
1. ΣΤΙΓΜΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΑ ΝΕΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .11/02/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .11/02/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 7
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

TOY

Xp Παπαχρήστου

Μπούμερανγκ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ που δεν με γνωρίζουν και δεν τους αδικώ γι
αυτό αλίμονο έχουν την κακή έως και καταστροφική θα την
χαρακτηρίσω ιδέα να επιχειρούν να ανατρέψουν κάτι που
τους αφορά και το οποίο φιλοξενήθηκε σε αυτήν εδώ τη στήλη
με σαθρά έως και ανόητα επιχειρήματα Τα γνωστά ότι αυτό
που γράφτηκε είναι αποτέλεσμα εισηγήσεων ή πιέσεων της
διαπλοκής ή ότι εξυπηρετεί σκοτεινά σχέδια ή ακόμη χειρότερα

ότι υπαγορεύθηκε από προσωπικά κίνητρα κ.λπ κ.λπ
Αλλοι πιστεύουν ότι αν εμπνεύσουν μια βιοτεχνία επιστολών

συμπαράστασης αυτό θα με κλονίσει θα με κάνει να αλλάξω
εικόνα ή ενδεχομένως και να με απαξιώσει επί προσωπικού
Ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας κύριος Φωτάκης με αρμοδιότητα

επί της Ερευνας στον οποίο αναφέρθηκα προ ημερών
δυστυχώς γι αυτόν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία Αφού
εντόπισε γνωστούς και φίλους τους οποίους εκτιμώ για να
παραπονεθεί τι έχω μαζί του τι να χω άνθρωπέ μου έλεος
στη συνέχεια ενέπνευσε με το αδιαμφισβήτητο κύρος που
διαθέτει διαφόρους φορείς να μου αποστείλουν επιστολές

Επιστολές με τις οποίες εκθειάζουν είτε το έργο του ως
επικεφαλής του Ινστιτούτου Ερευνας και Τεχνολογίας όντας
συνεργάτες και άμεσα εξαρτώμενοι πολλαπλώς από αυτόν
είτε το πόσο σημαντικές είναι οι νομοθετικές του πρωτοβουλίες

με τις οποίες διατηρούν τα κεκτημένα τους Παρενθετικά

αναφέρω ότι πρόκειται γι αυτές τις πρωτοβουλίες
οι οποίες έχουν προκαλέσει όπως ανέφερα στο προ
ημερών δημοσίευμά μου την μήνιν και τις αντιδράσεις
πολλών νέων επιστημόνων που δεν μπορούν να κριθούν
αξιοκρατικά

Αλλά δεν σταματά εδώ η υμνητική περί τον Φωτάκη
επιστολογραφία Με ενημέρωσαν χθες ότι και η σύνοδος

των επικεφαλής των ερευνητικών ινστιτούτων
προετοιμάζει ανάλογη επιστολή στήριξης

Τούτων δοθέντων αποφάσισα να ρίξω μια πιο ενδελεχή

ματιά στα όσα συμβαίνουν σε αυτό το πεδίο
των ινστιτούτων έρευνας Και με το που το έκανα αυτό
έβαλα στο χέρι δυο δικαστικά έγγραφα της Εισαγγελίας
Ηρακλείου Το πρώτο με κωδικό ABM Β2013/16 που
διαβιβάστηκε στην ανακρίτρια Ηρακλείου ζητάει τη
διενέργεια κύριας ανάκρισης για το αδίκημα της απιστίας

από κοινού και κατ εξακολούθηση κατά του τότε
προέδρου του ΙΤΕ και νυν υπουργού Κ Φωτάκη και μελών
του ΑΣ ορισμένοι συμπεριλαμβάνονται όλως τυχαίως
στους επιστολογράφους μου

Η ανάθεση κοινοποιείται παράλληλα για ανάλογες έρευνες
στον τότε γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης λ Ρακιντζή
στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης σε
πρυτάνεις πανεπιστημίων κ.λπ

Το δεύτερο έγγραφο είναι άλλη παραγγελία προς τον πταισματοδίκη

Ηρακλείου με το οποίο του ζητείται να προχωρήσει σε
έρευνα κατά των ιδίων Φωτάκη και λοιπών για αχρεωστήτως
καταβληθέντα διάφορα ποσά σε στελέχη του ΙΤΕ καθώς
και για αναθέσεις έργων που έχουν κάνει ως διοίκηση Το
έγγραφο αυτό έχει ημερομηνία Αυγούστου 2014

Γι αυτό πάντοτε υποστηρίζω ότι είναι πολύ κακή συνήθεια

να τρίβεται κανείς στην γκλί
τσα του τσοπάνη στέλνοντας όπως
εν προκειμένω επιστολές

Κάποια στιγμή θα αναφερθώ και στο
τι ήταν έτοιμη να κάνει η κυβέρνηση
προκειμένου να βγάλει λάδι για όλα αυτά
τον υπουργό της Φωτάκη καθώς και τους
ανθρώπους του οι περισσότεροι των οποίων
ανήκουν στο σύστημα ΣΥΡΙΖΑ

Να βγουν m μπαλέτα
ΙΤΟ ΜΕΤΑΞΥ χαράς ευαγγέλια αναγγέλλω

Οπως τόνισε ο αγαπημένος Αλέξης
Τσίπρας χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο

προκαλώντας ρίγη συγκίνησης και
εκδηλώσεις λατρείας στο πρόσωπό του
η διαπλοκή βιώνει τις τελευταίες ημέρες

