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Πείτεµαςµερικάλόγιαγιατοπώςπρο-
έκυψε το όνοµα “Πειρατές” και ένα
σύντοµο ιστορικό του κινήµατος-κόµ-
µατος σε ευρωπα6κό επίπεδο.
Το πρώτο πειρατικό κόµµα ιδρύθηκε το
2006 στη Σουηδία. Πέντε µήνες µετά, η
σουηδική αστυνοµία προσπάθησε
παραβιάζοντας το Σύνταγµα να κλείσει
το Pirate Bay το οποίο δεν κατάφερε.
Αυτή η απόπειρα εκτόξευσε τους Σουη-
δούς Πειρατές. Έπειτα εξαπλώθηκαν
και σε άλλες χώρες όπως η Αυστρία, η
Γερµανία,ηΕλβετίακαι τοΛουξεµβούρ-
γο. Αυτή τη στιγµή υπάρχουνε κόµµατα
Πειρατών σε όλες της χώρες της Ε.Ε.
εκτός από 4 και συνολικά στον κόσµο
υπάρχουνε 57 κόµµατα Πειρατών. Επι-
πρόσθετα, έχουµε 2 Σουηδούς Ευρω-
βουλευτές,19 Βουλευτές στη Γερµανία
και 201 δηµοτικούς συµβούλους σε 8
ευρωπαbκές χώρες.

Όσον αφορά τους Έλληνες Πειρατές,
υπάρχουν σηµεία επαφής ώστε ο
κόσµος να σας γνωρίσει;
Στο www.pirateparty.gr, θα δει κατά και-
ρούς να υπάρχουν εκδηλώσεις και
συναντήσεις σε διάφορα µέρη και
πόλεις.Μέχριστιγµήςέχουµεκάνειπολ-
λές συναντήσεις οι οποίες αναφέρονται
όλες και στο site µας. Κάναµε µάλιστα
και δύο διασκέψεις, µία στην Αθήνα και
µία στη Θεσσαλονίκη. Επειδή δεν έχου-
µε λεφτά,δενέχουµετη δοµή ενόςκόµ-
µατος που ανοίγει 50 γραφεία σε όλη
την Ελλάδα και ξοδεύει εκατοντάδες
χιλιάδες ευρώ µόνο και µόνο για να
υπάρχουν τα γραφεία του. Εµάς γρα-
φείο µας είναι το ίντερνετ, και οι συνα-
ντήσεις µας γίνονται κυρίως σε καφετέ-
ριες.

Ποιές εκλογικές περιφέρειες θα καλύ-
ψετε;
Σχεδόν όλη την Ελλάδα, εκτός από
λίγες µονοεδρικές.

Ποιές είναι οι βασικές θέσεις του κόµ-
µατός σας;
Οι βασικές θέσεις του κόµµατός µας
είναι, η απόλυτη διαφάνεια σε ό,τι είναι
δηµόσιο και ταυτόχρονα αδιαφάνεια σε
ό,τι είναι προσωπικό. Βασικό χαρακτηρι-
στικότωνθέσεώνµαςεπίσηςείναιότι τα
πρόσωπα πρέπει να αποφασίζουν.
Όποιον τον αφορά ένα θέµα, πρέπει να
έχει θέση και άποψη, εν αντιθέσει αυτό
που ζούµε σήµερα όπου δεν έχουµε
λόγο σε τίποτα απ' όσα συµβαίνουν.

Ο πλήρης διαχωρισµός των εξουσιών
κάτιτοοποίοθεωρούµεπολύσηµαντικό
πρόβληµα στην Ελλάδα καθώς η νοµο-
θετική, η εκτελεστική και η δικαστική
εξουσία, αλληλοεµπλέκονται σε ένα
πρωθυπουργο-κεντρικόκράτος.Οπρω-
θυπουργόςέχειεξουσίεςαντίστοιχεςµε
αυτές του παλιού µονάρχη. Στη νοµοθε-
τικήεξουσίααποφασίζουνµόνοηπλειο-
ψηφία των βουλευτών χωρίς να µπορεί
να προτείνει ή να απορρίψει νόµους και
οκόσµος.Αυτήτηστιγµήείµαστεδέσµι-
οι 300 και αυτό δεν το θέλουµε. Όταν
επιθυµούν κάτι εκατοµµύρια Έλληνες,
θα πρέπει αυτό να γίνεται πραγµατικό-
τητα. Στην εκτελεστική εξουσία, δεν
γίνεταιοΠρωθυπουργόςήέναςΥπουρ-
γός να είναι ταυτόχρονα και Βουλευτής,
δεν πρέπει να νοµοθετεί αλλά να ανα-
λαµβάνει νακάνειπραγµατικότητααυτά
πουνοµοθέτησανοιάλλοι.Επίσης,ένας
δικαστικός πρέπει να είναι ανεξάρτητος
και όχι να διορίζεται από Υπουργό. Επι-
θυµούµελοιπόν,πλήρηδιαχωρισµότων
εξουσιών. Από 'κει και πέρα οι βασικές
µας θέσεις αφορούν ψηφιακά θέµατα,
όπως η µεταρρύθµιση της νοµοθεσίας
για το copyright και τις πατέντες, η εκτε-
ταµένη χρήση του ελεύθερου λογισµι-
κού, και όλα αυτά χωρίς να τοποθετού-
µαστε στον άξονα Αριστερά-Κέντρο-
∆εξιά.

