
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2019, συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 με τηλεδιάσκεψη.  
 
Αριθ. Απόφασης 18-1/2019  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση ψηφίσματος με τίτλο:  
¨Θέματα Δημοκρατίας στην λειτουργία των Μ.Μ.Ε. στην Κέρκυρα στα πλαίσια 
μιας σύννομης κατά το Σύνταγμα και τους κανονισμούς του ΕΣΡ και ¨επί ίσοις 
όροις¨ μετάδοσης πληροφοριών και απόψεων. 
 
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα  Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 
συνήλθαν στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  
εξής:  
ΚΕΡΚΥΡΑ :Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές 
Ποταμού)  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  - 21ης Μαΐου 
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη 
 
τα  μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων που 
αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με 
την υπ΄ αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, 
κατόπιν  της με αριθμ. πρωτ. οικ. 2735/4/11-01-2019 προσκλήσεως  του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κου Μωραΐτη Χρήστου, η οποία 
επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία, σύμφωνα  με τις  διατάξεις των 
άρθρων 165, 167,168 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 6 παρ. 9 του Ν. 
4071/11-4-2012. 
 
Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Χρήστος Μωραΐτης ανακοίνωσε την παραίτηση του Περιφερειακού 
Συμβούλου κ. Ιωάννη Κουλούρη του Ανδρέα και ενημέρωσε το σώμα ότι έχει 
ήδη κληθεί η επόμενη αναπληρωματική Περιφερειακή Σύμβουλος σύμφωνα 
με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας. 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :  

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη,Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
3. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ  
4. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
5. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
6. Διονύσιος-Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
7. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
8. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
9. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
10. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου  
11. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
12. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
13. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 



14. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
15. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
16. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
17. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
18. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
19. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
20. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
21. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
22. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
23. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
24. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου  
25. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
26. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
27. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 

 
 

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
1. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
2. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου  
3. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
4. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
5. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
6. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
7. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 
8. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου  
9. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
10. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
11. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
12. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου 
13. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα 
(41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  είκοσι επτά (27) και ο 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόν ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Λευκάδας κ. 
Θεόδωρος Χαλικιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. 
Παναγής Δρακουλόγκωνας και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. 
Ελευθέριος Νιοτόπουλος. 
 
                                      --------Παράλειψη----------- 
 
Μετά την εκφώνηση του καταλόγου προσήλθαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
κ.κ. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου και Κων/νος Γκούσης του 
Θεοδώρου. Κατά τη συζήτηση των επερωτήσεων προσήλθε η 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή και ο Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος 
Η.Δ. προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός του 
Γεράσιμου. Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ. προσήλθε ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου. 



 
--------Παράλειψη----------- 

 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κος Χρήστος 
Μωραΐτης ανακοίνωσε ότι o επικεφαλής της παράταξης ¨Επτανησιακή 
Αναγέννηση¨ κ. Γεώργιος Καλούδης προτείνει για συζήτηση το θέμα: Έκδοση 
ψηφίσματος με τίτλο:  ¨Θέματα Δημοκρατίας στην λειτουργία των Μ.Μ.Ε. στην 
Κέρκυρα στα πλαίσια μιας σύννομης κατά το Σύνταγμα και τους κανονισμούς 
του ΕΣΡ και ¨επί ίσοις όροις¨ μετάδοσης πληροφοριών και απόψεων. 
 
Το σώμα ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση του θέματος: Έκδοση 
ψηφίσματος με τίτλο:  ¨Θέματα Δημοκρατίας στην λειτουργία των Μ.Μ.Ε. στην 
Κέρκυρα στα πλαίσια μιας σύννομης κατά το Σύνταγμα και τους κανονισμούς 
του ΕΣΡ και ¨επί ίσοις όροις¨ μετάδοσης πληροφοριών και απόψεων. 
 