της εξουσίας της
Πόθεν του προέκυψε του προέδρου αυτό

δεν ξέρω Υποψιάζομαι πως έχει να κάνει με
την αναγγελία του ότι η κυβέρνηση θα προκη

Με πρωτοβουλία ιου αρμοδίου
υπουργού Μουζάλα συνΐάσσειαι
ήδη κατάλογο των ΜΚΟ
που ôpaompionoioûvtai στα
νησιά και σχη Βόρεια Ελλάδα
0 σχεδιασμέ είναι να
ενταχθούν όλοι αυτοί κάτω
από έναν φορέα διαχείριση
ώστε να μην κάνει ο καθένα
ό,π του κατέβει

ρύξει με διαδικασία fast track τον διαγωνισμό για τις τέσσερις
τηλεοπτικές άδειες άρα κατά τη λογική του εγχώριου Κιμ
Γιονγκ Ουν όπως θα λεγε και ο Λοβέρδος οι αποφάσεις
μου διαταγές τετέλεσται η διαπλοκή

Θέλω να ελπίζω ότι το χαρμόσυνο γεγονός θα συνοδευτεί
και από σημαιοστολισμούς παράτες παρελάσεις συναυλίες
της Χάρης Αλεξίου και του Διονύση Τσακνή σε πλατείες καθώς
και παραστάσεις του μεγάλου γελωτοποιού της Αριστεράς
αυτή την περίοδο Λάκη Λαζόπουλου

Κρίμα είναι να πάει στα κουφά αυτός ο θρίαμβος ο οποίος

αναμενόταν από ολόκληρο τον ελληνικό λαό έναν χρόνο
τώρα Φαντάζομαι δε ότι ύστερα από αυτό θα λυθούν τα
μπλόκα των αγροτών το κίνημα της γραβάτας θα υποστείλει
τη σημαία του αγώνα οι δε Ελληνες θα ζουν χαρούμενοι και
ευτυχισμένοι διότι αυτό ήταν τελικά το πρόβλημά τους το
πώς θα κλείσουν το Mega ο Antl και ο Σκάι

Ατημέλητη μελέτη
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΘΕΜΑ πάντως διαπιστώθηκε χθες ότι η
κυβέρνηση μια λαθροχειρία την έκανε σχετικά με το κατά
πόσον όσα προωθεί για τις τηλεοπτικές άδειες έχουν τη
σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οπως με ενημέρωσε

στέλεχος της άλλης πλευράς αυτής των καναλιών
διέρρευσε από την κυβέρνηση στην Αυγή της Κυριακής
μια σχετική ειδησεογραφία η οποία δήθεν αποτελούσε

πορίσματα του Ινστιτούτου και ειδικότερα της Σχολής
Ρυθμιστικών Αρχών Επικοινωνιών και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης που συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και με τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών
Αρχών των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κάτι σαν τις

ευρωπαϊκές ΕΕΤΤ
Οι γάτοι της άλλης πλευράς που δεν αφήνουν

και λογικά να πέσει τίποτε κάτω ανακάλυψαν ότι
με αυτό το Ινστιτούτο που εδρεύει στη Φλωρεντία
στην πραγματικότητα καμία σχέση δεν έχει ούτε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε και ο Φορέας Ευρωπαϊκών
Ρυθμιστικών Αρχών των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
BEREC
Μελετώντας δε τη μελέτη του φλωρεντινού Ινστιτούτου

διαπίστωσαν ότι αυτός που την συνέταξε
πρέπει να πήδησε τις πρώτες τάξεις του δημοτικού
εκεί που μαθαίνει κανείς την προπαίδεια και ειδικά
την προπαίδεια του 8

Συγκεκριμένα ενώ αναφέρει ο μελετητής ότι η χωρητικότητα

ενός πολυπλέκτη multiplexer είναι 24.88
Mbit/s και η απαίτηση μιας ροής υψηλής ευκρίνειας 8
Mbit/s καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χωρούν 2 ροές
αντί για 3 3X8=24

Αγράμματοι

Κάτι κινήθηκε

ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΞΕΝΟΥ

ΕΧΩ ΚΑΛΑ ΝΕΑ από το μέτωπο των ΜΚΟ για τις
οποίες μιλούσα χθες Τέλος το καθεστώς ανεξέλεγκτης

δράσης στα νησιά όπου έδιναν την εικόνα μιας
χώρας ξέφραγο αμπέλι Οπως με διαβεβαίωσε χθες

σοβαρός παράγων του δημοσίου βίου
με πρωτοβουλία του αρμοδίου υπουργού

Μουζάλα του οποίου τα πόδια
έχουν βγάλει νερό κατά το κοινώς
λεγόμενο από το συνεχές πηγαινέλα
συντάσσεται ήδη κατάλογος των ΜΚΟ
που δραστηριοποιούνται στα νησιά και
στη Βόρεια Ελλάδα και σύντομα κάθε
απασχολούμενος σε αυτές θα έχει τον
δικό του φάκελο σχετικά με το ποιος
είναι τι κάνει από πού ήρθε στα μέρη
μας πώς τη βγάζει κ.λπ

Ο ίδιος παράγων μού ανέφερε ότι ο
σχεδιασμός Μουζάλα είναι να ενταχθούν

όλοι αυτοί κάτω από έναν φορέα
διαχείρισης ο οποίος εκεί όπου απαιτείται

θα τους διαθέτει τη βοήθειά του ώστε
να μην κάνει ο καθένας ό,τι του κατέβει
Για να δούμε γιατί από σχεδιασμούς αυτή

η κυβέρνηση άλλο καλό Μας έχει πήξει και
καταπλήξει
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