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ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Μικρο πολιτικός

Η δική µας ευθύνη
Κύριε ∆ιευθυντά,
Να µην ξαναστείλουµε εχθρούς
της ∆ηµοκρατίας στον ναό
της ∆ηµοκρατίας.
Με τιµή Νεόκοπος

Σε «µαύρη λίστα» παρανόµων λόγω Microsoft!

Επένδυση-έξοδος
Από τη λίστα αυτή καταφέραµε
να βγούµε φέτος, στις αρχές του
καλοκαιριού, µετά από 12 χρόνια που ήµασταν «υπερήφανα»
µέλη της, γιατί, όπως κατέγραφε
η εκδούσα αρχή, η κυβέρνηση
πήρε µέτρα για τον περιορισµό
του παράνοµου λογισµικού και
των αποµιµήσεων. Αυτό που δεν
ήταν γνωστό τότε βέβαια ήταν
ότι το κίνητρο ήταν η υπό διαπραγµάτευση συµφωνία µε τη
Microsoft.

Αναγνώρισε το λάθος
∆ύο αλλαγές στον Κανονισµό της
Βουλής θα γίνουν µε αφορµή τον
διορισµό της χρυσαυγίτισσας
Ελένης Ζαρούλια τελικά, όπως
ανακοίνωσε χθες ο Κώστας Τασούλας, για να διορθωθεί το
λάθος. Οπως είπε ο Τασούλας
χθες στους κοινοβουλευτικούς
συντάκτες, άµεσα πρόκειται να
προβλεφθεί κώλυµα, βάσει του
οποίου δεν µπορεί ο δικαιούµε-

Την επιθετικότητα του Ερντογάν
προς εσωτερικούς πολιτικούς
αντιπάλους και γειτονικές χώρες
καταδίκασε έντονα ο βουλευτής,
πρώην πρόεδρος των Πρασίνων,
Τζεµ Ετζντεµίρ, σε εκδήλωση
στο Βερολίνο για την πρωτοβουλία «Ειρήνη στη Μεσόγειο,
αλληλεγγύη στους δηµοκράτες
στην Τουρκία». Πρόκειται για
την κοινή «έκκληση 101 σοφών»
προσωπικοτήτων της Τουρκίας.
Μεταξύ άλλων, υπογράφουν οι
Ορχάν Παµούκ, Ζουλφί Λιβανελί, Τζαν Ντουντάρ, στηρίζει
και ο Μίκης Θεοδωράκης.

Καραντίνα
στις Βρυξέλλες
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

νος (όχι µόνο πρώην πρόεδρος
ΚΟ αλλά και πρωθυπουργός, αρχηγός κόµµατος, πρόεδρος της
Βουλής κ.λπ.) να διορίζει σύζυγο,
συµβίο/α ή συγγενή πρώτου και
δεύτερου βαθµού. Η δεύτερη
αλλαγή που προωθεί ο Τασούλας αφορά την επέκταση της
απαγόρευσης διορισµού όταν
υπάρχει υποδικία για σοβαρά
ποινικά κακουργήµατα και για
το αδίκηµα της συµµετοχής σε
εγκληµατική οργάνωση. Οπως
παραδέχθηκε ο πρόεδρος της
Βουλής «είναι λάθος µου που
δεν το έχω κάνει µέχρι τώρα».
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ακόµα
και ενδεχόµενη καταδίκη της
ΧΑ δεν συνεπάγεται, σύµφωνα
µε τον Τασούλα, παρεπόµενες
ποινές, όπως η στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων, σύµφωνα µε

Τη βεβαιότητα «ότι
η ελληνική πολιτεία
θα λάβει όλα τα
απαραίτητα µέτρα για
τη σύλληψη των δραστών
και την παραποµπή τους
στη ∆ικαιοσύνη» εξέφρασε
το Κεντρικό Ισραηλιτικό
Συµβούλιο Ελλάδας
για τον βανδαλισµό
στο Εβραϊκό Νεκροταφείο
Αθήνας - έναν ακόµη
βανδαλισµό, δηλαδή,
γιατί τα εβραϊκά µνηµεία
στη χώρα µας γίνονται
συνεχώς στόχος,
οφείλω να θυµίσω
ΕΝΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟ
ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α...»
ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΕΞΕ∆ΩΣΕ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΒΟΥΛΑ ΠΑΤΟΥΛΙ∆ΟΥ.
ΜΕ ∆ΥΝΑΜΗ ΑΠΟ
ΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ
ΤΟΥ 1992...

