» αυτό, προφανώς, 
αναφερόταν κοροϊδευτικά ο Κ. Σηµίτης, µε τα πλούσια ελληνικά του, ονοµάζοντάς µας 
«φαρµακωµένους». 

   Αποκτούν, λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επίµονες αναφορές σε συζητήσεις µέσα στην 
Κοµισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο για ουσίες ντόπινγκ που χορηγούνται, εν αγνοία τους 
φυσικά, σε εργαζόµενους στη Γερµανία, για να αυξάνουν την αποδοτικότητά τους. 

   Ώρες είναι, λοιπόν, να δοκιµάζουν, κάτι ανάλογο και σε µας οι απόγονοι (και συνεχιστές) 
των επιστατών στα στρατόπεδα «εργασίας και χαράς» και εξόντωσης, στη συνέχεια... 

 

 

 Οι Ευρωπαίοι, σοβαροί και άµεµπτοι εταίροι µας 

   Στη χώρα µας νοµοθετούµε κατ’ απαίτηση ή, σε λιγότερες περιπτώσεις, µε τη σύµφωνη 
γνώµη της τρόικας και ιδιαίτερα της Γερµανίας. Ελπίζουµε όµως, εν όψει και των προτάσεων 
για κήρυξη εκτός νόµου της «Χρυσής Αυγής», πως δε θα µας υποχρεώσουν να τους 
ακολουθήσουµε και στα παρακάτω, προς µεγάλη χαρά της Χ.Α. 

   Στη Γερµανία λειτουργούν νοµίµως οίκοι µε ζώα(!) για την ικανοποίηση των κτηνοβατικών 
αναγκών 500.000 περίπου Γερµανών, µε µοναδικό περιορισµό το µη τραυµατισµό(!) των 
πορνικών ζώων!! 

   Στην Ολλανδία ανεγνωρίσθη ως νόµιµο κόµµα αυτό των... παιδεραστών και στο Βέλγιο 
των παιδοφίλων(!), στη δε Σουηδία εθεσπίσθη ελευθερία στο δηµόσιο... αυνανισµό, όχι όµως 
µπροστά σε ένα µόνο άτοµο, αλλά, προφανώς, ενώπιον... φιλοθεάµονος πλήθους!! 

   Να τους ... χαιρόµαστε!   
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