ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 202
Στη Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00
ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 16713/13-62013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σώλος Φώτιος
Καρτάνος Ιωάννης
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Νικητάκης Μάρκος
Δρακονταειδής Κων/νος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Μακρυγιώργου Νίκη
Αραβανής Σπυρίδων
Βλάχος Σπυρίδων
Στραγαλινός Βασίλειος
Φίλιππας Γεώργιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Αραβανής Γεράσιμος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μεσσήνη Κερασούλα

Απουσίαζαν
Λάζαρη Πηνελόπη
Σίδερης Αντώνιος
Βεργίνης Ξενοφών
Καρβούνης Σπυρίδων
Γαβρίλης Δημήτριος
Μεσσήνης Ιωάννης
Μελάς Βασίλειος
Γεωργάκης Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος
προσήλθε κατά τη συζήτηση
του 6ου θέματος.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 24 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 17/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με το κλείσιμο της ΕΡΤ.
Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος.
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Ο Δήμαρχος κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Η Κυβέρνηση, με μια προκλητική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που θύμιζε
άλλες εποχές, ανακοίνωσε την απόφασή της να κλείσει

την ΕΡΤ με πράξη νομοθετικού

περιεχομένου. Η ουσία της απόφασης και ο τρόπος διαχείρισης του θέματος προσβάλλει
βάναυσα τους δημοκρατικούς θεσμούς, τα κοινωνικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των
εργαζομένων.
Η Ελληνική ραδιοτηλεόραση είναι απόλυτα αναγκαία αρτηρία επικοινωνίας εντός και
εκτός της χώρας σε μια περίοδο μάλιστα που ο λαός αγωνιά να κρατηθεί όρθιος, οικονομικά
επαγγελματικά και υπαρξιακά.
Η ανάγκη για εξορθολογισμό και αναβάθμιση της ΕΡΤ δεν μπορεί να υπηρετηθεί με
παρόμοιες πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις. Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση είναι Δημοκρατία και
Πολιτισμός, δεν την κλείνεις την αλλάζεις εν λειτουργία.
Η κυβερνητική προσπάθεια να φιμώσει τη Δημόσια Ελληνική φωνή είναι προσωπική
επιλογή του πρωθυπουργού που αγνόησε προκλητικά

την κρισιμότητα

της κατάστασης

πυρπολώντας ταυτόχρονα την πολιτική και κοινωνική συναίνεση που είναι αναγκαία
προϋπόθεση για την ανάκαμψη της χώρας .
Η κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας ανέδειξε την ανάγκη ανασυγκρότησης του
κράτους και της οικοδόμησης ενός μηχανισμού που θα υπηρετεί αποτελεσματικά τους πολίτες
θα προωθήσει την ανάπτυξη και θα διεκδικήσει την αρμόζουσα θέση στην Ευρώπη και στο
κόσμο .Φοβόμαστε ότι παρόμοιες ενέργειες μας επαναφέρουν σε παλιότερες εποχές όπου το
δέλεαρ για συγκρότηση πελατειακού κομματικού κράτους ήταν ιδιαίτερα ισχυρό. Τα σημάδια
είναι πλέον καταφανή.
Στη συνέχεια ο κ.Στραγαλινός διαβάζει στο Δ.Σ. ψήφισμα της Δημοτικής Παράταξης
Ενεργών Πολιτών, το οποίο έχει ως εξής:
“Στις 11/6/2013 η κυβέρνηση πήρε μια τολμηρή και πρωτόγνωρη απόφαση να πάψει
προσωρινά τη λειτουργία της ΕΡΤ προκειμένου αυτή το συντομότερο δυνατόν να λειτουργήσει
σε υγιείς βάσεις και με αποτελεσματικότητα.
Μια απόφαση που ανταποκρίνεται στο λαϊκό αίσθημα, καθ’ όσον η πλειοψηφία του ελληνικού
λαού, σύμφωνα και με τις μετρήσεις είχε πάψει να βλέπει ΕΡΤ γιατί είχε απαξιωθεί στη
συνείδηση του . Ενός φορέα που εξελίχθηκε σε άνδρο κακοδιαχείρισης όπου με αδιαφανείς
διαδικασίες κατασπαταλούσε το Δημόσιο Χρήμα. Για παράδειγμα συμβάσεις εργαζομένων με
παχυλούς μισθούς, συμβάσεις έργου πολλών εκατομμυρίων, στρατιές ειδικών συμβούλων που
όλοι μαζί οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο.
Ενός φορέα που έφτασε να απασχολεί μέχρι και 5.000 εργαζόμενους ( σήμερα 2.656) εκ των
οποίων ελάχιστοι προσέφεραν έργο, όταν αντίστοιχοι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί στο
κόσμο απασχολούν αναλογικά σαφώς πολύ λιγότερους και όταν τα ιδιωτικά κανάλια της χώρας
μας απασχολούν αντίστοιχα κάτω από 500 άτομα καλά εξειδικευμένα.