Μιλώντας για διαχωρισµό εξουσιών,
σκέφτεστε και την αποκοπή της
εκκλησίας από το κράτος;
Τοζήτηµαδιαχωρισµούκράτους-εκκλη-
σίας, δεν το έχουµε συµπεριλάβει στις
αρχικές µας θέσεις. Από τα 22 ευρωπαb-
κά πειρατικά κόµµατα, µόνο 3(στη
Φιλανδία, την Γερµανία και το Λουξεµ-
βούργο) έχουν πάρει θέση για αυτό το
ζήτηµα. Εµείς έχουµε ξεκινήσει ήδη
συζήτηση για αυτό το θέµα στο forum
µας, αλλά δεν είναι κάτι που θα προλά-
βουµε να ολοκληρώσουµε µέχρι τις
εκλογές.Τοσυζητάµεπάνωσταπλαίσια
των αλλαγών του Συντάγµατος, το
οποίο χρειάζεται πάρα πολλές.

Μία από τις βασικές σας αρχές είναι η
λειτουργία της άµεσης ∆ηµοκρατίας.
Πιστεύετε ότι µπορεί να εφαρµοστεί
στην Ελλάδα του σήµερα; Και αν ναι,
µε ποιόν τρόπο µπορεί να επιτευχθεί;
Υπάρχει ένα ιστορικό παράδειγµα άµε-
σης ∆ηµοκρατίας που λειτουργεί τα

