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Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Αθήνα, 24/3/2019

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Σε λίγες ημέρες ψηφίζεται στην Ευρωβουλή η τελική εισήγηση για το νέο EU Copyright
Directive. Έχετε τη μοναδική ευκαιρία να συμμετέχετε σε μια ψηφοφορία ιστορικών
διαστάσεων για το διαδίκτυο και τη μορφή του τα επόμενα χρόνια.
Ιδιαίτερα τα άρθρα 11 και 13, θέτουν τις βάσεις της καταστροφής της ίδιας της υφής του
δημόσια προσβάσιμου διαδικτύου και της κεντρικοποιημένης και προληπτικής λογοκρισίας
του περιεχομένου με την πρόφαση της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.
Ταυτόχρονα, σε δύο μήνες λήγει η θητεία σας στο Ευρωκοινοβούλιο. Κατά την εκλογή σας
δεν υπήρχε καν στην προεκλογική σας ατζέντα το συγκεκριμένο θέμα, ούτε φυσικά η
δημόσια δέσμευσή σας σε συγκεκριμένες θέσεις υπέρ ή κατά, ώστε οι πολίτες να σας
εκλέξουν και για αυτό. Ως εκ τούτου, δεν έχετε την εξουσιοδότηση να αποφασίσετε για κάτι
τόσο σημαντικό, με πιθανότατα μη αναστρέψιμες επιπτώσεις, λίγες εβδομάδες πριν
παραδώσετε την έδρα σας.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
1. Να καταψηφίσετε την εισήγηση στην Ευρωβουλή τις επόμενες μέρες.
2. Να δεσμευτείτε δημόσια για τη θέση σας κατά άρθρο και για προτάσεις βελτίωσης.
3. Να ζητήσετε επανεισαγωγή του ζητήματος αμέσως μετά τις ευρωεκλογές.
4. Να απαιτήσετε ανοικτές διαδικασίες και δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες.
5. Να θέσετε εκ νέου υποψηφιότητα (εφόσον το επιθυμείτε), ώστε να λάβετε έγκριση.

Στην παρούσα επιστολή δεν παραθέτουμε καμία παραπομπή σχετικά με την ανάλυση των
εξαιρετικά προβληματικών σημείων.
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Αφ’ ενός, θα πρέπει ήδη να γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε
άλλο Ευρωπαίο πολίτη, τις διαδικασίες που μας οδήγησαν εδώ, πίσω από κλειστές
πόρτες, χωρίς δημόσια διαβούλευση ή ενημέρωση των πολιτών, χωρίς καμία διασφάλιση
έναντι της καταστρατήγησης της ελευθερίας πληροφόρησης & έκφρασης.
Αφ’ ετέρου, θα πρέπει να αντιληφθείτε πως θα μοιάζει το περιεχόμενο στο διαδίκτυο χωρίς
τη δυνατότητα παραπομπών, αναφοράς σε αποσπάσματα δηλώσεων ή κειμένων,
τεκμηρίωση θέσεων μέσω δημοσιευμένων άρθρων & βιβλιογραφίας. Έτσι θα είναι η
επόμενη μέρα του διαδικτύου, για το οποίο υποτίθεται η Ε.Ε. δραστηριοποιείται για την
καταπολέμηση των fake news.
Μερικά ζητήματα είναι τόσο σημαντικά που δεν χωράει καμία κομματική πειθαρχία, καμία
επίκληση άγνοιας του θέματος, καμία εκ των υστέρων δικαιολογία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι
η καταψήφιση, σε αυτή τη χρονική στιγμή, είναι η μοναδική έντιμη πολιτική επιλογή.
Αναμένουμε να πράξετε αναλόγως.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ)
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Ο Ειδικός Γραμματέας

Η Ταμίας

Δημήτρης Κυριακός

Γιάννης Κιομουρτζής

Χάρης Γεωργίου

Φώτης Αλεξάκος

Λένα Καπετανάκη

proedros@epe.org.gr

antiproedros@epe.org.gr

gen_grammateas@epe.org.gr

eid_grammateas@epe.org.gr

tamias@epe.org.gr
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