2

Ενός φορέα με ραδιοφωνικούς σταθμούς και στούντιο σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Ελλάδας.
Ενός φορέα που το κόστος της λειτουργίας του πληρώνει ο Ελληνικός Λαός από το υστέρημα
του κάθε χρόνο με 280.000.000 εκατομμύρια € .
Ένα τεράστιο ποσό που πληρώνουμε με το γνωστό τέλος υπέρ της ΕΡΤ και παρακρατείται
μέσω τιμολογίου της ΔΕΗ

για κάθε μετρητή. Ένα ποσό που πληρώνουν

όχι μόνο τα

νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και τα μαγαζιά, αλλά και τα μαντριά και τα αγροκτήματα αλλά και οι
τάφοι στα νεκροταφεία………. και γενικά όπου υπάρχει ρεύμα της ΔΕΗ.
Αυτή ήταν μέχρι σήμερα η ΕΡΤ.
Γι΄αυτό εμείς:
α) Επικροτούμε την πράξη της κυβέρνησης που ζητάει τον εξορθολογισμό του τρόπου
λειτουργίας της ΕΡΤ κάτω από υγιείς βάσεις ανταγωνισμού, αποκόπτοντας τα βαρίδια του
παρελθόντος . Μια πράξη που ικανοποιεί τη συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού.
β) Ζητούμε την άμεση δημιουργία μιας νέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, αντικειμενικής ,
ανεξάρτητης, πανελλήνιας εμβέλειας με το αναγκαίο και απολύτως απαραίτητο προσωπικό,
επιλεγμένο με αξιοκρατικά κριτήρια που να προσφέρει υπηρεσίες σε όλες τις παραμεθόριες
περιοχές της χώρας μας και τον απόδημο ελληνισμό.
Με την ευκαιρία ζητούμε επίσης:
α) Την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και το κλείσιμο φορέων που δεν έχουν λόγο
ύπαρξης και το προσωπικό τους να στελεχώσει υπηρεσίες που στερούνται προσωπικού για
την καλύτερη εξυπηρέτηση του Έλληνα πολίτη.
β) Ζητούμε την εξυγίανση του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με σκοπό την εξάλειψη των
ελλειμμάτων, μία από τις βασικότερες αιτίες της οικονομικής κατάρρευσης που ζούμε.
γ) Ζητούμε την άμεση λήψη μέτρων υπέρ των χαμηλοσυνταξιούχων και χαμηλόμισθων που
πλήρωσαν και πληρώνουν το μάρμαρο χωρίς να ευθύνονται”.
Ακολούθως τίθεται υπόψη του Σώματος κοινό ψήφισμα των κ.κ.Κ.ΔρακονταειδήΓ.Αραβανή, το οποίο έχει ως εξής:
“Η κυβέρνηση, με τις ευλογίες και τη στήριξη της Χρυσής Αυγής, με ένα ωμό
πραξικόπημα, με την 19η στη σειρά πράξη νομοθετικού περιεχομένου, κατάργησε το δικαίωμα
όλων μας σε δημόσια, αντικειμενική και πλουραλιστική ενημέρωση.
Η ανακοίνωση, ως περιεχόμενο και ύφος, του κυβερνητικού εκπροσώπου Σ. Κεδίκογλου,
η καταδρομική επιχείρηση των ΜΑΤ για να κατεβάσουν τους διακόπτες της ΕΡΤ και η σημερινή
παρέμβαση των ιδιωτικών καναλιών σε συνεννόηση με τους κυβερνώντες, με την οποία στην
ουσία ζητάνε την κατάργηση της απεργίας (τώρα και στο μέλλον) στη δημόσια τηλεόραση,
δείχνει ότι η κυβέρνηση ακολουθεί πλέον το δρόμο του εντεινόμενου αυταρχισμού και των
αντιδημοκρατικών ενεργειών.
Κλείνουν τις μοναδικές νόμιμες συχνότητες της χώρας, αφού προηγούμενα έχουν χαρίσει
στους καναλάρχες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, οι οποίοι δεν πλήρωσαν ούτε ευρώ, από
το1989, για την παράνομη κατοχή των δημόσιων συχνοτήτων.
Με το μαύρο που έβαλαν στην ΕΡΤ, χάνεται η φωνή της στις απομακρυσμένες περιοχές
της χώρας μας και παράλληλα σηκώνουν φράγμα σιωπής και απομόνωσης στον απόδημο
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Ελληνισμό. Έτσι η Ελλάδα είναι πια η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς δημόσιο πυλώνα
ενημέρωσης.
Η ΕΡΤ, μια κερδοφόρα επιχείρηση,