τελευταία 150-250 χρόνια στην Ελβετία.
Οι πολίτες έχουν το δικαίωµα να νοµο-
θετούν, να αποφασίζουν για αυτά που
τους αφορούν και να ψηφίζουν σε περί-
που 40 δηµοψηφίσµατα το χρόνο, Από
τα χάλια που βρισκόµαστε, µέχρι την
άµεση ∆ηµοκρατία υπάρχουνε βήµατα
και στάδια. Το πρώτο βήµα είναι η συµ-
µετοχική ∆ηµοκρατία. Μπορούν να
νοµοθετηθούναπλάπράγµαταταοποία
θα δίνουν βασικά δικαιώµατα στους
Έλληνες πολίτες τα οποία δεν τα έχου-
µε, σε αντίθεση µε τους Ελβετούς, τους
Φιλανδούς και τους Ισλανδούς. ∆εν
ζητάµε κάτι περίεργο και εξωγήινο.
Υπάρχουν κάποιοι µεταξύ των Ελλήνων
οι οποίο αντιλαµβάνονται την άµεση
∆ηµοκρατία ως ένα εντελώς αταξικό
σύστηµα το οποίο θα ανατρέψει τα
πάντα, όµως δεν υπάρχει κάποιο αντί-
στοιχο εφαρµοσµένο πρακτικό παρά-
δειγµα µεγάλης κλίµακας. Μπορεί ένα
χωριό να λειτουργεί αµεσοδηµοκρατικά
και να λαµβάνονται οι αποφάσεις στην
κεντρική του πλατεία µε ψηφοφορία,
αλλά το µόνο παράδειγµα αµεσοδηµο-
κρατικού κράτους που έχουµε είναι η
Ελβετία, και κάποια ψήγµατα που έχουν
βάλειστηΦιλανδία,στην Ισλανδίακαισε
κάποια σηµεία του Καναδά.
Επειδή είµαστε πραγµατιστές και ρεαλι-
στές,αναγνωρίζουµετοσηµείοπουβρι-
σκόµαστε σήµερα, και λέµε ότι µε
µικρέςκινήσειςµπορούνναγίνουνπολύ
συµµετοχικότεραταπράγµατα.Ναγίνε-
ται και εδώ µε 100.000 υπογραφές να
στέλνεται ένας νόµος στη Βουλή ή αντί-
στοιχα να ακυρωθεί ένας ισχύον νόµος.
Με λίγα πράγµατα µπορούµε να λει-
τουργούµε συµµετοχικότερα, και όσο
πιο συµµετοχικότερα θα λειτουργούµε
θα γινόµαστε και πιο υπεύθυνοι. Για
παράδειγµα, στην Ελβετία το εργατικό
συνδικάτο µάζεψε 100.000 υπογραφές
και έθεσε σε δηµοψήφισµα την αύξηση
της καλοκαιρινής άδειας από 4 βδοµά-
δες σε 6, και ο κόσµος το απέρριψε!
Αυτό είναι υπευθυνότητα, κάτι που χρει-
άζεται η άµεση ∆ηµοκρατία. Πρέπει να
προχωρήσουµε βήµα-βήµα πηγαίνο-
ντας στη συµµετοχική ∆ηµοκρατία, στη
συµµετοχικότερη, στην αµεσότερη και
να εξεταστεί στο βάθος του χρόνου
πώς θα λειτουργήσει η άµεση. Ταυτό-
χρονα θα βελτιώνεται συνεχώς η τεχνο-
λογία που θα µας επιτρέψει µε ψηφιακό
πλέον τρόπο να λαµβάνουµε αποφά-
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Αποτελεί ίσως κοινή παραδοχή, η άποψη
ότι το πολιτικό σύστηµα πρέπει να µετα-
µορφωθεί. Την αλλαγή αυτή που όλοι
θέλουν -και ο καθένας διαφορετικά φαντά-
ζεται- είναι άραγε δυνατόν να την επιφέ-
ρουν τα ίδια πρόσωπα που την κατέστη-
σαν αναγκαία; Ακόµα και νέοι σχηµατισµοί
που δηµιουργούνται, στελεχώνονται από
ανθρώπους που ήταν χρόνια πρωταγωνι-
στές στην πολιτική ζωή του τόπου.
Στο πλαίσιο αντιπροτάσεων και ιδεών µιας
νέας πολιτικής προοπτικής, εντάσσεται το
Κόµµα Πειρατών Ελλάδος. Ο κ. Ανέστης
Σαµουρκασίδης είναι ο υπεύθυνος επικοι-
νωνίας του κόµµατος, και σε συνέντευξή
του στην «Εξ Ανατολής» µας εξηγεί τις
θέσεις και τις ιδέες του ΠΚΕ(Πειρατικού
Κόµµατος Ελλάδος) το οποίο αποτελεί µία
ιδιαίτερη και πρωτόγνωρη για τα ελληνικά
δεδοµένα περίπτωση. Πληροφορίες µπορεί
κανείς να βρει στο διαδικτυακό τους χώρο
www.pirateparty.gr
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σεις και θα µπαίνουν στην κοινωνία περισσό-
τεροι νέοι που θα έχουν µεγαλώσει σε µία
δηµοκρατική κοινωνία.

Οεσωτερικόςτρόποςλειτουργίαςτουκόµ-
µατός σας, παραπέµπει επίσης σε αµεσο-
δηµοκρατικές διαδικασίες;
Απολύτως. Σε επίπεδο µερικών εκατοντά-
δωνανθρώπων,εκτωνοποίωνοιπερισσότε-
ροι είναι καλοί στη χρήστη του υπολογιστή
ήταν εύκολο να το υλοποιήσουµε. Βέβαια
είµαστε ακόµα στην αρχή και έχουµε πράγ-
µατα να διορθώσουµε. Όµως όλα τα απο-
φασίζουµε συλλογικά. Για παράδειγµα, το
αν θα κατέβουµε σε αυτές τις εκλογές το
αποφασίσαµε µε 86% υπέρ.
Ως κόµµα δεν έχουµε ηγέτη ή αρχηγό αλλά
µια επταµελή διοικούσα επιτροπή η οποία
έχει εκτελεστικό χαρακτήρα.