--------Παράλειψη----------- 
 
Θέμα 18ο  Ε.Η.Δ: Έκδοση ψηφίσματος με τίτλο:  ¨Θέματα Δημοκρατίας στην 
λειτουργία των Μ.Μ.Ε. στην Κέρκυρα στα πλαίσια μιας σύννομης κατά το 
Σύνταγμα και τους κανονισμούς του ΕΣΡ και ¨επί ίσοις όροις¨ μετάδοσης 
πληροφοριών και απόψεων. 
 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Με την έναρξη της συζήτησης ο Επικεφαλής της παράταξης ¨Επτανησιακή 
Αναγέννηση¨ κ. Γεώργιος Καλούδης εισηγήθηκε τα κάτωθι: 
        
 
 
¨Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι είναι θέμα δημοκρατίας και 
ελευθερίας του λόγου και διακίνησης πολιτικών θέσεων, απόψεων και 
ισχυρισμών.  
  Είναι ιδιαίτερα πιο κρίσιμο, διότι στην ουσία, μπορεί τυπικά με την 
έννοια του Νόμου να μην είμαστε σε προεκλογική περίοδο, στην ουσία όμως 
είμαστε, διότι οι περισσότεροι υποψήφιοι, θα έλεγα χωρίς να πέσω έξω, κατά 
70%, έχουνε δηλώσει. Θα προστεθεί περίπου ένα 30%, υποθέτω εγώ, ίσως 
αυθαίρετα.  

Δεν μπορεί κανένα κανάλι, και τα κανάλια τα τηλεοπτικά, όχι κατ’ εμένα, 
κατά το σύνταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία, επειδή χρησιμοποιούν 
δημόσιες συχνότητες και κατά το 25 άρθρο του Συντάγματος τελούν υπό την 
εποπτεία του Κράτους και πρέπει να μεταδίδουν πληροφορίες και ειδήσεις επί 
ίσοις όροις.  

Οι δε εκπομπές τους, οι έρευνές τους, πρέπει να διακρίνονται από τα 
χαρακτηριστικά σύμφωνα και με τους κανονισμούς 1 και 2 του Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, να διακρίνονται λοιπόν από τα χαρακτηριστικά 
της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας. 
 Στην Κέρκυρα ζούμε μια ζοφερή πραγματικότητα. Με ονόματα, δεν πάει 
πλέον χωρίς ονόματα.  

Και αυτή η ζοφερή πραγματικότητα, δεν θα αναφερθώ τώρα στην μετοχική 
σύνθεση και τι σκοπιμότητες εξυπηρετεί, λέγεται Corfu TV, πρώην Corfu 
Channel.  



 Δεν μπορεί να παραβιάζονται, ειδικά, ειδικά αυτό το ημίωρο 10 το 
βράδυ με 10.30, το οποίο επονομάζεται Λόγος & Αντίλογος, δεν είναι ούτε 
λόγος ούτε αντίλογος.  

Είναι ένας μονόλογος ο οποίος χρησιμοποιεί επιλεκτικά χτυπήματα, 
πολιτικά και προσωπικά, ραπίζει προσωπικότητες, σπιλώνει πρόσωπα, 
προβάλλει, λιβανίζει κάποιους εν τη απουσία τους, θάβει άλλους εν τη απουσία 
τους. Με ονόματα. Δεν κρίνει καταστάσεις κατά κανόνα.  

Και βέβαια έρχεται η επίφαση δήθεν του αντίλογου στο ένα 20λεπτο που 
είναι περίπου από 10.35 κατά κανόνα μέχρι 10.55.  

Είναι έτσι ή δεν είναι; Από την άποψη της διάταξης του χρόνου και της 
εκπομπής; Ειδικά εκεί. Πέραν από το Δελτίο Ειδήσεων.  
 Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να επέμβει άμεσα, 
και αυτό ζητάω να ψηφίσουμε, για τους λόγους αυτούς, πρέπει να επέμβει 
άμεσα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.  

Να ελέγξει τις εκπομπές του τελευταίου 6μηνου, να εκφράσει το 
Περιφερειακό Συμβούλιο την έντονη διαμαρτυρία του και την ανησυχία του για 
το φαινόμενο αυτό δημοκρατικής εκτροπής.  

Όλοι θα συμφωνήσετε, παρένθεση πριν πάω στο διά ταύτα, όλοι θα 
συμφωνήσετε ότι ένα τηλεοπτικό κανάλι είναι μια πολύ μεγάλη εξουσία, είναι 
ίσως η πρώτη εξουσία.  

Αναμφίβολα διδάσκεται και στις έδρες της Νομικής, είναι η 4η, στην ουσία 
όμως είναι η 1η πολλές φορές και υπαγορεύει.  