η οποία μάλιστα δεν βαρύνει το δημόσιο

προϋπολογισμό, δεν κλείνει για τους παχυλούς μισθούς που οι ίδιοι ενέκριναν και τα ρουσφέτια
που οι ίδιοι έκαναν, μέχρι και πριν λίγες μέρες.
Αποτελεί ανεπανόρθωτο πλήγμα για την ίδια τη δημοκρατία, η φίμωση και η μετατροπή της
σε νέου τύπου ΥΕΝΕΔ, το κλείσιμο των δομών και των υπηρεσιών της, που έφερναν
(ανεξάρτητα από τα υπαρκτά προβλήματα) – σίγουρα καλύτερης από τα ιδιωτικά κανάλια ποιότητας ενημέρωση, ψυχαγωγία και πολιτισμό σε κάθε άκρη της χώρας.
Το αρχειακό υλικό της, είναι επίσης ένας από τους βασικούς στόχους. Θέλουν να το
εξαφανίσουν συστηματικά, με το πέρασμα του σε ιδιώτες. Έτσι σβήνονται οι μνήμες και
παραχαράσσεται η ιστορία. Έτσι χάνεται η ιστορική αξία.
Με βάση όλα τα παραπάνω, οι ευθύνες της τρικομματικής κυβέρνησης, είναι τεράστιες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας:
1. Καταδικάζει το θεσμικό πραξικόπημα και την κατάλυση της δημοκρατικής νομιμότητας που
στρέφεται όχι μόνο ενάντια στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, αλλά κυρίως ενάντια στο σύνολο του
ελληνισμού.
2. Θεωρεί ότι οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες, οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, τα
κτήρια, το αρχείο και το σύνολο των ενημερωτικών, πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων
της ΕΡΤ, αποτελούν κοινό κτήμα όλης της ελληνικής κοινωνίας. Είναι αντίθετο στην
παραχώρησή τους σε ιδιωτικά συμφέροντα, φίλους και διαπλεκόμενους με το σάπιο πολιτικό
σύστημα.
3. Στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων και όλων των πολιτών που διεκδικούν ένα δημόσιο
ραδιοτηλεοπτικό φορέα, πηγή αντικειμενικής και ανεξάρτητης ενημέρωσης και πολιτισμού. Ο
αγώνας τους, είναι αγώνας όλης της κοινωνίας.
4. Καλεί την κυβέρνηση να πάρει πίσω την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και να φέρει στη
βουλή το θέμα της δημοκρατικής αναδιοργάνωσης και ανασυγκρότησης της ΕΡΤ”.
Α.ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Κανέναν δε χαροποιεί το γεγονός που εργαζόμενοι μένουν στο δρόμο αυτοί και
οι οικογένειές τους
- Όταν ο Ελληνικός λαός κάνει θυσίες να βγούμε από την κρίση πρέπει να συνεχίζονται οι
παχυλοί μισθοί από 30.000 έως 250.000€ το εξάμηνο? Δεν είναι άδικο αυτό για τους άνεργους,
χαμηλόμισθους, συνταξιούχους? ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ?
- Δεν είναι πρόκληση όταν το STAR απασχολεί 350 εργαζόμενους, το MEGA 800 άτομα και το
BBC 800 άτομα, η ΕΡΤ να έχει 2656 εργαζόμενους?
- Υπήρχαν εργαζόμενοι που πληρώνονταν χωρίς να πηγαίνουν καν στη δουλειά τους.
- Όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν έχουν ευθύνες, ας μη γελιόμαστε.
- Από την προηγούμενη κυβέρνηση έγιναν πολλές προσπάθειες να γίνει εξυγίανση με ανοιχτή
την ΕΡΤ . Δυστυχώς αυτό δεν ήταν δυνατόν.
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- Εμείς θέλουμε
1. Να δημιουργηθεί ένας Νέος Φορέας
2. Να προσφερθεί στους Έλληνες ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ και ΟΧΙ ΚΡΑΤΙΚΗ και
ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ.
3. Nα γίνει αξιολόγηση κι επιλογή με βάσει ΑΣΕΠ και να αποζημιωθούν αυτοί που εργάζονταν
στην ΕΡΤ, ενώ αυτοί που θα φύγουν να διεκδικήσουν θέσεις στον Δημόσιο τομέα
4. Δεν πιστεύουμε ότι χρειάζονται 5 τηλεοπτικοί σταθμοί και 7 ραδιοφωνικοί σε όλη την
Ελλάδα.
Να γίνει ένα νοικοκύρεμα. Αυτό ζητάει η πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού.
Στη συνέχεια ετέθησαν σε ψηφοφορία τα παραπάνω ψηφίσματα.
Υπέρ της εισήγησης-ψηφίσματος του Δημάρχου ψήφισαν 16 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Υπέρ του ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης Ενεργών Πολιτών ψήφισαν 2
Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ. Γ.Μαργέλης, Α.Καββαδάς.
Υπέρ του κοινού ψηφίσματος Κ.Δρακονταειδή-Γ.Αραβανή ψήφισαν 6 Δημοτικοί
Σύμβουλοι,