Μας προαναφέρατε ότι δεν τάσσεστε σε
κάποιον ιδεολογικό άξονα. Πώς αντιµετω-
πίζετε τα υπόλοιπα κόµµατα; Υπάρχει το
ενδεχόµενο να συνεργαστείτε µετεκλογικά
µε άλλη παράταξη;
Στο κόµµα µας υπάρχουν άνθρωποι είτε µε
αριστερές ιδέες, είτε µε κεντρώες ή και µε
δεξιές. Η κοινή µας αίσθηση είναι ότι οι πει-
ρατικές ιδέες έχουν να δώσουν πράγµατα
στον21οαιώνακαιότιοδιαχωρισµόςσεαρι-
στερά-κέντρο-δεξιά έχει ξεπεραστεί.
Όσον αφορά το θέµα της συνεργασίας, το
καταστατικό µας αναφέρει πως για να υπάρ-
ξει µετεκλογική συνεργασία, θα πρέπει τα
2/3 των µελών µας να συµφωνήσουν, κάτι
καθόλου εύκολο να συµβεί. Όµως για να
γίνει µια τέτοια συνεργασία πρώτα θα ζητή-
σουµε κάποια πράγµατα, όπως την απόλυτη
διαφάνεια και την πρόσβαση σε όλα τα
δηµόσια έγγραφα από κάθε πολίτη χωρίς
καν να χρειάζεται να αποδείξει ότι έχει έννο-
µο συµφέρον.
Εάν κάποιο µεγάλο κόµµα νοµοθετήσει κάτι
τέτοιο για να έχει τους Πειρατές µαζί του,
ταυτόχρονα αυτο-υπονοµεύεται και αναιρεί
βασικούς τρόπους ύπαρξής του.

Ποιά η θέση σας απέναντι στα µνηµόνια
και τί προτάσεις έχετε για την οικονοµική
εξυγίανση της Ελλάδας;
Η θέση µας είναι ότι πριν το πρώτο µνηµόνιο
θα έπρεπε να υπάρξει ενηµέρωση των πολι-
τών για τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις και
δηµοψήφισµα ή εκλογές. Η εξυγίανση της
Ελλάδας πρέπει να βασιστεί στις βασικές
αρχέςτηςαπόλυτης,πραγµατικήςδιαφάνει-
ας στο δηµόσιο, η οποία µαζί µε την ανεξάρ-

τητη και σωστή λειτουργία της δικαιοσύνης
θα οδηγήσει στην καταπολέµηση της δια-
φθοράς και θα βελτιώσει κατά 12 δις ευρώ
το χρόνο τα δηµόσια οικονοµικά, ώστε να
µηνκόβουµεδαπάνεςστατυφλάούτεκαινα
βάζουµε φόρους αδιακρίτως. Πρέπει να
υπάρχει λογιστικός έλεγχος όλου του δηµο-
σίου από τους πολίτες και να καταργηθούν
οι διατάξεις περί ευθύνης υπουργών και
κάθε διαχωρισµός µεταξύ βουλευτή και
απλού πολίτη, στον τρόπο απονοµής δικαιο-
σύνης. Επίσης θα βοηθήσουν πολύ οι βασι-
κές µας θέσεις που είπαµε και πιο πριν.

Ως Πειρατές, ποιές πιστεύετε ότι είναι οι
βασικές αιτίες της χρεωκοπίας µας;
Η αδιαφάνεια είναι µακράν ο χειρότερος
παράγοντας καθώς και το ότι δεν έχουµε
κανένα δικαίωµα συµµετοχής, αλλά δίνουµε
λευκή επιταγή κάθε 4 χρόνια σε κάποιους
για κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς καν να έχουµε
τη δυνατότητα να τους αναιρέσουµε εφό-
σον κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό
που προεκλογικά έλεγαν.
Ίσως ένας ακόµη λόγος, είναι ο τρόπος που
διαχειρίστηκε το κράτος το δηµόσιο τοµέα.
Εσείς πώς θα τον λειτουργούσατε; Θέλετε
ένα µεγάλο ή ένα συµπυκνωµένο δηµόσιο;
Ούτεµεγάλοούτεσυµπυκνωµένο,µόνοόσο
χρειάζεται. Θα επανέλθω στο θέµα της δια-
φάνειας γιατί λύνει όλα αυτά τα προβλήµα-
τα. Η διόγκωση του δηµόσιου τοµέα έγινε
για ρουσφετολογικούς λόγους και τα µεγά-
λα κόµµατα ποτέ δεν θέλησαν να ελαφρώ-
σουντοδηµόσιοµετιςεκτόςΑΣΕΠπροσλή-
ψεις. Μία από τις λύσεις η οποία ουδέποτε
προβλήθηκε όπως θα έπρεπε και θα οδη-
γούσε σε πολύ µικρότερες µειώσεις σε
συντάξεις και µισθούς, είναι να εξεταστούν
οι δηµόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι προσλήφθη-
κανεκτόςΑΣΕΠκαινααναστραφούνοιρου-
σφετολογικές προσλήψεις. ∆εν το κάνουνε
γιατί πρέπει να συντηρούν το πελατειακό
κράτος.