τον νέο Ποινικό Κώδικα. Οπότε
οι παραπάνω αλλαγές είναι κάτι
παραπάνω από επιβεβληµένες.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Ανοικτή γραµµή,
κλειστά αφτιά
Παράπονα στη Μέρκελ για την
απόφαση του Συµβουλίου της ΕΕ
έκανε ο Ερντογάν και στη χθεσινή βιντεο-σύσκεψή τους, επειδή,
λέει, η Ευρώπη υποκύπτει στους
εκβιασµούς Ελλάδας και Κύπρου.
Η Μέρκελ, από την άλλη, όπως
εξηγούσε την Παρασκευή, «δεν
παίρνει τοις µετρητοίς» τον Ερντογάν. Ενδιαφέρεται για «θετική ατζέντα» ΕΕ - Τουρκίας και το
σύµφωνο του 2016 για πρόσφυγες και ευρω-τουρκικές σχέσεις.

Με ένα βίντεο που ανήρτησε στα
social media ενηµέρωσε ότι δεν
θα έρθει στην Ελλάδα, τελικά,
όπως σας έγραφα χθες, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία
ήταν προγραµµατισµένο να βρίσκεται σήµερα στη Θεσσαλονίκη
για την τελετή απονοµής του
ευρωπαϊκού βραβείου «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ». Μάλιστα, όπως
είπε στο βίντεο, θα βρισκόταν
και στην Αθήνα την εποµένη,
την Πέµπτη. Η πρόεδρος της Κοµισιόν, όπως επιβεβαίωσε µε το
βίντεο, βρίσκεται σε καραντίνα
επειδή ήρθε σε επαφή µε επιβεβαιωµένο κρούσµα κορωνοϊού – αν κρίνουµε από το βίντεο
µάλλον περνάει την αποµόνωση
στο γραφείο της στις Βρυξέλλες,
το οποίο είναι διαµορφωµένο
σχεδόν σαν µικρό διαµέρισµα.
Απευθυνόµενη στους Ελληνες,
είπε επίσης ότι θα συµµετέχει
στην απονοµή µέσω βίντεο και
δεσµεύτηκε ότι θα επισκεφθεί
την Ελλάδα το συντοµότερο
δυνατό.

Τηλεδιάσκεψη
µε Μητσοτάκη

EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Είναι καταπληκτική λεπτοµέρεια, αν το καλοσκεφτούµε, αυτή
που αποκάλυψε χθες ο Κυριάκος Πιερρακάκης µιλώντας
για την επικείµενη επένδυση
της Microsoft, από αυτές που
σε κάνουν να τραβάς τα µαλλιά
σου λίγο. Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής είπε λοιπόν ότι
ένα από τα εµπόδια που έπρεπε
να τακτοποιηθούν πριν προχωρήσει το πρότζεκτ ήταν το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι στην
περίφηµη «λίστα 301». Τι είναι
αυτή η λίστα; Ρώτησα κι έµαθα.
Είναι η λίστα χωρών που καταγράφονται σε µια ειδική έκθεση του εκπροσώπου Εµπορίου
των ΗΠΑ – µπορείτε να τη βρείτε
αναζητώντας το «Special Report
301» του United States Trade
Representative. Και αναφέρεται στις χώρες που δηµιουργούν
εµπόδια στις εµπορικές σχέσεις
µε αµερικανικές εταιρείες, για
λόγους που αφορούν τον σεβασµό των πνευµατικών δικαιωµατικών, των εµπορικών σηµάτων
κ.λπ. Ο λόγος που ήµασταν στη
λίστα αυτή και που αυτό αφορούσε τη Microsoft ήταν γιατί
χρησιµοποιούσαµε παρανόµως
λογισµικό της («σπασµένο», που
λένε κι οι κοµπιουτεράδες) ακόµη και σε δηµόσιες υπηρεσίες!
Και µάλιστα ήταν και αρκετά
διαδεδοµένη η παρανοµία αυτή.

Αν δεν µπέρδευε κι ο Αποστόλου το αριστερό µε το δεξί χέρι...

Το βραβείο παρεµπιπτόντως που
θα τιµά το πρόγραµµα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus θα
παραλάβει αύριο ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ενώ στην τελετή,
που γίνεται υπό την αιγίδα της
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας,
θα παρίσταται και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Το ραντεβού
του πρωθυπουργού µε τη Φον
ντερ Λάιεν δεν θα χαθεί ωστόσο
αφού, από ό,τι µαθαίνω, οι δυο
τους θα τα πουν µέσω τηλεδιάσκεψης.