Δεν μπορεί να υπαγορεύει στις πολιτικές εξουσίες που είναι εκλεγμένες από 
τον λαό. Δεν μπορεί να επιλέγει πρόσωπα που θα προβάλλει και θα επιβάλλει 
στην σκηνή και στο προσκήνιο ενός τόπου, με τα δικά του κριτήρια.  

Δεν μπορεί να είναι Γραφείο Τύπου μιας ή δύο παρατάξεων σε βάρος των 
άλλων παρατάξεων. Διότι χρησιμοποιεί κατά Νόμον και κατά Σύνταγμα τις 
δημόσιες συχνότητες.  
 Άρα λοιπόν, πρόταση. Το σχέδιο ψηφίσματος. Το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εκφράζει την έντονη ανησυχία του και την 
διαμαρτυρία του για την αντιδημοκρατική στάση και συμπεριφορά του Corfu 
TV, που προβαίνει σε φίμωση και αποκλεισμό εκπροσώπων του λαού, 
παρένθεση: ένας Δημοτικός Σύμβουλος, ένας Περιφερειακός Σύμβουλος, ένας 
επικεφαλής παράταξης, ένας Αντιπεριφερειάρχης κ.ο.κ. είναι εκπρόσωποι του 
λαού, ή δεν είναι; 

Προβαίνει λοιπόν σε φίμωση και αποκλεισμό εκπροσώπων του λαού από 
την επονομαζόμενη εκπομπή του Λόγος & Αντίλογος. Και ειδικά για το πρώτο 
μέρος των 22:00 έως 22:30 που είναι μονόλογος επιλεκτικών χτυπημάτων και 
επιθέσεων. 
 Ζητά από Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να παρέμβει άμεσα, να 
επιβάλει κυρώσεις στο Corfu TV για τις μέχρι σήμερα παραβιάσεις των 
δημοσιογραφικών κανόνων δεοντολογίας, για την φίμωση και αποκλεισμό 
εκπροσώπων του λαού, την επιλεκτική προβολή άλλων και των θέσεών τους.  

Να προστατεύσει τους πολίτες, τον λαό και τους εκπροσώπους του λαού 
αλλά και τους υποψηφίους από νέες αυθαιρεσίες και προσβολές 
προσωπικότητας και να παύσει να κάνει τον τηλε-εισαγγελέα και τον τηλε-
δικαστή.  

Να επιβάλει στο Corfu TV την μετάδοση ειδήσεων και πληροφοριών όπως 
επιτάσσει το Σύνταγμα, δηλαδή επί ίσοις όροις...¨ 
 
 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία:  



 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ  
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
4. Διονύσιος-Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
6. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
7. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
8. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου  
9. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
10. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
11. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
12. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
13. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
14. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
15. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 
16. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 

 
--------Παράλειψη---------- 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων την έκδοση του κάτωθι 
ψηφίσματος με τίτλο: ¨Θέματα Δημοκρατίας στην Κέρκυρα τα οποία άπτονται 
και μιας σύννομης κατά το Σύνταγμα και τους κανόνες του Ε.Σ.Ρ. 
προεκλογικής εκστρατείας, ¨ επί ίσοις όροις¨  και μετάδοσης των 
πληροφοριών, εφαρμογής των Νόμων όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και ο 
πρώτος κανονισμός του ΕΣΡ¨:   
¨Κατόπιν πολλών αναφορών που έχουν κατά καιρούς γίνει στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας από 
τοπικά μέσα  μαζικής ενημέρωσης και κατόπιν αναλυτικής συζήτησης το Π.Σ ζητάει : 

1)Την άμεση ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου   Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) για 
τον  ταχύτερο δυνατό  έλεγχο των καταγγελιών που έχουν ήδη κατατεθεί και των 
οποίων εκκρεμεί η διερεύνηση. 

2) Την παρέμβαση του ΕΣΡ και του αρμόδιου Υπουργείου στην κατεύθυνση της 
εφαρμογής των κανονισμών και των διατάξεων των νόμων και του Συντάγματος για 
την επί ίσοις όροις  μετάδοση ειδήσεων και πληροφοριών. 

3)Επισημαίνει ότι το  θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία ,καθώς η προεκλογική περίοδος 
ατύπως αλλά ουσιαστικά έχει ήδη αρχίσει. 

 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 18-1/19-01-2019   
  
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                      Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
 
   Χρήστος Μωραΐτης                                                  Δημήτρης Μπιάγκης 