∆ηλαδή είστε υπέρ των απολύσεων στο
δηµόσιο αλλά µε προ7ποθέσεις;
∆εν έχουµε ακόµα ολοκληρωµένη θέση,
θέλω όµως να επισηµάνω ότι το ρουσφετο-
λογικό κράτος δηµιούργησε αχρείαστες
θέσεις τις οποίες αρνήθηκε εκ των υστέρων
να πετσοκόψει και αυτό πληρώνουµε όλοι
µας.

Όσον αφορά την ACTA*, ως κόµµα έχετε
πάρει καθαρά θέση εναντίον της. Τί κινδύ-
νους θεωρείτε ότι θα επιφέρει µια τέτοιου

είδους συµφωνία;
Μια συµφωνία σαν την ACTA, δηµιουργεί 2-
3 σοβαρά προβλήµατα. Το ένα είναι ότι προ-
κειµένου οι πάροχοι του ίντερνετ να ανταπο-
κριθούν σε αυτά που ζητάει η ACTA θα πρέ-
πει να βάλουν φίλτρα τα οποία θα παρακο-
λουθούν τους πάντες και τα πάντα φτάνο-
ντας σε σηµείο όπου θα διαβάζουν τα e-mail
µας. Θα κληθούν να κάνουν πράγµατα τα
οποία είναι αντισυνταγµατικά. Προσπαθούν
µέσω του ψηφιακού κόσµου, να παραβιά-
σουνε αρχές οι οποίες ισχύουν στο Σύνταγ-
µα και δεν θα διανοούντο να τις παραβιά-
σουνεστονπραγµατικόκόσµο.ΗACTAείναι
το αντίστοιχο µε το να τοποθετούσαµε ένα
µικροφωνάκι σε ένα δηµόσιο χώρο και η
κάθε συζήτηση να κατέληγε στην Ασφάλεια.
Σαν να ανοίγουν κάθε γράµµα, να το κοιτάνε
αν έχει βόµβα, και έπειτα να το ξαναταχυ-
δροµούν.
Ένα δεύτερο πρόβληµα, είναι ότι η ίδια η
ACTA δίνει µια λευκή νοµοθετική επιταγή σε
ένα ιδιωτικό σώµα που λέγεται “επιτροπή
της ACTA” και η οποία µπορεί να τροποποι-
εί όπως εκείνη θέλει τη συµφωνία.
Ουδέποτε ως ανθρωπότητα έχουµε ξανα-
δώσει σε ιδιωτικό σώµα λευκή νοµοθετική
επιταγή, και είναι έγκληµα να το κάνουµε
τώρα πατώντας στην πρόφαση για την προ-
στασία του copyright.
Το τρίτο σηµαντικό πρόβληµα έχει να κάνει
µε το copyright. Ενώ είναι σαφή η πρόθεση
εκατοµµυρίων Ευρωπαίων να τροποποιή-
σουν τη νοµοθεσία περί copyright και πατέ-
ντων, η ACTA έρχεται και βάζει έναν “τοίχο”
και απαγορεύει την τροποποίηση αυτής της
νοµοθεσίας. Οποιοδήποτε κράτος έρθει στα
συγκαλά του, και σε µερικά χρόνια θελήσει
να µειώσει την προστασία που δίνει µε το
copyright και νατηνκάνει να ισχύεισεσυγκε-
κριµένες περιπτώσεις µόνο, θα δυσκολεύε-
ταιέωςθααδυνατείνακάνειαυτήντηναλλα-
γή. Η βιοµηχανία της ψυχαγωγίας, του copy-
right και των πατεντών, έχει καταλάβει την
κορυφή του λόφου και πετάει κάτω τις σκά-
λεςώστεναµηνµπορείκανείςάλλοςναανέ-
βει.