οι

κ.κ.Κ.Δρακονταειδής,

Ν.Μπραντζουκάκης,

Γ.Φίλιππας,

Μ.Νικητάκης,

Γ.Αραβανής, Σ.Βλάχος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.

αφού έλαβε υπόψη του τα

παραπάνω,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Εγκρίνει την εισήγηση-ψήφισμα του Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής:
Η Κυβέρνηση, με μια προκλητική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που θύμιζε
άλλες εποχές, ανακοίνωσε την απόφασή της να κλείσει

την ΕΡΤ με πράξη νομοθετικού

περιεχομένου. Η ουσία της απόφασης και ο τρόπος διαχείρισης του θέματος προσβάλλει
βάναυσα τους δημοκρατικούς θεσμούς, τα κοινωνικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των
εργαζομένων.
Η Ελληνική ραδιοτηλεόραση είναι απόλυτα αναγκαία αρτηρία επικοινωνίας εντός και
εκτός της χώρας σε μια περίοδο μάλιστα που ο λαός αγωνιά να κρατηθεί όρθιος, οικονομικά
επαγγελματικά και υπαρξιακά.
Η ανάγκη για εξορθολογισμό και αναβάθμιση της ΕΡΤ δεν μπορεί να υπηρετηθεί με
παρόμοιες πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις. Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση είναι Δημοκρατία και
Πολιτισμός, δεν την κλείνεις την αλλάζεις εν λειτουργία.
Η κυβερνητική προσπάθεια να φιμώσει τη Δημόσια Ελληνική φωνή είναι προσωπική
επιλογή του πρωθυπουργού που αγνόησε προκλητικά

την κρισιμότητα

της κατάστασης

πυρπολώντας ταυτόχρονα την πολιτική και κοινωνική συναίνεση που είναι αναγκαία
προϋπόθεση για την ανάκαμψη της χώρας .
Η κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας ανέδειξε την ανάγκη ανασυγκρότησης του
κράτους και της οικοδόμησης ενός μηχανισμού που θα υπηρετεί αποτελεσματικά τους πολίτες
θα προωθήσει την ανάπτυξη και θα διεκδικήσει την αρμόζουσα θέση στην Ευρώπη και στο
κόσμο .Φοβόμαστε ότι παρόμοιες ενέργειες μας επαναφέρουν σε παλιότερες εποχές όπου το
δέλεαρ για συγκρότηση πελατειακού κομματικού κράτους ήταν ιδιαίτερα ισχυρό. Τα σημάδια
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είναι πλέον καταφανή.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 202/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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