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, υπάρχει
µία έκφραση που προωθούσαν κυρίως οι
δισκογραφικές εταιρείες, η οποία είναι
γνωστή ως “η πειρατεία σκοτώνει τη µου-
σική”. Αυτό τελικά ισχύει; Ποιά η άποψή
σας;
Αυτό που ισχύει είναι ότι η µουσική βιοµηχα-
νία σκοτώνει τη µουσική, κάτι που έχουν πει
ανά καιρούς πολλοί καλλιτέχνες. Η ύπαρξη

της ψηφιακής εποχής δεν έχει βλάψει τους
καλλιτέχνες, αντιθέτως έχει αυξήσει τα
έσοδά τους κατά 114%. Ο µόνος που έχει
πρόβληµα είναι η µουσική βιοµηχανία που
τόσοκαιρόήτανέναςµεσάζονταςπουσήµε-
ρα είναι άχρηστος. Στην εποχή του βινυλίου
έπρεπε να γίνουν πολύ ακριβές παραγωγές
σε ειδικευµένο στούντιο χρησιµοποιώντας
ακριβές τεχνολογίες. Υπήρχε δουλειά και
κόστη γιατί έπρεπε να στηθεί µία ολόκληρη
βιοµηχανία προκειµένου να ολοκληρώσει
την παραγωγή που ήταν τότε πολύ χρήσιµη.
Σήµερα έχει καταστεί ένας άχρηστος µεσά-
ζοντας που παίρνει το 95% των κερδών και
δίνει το 5% στους καλλιτέχνες. Ο οποιοσδή-
ποτε µε τα τωρινά µέσα µπορεί να παράγει
και να διανείµει φθηνά το υλικό του. Η επιµο-
νή της βιοµηχανίας της ψυχαγωγίας να είναι
µε το ζόρι και µε το νόµο ο µεσάζοντας, έχει
οδηγήσει σε αυτές τις τρέλες τις οποίες
ζούµεαυτήτηστιγµή.Παραδείγµατοςχάριν,
µίακυρίαστηΦλόρινταηοποίακατέβασε24
τραγούδια από το ίντερνετ θα τιµωρηθεί µε
1,5 εκατοµµύριο δολάρια, τη στιγµή που αν
είχε κλέψει 3 φορές από 24 CD-κάτι πολύ
χειρότερο από το να κατεβάσει τραγούδια-
θα είχε πληρώσει 6.000 δολάρια πρόστιµο.
Αυτοί οι νοµοθετικοί παραλογισµοί κάνουν
τον κόσµο να αντιδρά. Και η βιοµηχανία που
κατασκεύαζε πάγους είχε πρόβληµα διανο-
µής όταν εφευρέθηκε το ψυγείο, αλλά δεν
νοµοθετήσαµε υπέρ της. Και η ατµοµηχανή
είχε πρόβληµα όταν βγήκε η σιδεροµηχανή
αλλά δεν φτιάξαµε νοµοθετήµατα υπέρ της.
Αν κάναµε αυτά που λέει η βιοµηχανία της
ψυχαγωγίας, σήµερα θα είχαµε ατµοµηχα-
νές. Είναι απολύτως εξωφρενικό αυτό που
ζούµε.

*ACTA: Μία συµφωνία η οποία αν εγκριθεί
από το ευρωπαbκό κοινοβούλιο θα αλλάξει
εντελώς τον τρόπο λειτουργίας του ίντερνετ
όπως µέχρι σήµερα τον ξέραµε. Πρόκειται
για µια πολυµερή συµφωνία που αφορά τις
27χώρεςτηςΕ.Ε.και10ακόµακράτη.Καλύ-
πτεικαιδηµιουργείέναενιαίοπλαίσιοπαγκό-
σµιας προστασίας και εφαρµογής για θέµα-
τα πνευµατικής ιδιοκτησίας από τα µουσικά
πνευµατικά δικαιώµατα µέχρι τα γενόσηµα
φάρµακα. Η ενδεχόµενη εφαρµογή της έχει
προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων ανά την
Ευρώπη καθώς θεωρείται ως το πρώτο
βήµα για µια προσπάθεια ελέγχου και κατα-
στολήςτωνχρηστώντου ίντερνετµεπρόφα-
ση το copyright. Περισσότερες πληροφο-
ρίες για την ACTA και τις επιπτώσεις της
µπορεί κανείς να βρει στο διαδίκτυο.

Στις 10 Φεβρουαρίου 2012 αναγνωρίστηκε επισήµως από τον Άρειο
Πάγο το Κόµµα Πειρατών Ελλάδας
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To πειρατικό κόµµα της Γερµα-
νίας στη Βουλή του Βερολίνου!

ΤΟ ΘΕΜΑ


